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 مقدمة:

يأتي الوعي االجتماعي بقضايا األمن وكل ما يشوبها من جرائم وكوارث في مقدمة القضايا التي 
علماء االجتماع واإلعالم وعلم النفس والقانون، ألن الوعي االجتماعي هو الذي يمكن األفراد من  اهتم بها

اكتساب السلوكيات والقيم والعادات السوية ويساعد على التعامل اإليجابي مع القضايا األمنية، ولقد ساعد 
بمقدور وسائل  بحلتالي أصوبا، تطور التكنولوجي الحاصل على تحويل العالم إلى قرية كونية صغيرة ال

وكذا توجيه اهتماماتهم بالقضايا  ،اإلعالم واالتصال تشكيل وعي الجماهير في المجتمع الذي يعيشون فيه
أبت وسائل اإلعالم واالتصال خاصة منها التلفزيون على دمختلف الجرائم، هذا وقد باألمنية وبالتالي 

مختلف المعلومات والحقائق حول الجرائم وذلك لتجنيب التوعية بمخاطر الجريمة وذلك بإعالم الجمهور ب
 .الجرائمبأساليب الوقاية من هذه  وتبصيرهماألفراد تكبد الخسائر المادية والبشرية 

فصول باإلضافة إلى مجموعة من التوصيات،  خمسوفي ضوء ذلك تم تقسيم هذه الدراسة إلى 
 لإلطار النظري باإلضافة إلى فصل خاصول ه للبناء المنهجي للدراسة، وثالثة فصتفصل منها خّصص

وتحليل البيانات الحقلية  ويتضمن عرضبالقسم الميداني يعالج اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية 
 وتفسيرها، وكذا مناقشة النتائج، أما ميدان الدراسة فهو أسر من بلدية بسكرة.

 ة المختلفة كما يلي:خمسذا وقد جاءت مضامين الفصول اله

بالنسبة للفصل األول فقد كّرسته للبناء المنهجي للدراسة، أي ما يتعلق باإلطار األكثر تجريدا فيها 
ذات الصلة بالموضوع  ومختلف المفاهيمإلشكالية والتساؤالت واألهداف والمدخل النظري لوالمتضمن 

الدراسة على تساؤل رئيسي ة، وفيما يتعلق بالتساؤالت فقد احتوت هذه قالمعالج فضال عن الدراسات الّساب
طي كل منها جانبا من جوانب الموضوع وقد حرصت أن أرصد لكل غوثالث تساؤالت فرعية )جزئية( ت

 تساؤل فرعي )جزئي( مجموعة من المؤشرات للتعبير عنها.

، نظرية الغرس الثقافي أما المدخل النظري المعتمد، فدراستي تنطلق في معالجة الموضوع من 
طارا فكريا لدراسة ومناقشة الدور التوعوي للتلفزيون في الفصول الالحقة  حيث يشكل هذا األخير أساسا وا 
 من هذه الدراسة.
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وغيرها من المفاهيم التي  الجريمة-التوعية-الوعي-التلفزيون-الدورأما مفاهيم الدراسة فتمثلت في: 
جرائيا.  جرى معالجتها نظريا وا 

من الدراسات السابقة األجنبية والعربية والجزائرية باستعراض عدد  وأخيرا ختمت هذا الفصل
 )المحلية( وبتعيين موقع دراستي من بعض هذه الدراسات.

أما الفصل الثاني، فقد تعرضت فيه للجريمة في المجتمع أسبابها وسبل الوقاية منها والذي ضم 
مباحث كبرى، تناول المبحث األول المداخل النظرية في تفسير ظاهرة الجريمة ، أما المبحث الثاني  ثمان

 ، فيالجزائري  بعض الجرائم السائدة في المجتمعحين تناول المبحث الثالث فقد تناول تصنيفات الجريمة، 
مجتمع، أما المبحث ثر التطور التكنولوجي على ظاهرة الجريمة في الأل حين تطرق المبحث الرابع

س سادالمبحث الاإلجرام المعاصر في العالم على الفرد والمجتمع، هذا وقد تناول  ثارآلفقد تطرق  خامسال
محاربة الجريمة من خالل دور المواطن، األسرة، المدرسة، األجهزة األمنية ووسائل اإلعالم،  إستراتيجية

 تناولوفي األخير ظاهرة الجريمة، محاربة لمختلفة و فقد تناول وسائل اإلعالم ا بعأما عن المبحث السا
التغطية اإلعالمية للجريمة متطرقا لخبر الجريمة، عناصره بناءه، القيم اإلخبارية  جوانب المبحث الثامن

 في خبر الجريمة، أنواع التغطيات اإلعالمية للجريمة عبر التلفزيون.

مباحث كبرى،  عشرذي ضم محاربة الجريمة والأما الفصل الثالث فقد تناول دور التلفزيون في 
المبحث أما ، في العالم  يالتلفزيون البث ول خصائص التلفزيون، والثاني نشأة و وتطوريتناول المبحث األ

تناول دور التلفزيون في المجتمع ، كما تناول المبحث الرابع أسباب اهتمام التلفزيون بتناول فيالثالث 
الجرائم التي يتناولها التلفزيون، هذا وقد تناول  نواعبحث الخامس فقد تطرق ألمواضيع الجريمة، أما الم

 التغطية مصادر التغطية اإلعالمية للجريمة،  أما المبحث السابع قد تطرق لعناصر المبحث السادس
أهداف التوعية بمخاطر الجريمة في ، في حين تناول المبحث الثامن  عبر التلفزيون للجريمة اإلعالمية
من خالل التطرق ألهداف التوعية بمخاطر الجريمة، أبعاد رسالة التلفزيون في مجال التوعية  التلفزيون

شروط التوعية التلفزيونية بمخاطر الجريمة من  تاسعوقد تناول المبحث الهذا بمخاطر الجريمة وأضرارها، 
تلفزيون ببرامج التوعية للوقاية خالل التطرق لعوامل نجاح حمالت التوعية بمخاطر الجرائم، شروط قيام ال

المستخدمة للتوعية  و الطرق التلفزيونية األساليب جريمة، وفي األخير تناول المبحث العاشرمن مخاطر ال
بمخاطر الجريمة وذلك بالتطرق ألساليب التلفزيون للتوعية بمخاطر الجريمة، طرق توعية األفراد بمخاطر 
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التوعية عربية للتوعية والوقاية من مخاطر الجريمة، وظائف التلفزيون في اإلعالمية ال اإلستراتيجيةالجرائم، 
 .بمخاطر الجريمة 

 خمسوبالنسبة للفصل الرابع فقد تناول التلفزيون الجزائري بين النشأة والتطور والذي تضمن 
سترجاع التلفزيون الجزائري متناوال من خالل ذلك ا لنبذة تاريخية عنمباحث، حيث تطرق المبحث األول 

السيادة على التلفزيون، تنظيم وتأسيس التلفزيون الجزائري، تغطية التراب الوطني بالبث التلفزيوني، تثبيت 
التلفزيون في الجزائر، مظاهر التطوير في التلفزيون، أما المبحث الثاني فقد تناول الهيكل التنظيمي 

قنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة اما نية، في حين تناول المبحث الثالث اللمؤسسة التلفزيون الوط
مهام فقد تناول أما المبحث الخامس ،  نواع البرامج التلفزيونية الجزائريةالمبحث الرابع فقد تطرق أل

 . التلفزيون الجزائري

أما الفصل الخامس فقد عرضت فيه اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية، حيث بينت فيه مجاالت 
، والمنهج واألدوات المستعملة في جمع البيانات، هذا فضال عن  هاوأسس اختيار عينة بحثي الدراسة، 

تم فيه عرض وتحليل البيانات الميدانية التي حصلت  ، كما األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
تمد، وصوال إلى عليها من أفراد العينة، وكذا تفسيرها في ضوء التساؤالت المطروحة واإلطار النظري المع

استخالص النتائج وتوضيح داللتها بالنسبة ألهداف الدراسة، بناء على هذه النتائج قدمت جملة من 
التوصيات والتي قد يأخذ بها للتوعية بمخاطر الجريمة بشكل أفضل والتقليل من تفاقم ظاهرة خطيرة 

 كالجريمة.           



  الفصل األول
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  اإلشكالیة -أوال

  الدراسة  تساؤالت -ثانیا
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    مفاهیم الدراسة -خامسا

  الدراسات السابقة  -سادسا

  الدراسات األجنبیة -1     

  الدراسات العربیة   -2     

  الجزائریة الدراسات - 3     

  قشة و تقییممنا      
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 : اإلشكالية-أوال

خالل نقل  وبدائيته وذلك منمارسه اإلنسان منذ القدم بفطرته  واالتصال نشاطإن اإلعالم 

 واإلعالم أحد العام،الرأي  ووجدانه وتوجيه اتجاهاتالفرد وفكره  وتشكيل سلوك ونشر المعارفالمعلومات 

 اإلنسانية. وسائل التأثير الجماهيري فقد لعب دورا كبيرا في حياة المجتمعات

ووسائل اإلعالم و االتصال كثيرة ومتنوعة كالصحف،االنترنت، اإلذاعة، المسرح، التلفزيون، و كل 

منها موجه إلى فئة من الناس و يعرض بطريقة موافقة للمستوى الموجه إليه، و يؤكد العلماء أن اإلعالم 

اس وبذلك فهو الوسيلة األولى التي تشكل بوسائله المتعددة هو أكثر الوسائل تأثيرا على عقول و أفكار الن

اتجاهات الناس نحو المواضيع و المواقف الحياتية اليومية التي تعيشها وتواجهها المجتمعات ، و يستخدم 

اإلعالم في التنظيم و البناء االجتماعي المتكامل ألجل مصلحة الفرد و المجتمع بشتى مجاالت الحياة 

 الجتماعية أو السياسية أو األمنية. المعاصرة سواء االقتصادية أو ا

و مع التطورات الهائلة التي شهدها العالم أصبح العالم قرية كونية صغيرة ال يمكن فصلها إعالميا، 

و صرنا نعيش عصر األقمار الصناعية و الحواسيب و الشبكات االلكترونية  واألنظمة الرقمية و الوسائط 

لمعلومات عن بعد  وبسرعة قصوى  مما ساعد على التقارب الثقافي المتعددة التي تتيح نقل المعطيات و ا

و المعرفي و أتاح لألفراد االطالع على أحداث العالم وقت حدوثها، إذن فتوحد العالم أو انقسامه كان 

          عبر األفكار و العقائد المبثوثة في الكتب ليتحول اليوم إلى سبيل آخر هو عصر التقنية و التكنولوجيا 

 و الحواسيب فزادت بذلك هيمنة و تأثير اإلعالم على األفراد.

و يأتي التلفزيون في مقدمة وسائل االتصال نظرا لما يتميز به  من خصائص و سمات فهو وسيلة 

  سمعية بصرية قوية ومن اخطر وسائل االتصال الجماهيري و ينفرد عن بقية هذه الوسائل بميزات عدة 

كس واقعه و يحدد أهدافه في األخبار والتنشئة االجتماعية و الثقافية و هو يستحوذ و يعد مرآة للمجتمع يع
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لقد أكد مارشال ماكلوهان على أننا نعيش حضارة على اهتمام شتى فئات المجتمع دون استثناء، و 

ع في ، ففي سنوات قليلة بلغ التلفزيون مدى واستلفزيونية شانا أم أبينا و سواء كانت ايجابية أم سلبية

التأثير على حياتنا و تجاوز في فعاليته كل ما عرفته حضارتنا، و حسب ماكلوهان فان التلفزيون سيشجع 

 . على المشاركة في التفكير بدال من االنسحاب و العزلة

ال تقل أهمية عن أهمية األمن فهذا األخير من االحتياجات  وخاصة التلفزيونإن أهمية اإلعالم 

فلقد سمح التلفزيون بالتدفق الكبير للمعلومات األمنية بعد أن كانت الجهات  مجتمع،والاألساسية للفرد 

 .والوضوحالمواقف التي تتطلب الصراحة  وتتستر على والتي تتكتماألمنية فقط مصدرا لها 

سياسية،  اجتماعية،و لقد اضطلع التلفزيون عبر عدة مراحل بادوار محورية و بقضايا و مشكالت 

قافية، و في هذا السياق تحتل أخبار الجرائم أولوية القضايا والموضوعات التي يحرص اقتصادية، ث

..... فالجريمة ةاختطاف، سرقالتلفزيون على عرضها للمشاهدين سواء كانت هذه الجرائم قتل، اغتصاب، 

 وتفشت بشكلجذريا بتخطيها الحدود اإلقليمية للدول  وتحولت تحوالظاهرة الزمت اإلنسان منذ أبد الخليقة 

تدفع  وأسباب كثيرةخاصة وانه ثمة عوامل  المجتمع، ةملفت لالنتباه شمل تغيرا في أنماطها على ساح

الفرد مجرما فهناك جرائم  ودوافع لتجعلالرتكابها، فالسلوك اإلجرامي سلوك معقد تتدخل فيه عدة متغيرات 

 الضمير.ضعاف  وأخرى يرتكبهايرتكبها ضعاف العقول 

حولها إلى مادة  وهذا ماعن أي مجتمع  وال تغيبعالم واسع االنتشار متباعد األطراف  إن الجريمة

كما أنها غالبا  ،واألفالم والحصصفي المسلسالت  وأنها تجسدلدى الجماهير، خصوصا  إعالمية مفضلة

  .مع أحداثها وتجعله يتفاعلمن الواقع فطريقة عرضها تستقطب المشاهد إليها  تكون مستقاةما 

              قد ساهم التلفزيون إلى حد بعيد في تزويد المتلقين بالمعارف األمنية و بكل ما يتعلق بالجريمة، ل

و التي طالما انتابتها اإلشاعات و األحاديث المتناقلة التي تعتريها الزيادة والنقصان دائما و حجب 
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و يقدم كل ما من شانه أن يجنب المواطن   المعلومة الحقيقية و إخفاءها  فالتلفزيون يقوم بدوره التوعوي

الوقوع في الجريمة ، باإلضافة إلى الترهيب من عواقب ارتكابها على الفرد و المجتمع و تحسيس الفرد أن 

          الجريمة جزء ال يتجزأ من حياته ، وتبصيره باتخاذ شتى التدابير الوقائية لحماية نفسه و ممتلكاته، 

لسلطات و األجهزة األمنية المختصة للوقاية من الجريمة و بالتالي تحقيق و توعيته بكيفية التعاون مع ا

 أمن و استقرار المجتمع.

 يثار التساؤل الرئيسي التالي:   وتبعا لذلك

توعية المشاهدين بالجرائم المرتكبة  فيوالخاصة العمومية  "إلى أي حد تساهم البرامج التلفزيونية الوطنية

 "؟منها وطرق الوقاية وبأساليب ارتكابهافي المجتمع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 للدراسة المنهجي البناءالفصل األول:                                                  

14 

 

 الدراسة:  تساؤالت-ثانيا

  كالتالي:التساؤل الرئيسي ثالثة تساؤالت فرعية اذكرها  وتندرج تحت

 التساؤل الفرعي األول: 

إلى أي حد توجد عالقة بين عادات و أنماط مشاهدة البرامج التلفزيونية الوطنية عند المرأة " 

 ة بالبيت و توعيتها بالجرائم المختلفة المرتكبة في المجتمع" ؟.الجزائرية الماكث

 التساؤل الفرعي األول أطرح المؤشرات التالية: ولتوضيح هذا

 توعيتها بالجرائمو عالقة بين نوع القنوات المشاهدة من طرف المرأة الجزائرية الماكثة بالبيت  توجد-أ

 المجتمع.المختلفة المرتكبة في 

توعيتها و المرأة الجزائرية الماكثة بالبيت قة بين نوع البرامج التلفزيونية المشاهدة من طرف عال توجد-ب

 المجتمع. المرتكبة فيالمختلفة  بالجرائم

المختلفة  وتوعيتها بالجرائمالجزائرية الماكثة بالبيت لهذه البرامج  مشاهدة المرأةعالقة بين أوقات  توجد-ج

 المجتمع. المرتكبة في

المختلفة  وتوعيتها بالجرائمالجزائرية الماكثة بالبيت لهذه البرامج  مشاهدة المرأةعالقة بين معدل  توجد-د

 المجتمع. المرتكبة في

 التساؤل الفرعي الثاني: 

 " إلى أي حد تساهم إستراتيجية المعالجة التلفزيونية للجرائم المختلفة في تعزيز التوعية بمخاطرها"؟  

 التساؤل الفرعي الثاني اطرح المؤشرات التالية: ولتوضيح هذا

الوطنية على التعريف  ةتركز البرامج التلفزيوني المجتمع،سعيها لتعزيز التوعية بمخاطر الجريمة في  في-أ

 بالجرائم األكثر انتشارا في المجتمع الجزائري. 
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تعتمد البرامج التلفزيونية الوطنية على العديد  المجتمع،سعيها لتعزيز التوعية بمخاطر الجريمة في  في-ب

    لمشاهداتها.رسالتها  الصحفية إليصالمن القوالب الفنية 

الوطنية تحرص غالبية البرامج التلفزيونية  المجتمع،سعيها لتعزيز التوعية بمخاطر الجريمة في  في-ج

 مشاهداتها.د من عد أكبربث برامجها التوعوية في أوقات مناسبة الستقطاب  على

تحرص البرامج التلفزيونية الوطنية في بثها  المجتمع،سعيها لتعزيز التوعية بمخاطر الجريمة في  في-د

 مشاهداتها.الوصول إلى جمهور عريض من  مناسبة بهدفعلى استخدام لغة 

 التساؤل الفرعي الثالث: 

إلى أي حد يساهم في وقاية المشاهدات من الجرائم  الجرائم،البرامج التلفزيونية بأساليب ارتكاب  تعريف"

 ؟"المختلفة المرتكبة في المجتمع 

 التساؤل الفرعي الثالث اطرح المؤشرات التالية: ذاولتوضيح ه

المشاهدات يساهم في تبصير  المجتمع،البرامج التلفزيونية في أساليب ارتكاب الجرائم في  تحقيق-أ

   الجرائم.طة بمظاهر المختلفة المرتب بالحقائق

تبصير المشاهدات  يساهم في المجتمع،البرامج التلفزيونية ألساليب ارتكاب الجرائم في  إبراز-ب

 الشخصي.أنفسهن على المستوى  الواجبة لحمايةباإلجراءات 

هدات المشا في توعيةيساهم  المجتمع،البرامج التلفزيونية ألساليب ارتكاب الجرائم في  إظهار-ج

 عائالتهن.لحماية باالحتياطات الواجب اتخاذها 

               المجتمع، يساهم في توعية المشاهدات  الجرائم فيالبرامج التلفزيونية عن أساليب ارتكاب  كشف-د

 المشتركة مع اآلخرين في مكافحة الجريمة في المجتمع.    وتحسيسهن بالمسؤولية
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 : الدراسة أهداف-ثالثا

 :يدراستنا فيما يل وتتجلى أهدافكل دراسة علمية تقوم على أهداف يرجى تحقيقها  إن

البرامج التلفزيونية الوطنية عند المرأة  وأنماط مشاهدةالتعرف إلى أي حد توجد عالقة بين عادات  -

 المختلفة المرتكبة في المجتمع. وتوعيتها بالجرائمالجزائرية الماكثة بالبيت 

حد تساهم إستراتيجية المعالجة التلفزيونية للجرائم المختلفة في تعزيز التوعية  التعرف إلى أي -

 بمخاطرها.

التعرف إلى أي حد يساهم تعريف البرامج التلفزيونية بأساليب ارتكاب الجرائم في وقاية المشاهدات من  -

 الجرائم المختلفة المرتكبة في المجتمع.
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 اسة:النظري للدر  المدخل-رابعا

             وصففي   الغرس الثقافيبغية تحقيق األهداف السابق ذكرها، فإنني سوف أستند إلى نظرية 
تحليل وظيفة البرامج التلفزيونية في التوعية بمخاطر الجريمة، وسوف أعرض أهم المقوالت التي تنهض  و

 george gerbner نربر جورج ج  إلى ةبدايات األولى ألفكار هذه النظريتعود ال إذ ، هذه النظريةعليها 
 نتيجة األفكاروكانت هذه  "التلفزيون يعتبر قوة مسيطرة في تشكيل المجتمع الحديث إن :" عندما قال

 األمريكيةجتاحت الواليات المتحدة عندما ا ، األمريكيعلى الجمهور  نجهود بحثية في تأثيرات التلفزيو 
 نهاية الستينات . واالغتياالت في  العنف واالضطراباتو  جرائمال موجة من

م م المحيط بهالمعرفة األفراد و إدراكهم للعلى قدرة في التأثير ع للتلفزيون أن جربنرإذ يرى 
ذلك تربط هذه النظرية بين كثافة التعرض بو  ، خصوصا لألفراد الذين يتعرضون إلى هذه الوسائل بكثافة

المعتقدات و الصور الرمزية حول العالم  و اكتساب المعاني و األفكار و، مشاهدة التلفزيون بصفة خاصة
و ترى النظرية أن قوة التلفزيون تتمثل في  ،بعيدا عن العالم الواقعي أو الحقيقي التلفزيونقدمه يالذي 

و  ،الصور الرمزية التي يقدمها في محتواه الدرامي عن الحياة الحقيقية التي يشاهدها األفراد لفترات طويلة
ليس تأثيرا مباشرا حيث يقوم أوال على التعلم ثم بناء وجهات النظر حول الحقائق  التأثير في هذا المجال

 .أنها عملية تفاعل بين الرسائل و المتلقين على إليها االجتماعية بحيث يمكن النظر

             المضامين التلفزيونية والعنف فيلجريمة ا تعلقت بوسيلة التلفزيون لدراسة وهذه النظرية
يتبناها  وتصورات تجعلهالفرد الذي يتعرض للتلفزيون تنغرس فيه قيم  أناكتشف  أن ونتج عنهاوتطورت  

فيه ال شعوريا فإذا سألناه عن ظاهرة ما يكون تفسيره  وبالتالي تنغرسما يحدث بالواقع مفعال  ويعتقد أنها
 .ما يتلقاه من التلفزيون إلى نظرتهحسب 

 :مفهوم الغرس -أ

لتلفزيون لبأنها نوع من التعلم العرضي الذي ينتج عن التعرض التراكمي يمكن وصف عملية الغرس 
حيث يتعرف مشاهد التلفزيون دون وعي على حقائق الواقع االجتماعي لتصبح بصفة تدريجية أساسا 

وعملية الغرس ليست عبارة عن تدفق موجة من  ،للصور الذهنية والقيم التي يكتسبها عن العالم الحقيقي
ولكنها جزء من عملية مستمرة وديناميكية للتفاعل بين الرسائل  ،لفزيون إلى جمهور المتلقينتأثيرات الت
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وفيما يتعلق بالمرحلة العمرية فإن تأثير التلفزيون يكون أكبر على الصغار في الجماعات  ،والسياقات
وكذلك بين من  ،ماعةواألسر غير المتماسكة أو بين األطفال الذين يقل لديهم االنتماء إلى األسرة أو الج

 .بين الجماعات الهامشية أو األقلياتأو  يصورهم التلفزيون ضحايا

 : الثقافي نظرية الغرس فروض-ب

 على الفرض الرئيسي ويشير إلى أن: الثقافي تقوم نظرية الغرس

من ذوي األفراد الذين يتعرضون لمشاهدة التليفزيون بدرجة كثيفة يختلفون في إدراكهم للواقع االجتماعي  
المشاهدة المنخفضة حيث يعتقدون أن ما يشاهدونه من خالل التلفزيون من واقع وأحداث وشخصيات 

  الحقيقة.كون مطابقة لما يحدث في ت

المشاهدة  وايتعرض األفراد كثيف •الفرعية هي: على مجموعة من الفروض  الثقافي وتقوم نظرية الغرس
المشاهدة على مصادر متنوعة مثل التليفزيون ومصادر  وليلأكثر، بينما يتعرض األفراد ق للتليفزيون
 شخصية. 

ام غير بأن الغرس يحدث نتيجة التعرض واالستخد فزيون عن غيره من الوسائل األخرىيختلف التلي •  
ن يقدم التليفزيون عالمًا متماثاًل من الرسائل الموحدة والصور الرمزية ع •الجمهور، االنتقائي من قبل 

يزيد حدوث الغرس عند اعتقاد المشاهدين بأن  •الحقيقي.  الواقع معبشكل موحد أو متشابه المجتمع 
 (https://ar.wikipedia.org/wiki 6102/ ).وتسعى لتقديم حقائق بداًل من الخيال  واقعية،الدراما 

 الثقافي:نظرية الغرس ب التي تتعلق المفاهيم-ج

يقدمها التلفزيون  والقيم والممارسات التيعن نسيج من المعتقدات السائد عبارة  االتجاه السائد:االتجاه  -
بينهم الفروق كبيرة في اكتساب هذه الصور أو  وال تظهركثيفو المشاهدة  ويتوحد معهافي صور مختلفة 

االتجاه السائد يشير إلى سيطرة  وبالتالي فإن ،األفكار باختالف خصائصهم االجتماعية أو السياسية
يجعل الفوارق أو االختالفات تقل أو تخفي بين الجماعات ذات  واألفكار بشكلغرس الصور  التلفزيون في

  .الخصائص المتباينة

 : الصدى أو الرنين -

بجانب الخبرات األصلية  التلفزيون مشاهدةالرنين تلك التأثيرات المضافة ل يقصد بالصدى أو
يمكن أن تؤكد هذه الخبرات من خالل  زيونالتلف وبذلك فإن مشاهدة ،الموجودة فعال لدى المشاهدين
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 التلفزيونية التي يتعرض لها األفراد أصحاب هذه الخبرات بكثافة أعلى.  برامجاستدعائها بواسطة ال
(6102  ،http://haddou-abdelrrahmene.yoo7.com/t157-topic#158  ) 

فإن الواقع  ،التلفزيون في التوعية من مخاطر الجريمة  دور و إذا أردنا أن نسقط هذه النظرية على
تجعل الجمهور يؤمن بأن هذا هو سوف   الجريمة عن التلفزيون اقدمهيالصور الذهنية التي و االجتماعي 

التي تعرضها  جريمةا كانت صورة الفمثاًل إذ لجرائم كاالختطاف و القتل و التحرش الجنسي الواقع الفعلي 
ظاهرة  اكأنهو  الجريمة  تصور و تعرضهي صورة سلبية بحيث  البرامج التلفزيونية الوطنية الجزائرية 

 شفقة أورحمة  أدنىالصغار و الكبار يوميا دونما  األشخاصالكثير من  بأرواحفي غاية الخطورة و تفتك 
 جريمة ما تقع أومجرما عندما يشاهدون  الجمهور أو التلفزيونفإن مشاهدي  ،اسمها  أومهما كان نوعها 

لتي شاهدوها في التلفزيون أمامهم في الحياة العامة فإنهم سوف يستحضرون تلك الصور الذهنية السلبية ا
باستهجانها و رفضها و التدخل بشتى األشكال لمنع وقوع  على هذا األساس هذه الجريمةيتعاملون مع  و

 .أي جرائم 

 بأنهامثال فانه يجيب  األطفال بمجتمعناعن ظاهرة اختطاف  سألناه إذاأي مشاهد جزائري  أنكما  
            بعد التحرش بهم  األطفالالكثير من  أرواح أزهقتظاهرة بشعة دخيلة على المجتمع الجزائري 

الجزائري بالمجتمع ائم استفحاال الجر  أكثر وتصورات حول أفكارقد غرست في ذهنه  ألنهاغتصابهم  أو
 أنواعها.بشاعة الجريمة بتعدد  ومدى

ل الغرس ختباراتها من خالل تحلياأساسية لنظرية الغرس و  اعتبارات على ستة الخبراء ويؤكد
 والبحث:كأسلوب للدراسة 

التي تدخل المنازل لساعات  فهو الوسيلة فردة تتطلب مدخال خاصا لدراستها يعتبر التلفزيون وسيلة من -
حيث يعيش الطفل في  ئية خالل التنشئة االجتماعية لهمبالرموز البي األطفالوتمد  ،لة خالل اليوم طوي

 بفضل خصائصه العديدة  للمعلومات األخرىالذي ينافس المصادر  ولبيئة التي يرسمها له التلفزيون ا
في  انتقائهفي دعم كلها عوامل تساعد فهذه  األسرة من قبل كل أفراد خدامه ستافي المنزل و  وأهميته

 المتغيرات قبل التعرض وبعده . أهممن التعرض والمشاهدة، وكذلك عملية الغرس لذا يجب اعتبارها 
  تجاه السائد في الثقافة :عن االتشكل الرسائل التلفزيونية نظاما متماسكا يعبر  -

http://haddou-abdelrrahmene.yoo7.com/t157-topic#158
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العامة التي تتمثل في فاهيم ملمتماسك من المعلومات ومعاني ا بإطاريرتبط الغرس كعملية ثقافية  إذ
 أوبحقائق أو معتقدات معزولة، فالتنوع في شكل البرامج  ارتباطهأكثر من  ،لى أسئلة معينةع إجابات
تقديمها ال يتم التركيز عليه في تحليل الغرس، الن التحليل يتم أساسا باألفكار والصور العامة  أساليب

، ونماذج التفاعل االجتماعي، وتقديم النماذج األفكارء البرامج ككل حيث يهتم التلفزيون ببنا التي تقدمها
 الحياة.االجتماعية ليعبر عن الثبات واالستقرار والتماسك في 

تعبيرا عن ثبات وتماسك الهياكل التجارية  إال للتلفزيون،وما ثبات وتماسك العالم الرمزي 
هذه العوامل  إلىتكرار التعرض  نأوهكذا نرى  البرامج،ية التي تحكم صناعة هذه واالجتماعية والسياس

ولهذا نرى  ،غرس صور ذهنية ثابتة للمجتمع والذات تعبر عن االتجاه السائد في الثقافة إلىالبنائية يميل 
نظام االتجاه السائد في الرسائل اإلعالمية هو الوسيط في عملية باعتبار هذا التماسك مرهون  استمرار أن

 الغرس.

 :امة للتلفزيون يقدم دليال على عملية الغرستحليل نظم الرسالة الع -

للغرس أفكارا  باعتبارهتعكس ما يقدمه التلفزيون في رسائله  أنمن خالل أسئلة المسح التي يجب ف 
 األسئلةلفترات طويلة مع التركيز على قياس المشاهدة الكلية بدال من و كبيرة من المشاهدين  لجماعات

 نتائج مضللة. ىإلالخاصة بالتفضيل التي قد تؤدي 

عن العالم  إجاباتهاالتي تكشف  األسئلةصياغة  األول هو التحليل:وهنا مطلبان أساسيان في عملية 
ألسئلة المقارنة التي تكشف عن العالم الرمزي الذي يقدمه التلفزيون في اوالثاني  والحقيقي،الواقعي 

 .ألذهاناغرسها في  إلىالتي يهدف المجاالت المختلفة والصور الرمزية 

تتأثر عملية إذ  في المجتمع واألفعال األفكاريركز تحليل الغرس على رصد مساهمة التلفزيون في بناء  -
الغرس بالرموز الشائعة في المجتمعات لمدى طويل على الرغم من مشاركة أو تفاعل وسائل أخرى 

لذا  ،المعرفية األطرون في غرس وال نغفل الدور المستقل للتلفزي ،بجانب الظروف الحياتية في هذه العملية
الرمزية للرسائل التلفزيونية ألغراض  للوظائففانه يتم التركيز في عملية التحليل على أهمية القياس الكلي 

والمقارنة مع الصور الرمزية الشائعة في  الجماعات،ختبار عملية الغرس من خالل المقارنة بين ا
 التلفزيون )االتجاه السائد(.
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 والقوة،والثروة  األسواقتزيد من  التلفزيونية فهييادة قدرة الرسائل لوجية على ز و ثات التكندلمستحتساعد ا -

 وأهدافها.الغرس  ةواالختبارات التي تدعم في مجموعها في النهاية عملي

الثقافة هي العملية الرمزية التي يتم من  أن فبما والمتجانسة:لى النتائج الثابتة يركز تحليل الغرس ع -
ن على إف لإلنساناالجتماعية  ةسلوكية الضرورية في عملية التنشئال واألنماطاللها غرس المفاهيم خ

 ونالمستقل للتلفزي اإلسهامليكون  المتماسكة،السلوكية  األنماط أوالتلفزيون أن يقوم بغرس هذه المفاهيم 
 والجماعات في هذه المجاالت. األفرادفي تحقيق التجانس بين 

(6102 ، http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=25630 ) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=25630،2016
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 الدراسة: مفاهيم-خامسا

من البديهي انه ال يمكن ألي باحث أن ينطلق في بحثه بدون أن يستعين بعدد من المفاهيم التي 

الموضوع الذي يتناوله بحثه ، و الدراسة التي بين أيدينا غير شاذة عن هذه القاعدة، فهي لها عالقة ب

تحاول أن تتعرض لبعض المفاهيم االجتماعية المرتبطة بموضوع البحث، والتي تساهم في عملية التحليل 

دت الدراسة إلى إبراز و الدقة باعتبارها إطارا مرجعيا للدراسة الميدانية والبناء النظري بصفة عامة، كما عم

أوجه االختالف بين المصطلحات و ذلك لتحري أي غموض من شأنه تشويه المعاني و األفكار التي 

يطرحها الباحث خالل بحثه، و فضال عن ذلك أدرجت تعريفات إجرائية  قصد الوصول إلى مؤشرات 

 محددة ، تساهم بدورها في تصنيف المعطيات البيانية .  

 :الدور مفهوم-1

          مستعارة من المسرح  وكلمة الدور مكانه، متعددة فيمن دار يدور دورا أي تحرك باتجاهات  :لغة

حيث أن الفرد يمثل مجموعة من السلوكات على  ،Nitchaاستعملها بهذا المعنى هو نتشه  وأول من

          األدوار المتعددة يمثلون تلك  الجماعة وأفرادهااالجتماعي مسرح حياة  وكان التنظيمخشبة المسرح 

 (01، ص 6110عدلي،  )عصمت مراكزهم.اختالف  والمختلفة حسب

           وقيم مواقف  وتحتوي علىالنماذج االجتماعية المرتبطة بمكانة معينة  مجموعة منهو:" اصطالحا: 

 (091ص ، 0991)محمد عاطف غيث، من طرف المجتمع لكل فرد يشغل هذه المكانة.  وسلوكات محددة

والبد من التفرقة  اجتماعي،مؤلف من األفعال المكتسبة يؤديها شخص في موقف تفاعل  والدور سياق    

يقوم وراء هذا الدور من دوافع معينة  وبين مابين مجموعة الخدمات التي يضطلع بها الدور في الجماعة 

وجهة نظر الفرد هو  المهم منو الخدمات حيث المهم من وجهة نظر الجماعة هو مجموع  به،لدى القائم 

 .(11، ص0991، وآخرون)إبراهيم مذكور  دورها.أنها تجد ما يرضيها من خالل  وكيف يمكنالدافع 
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هو: الوظيفة التي تقوم بها القنوات التلفزيونية الجزائرية لتوعية النساء الماكثات للدور  اإلجرائي والتعريف

 بالبيت بمخاطر الجريمة.

  التلفزيون: تعريف-2

ومعناه "عن بعد"،  Télé من الناحية اللغوية كلمة مركبة من مقطعين Télévisionإن التلفزيون  لغة:

طارق سيد أحمد الخليفي، ومعناه "الرؤية". وبهذا يكون معنى كلمة تلفزيون هو الرؤية عن بعد. ) visionو

 (61، ص6112

استعمال كلمات أخرى تترجم الرؤية عن  وقبل أن تشيع رافقها 0911وقد استعملت الكلمة ألول مرة عام 

بعد أو المصورة مثل التلسكوبي، التلكتروسكوبي، النيوتروغرافي، وبالعربية الرائي ثم التلفزة كتعريب لكلمة 

  (002ص ،6119)فضيل دليو، تلفزيون. 

حصص هو مؤسسة اجتماعية مكونة من مجموعة المصالح اإلدارية والتقنية التي تضمن بث ال اصطالحا:

مراد زعيمي، والبرامج اإلعالمية المصورة بواسطة الكهرباء وعن بعد بطريقة استخدام التقنيات الحديثة. )

  (091، ص6116

هو طريقة إرسال واستقبال الصورة والصوت من مكان آلخر بواسطة الموجات الكهرومغناطيسية  علميا:

 (61، ص6101سليم عبد النبي، واألقمار الصناعية. )

وعرضها كما ينقل  السينماقاموس المصطلحات اإلعالمية بأنه: "جهاز لنقل الصورة المتحركة مثل وعرفه 

الراديو األصوات، وهو يتكون من جهاز التقاط كاآللة السينمائية يصور المشاهد المراد تصويرها، ثم ينقلها 

محمد فريد ى لوح من زجاج. )في الهواء بطريقة ال سلكية فتلتقطها أجهزة االستقبال فتعكس هذه الصورة عل

 (000، ص6111محمود عّزت، 
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كما يعرفه معجم مصطلحات اإلعالم بأنه: "وسيلة نقل الصوت والصورة في وقت واحد، بطريقة 

الدفع الكهربائي، وهو من أهم الوسائل السمعية البصرية لالتصال بالجماهير عن طريق بث برامج 

 (021، ص6110أحمد زكي بدوي، معينة". )

وسيلة إلكترونية لنقل األخبار والمعلومات والثقافة والفنون  :"يمكن تعريفه من الناحية العلمية بأنهو 

والعلوم، أيضا هو جهاز عائلي أو أسري يجمع األسرة ويدخل غرفة النوم ويقدم رسالته اإلعالمية إلى 

 (001، ص0992عبد المجيد شكري، . )"خليط من الثقافات ومختلف األعمار

تلك القنوات التلفزيونية الجزائرية مثل النهار، الشروق، البالد....التي  هو:فهوم اإلجرائي للتلفزيون و الم

 تختص بنقل األخبار و المعلومات حول ما يحدث في الجزائر.

قضية أو قضايا معينة بهدف تغيير األنماط السلوكية  وتنميته اتجاههي " إثارة الوعي  التوعية: تعريف-3

الرأي العام تجاه القضايا من اتجاهات سلبية إلى اتجاهات ايجابية أو من  وتعديل اتجاهاتر أو تغيي

يتعين على  والموقف الذيالمجتمع  وتأثيرها فيالقضية طبيعة  ومواجهة حسبتعاطف إلى رفض 

 (11ص ،6116)سيد عبد الرؤوف،  ".المجتمع اتخاذه منها

كسابه األفراد إيجاد الوعيالتوعية:"  كما تعني على االقتناع بفكرة معينة أو رأي  والجماعات لحملهم وا 

 بوجالل،اهلل  )عبدسلوكي معين بقصد تحقيق نتائج يهدف إليها القائم بالتوعية ".  واتخاذ منهج معين،

 (11ص ،0991

 ."ما  كما تشير التوعية إلى: " مدى التأثير في انساق أي جماعة أو مجتمع لقبول فكرة أو موضوع

التوعية: "عملية إنسانية اجتماعية ذات مضمون طبقي محدد و أساليب و مستويات متعددة تلتحم التحاما و 

 (00، ص 6101".) سفيان عصماني، معمر صحراوي، عضويا بواقع العمل اإلنساني و أهدافه 



 للدراسة المنهجي البناءالفصل األول:                                                  

25 

 

ه المشكلة ووضعها "إثارة الوعي لدى الجماهير بأي مشكلة أو قضية لخلق اإلحساس بهذ :والتوعية هي

 (09، ص6116 عجوة،)علي في منطقة الشعور بالنسبة للفرد الغير الواعي بها" 

استثارة الوعي وتنميته تجاه قضية أو قضايا معنية  : "وتعني التوعية اإلعالمية بمخاطر الجريمة

المجتمعات فكلما السلوكية أو تغيير وتعديل اتجاهات الرأي العام في أي مجتمع من  األنماطبهدف تغيير 

 وجدي ). " كان األمن مهددا في مكان ما أصبح المجال رحبا أمام التلفزيون لتولي دوره التثقيفي التوعوي

 (، ب ص6101حلمي عيد عبد الظاهر، 

  : التوعيةو الغايات المقصودة من الوعي

             بدقة وتحديد مضامينها، والتأكيد عليهاأو التذكير بها  والمعارف الجديدةاكتساب المعلومات  -

 والعمل علىالجماعة  ذاته أوالمقصودة سواء كانت منها الموجهة لصالح الفرد  وتوضيح الغايات

  المجتمع.في  والقيم السائدةواألعراف  وربطها بالعاداتترسيخ القناعة بأهميتها 

وضمان الحفاظ على السالمة  غيةوالتوعية بطريق اإلرشاد  والجماعات عنتنمية مهارات األفراد  -

 .على الخبرات والتجارب المكتسبة وذلك بالتركيزالتوعوية  واالستمرارية للحمالت الصالحية

هذا التغيير وخلق جو من  والمجتمع بجدوىإقناع الفرد  والعمل علىوالسلوكيات تعديل االتجاهات -

 (699ص ، 6100، بن عباس فتيحة ) الجماعة.التواصل النفسي بين الفرد و 

  صلة التوعية بالمفاهيم األخرى:

أن نبين عالقة هذا المفهوم بمفاهيم  حجوانب الوضو  بنا الستكمالبعد محاولة تعريف التوعية بجدر 

 محاربة.وعي، وقاية،  ومن بينها:أخرى مشابهة 
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 : وعي-أ

ووعت األذن أي  حفظه، ووعى الحديث فهمه و قبله وتدبره و حواه،وعى الشيء وعيا أي جمعه و  لغة:

حافظه، وواعى اليتيم أي  كله،ووعى الشيء أخذه  غفلته،ووعى فالن أي انتبه من نومه أو من  سمعت،

 (60.) عبد الرحمان العيسوي ، ب.ت، صأي حفظ و فهم  فوعى

وكلمة  (02ص ،6116سيد  عبد الرؤوف،  )مر أي أدركه على حقيقته، و الوعي الحفظ و التقدير.ووعى األ

وعي عرفها قاموس الصحاح على النحو التالي: أن الوعي من الوعاء ، يقال أوعيت الزاد و المتاع إذ 

جعلته في الوعاء ، و اهلل اعلم بما يوعون أي يضمرون في قلوبهم من التكذيب ، و يقال ال وعي عن 

  (0016-0010، ص ص0990) إسماعيل بن حماد الجوهري ، ذلك األمر أي ال تماسك دونه . 

به بدرجات متفاوتة  وبالبيئة المحيطة بذاته،هو:" اتجاه عقلي انعكاسي يمكن الفرد من الوعي  اصطالحا: 

 ". وبالعالم الخارجيباألشياء  والجسمية ووعيه، يتضمن وعي الفرد لوظائفه العقلية من الوضوح أو التعقيد

 (699- 692، ص ص6110) فاروق مداس، 

ويرى لعالمه الواقعي.  وبتطور معرفتهع االستمرار تتطور بتطور اإلنسان لها طاب والوعي عملية

 ."والحاضرة  حداث الماضيةواألباألشياء  المعرفة"ستيفن أن الوعي هو:  جون

الوعي هو:" المستوى الذي يكون فيه انتباه الفرد انجذب نحو المثيرات  أستون أنفي حين يرى 

 ( 06 -00، ص ص 6110ليم،  ) محي الدين عبد الحالمختلفة". 

" حالة من اليقظة تتمثل في مجموعة من األنشطة العقلية يعني:و يرى علماء النفس أن الوعي 

تعكس درجة من درجات االنتباه و الفهم التلقائي لمجموعة من األفكار أو تعينه على اإلدراك باختالف 

  به.درجاته للقضايا المحيطة 

تتفاوت من حيث الوضوح  والدرجات التيه مجموعة من المراتب كل معرفة ول لوعي أساسوا

 .والتعقيد
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 ". واالستجابة لها وللعالم الخارجيأي أن الوعي يعني "مجموعة عمليات إدراك الفرد لذاته 

 (02، ص0160) بن متعب العربي فهد، 

)إبراهيم ا في جماعة معينة أما علماء االجتماع فيعرفون الوعي بأنه:"إدراك الفرد لذاته باعتباره عضو 

 (211، ص 0991مذكور، 

 بها اإلنسانو منهم من يعرف الوعي بأنه:" الحصيلة المستمرة لعمليات اإلدراك الشاملة التي يقوم 

          موجودا،و هي عملية مستمرة مادام اإلنسان  الكون،أينما وجد و بأجياله المتعاقبة منذ ظهوره في هذا 

 (09، ص0160.)بن متعب العربي فهد، اصر هي: اإلدراك، الفهم، التقويم، السلوك و تتضمن أربعة عن

 :" إدراك الفرد لما يحيط به إدراكا مباشرا ".والوعي هو

و هو:" معرفة أو فهم الجمهور بأساليب الوقاية من األخطار و الجرائم و الكوارث بكافة أشكالها 

مهور عند وقوع األخطار فيتم منعها أو التقليل من خسائرها"  بما ينعكس على اإلجراءات التي يقوم بها الج

 (01، ص6101) سفيان عصماني، معمر صحراوي، 

الحياة،          اإلنسان الواعي:" هو المدرك لما يدور حوله في الحياة و العالم من مواقف و أحداث في 

 و من ثم فإنه يعني الموقف الذي يقدم عليه و يدركه إدراكا صحيحا".

أما عدم الوعي فيفسر بأنه:" صفة يتصف بها األشخاص غير العقالنيين الموجودين في المجتمع 

بينما من يملكون أو يسيطرون على أفكارهم فانه يتوافر لديهم إدراك عقالني للعالقة بين أهدافهم و طرق 

  (06-00، ص ص  6110)محي الدين عبد الحليم، انجازها " .

 نوعان من الوعي هما:وهناك من يرى انه يوجد 

 وعي فردي: يتصل بادراك الفرد لألبعاد المختلفة ألمر من األمور. -

 مجموعة من األفراد تربطهم صلة معينة. وتختص بهوعي جماعي:  -
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فهم أي منها بمعزل عن  وال يمكنوطيدة بين النوعين حيث يتأثر كل منها باألخر  وهناك عالقة

 (699ص ، 6100) بن عباس فتيحة ، اآلخر.

  : وقاية-ب

) و ق ي( التي تدل على دفع شيء عن شيء بغيره  وهو مأخوذ من مادة يقي،: من المصدر وقى، لغة

و الوقاية ما يقي الشيء ، و يقال وقاه اهلل وقاية بالكسر أي حفظه، و قال بن منظور يقال: وقاه اهلل وقيا 

 . ووقاية أي صانه، و يقال وقيت الشيء إذا صنته عن األذى 

 (،/www.islambeacon.com/m،6101 )ويضر.الوقاية الحفظ مما يؤذي  :اصطالحا

على القضاء  أياألمية ويقال محاربة  مقاتلتهم،يقال محاربة األعداء  حارب،ح ر ب مصدر  :محاربة-ج

 (www.elmaani.com/ar/dict/ar-ar ،6101). الجهل

يجاد الوعيهو: "إثارة  اإلجرائي للتوعية التعريف كسابه للنساء وا   الجريمة،الماكثات بالبيت حول ظاهرة  وا 

إقناعهم بخطورة الظاهرة و حملهم على تكوين اتجاهات سلبية رافضة و مناهضة لها من  وذلك بهدف

 التي تقدمها القنوات التلفزيونية الجزائرية".خالل البرامج 

   :الجريمة-4

نقول جرم أي جنى جريمة و إذا عظم جرمه أذنب، و في مختار الصحاح فإن الجرم والجريمة يعني  لغة:
 (00، ص6002منصور رحماني، الذنب و منه جرم و اجترم.)

 ".ويوجب مالما" الفعل الذي يستوجب عقابا والجريمة هي

وغير ، وهي تعني الكسب المكروه والُجرم الذنب، وقطعجريمة من ُجرم بمعنى كسب  ةوأصل كلم
و أن  ذلك فإن الجريمة في معناها اللغوي تعني:"األمر الذي ال يستحسن و يستهجن، المستحسن. ومن

،  6000) منال محمد عباس، ".المجرم هو الذي يقع في أمر غبر مستحسن مصرا عليه ال يحاول تركه
   ( 10ص

http://www.islambeacon.com/m/،2015
http://www.elmaani.com/ar/dict/ar-ar
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األمين  مختلفة( محمدو ستين مرة في القرآن الكريم و لها معان  بمشتقاتها ستوقد وردت كلمة الجريمة 
 ( 31، ص0111البشري، 

"انه من يأت ربه مجرما جل: "إن المجرمين في ظالل و سعير"كما يقول عز و  وتعالى:يقول اهلل سبحانه 
 (630نعمه جعفر، ب.ت، ص " .)عبد اإللهفإن له جهنم ال يموت فيها و ال يحي

 :" مصدر الفعل جرم يجرم و إجرام بمعنى ارتكب جرما و يقال بأنها:و المعجم الوسيط يعرف الجريمة 
جنى جناية و تجرم عليه ادعى جرما لم يفعله و الفعل المرتكب جريمة و الجمع  أجرم عليهم و إليهم:

 (. 26، ص6002.)حسين علي الغول،جرائم 

)بن عزة هشام، معزوز أمر اهلل به ".  وعصيان مافهوم الجريمة إلى:"فعل ما نهى عنه يشير م اصطالحا:
 (  1، ص6006لقمان ، 

كما تعرف الجريمة بأنها : " فعل متعمد يخرق أو ينتهك القانون الجنائي و يتطلب توقيع الجزاء أو 
 ( 02، ص   6003طلعت إبراهيم لطفي،العقوبات الرسمية".) 

 .( فيعرف الجريمة بأنها : "إخالل بالقانون اإللهي واإلنساني"0126) Pattersonباترسونأما 

 ( أن الجريمة هي :" انتهاك للقانون يستحق العقاب".0121)Bengaminبنجامين و يرى 

 (.21-23،  ص ص 6002) حسين علي الغول،  

ن خالل ممارسة سلطة بأن الجريمة:"عبارة عن أخطاء حكم بأنها تستحق االهتمام م Nettlerنتلر يرى 
 تطبيق العقوبة من قبل الدولة". وتتضمن إمكانيةالدولة أو هي أفعال مؤذية بمصلحة المجتمع 

 فيرى أن الجريمة: "أذى و انتهاك ضد المجتمع كما أنها أفعال حرمها القانون". Mizميزأما 

ون العام لدولة ذات "ارتكاب فعل أو إهمال واجب يأمر به القان بأنها: ويبسترو يعرفها قاموس 
سيادة بحيث يعمل هذا الفعل على إلحاق الضرر بالصالح العام و يجعل الجاني عرضة للعقاب من هذا 
القانون من خالل الدعوة المقامة ضده من الدولة بتوجيه االتهام بجريمة أو االتهام الرسمي من النيابة 

 (.27-26، ص ص6006مصلح الصالح،". )العامة أو االدعاء أو غيرها من اإلجراءات الجنائية

            الجريمة بأنها:"كل فعل أو امتناع اعتبر جريمة في كافة المجتمعات المتمدنة  جاروفالوو يعرف 
" . األمانة والنزاهةو التي اعتبرت كذلك على مر العصور بسبب تعارضها مع قواعد اإليثار و الرحمة و 

 (.06، ص 6002) منصور رحماني، 
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الجريمة بأنها:"شكل من أشكال السلوك اإلنحرافي يهدف إلى سميث دابيد و  فيدهاربرت ديو يعرف 
 إفساد النظام القائم".

 Lwisلويس يابلونسكي و   Haysal Martinمارتن هايسلكما أورد كل من 

Yablonsky  اتجاهات مختلفة في تعريف الجريمة و منها أن:"الجريمة تشمل على كافة أشكال السلوك
 مجتمع و األفعال التي تنحرف بشدة عن معايير هذا المجتمع".التي تضر بال

إلى تعريف الجريمة بأنها:"الجرأة على مخالفة قواعد المجتمع   Patersonباترسون كما يذهب 
 (. 26، ص 6002". ) حسين علي الغول، وارتكاب الجريمة

"، و المحظور هو إما الجريمة بأنها:"محظور شرعي زجر اهلل عنه بحد أو تعزير الماروديو عرف 
 (.6، ص  6007.)عبد المحسن بدوي محمد أحمد ،إتيان فعل منهي عنه أو ترك فعل مأمور به

دعت إليه  وكل ماوالخير والعدل فيرى أن الجريمة هي:"ارتكاب ما هو مناف للحق التهامي أما 
 ما نهت عنه من الرذائل و النقائص". الفضائل والشريعة من 

( الجريمة بأنها:"محظورات شرعية زجر اهلل عنها بحد أو 0113)ريم زيدان عبد الك ولقد عرف
 ".تعزير

( أن الجريمة هي:"نوع من الخروج على قواعد السلوك التي يضعها 0131)الساعاتي ساميةوترى 
 المجتمع ألفراده".

بمعنى أن ( تعريف الجريمة باعتبارها:"عمال موجها ضد المجتمع 0110) المنعم الحنفي ويتناول عبد
فإنه يتصرف على  المجتمعولصالح المجرم بدال من أن يكون نشاطه داعما لمبادئ التضامن االجتماعي 

 ( .21-26-22، ص ص 6002)حسين علي الغول، غير هذه المبادئ و معارض لها". 

ل غير يعرفها محمد نجيب حسني بأنها: "فع :)الظاهرة اإلجرامية( من المنظور القانوني الجريمة مفهوم
، 0112" . ) محمد نجيب حسني ، مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر القانون لها عقوبة أو تدبيرا احترازيا

 ( 60ص 

بأنها:"سلوك تحرمه الدولة لضرره على المجتمع و يمكن أن ترد  عبد الرحمان العقبيو يعرفها 
 (66، ص  0131إبراهيم عبد الرحمان العقبي ،عليه بعقوبة" .) 
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"العمل الخارجي الذي يأتيه اإلنسان مخالفا به قانونا ينص بأنها:  فرنسوا كرارعرفها اإليطالي و ي 
  6000السيد رمضان، الخالق، )جالل الدين عبد على عقابه و الذي ال يبررها أداء الواجب أو استعمال الحق".

 (.030ص

و امتناع عن فعل سند هي فعل أ فيعرف الجريمة بأنها: " Lefassourلوفاسور  أما الفرنسي
 ( 7، ص 6006". ) رفيق بوهراوة، اجله بعقوبة جزائية  ويعاقب من عليه القانون صاحبه ينصإلى 

أن التصرفات اإلجرامية  Burtبرت يرى  :)الظاهرة اإلجرامية( من المنظور السيكولوجي الجريمة مفهوم
الممكن النظر إلى  وأنه من يعوقه عائق، ما هي آخر األمر إال انطالق للدوافع الغريزية انطالقا حرا ال

أنها تعبيرات لغرائز  وغيرها على واالغتصاب والجرائم الجنسيةأنواع االنحراف المختلفة كالسرقة واالعتداء 
 معينة.

من المنظور السيكولوجي على أنها:"إشباع لغريزة إنسانية بطريق شاذ ال ينتهجه  وتعرف الجريمة
كمي أو شذوذ كيفي في هذه الغريزة مصحوبا بعلة أو  وذلك الخلللغريزة نفسها الرجل العادي في إرضاء ا
من  وعدم الخشيةارتكاب الجريمة انهيار في الغرائز السامية  وصادفت وقتأكثر في الصحة النفسية 

 .(036ص ،6000". )جالل الدين عبد الخالق، السيد رمضان، العقاب

أن الجريمة تعني:" في معناها الواسع زلة إرادية أو  تيسو يرى :من المنظور الفلسفي الجريمة مفهوم
. الضيق كل مخالفة أو زلة للتشريع الوضعي" وفي معناهامن قبل الغير،  وحر تماماذنب إرادي واعي 

 (61، ص 6002نجيب بوالماين، 

ع القيم ثمة من يعرفها بأنها:"كل فعل أو امتناع يتعارض م :يمن المنظور السوسيولوج الجريمة مفهوم
 استقرت في وجدان الجماعة". واألفكار التي

أو  المجتمع ووجودهيعرفها كونها: " تلك التي تنطوي على إهدار شرط من شروط كيان  وثمة من
أو أنها عدوان على مصلحة من المصالح التي عليها يؤسس المجتمع في زمن  الشرط،ظرف مكمل لهذا 

 ".وكمالهيه نحو رق واستقراره وبها يسيرمعين بقاءه 

الجريمة  Rad Cliffe Brownراد كليف براون يعرف :من المنظور األنثروبولوجي الجريمة مفهوم
 بأنها:"انتهاك العرف السائد مما يستوجب توقيع الجزاء على منتهكيه".

الجماعة التي يعتبرها  والمعارض لتماسك"ذلك الفعل العدائي بأنها: Thomasتوماس كما يعرفها 
 (036-031، ص ص  6000السيد رمضان،  ". )جالل الدين عبد الخالق،فرد جماعته الخاصةال



 للدراسة المنهجي البناءالفصل األول:                                                  

32 

 

"هي كل قول أو فعل أو امتناع عن واجب يؤدي إلى إيذاء الناس أو  مفهوم الجريمة عند علماء اإلجرام:
 (62، ص 6002)منصور رحماني، المال أو المشاعر بغير حق" . 

الجريمة بأنها:" محظورات شرعية زجر اهلل عنها  الماورديعرف  مية:اإلسالفي الشريعة  الجريمة مفهوم
 (6، ص 6006") هيشور محمد لمين، عيبود زيتوني، بحد أو تعزير

و يعرف الفقهاء الجريمة بأنها:" إتيان فعل محرم أو معاقب على فعله أو ترك فعل واجب معاقب على 
 (62، ص 6996محمد أبو زهرة ، )تركه" . 

 الجريمة بالمفاهيم األخرى: صلة مفهوم 

  مجرم:-أ

 يرى علماء التحليل النفسي أن المجرم كالمريض النفسي مفهوم المجرم من وجهة النظر السيكولوجية: 
أو العصبي ال فرق بينهما إال في أن المجرم مريض في تصرفاته أما المريض العصبي مريض في تفكيره 

 وبين مقتضيات وميوله الفطريةصورا في التوفيق بين غرائزه ، فكالهما كالطفل الصغير يعاني قوتصوره
المجرم عصبي األفعال الخيال و البيئة الخارجية التي يعيش فيها، غير أن العصبي مجرم بالفكر و 

 واألعمال.

" ذلك الشخص  هو:المجرم من وجهة النظر السسيولوجية  مفهوم المجرم من وجهة النظر السسيولوجية:
إلى انتفاء صفة المجرم عن بعض األشخاص الذين يرتكبون  ويؤدي ذلكوكا يجرمه المجتمع الذي أتى سل

المجتمع كذلك، كما أن صفة المجرم تثبت في حق من يرتكب فعال  وال يعتبرهاأفعاال يحرمها القانون 
 القانون ال ينص على تجريمه ". ولو كانيعتبره المجتمع جريمة، 

         "هو كل فرد ارتكب متعمدا سلوكا من شانه اإلضرار بالنفس  اإلجرام:مفهوم المجرم عند علماء 
 (69، ص 6002)منصور رحماني، أو بالمال أو المشاعر. 

: " هو ذلك الشخص الذي ثبت للمحكمة إتيانه سلوكا مخالفا للقانون مفهوم المجرم من الناحية القانونية
 (  62،ص  6009ود السمري ، عدلي محم)فإدانته على هذا السلوك أصدرت حكما بعقابه".

              "هو سلوك غير سوي و يقصد به السلوك الخارج عن المعايير االجتماعية  :االجتماعي االنحراف-ب
و الثقافية التي يقرها النظام االجتماعي أو إحدى الجماعات فيه ولذلك فالسلوك المنحرف في تغير مستمر 
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و يتغير بمرور  المناطق و الجماعات داخل المجتمع الواحد و هو متغير بتغير الجماعات و اختالف
 الزمن".

اإلهمال استخدم مصطلح الجناح عند الرومان و هو مشتق من كلمة التينية تعني الخيبة و  :الجناح-ج
اآلن: "الخروج عن القانون فيما يتعلق باألحداث أو صغار السن"، و هو " أية انتهاكات للقانون  ومعناه
 (69-62، ص ص6066)منال محمد عباس، ا األشخاص الصغار أو األحداث و يعد أقل خطورة". يقوم به

اخلص إلى أن المجرم هو ذلك الشخص الذي اقترف سلوكا منحرفا يجرمه المجتمع و يكون مخالفا 

 باآلخرين.و هو يشمل اإلضرار  المجتمع،الضوابط التي تحكم  للقوانين و

              ي فيه إخالل و انتهاك للقوانين اإلنسانية و اإللهية وألعرافسلوك انحراف الجريمة فهيما أ

           المجتمع،  بمعنى أنها سلوك خارج عن المعايير االجتماعية و الثقافية التي يسنها  المجتمع،ضوابط و 

يستوجب  ا ماوهذهي بذلك تؤدي إلى إلحاق الضرر بالصالح العام) األشخاص، المال، المشاعر،....( و 

 توقيع العقاب على منتهكيها.
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 السابقة:  الدراسات-سادسا

 تمهيد:

تفيدني في بحثي  أننها أش والتي منعلى مجموعة من الدراسات السابقة في دراستي هذه  اعتمدت

  .(جزائرية)محلية، عربية، باإلضافة لدراسات وتمثلت في دراسات غربية

 وتشمل كل من: :األجنبية الدراسات- 1

(0)- taking a bite out of crime ; the effect of public . information camaing  :ل 

keeffe( ،0921.) 

(6)-  media conumption and public attitudes toward crime and justice:ل 

kenneth dowler  (6110.)  

 وتشمل كل من:  العربية: الدراسات-2

 (.0991) "،فهمي البيوميزيون المصري في تكوين الوعي االجتماعي ضد الجريمة لـ: "التلف دور- (0)

وليد بن سعد بن عبد اهلل اإلعالم في ترسيخ المفهوم الشامل لألمن لدى أفراد المجتمع ل:  دور- (1)

 (.6116، )التويجري

 ( .6111" ، ) نوري ياسين هرزانيو الجريمة لـ : "  اإلعالم- (1)

 (.6111) "،بدر بن خالد حزام القحطانيالتلفزيون السعودي في معالجة ظاهرة اإلرهاب لـ:"  دور- (2)

 (.6112"، ) محمد محمد عمارة ل:" –دراسة سسيولوجية -الجريمة التلفزيونية  دراما- (9)
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دراسة ميدانية على  –وسائل اإلعالم في تشكيل الوعي االجتماعي لدى الشباب الفلسطيني  دور- (2)

"،  موسى عبد الرحيم حلس، ناصر علي مهديلــ : " -عينة من طالب كلية اآلداب بجامعة األزهر

(6101. ) 

 من: وتشمل كلالجزائرية:  )المحلية( الدراسات-3

 .( 0929"،) عبد اهلل بوجاللب الجزائري ل: "لدى الشبا والوعي االجتماعي اإلعالم دراسة- (9) 

 (.0991"، )يرحيمة عيسا ن:"  ـلـالجريمة العنف و التلفزيون في نشر  دور- (01)

 لـ:-باتنةميدانية لألسر المقيمة بمدينة  دراسة-الجزائرياألسرية في المجتمع  و التوعية اإلعالم- (00)

 ( .6111)"،  "اليمين شعبان

امعة دراسة ميدانية لعينة من طلبة ج-التلفزيون على اتجاهات الرأي العام نحو الجريمة  ثرأ- (06)

 (. 6119)،  "العمري علي لـ: " -الجزائر

دراسة  –اإلعالمية للجريمة الغير منظمة في الصحافة المكتوبة الجزائرية الخاصة  المعالجة- (00)

 ( 6100)، "وسار نوال" : ـل 6101ديسمبر  00جانفي إلى  0وصفية تحليلية لصحيفة الخبر اليومية من 
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 تمهيد:

،  اتكمن في تكوين خلفية نظرية عن موضوع بحثه ةت بالنسبة للباحثإن أهمية عرض الدراسا

لمجموعة  ةواالستفادة من مجهودات اآلخرين و التبصر بأخطائهم، و من هذا المنطلق يأتي عرض الباحث

من الدراسات  التي تناولت موضوعي التلفزيون والجريمة،  الهدف من مراجعتها الحصول على رؤية 

تي،  واالستفادة مما قدمته دراسات الباحثين اآلخرين ، كما يمكن توضيح العالقة  واضحة لموضوع دراس

و هذه  الدراسات من خالل إبراز أوجه االتفاق بينهم من حيث: الهدف من الدراسة   ةبين  دراسة  الباحث

ي تناولتها هذه المناهج المعتمدة، مفردات وأنواع العينة، أدوات جمع البيانات و كذا من حيث المتغيرات الت

رى انه يستطيع تقديمه ة من إبراز اإلسهام الذي تالدراسات بالبحث، الن تحديد العالقة يمكن الباحث

 انطالقا من تحليل هذه  الدراسات،  و فيما يلي عرض لهذه الدراسات :  

 : الدراسات األجنبية

 keeffe (1891 )كيف دراسة األولى:الدراسة 

 taking a bite out of crime ; the effect of public. Information camaingبعنوان: 

و تهدف هده الدراسة إلى معرفة مدى تأثير الحمالت اإلعالمية على المشاهدين و توعيتهم بطرق 

الحد من الجريمة ، و قد بدأت الدراسة بإجراء حملة للتعرف على وسائل الحد من الجريمة و تم بعد ذلك 

ثين قبل الحملة و ذلك لتحديد أنماط التعرف و االنتباه لحملة منع الجريمة ، و بعد قياس معارف المبحو 

ذلك ربط هذه األنماط بعوامل وسيطة ديمغرافية و اجتماعية و نفسية وتوجهات الجمهور نحو الجريمة      

قد كشفت نتائج و بعدها تم اختيار اآلثار المحتملة و نتائج حملة المعلومات الخاصة بالحد من الجريمة و 
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الدراسة عن قوة تأثير هذه الحمالت  اإلعالمية في تنمية وعي المشاهدين بطرق الحد من الجريمة       

 (00، ص 6112) محمد محمد عماره ، و تكوين اتجاهات ايجابية للعمل على مكافحة الجريمة

  kenneth dowler  (2003 ) كناث دولر دراسة الثانية:الدراسة 

 media conumption and public attitudes toward crime and justice بعنوان:

          وهذه الدراسة حول استخدام وسائل اإلعالم وتشكيل االتجاهات العامة نحو الجريمة والعدالة   

وتختبر هذه الدراسة تأثير استخدام وسائل اإلعالم على الخوف من الجريمة وتشكيل اتجاهات المواطنين 

دراكنحو             حي بشقيه التحليليسفعالية الشرطة من خالل استخدام المنهج الم اإلجراءات العقابية وا 

 .والميداني

الدراسة إلى نتائج عدة منها: أن مشاهدي برامج الجريمة بشكل منتظم هم أكثر  وقد توصلت

وسيطة تساعد على الخوف المواطنين عرضة للخوف من الجريمة، كما أن هناك مجموعة من المتغيرات ال

 فعالية الشرطة.-إدراك مشاكل الجيران-العمر-مستوى الدخل-التعليم-من الجريمة منها: الجنس

كما كشفت الدراسة على أن التعرض لوسائل اإلعالم ليس هو المصدر الوحيد في تشكيل الخوف من 

صت الدراسة إلى وجود عالقة الجريمة ، و ربما تكون المصادر الشخصية و غيرها عوامل مؤثرة، كما خل

ايجابية بين المشاهدة المنتظمة لبرامج الجريمة في الدراما التلفزيونية و الخوف من الجريمة ، بينما ال 

توجد عالقة ايجابية بين مشاهدة برامج الجريمة و تشكيل المواقف تجاه اإلجراءات العقابية و إدراك فعالية 

جود عالقة بين ساعات مشاهدة التلفزيون و مصدر أخبار الجريمة قد أثبتت الدراسة عدم و الشرطة ، و 

.) محمد بالخوف من الجريمة ، أو تشكيل االتجاهات نحو اإلجراءات العقابية أو إدراك فعالية الشرطة  

 (61، ص 6112محمد عماره، 
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  : الدراسات العربية 

 ( 1881دراسة فهمي البيومي ) ثالثة:الالدراسة 

 تلفزيون المصري في تكوين الوعي االجتماعي ضد الجريمة.بعنوان: دور ال

أجرى الباحث دراسة تحليلية و أخرى ميدانية من خالل منهج المسح و اعتمد الباحث في الدراسة 

التحليلية على عينة عشوائية منتظمة و أخرى عمدية، و أخذت العينة مما أذيع في التلفزيون خالل عام 

، كما اعتمد الباحث في الدراسة الميدانية على عينة عشوائية 0991ير حتى ينا0991كامل من يناير 

مبحوث من طلبة المرحلة اإلعدادية في محافظات )القاهرة، الجيزة، الشرقية،  111متعددة المراحل قوامها 

 بني سويف( .

التي تعالج  و من أهم نتائج الدراسة هو أن االنتظام في مشاهدة الدراما العربية و األجنبية و البرامج

مشكالت الجريمة يزيد من درجة الوعي االجتماعي حول الجريمة ، كما انه تبين من خالل الدراسة أن 

المراهق الذي يرى أن مضمون التلفزيون يعكس الواقع بدقة و انه يمكن تصديقه يكون أكثر عرضة لتقبل 

و ذلك على عكس من يرون في عالم  القيم و المعارف المتضمنة في عالم التلفزيون بدون تفكير أو إعاقة

، و من بين نتائج الدراسة أيضا أن االتصال الجماهيري هو المصدر األول الذي التلفزيون مجرد خيال

يعتمد عليه المراهقون في تحصيل معارفهم المتصلة بالجريمة، كما كشفت نتائج  تحليل المضمون عن 

هي أخصب فترات  11-61رام حيث كانت الفترة  ما بين اتفاق حول الفئة العمرية األكثر ارتباطا باإلج

 .اإلجرام في حياة مرتكبي الجريمة في عالم التلفزيون و في اإلحصاء الواقعي
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أما من حيث مستويات التعليم فقد تبين أن المستويات األقل تعليما هي األكثر تورطا في الجريمة، 

         صغار الموظفين بل لقد تطور اإلجرام ومظاهره  كما لم يعد اإلجرام قاصرا على الفقراء وحدهم وال

 الياقات البيضاء ضمن مرتكبي الجرائم. وأصبح ذوو

كما أوضحت المعالجة التلفزيونية مجموعة من المسببات للجريمة في مصر تتمثل في التفكك 

ونية تقتصر على الجرائم األسري والعوامل االقتصادية والعوامل النفسية والثقافية، وأن المعالجات التلفزي

التي تحدث في القاهرة الكبرى بينما يتم إهمال جرائم األقاليم بشكل كبير رغم أن هناك مناطق تعصف بها 

 (012، ص 0991فهمي البيومي،  ) موجات العنف.

 ( 2002) دراسة وليد بن سعد بن عبد اهلل التويجري رابعة:الالدراسة 

  لمفهوم الشامل لألمن لدى أفراد المجتمع بعنوان: دور اإلعالم في ترسيخ ا

هدفت الدراسة إلى البحث في جدوى استخدام  وسائل اإلعالم من قبل األجهزة  األمنية للوقاية           

مكافحة الجريمة  وتوعية أفراد المجتمع و توجيه سلوكهم لمقاومة الجرائم، و كذا التعرف إلى أبعاد            و 

الضعف في برامج و أنشطة اإلعالم األمني و األساليب التي تقود إلى تطوير القوة و  نقاطمضامين و و 

قد استخدم الباحث البحث الوثائقي  و المنهج الوصفي و مقاييس النزعة المركزية أداء اإلعالم األمني، و 

خبيرا(  01مني )بعينة قصدية تمثل نخبة من اإلطارات الجامعية و األمنية المهتمة بموضوع اإلعالم األو 

، و كانت أهم النتائج المتوصل إليها افتقار اإلعالم األمني بالمملكة السعودية لفلسفة بأداة االستبيانو 

واضحة و ثابتة مما يتطلب إعادة النظر إلستراتيجية إعالمية كما لم يتمكن اإلعالم األمني من تحقيق 

يق الرسالة اإلعالمية األمنية إضافة لعدم مطلب ترسيخ مفهوم األمن الشامل بسبب القصور في تحق

 (69، ص6101) تيقان بويكر، وعي اجتماعي أمني.   تطرق اإلعالم األمني في مجتمع البحث إليجاد
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 ( 2001) : دراسة نوري ياسين هرزانيالخامسةالدراسة 

 بعنوان: اإلعالم والجريمة 

المسح االجتماعي، وقد تمثل المجال  استخدم الباحث المنهج المقارن والمنهج االستنباطي ومنهج

حالة في  011شخص حيث اختار  011الجغرافي للدراسة في مدينتي اربيل والسليمانية، واختار الباحث 

حالة في مدينة السليمانية، واعتمد على المقابلة واالستمارة اإلستبيانية والتي احتوت  011مدينة اربيل و

 (011-009، ص ص6111، نوري ياسين هرزاني)  سؤاال. 02على

 وأهم فرضيات البحث هي:

تؤدي وسائل اإلعالم دورا كبيرا في نقل قيم وعادات المجتمعات األخرى علما بان بعض هذه القيم            -

 والعادات ال تصلح لمجتمعنا.

 يمة.انتشار قيم وعادات وتقاليد مختلفة عبر وسائل اإلعالم قد تكون سببا من أسباب االنحراف والجر  -

وسائل اإلعالم الجماهيرية وخاصة التلفزيون توضح لألحداث والشباب الصراعات الدائرة بين الكبار              -

 وأعمال العنف مما يعلمهم تلك األفعال.

تكرار األفالم التي تجسد العنف والجريمة يحفز الشباب على القيام بنفس الممارسات المنحرفة التي  -

 ئل اإلعالم.يشاهدونها عبر وسا

 عندما تكون وسائل اإلعالم مليئة بأعمال العنف والجرائم فإنها تكون سببا مباشرا من أسباب الجريمة. -

تؤثر وسائل اإلعالم في بناء شخصية الفرد بناء رصينا إذا كانت هذه الوسائل فاعلة ومستندة على  -

 برامج هادفة.
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إذا كانت مستندة على ممارسات منحرفة وبعيدة عن  تكون وسائل اإلعالم محطمة للشخصية اإلنسانية -

 قيم وأخالق المجتمع االيجابية.

هناك عالقة بين بعض العادات والممارسات السلوكية السيئة للشباب وطبيعة البرامج التي تنشرها  -

 وسائل اإلعالم. 

اإلعالم يمكن أن  ال تحدث الجريمة ما لم يكن هناك ضعف في القيم والمبادئ عند األفراد، ووسائل -

 تسهم في ضعف وهشاشة القيم.

الصراع بين القيم المتعارضة عند الفرد يعرضه للوقوع في الجريمة ألنه ليس ثمة ما يمنع ارتكابه  -

 للسلوك اإلجرامي.

 عندما يكون السلوك الفردي مضطربا فان صاحبه يكون مشروعا لإلجرام.  -

 اهتزاز القيم وذلك عبر وسائل اإلعالم. منع الجريمة والتصدي لها يتطلب مواجهة -

     اإلعالم،  ثمة عالقة بين اضطراب السلوك و مؤسسات أخرى كاألسرة و المدرسة باإلضافة لوسائل  -

 و أهم النتائج التي توصل إليها الباحث :

 تلعب وسائل اإلعالم دورا كبيرا في نقل القيم والعادات والتقاليد من مجتمع آلخر. -

 قيم وعادات وتقاليد غربية عبر وسائل اإلعالم قد يكون سببا من أسباب ارتكاب الجريمة. نشر -

يوضح التلفزيون للشباب واألحداث الصراعات وأعمال العنف الدائرة بين الكبار مما يعلمهم القيام بمثل  -

 تلك األفعال.
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، ص  6111نوري ياسين هرزاني،  )يمكن أن تسهم وسائل اإلعالم في ضعف القيم والمبادئ االجتماعية.  -

 ( 010- 010ص 

 ( 2001) دراسة بدر بن خالد حزام القحطاني سادسة:الالدراسة 

 بعنوان: دور التلفزيون السعودي في معالجة ظاهرة اإلرهاب.

قد و قد أقام الباحث إشكالية حول ماهية دور التلفزيون السعودي في معالجة ظاهرة اإلرهاب  و 

الفروق في معالجة ظاهرة  اإلرهاب و ن دور القناة األولى بالتلفزيون السعودي في الوقاية و صاغ تساؤالته ع

أراء أساتذة و طالب كلية اآلداب بجامعة الملك سعود في مدينة الرياض نحو دور التلفزيون السعودي في 

أداة التحليلي  و  الوظيفية، مستخدما المنهج الوصفيمعالجة ظاهرة اإلرهاب وفقا لخصائصهم الشخصية و 

، فقد كانت النتائج التي طلبة كلية اآلداب في جامعة الملك سعودعينة تتمثل  في أساتذة و االستبيان و 

خلص إليها الباحث تؤكد وجود دور قوي للقناة األولى بالتلفزيون السعودي في الوقاية من ظاهرة اإلرهاب  

توضيح األثر الذي تتركه من زعزعة األمن، آثاره  و ب و تمثل في إتمامها لوظيفة التعريف بأخطار اإلرها

تبصير الجمهور بان اإلصالح ال يأتي عن واالستقرار، إضافة لدور القناة في بث شعور الطمأنينة و 

اإلرهاب وتفعيل دور اآلراء التي تغذي التطرف و التناحر بل بتحذير المجتمع من األفكار و طريق الفرقة و 

غ عن أية معلومات تتعلق باإلرهاب كما توصل الباحث إلى تحديد عوامل نجاح المواطن في اإلبال

في مقدمتها اختيار القناة األولى بالتلفزيون السعودي في معالجة ظاهرة اإلرهاب و  أساليب تحسين أداء

 استغالل وقت بث البرامج الخاصةاألوقات المناسبة لبث البرامج الهادفة لمعالجة ظاهرة اإلرهاب و 

العمل على بالشباب و القيام بعرض فقرات أو مقاطع عن أخطار العمليات اإلرهابية بين شوطي المباراة  و 

           ، 6101) تيقان بوبكر، . البحوث الكافية في بث البرامج التي تغطي ظاهرة اإلرهابتوفير الدراسات و 

 (01ص 
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 ( 2009) : دراسة محمد محمد عمارةالسابعةالدراسة 

 -دراسة سسيولوجية -الجريمة التلفزيونية  بعنوان: دراما

وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ما يلي: اختبار فروض نظرية الغرس الثقافي في المجتمع 

دراك حقيقة واقع الجريمة في المجتمع المصري،  المصري من خالل التعرض لموضوع الدراما التلفزيونية وا 

يتشابه مع الواقع الدرامي أم ال؟ وكذا معرفة أوجه االختالف            ومدى إدراك األفراد لهذه الجرائم وهل

والتشابه بين الواقع الذي يقدمه التلفزيون عبر أعماله الدرامية العربية وبين الواقع الفعلي وأيضا التعرف 

تكبيها، إلى صورة الجريمة في العمل الدرامي العربي من حيث: شكل الجريمة، أسبابها، نتائجها، عقاب مر 

  بالتلفزيون،  السمات الشخصية و النفسية لمرتكب و ضحايا الجريمة كما تقدمها األعمال الدرامية العربية 

 (00-01، ص ص 6112) محمد محمد عماره ، و أخيرا معرفة كيفية معالجة األعمال الدرامية للجريمة. 

ته أشياء موجودة بالفعل وقت و قد استخدم الباحث منهج المسح اإلعالمي و الذي ينصب في دراس

إجراء الدراسة و في مكان و زمان معينين و يتجه إلى توضيح الطبيعة الحقيقية لألشياء أو المشكالت 

االجتماعية  و تحليل تلك األوضاع للوقوف على الظروف المحيطة بها أو األسباب الدافعة لظهورها، كما 

قيه الوصفي و التحليلي و ذلك لمسح عينة المضامين استعان الباحث في هذه الدراسة بمنهج المسح بش

الخاصة بالدراما التلفزيونية المثارة حول الجريمة في القناتين األولى و الثامنة بالتلفزيون المصري خالل 

فترة الدراسة للوقوف على ما تحتويه هذه األعمال من جرائم و أسلوب تناولها لها، و مدى استحداثها 

ديدة أو إضافة جرائم أخرى لم تشاهد من قبل ، و كذا أسلوب المسح بالعينة للجمهور ألساليب إجرامية ج

 بهدف التعرف على المعتقدات واالتجاهات التي يكونها المبحوثين تجاه الجريمة.

سهرات  1مسلسال عربيا،  09تلفزيونية،  1، افيلما سينمائي 009و قد بلغت عينة الدراسة التحليلية 

ساعة تقريبا ، و قد تم عرض هذه األعمال على شاشة القناة األولى و  110منا قدره درامية ، شغلت ز 
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إلى  0/1/6110شهور  يوميا ابتداء من  2الثامنة بالتلفزيون المصري خالل دورتين تلفزيونيتين لمدة 

مفردة من  111لكن عينة الدراسة الميدانية طبقت على عينة عشوائية بسيطة قوامها  6110/ 01/9

مفردة لكل  611جنوب الوادي حيث تم تقسيم العينة على الجامعتين بالتساوي ب جامعة القاهرة و طال

للكليات النظرية  611وبالنسبة للتخصص الدراسي  إناث، 611ذكور و 611جامعة، و بالنسبة  للنوع 

: األولى هي صحيفة ، أما بالنسبة ألسلوب جمع البيانات فقد تم استعمال طريقتينللكليات العلمية 611و

تحليل المضمون و ذلك حتى تجيب على تساؤالت الدراسة التحليلية و ذلك بعد تحليل فئات ووحدات 

التي مألها المبحوثين عن الثانية صحيفة االستقصاء و التحليل كما تم عمل اختبارات الصدق و الثبات، و 

تغطي أهداف الدراسة الميدانية وتحاول مفردة ( و صممت هذه الصحيفة ل 111طريق المقابلة الشخصية )

 قياس فروضها .

الدراسة لنتائج أهمها: أن الدراما تقوم بدورها التوجيهي والتثقيفي في الحد من انتشار  وقد توصلت

، ص   6112) محمد محمد عماره، الجرائم والتوعية بها في المجتمع، أيضا زيادة انتشار الجريمة بالمجتمع.  

 (     09-02ص

  (2010) : دراسة موسى عبد الرحيم حلس، ناصر علي مهديالثامنةلدراسة ا

دراسة ميدانية  –بعنوان: دور وسائل اإلعالم في تشكيل الوعي االجتماعي لدى الشباب الفلسطيني 

 -على عينة من طالب كلية اآلداب بجامعة األزهر

عالم في تشكيل الوعي تمثلت أهمية الدراسة في كونها تسهم في فهم طبيعة دور وسائل اإل

االجتماعي لدى الشباب الفلسطيني )طلبة الجامعات( و استخدم الباحث منهج المسح االجتماعي ، كما 

استخدم استبانه شملت ثالث محاور تضمن المحور األول على البيانات األولية الخاصة بطالب كلية 

، و المحور األخير يحتوي على قياس  اآلداب و الثاني يحتوي على قياس تعرض الشباب لوسائل اإلعالم
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بعد التأكد من صدقها و ثباتها من  و قام الباحثان بتطبيق  االستبانةمدى الوعي االجتماعي للشباب ، 

طالب ، و بعد جمع البيانات و تحليلها تم التوصل  609خالل فعل ثبات اإلعادة على عينة مكونة من 

الوعي االجتماعي لدى طالب الجامعة ، كما خرجت  إلى دور وسائل اإلعالم في بلورة و تشكيل

بتوصيات من أهمها وضع آليات و استراتيجيات عملية لمواجهة طوفان المادة اإلعالمية الغير هادفة و 

المجتمع الفلسطيني و العمل على تحقيق اإلشباع السياسي و الثقافي و  مالتي تستهدف قيم و مفاهي

            (002، ص 6101الرحيم حلس، ناصر علي مهدي ،   )موسى عبداالجتماعي و التربوي .

 (:)الجزائريةالمحلية  الدراسات-3

 : دراسة عبد اهلل بوجالل: التاسعة الدراسة

 .(1898)الجزائريلدى الشباب  والوعي االجتماعيبعنوان: اإلعالم 

عينة  وقد شملت، المقارن والمنهج النسبياستخدم الباحث في دراسته المنهج المسحي الوصفي 

 شاب من الجزائر العاصمة  691، منهم والجامعاتشابا من شباب الثانويات  161الدراسة 

العينة العشوائية  واستخدم الباحث تلميذا، 091وشاب طالبا  601ومنهم من سطيف  شاب 001و

ات المشاهدة التي توصل إليها البحث فيما يخص عاد وأهم النتائجالمنتظمة الختيار مفردات العينة، 

 ما يلي: للتلفزيون هيالعينة  وتعرض أفراد

 تبين أن اإلناث أكثر انتظاما في مشاهدة التلفزيون من الذكور. -

)العمري علي،  جادة.ثلثي أفراد البحث يرون أن برامج التلفزيون مقبولة أما عدد ضئيل منهم فيرون أنها -

   (118ص  ،6119
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 ( 1880) يعيسا ن: دراسة رحيمة لعاشرةالدراسة ا 

  والجريمةبعنوان: دور التلفزيون في نشر العنف 

التلفزيونية التي  وهل البرامج مشاهديها،تمثلت تساؤالت الدراسة في معرفة آثار وسائل اإلعالم على 

في دراستها  واعتمدت الباحثة متلقيها؟تؤثر على نفسيات  والسلوكيات المنحرفةتتضمن الكثير من العنف 

 الباحثة في دراستها إلى عدة نتائج وهي:    وقد توصلت الحالة،دراسة  على منهج

لوسائل االتصال الجماهيري آثارا كبيرة على مشاهديها، كما يتصدر التلفزيون وسائل اإلعالم  

 وقد تتقدمهآثارا بمعية عوامل مساندة  ويحدث التلفزيون والسلبية،الجماهيري في إحداث اآلثار االيجابية 

نتائج الدراسة على وجود عالقة بين المحتوى الذي تقدمه مختلف وسائل  وقد أكدت عنه،خر أو تتأ

 )وسار الجريمة.وسائل اإلعالم في عرض موضوعات  وكذلك مسؤوليةالسلوكيات  وبين تغييراإلعالم 

 ( 11، ص6100نوال، 

 ( 2001: دراسة اليمين شعبان )الحادي عشرالدراسة 

 -ميدانية لألسر المقيمة بمدينة باتنة دراسة-في المجتمع الجزائري  ة األسريةوالتوعيبعنوان: اإلعالم 

هل توجد عالقة بين وسائل اإلعالم  هي:الباحث في دراسته على طرح أسئلة ثالث  وقد اعتمد

وأخيرا  الجزائرية؟الجزائرية مكانة في وسائل اإلعالم  وهل لألسرة والتوعية األسرية؟المختلفة في الجزائر 

 . األسرية؟يساهم اإلعالم في التوعية  هل

من تأثير في حياة  وما لهاأما أهداف الدراسة فتمثلت في التعرف على دور األسرة في المجتمع 

 (2-1، ص ص 6111شعبان،  )اليمين .األفراد باإلضافة لمحاولة الوقوف على عوامل التوعية داخل األسرة
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المقيمة بمدينة  الكلي لألسرأسرة من المجموع 011تم تحديد وقد استخدم الباحث العينة العشوائية إذ 

كما كان المنهج المستخدم هو المنهج  البيانات،استخدام استمارة استبيان كأداة رئيسية لجمع  وقد تم باتنة،

 النتائج المتوصل إليها هي:  وكانت أهمالوصفي 

إال أن هذه العالقة تبقى محدودة،  والتوعية األسريةوجود عالقة بين ما تقدمه وسائل اإلعالم  

مكانة األسرة الجزائرية في وسائل اإلعالم تتطلب المريد من االهتمام، األثر الذي يحدثه اإلعالم على 

ثر إيصال وتبليغ الرسائل أيبقي  وهذا مالم يبلغ المستوى المطلوب،  ضعيفا حيثالتوعية األسرية يبقى 

 (012-019، ص ص6111مين شعبان، ) الي العموم.اإلعالمية ضعيفا على 

 ( 2008: دراسة العمري علي )الثانية عشرالدراسة 

دراسة ميدانية لعينة من طلبة جامعة -بعنوان: أثر التلفزيون على اتجاهات الرأي العام نحو الجريمة 

 -الجزائر

ها أن تؤثر انطلقت الدراسة من ثالث تساؤالت وهي: هل يمكن لحجم البرامج المتلفزة وأنماط مشاهدت

على جمهور الطلبة والمشاهدين واتجاهاتهم من اجل بناء رأي عام؟ وما هي مجاالت التأثير التي تنعكس 

على قيم المشاهد من خالل مشاهدة برامج التلفزيون واختياره لها؟ وما هي أنواع القيم االيجابية والسلبية 

 جمهور المشاهدين؟ . التي تفرزها البرامج التلفزيونية المتعلقة بالجريمة لدى

أما فروض الدراسة فتمثلت في: تقوم البرامج المتلفزة وفقا لحجم المشاهدة وأنماطها بالتأثير على 

اتجاهات الطلبة المشاهدين ومن ثم بناء موقف للرأي العام، يتأثر اتجاه الرأي العام بنوعية التفاعل القائم 

وأخيرا تنمي البرامج التلفزيونية المتخصصة في الجريمة  بين المشاهد والمواضيع التي يطرحها التلفزيون،

 قيما اجتماعية ايجابية وهادفة تشجعهم على نبذ القيم االجتماعية السلبية. 
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أما أهداف البحث فتمثلت في الكشف عن األثر الذي يمكن أن تتركه البرامج التلفزيونية المتناولة 

خاصة بعد توفر التلفزيون الرقمي  ومواقف المشاهدينواتجاهات سلوكيات  والجرائم علىلمواضيع العنف 

جمهور المشاهدين و اتجاهاتهم نحو الجريمة و تعزيز  واألمني لدىتعميق الوعي القانوني  ومعرفة مدى

 (2-1، ص ص 6119) العمري علي ،النظم و اإلجراءات المتبعة في مالحقة الجريمة. 

حث بمنهج المسح االجتماعي معتمدا على المسح بالعينة كما وقد كانت الدراسة وصفية واستعان البا

اعتمد األسلوب اإلحصائي الوصفي، وقد تمثل مجتمع البحث في الشباب الجامعي، كما اعتمد الباحث 

 في جمع البيانات على االستبيان، وقد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج تمثلت في:

وبناء اتجاهات تسمح لجمهور الطلبة المشاهدين بانتقاء المواضيع  تقوم البرامج المتلفزة بدور تحسيسي - 

 وباتخاذ مواقف منها. 

العوامل الثقافية للطلبة وألسرهم هي التي تتحكم في أسلوب المشاهدة وحجمها، وانتقاء البرامج  -

)العمري لفزيون. التلفزيونية والتفاعل معها على نحو يتأثر فيه الرأي العام وفق المواضيع التي يطرحها الت

 (611-091، ص ص 6119علي ،

إن البرامج التلفزيونية هادفة وتنمي الوعي بضرورة تبني القيم االجتماعية االيجابية كنبذ العنف             -

، ص 6119)العمري علي ،والجريمة وتساهم في بناء رأي عام قوي وصريح ومضاد للجريمة والمجرمين. 

609)  
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  (2011وسار نوال ) : دراسةشرالثالثة عالدراسة  

دراسة  –بعنوان: المعالجة اإلعالمية للجريمة الغير منظمة في الصحافة المكتوبة الجزائرية الخاصة 

 . 2010ديسمبر 31جانفي إلى  1وصفية تحليلية لصحيفة الخبر اليومية من 

مساحة التي انطلقت الباحثة في دراستها من ثالث تساؤالت مرتبطة بالشكل و هي: ما هي ال

خصصتها صحيفة الخبر لمعالجة أخبار و حوادث الجريمة، ما هي العناصر التيبوغرافية  المعتمدة لدى 

الجريدة  في عرض الموضوع ، ما هي األنواع الصحفية التي اعتمدتها الصحيفة في الكتابة حول  

ريمة غير المنظمة األكثر ما التساؤالت المرتبطة بالمضمون فتمثلت في: ما هي أنواع الجأالموضوع ، 

معالجة في الصحيفة، ما هي دوافع ارتكاب الجريمة من خالل الصحيفة، و أخيرا ما هي المصادر 

اإلعالمية التي اعتمدتها الصحيفة في معالجة الموضوع  و ما هي المناطق التي تعرف شيوعا و انتشارا 

 للظاهرة ؟ .

 في ودوافع انتشارهاعرفة أسباب حدوث الجريمة ألهداف الدراسة فقد سعت الدراسة لموبالنسبة 

محاولة البحث في طبيعة العالقة بين وسائل اإلعالم  اليومية،المجتمع الجزائري من خالل صحيفة الخبر 

و الجريمة بالتركيز على الصحافة المكتوبة الخاصة كوسيلة إعالمية و الجريمة كمجال من المجاالت 

اإلعالم و الكشف عن درجة اهتمام الصحافة المكتوبة بمواضيع  التي تحظى باهتمام مختلف وسائل

 ( 2، ص 6100.) وسار نوال، الجريمة 

 وقد تمثلت المضمون،عليها اعتماد أداة تحليل  وبذلك توجبالباحثة منهج المسح  وقد استخدمت

ا فئات شكل المادة أم وفئة المصدر وفئة الدوافعالمادة اإلعالمية )ماذا قيل( في فئة الموضوع  فئة محتوى

فئة شكل المادة اإلعالمية مع  فئة العناصر التيبوغرافية، المساحة،اإلعالمية )كيف قيل( فتمثلت في فئة 

و بذلك فمجتمع البحث هو يومية   استخدام أدوات مثل المقابلة و المالحظة التي يرغب الباحث بدراستها
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، وقد اختيرت عينة  6101خالل العام  021 ددهاالخبر وعالخبر أي جميع األعداد الصادرة عن يومية 

و هي فترة عرفت انتشارا كبيرا للجريمة و قد استخدمت  6101ديسمبر  00جانفي إلى  0زمنية من 

       المعاينة باختيار جزء من مجموع المادة و قد تطلبت طبيعة الدراسة اعتماد العينة العشوائية المنتظمة، 

 عددا بواقع أربع أعداد من كل شهر . 12داد صحيفة الخبر مكونة من و ذلك باختيار عينة من أع

 ولم تتغيرنفسها  والسائدة هيالتي توصلت إليها الباحثة هي أن نوع الجرائم المرتكبة  وأهم النتائج

حوادث  العمومي،األمن  وجرائم ضد وجرائم أخالقيةوالممتلكات االعتداء على األموال  في جرائممتمثلة 

والبطالة والخالفات وقد توصلت الدراسة إلى أن الدوافع وراء الجرائم هي دوافع اقتصادية كالفقر  لمرور،ا

أن المرأة صارت عنصرا فاعال  وكشفت الدراسة الذكور والراشدونيرتكبها  وأكثر الجرائم ،لسرعةودوافع ا

 (  02-01، ص ص6100) وسار نوال ،  الجريمة.في مجال 
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 السابقة: وتقييم الدراساتمناقشة 

دراسات أجريت في  2دراسات أجريت في المجتمع الغربي و 6منها دراسة  00تم االطالع على 

السابقة الدراسات  ورغم أهمية ،()الجزائردراسات أجريت في المجتمع المحلي  1ومنها المجتمع العربي 

وبين  واختالف بينهاانه يوجد أوجه تشابه  اإلنساني إالفي الصرح العلمي  واعتبارها لبنةإثراء المعرفة  في

 .الحالية دراستي

 :من الدراسات السابقة ةاستفادة الباحث جوانب-1

 ما يلي:   السابقة فيمن الدراسات  استفادة الباحثةتمثلت 

 . دراستها وصياغة تساؤالتضبط  الباحثة فيساعدت هذه الدراسات  -

 البحث.استمارة  وفي تصميمة في اختيار المنهج المناسب أفادت هذه الدراسات الباحث -

 النتائج بنتائج دراستها  ومقارنة هذهاستفادت الباحثة من هذه الدراسات في تحليل بيانات الدراسة  -

 والدراسات السابقة:العالقة بين دراسة الباحثة -2

كما  وذلك والدراسات السابقةباحث بين دراسة ال وأوجه االختالفالدراسة أوجه االتفاق  وتتناول هذه

  يلي:

 والدراسات السابقة: ةاالتفاق بين دراسة الباحث أوجه-أ

 : من الدراسةمن حيث الهدف  -

 بالجريمة.في دراسة عالقة اإلعالم بالتوعية  keeffe (0) كيف دراسةتلتقي دراستي الحالية و  -

  في دراسة عالقة اإلعالم بالجريمة. Kenneth dowler(6)دولر  كناثودراسة تتفق دراستي  -
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وين الوعي االجتماعي ضد في دراسة عالقة التلفزيون بتك (0)فهمي البيوميتتشابه دراستي ودراسة  -

 الجريمة.

 في دراسة عالقة اإلعالم بالجريمة. (1)نوري ياسين هرزانيتتفق دراستي ودراسة  -

 في دراسة عالقة التلفزيون بالجرائم. (2)طانيبدر بن خالد حزام القحتلتقي دراستي ودراسة  -

 .نفي دراسة عالقة الجريمة بالتلفزيو  (9)محمد محمد عمارهتتشابه دراستي ودراسة  -

ودراستي في دراسة عالقة وسائل  (2)موسى عبد الرحيم حلس وناصر علي مهديتلتقي دراسة  -

 اإلعالم بتشكيل الوعي االجتماعي.

 في دراسة عالقة اإلعالم بالوعي االجتماعي.   (9)عبد اهلل بوجاللدراسة  تتفق دراسة الباحثة مع -

 المجتمع. بالتوعية فيفي دراسة عالقة اإلعالم  (00)شعبان اليمينودراسة تتشابه الدراسة الحالية  -

 دراسة عالقة التلفزيون بالجريمة.في  (06)العمري عليتتفق دراستي ودراسة  -

 في دراسة الجريمة. (00)وسار نوالسة تتشابه دراستي مع درا -

  المعتمدة:من حيث المناهج -

بدر بن ، (1)وليد بن سعد بن عبد اهلل التويجري ،(0)فهمي البيومي من ودراسة كلتتفق دراستي  -

، العمري (00)اليمين شعبان ،(9)بوجاللعبد اهلل  (،9)محمد محمد عماره (،2)خالد حزام القحطاني

 الوصفي.خدام المنهج في است ،(06)علي
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 :البياناتمن حيث أدوات جمع  -

تشترك كل من الدراسات السابقة بدرجات متفاوتة مع دراسة الباحثة في االستعانة باألدوات التالية: 

 واإلحصائيات.االستمارة، 

 : والدراسات السابقةاالختالف بين دراسة الباحثة  أوجه-ب

 من حيث األهداف من الدراسة:  -

إلى التعرف على استخدام وسائل اإلعالم وعالقته Kenth Dowler (6 )كانث دولر  ت دراسةهدف  -

 االتجاهات العامة نحو الجريمة.  بتشكيل

ودرجة الوعي االجتماعي  نإلى التعرف على عالقة مشاهدة التلفزيو  (0)فهمي البيوميهدفت دراسة  -

 حول الجريمة.

إلى البحث في جدوى استخدام وسائل اإلعالم  (1)التويجري وليد بن سعد بن عبد اهللهدفت دراسة  -

من قبل األجهزة األمنية للوقاية من الجريمة وتوعية األفراد بذلك، والتعرف على أبعاد ومضامين برامج 

 اإلعالم األمني التي تقود إلى تطوير أداء اإلعالم األمني. 

لدور الذي تؤديه وسائل اإلعالم في نقل التعرف على ا إلى: (1)نوري ياسين هرزانيهدفت دراسة  -

وهل الشباب للقيام بمثل ما شاهده  والجريمة تحفزالقيم والعادات، وهل أن األفالم التي تجسد العنف 

 الجريمة.اإلعالم سبب مباشر من أسباب  وسائل

ون السعودي إلى التعرف على دور القناة األولى بالتلفزي( 2)القحطانيحزام خالد بدر بن هدفت دراسة  -

 اإلرهاب. ومعالجة ظاهرةفي الوقاية 
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إلى اختبار فروض نظرية الغرس الثقافي من خالل التعرض  (9) محمد محمد عمارههدفت دراسة  -

دراك حقيقة الجريمة في المجتمع المصري، ومدى إدراك الشباب لهذه الجرائم  لموضوع الدراما التلفزيونية، وا 

العمل الدرامي العربي من حيث شكل وأسباب ونتائج الجريمة و سمات والتعرف على صورة الجريمة في 

 مرتكبيها، و أخيرا معرفة كيفية معالجة األعمال الدرامية للجريمة.

إلى قياس تعرض الشباب لوسائل  (2)حلس، ناصر علي مهدي مموسى عبد الرحيهدفت دراسة  -

 اإلعالم، ومدى الوعي االجتماعي للشباب.

إلى معرفة آثار وسائل اإلعالم على المشاهدين، والتعرف عما إذا  (01)يمة عيسانيرحهدفت دراسة  -

 كانت البرامج التلفزيونية المتضمنة للكثير من العنف والسلوكيات المنحرفة تؤثر على نفسيات متلقيها.

 عوامل والوقوف علىإلى التعرف على دور األسرة في المجتمع،  (00)اليمين شعبانهدفت دراسة  -

 التوعية داخل األسرة.

 إلى معرفة أثر البرامج التلفزيونية على المشاهدين. (06)العمري عليهدفت دراسة  -

إلى: معرفة أسباب حدوث الجريمة ودوافع انتشارها في المجتمع  (00)وسار نوالهدفت دراسة  -

 الجزائري، ومحاولة البحث في طبيعة العالقة بين وسائل اإلعالم والجريمة.

                العينة:حيث مفردات  من -

 كالتالي:تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في اختيار عينة الدراسة  

 Kenthكناث دولر  كما أن دراسة، متابعي الحمالت اإلعالمية  keeffe (0) كيفدراسة عينة  -

Dowler (6 ) عينتها ما أذيع خالل عام  (0)فهمي البيومي، و دراسة عينتها مشاهدي برامج الجريمة

 011عينتها  (1)نوري ياسين هرزانيدراسة  أنفي حين  طالب في المرحلة اإلعدادية، 111كامل و 
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موسى عبد ، (6)بدر بن خالد حزام القحطانيعينة دراسة كل من  أما، شخص من أربيل و السليمانية

هي من الطلبة  (06)علىعمري ال، (9) بوجالل عبد اهلل(،2) وناصر علي مهدي الرحيم حلس

 (7)محمد محمد عمارهأيضا دراسة ، أعداد من صحيفة الخبر( 00) وسار نوال و كانت عينة ،الجامعيين

 (10)رحيمة عيسانيدراسة في حين كانت عينة ، عينتها مضامين الدراما التلفزيونية بالتلفزيون المصري

لكن دراستي الحالية  ،أسر بباتنة (11)اليمين شعبانة كانت عينة دراس و ة،مشاهدي البرامج التلفزيوني

 عينتها النساء الماكثات بالبيت والمشاهدات للبرامج التلفزيونية الوطنية الجزائرية.       

    

 
 
 
 
 



  الفصل الثاني

وسبل الجریمة في المجتمع أسبابها 
  منها الوقایة

   :     تمهید

  المداخل النظریة في تفسیر  ظاهرة الجریمة: أوال

 تصنیفات الجریمة : ثانیا

  الجزائري  بعض الجرائم السائدة في المجتمع: ثالثا

  أثر التطور التكنولوجي على ظاهرة الجریمة في المجتمع : رابعا
  اإلجرام المعاصر في العالم على الفرد و المجتمع  آثار : خامسا

     الجریمة إستراتیجیة محاربة: سادسا

    ظاهرة الجریمةمحاربة وسائل اإلعالم المختلفة و : ا بعسا

 جریمة ال لظاهرة التغطیة اإلعالمیة جوانب :اثامن

  خالصة
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 تمهيد:  

 سأتناول في هذا الفصل المداخل منها،في محاولة لفهم أسباب الجريمة في المجتمع وسبل الوقاية 
 التكنولوجي التطور إلى أثر وكذا التطرق الجريمة،تصنيفات  ،المجتمعفي  النظرية لتفسير ظاهرة الجريمة

باإلضافة  والمجتمع،الم على الفرد أبعاد اإلجرام المعاصر في العفي المجتمع، أيضا  الجريمة ظاهرة على
التغطية جوانب ، وأخيرا ظاهرة الجريمةمحاربة و المختلفة  ووسائل اإلعالممحاربة الجريمة،  ستراتيجيةال

 .جريمةلظاهرة الاإلعالمية 
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المجتمع:في  الجريمة تفسير ظاهرةأوال: المداخل النظرية في   

 والضوابط واألعراف والذي اختلفتالقوانين  ومنحرف تجرمه إن السلوك اإلجرامي هو سلوك شاذ
تجعل الفرد يقدم  والظروف التي لدى الفرد وعوامله محدداتهتفسير  والباحثين في وتصورات العلماءأراء 

             يتجلى في مجموعة من المداخل النظرية النفسية  هذا ماو  ،المجتمععلى ارتكاب الجريمة في 
  الجريمة.تفسر ظاهرة  التي والتفاعليةواالجتماعية 

 علم النفس االجتماعي: نظريات-1

   Role Theoryنظرية الدور: -أ

يشير أنصار هذه النظرية إلى أن سلوك األفراد ما هو إال مظهر ألدوار معينة نمثلها اجتماعيا 
ي يقوم الفرد بأدائها في وما الدور سوى تتابع نمطي لألفعال المتعلمة الت تمثيلها،الطفولة  ونتعلم منذ

يتضمن مجموعة  ومتعددة كمامن خالل عضوية الفرد في جماعات مختلفة  وينشأ الدور ،موقف التفاعل
 التصورات عن معايير السلوك المالئم للدور.

السلوك  و تهتم هذه النظرية بالعالقات بين طبيعة أداء األدوار داخل األسرة و عالقتها بظهور
و تفترض هذه النظرية أن ، ف لدى األبناء بشكل عام و المراهقين منهم بشكل خاصينالع  أواإلجرامي 

الفشل في أداء األدوار الوالدية أثناء أزمات التحول األسري )مثل المراهقة( قد يؤدي إلى تدعيم الميول 
تصوراتهم حول  العنف لدى المراهقين و الذين يبنون ألنفسهم أدوارا جديدة و يعيدون بناء  أو اإلجرام نحو

ها و يصبح من الضروري أن يغير اآلباء يولوجية و االجتماعية التي يمرون بذواتهم في ضوء التغيرات الب
  . ية و استشاريةإشرافمن أدوارهم لتصبح 

هذا و تشير نظرية الدور في إطار تفسيرها للسلوك العنيف إلى أن االتجاه نحو عدم المساواة في الدور 
على أن دور التنشئة (  Woford  7991ووفورد )  أكدإذ امل المؤدية للعنف نسي من العو الج

ا مسيطرين و أن يستخدموا القوة االجتماعية المبكرة المتعلقة بالدور الجنسي في تعلم الذكور أن يكونو 
 .محافظة على هذه السيطرة كل هذا يجعل لدى هؤالء الذكور استعدادا ليتسموا بالعنف الزواجي الحقالل

 (53- 53ص ص ،2008)هاني خميس أحمد عبده،  
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  :Strains Theoryالضغط أو المشقة  نظرية-ب

تقوم هذه النظرية على افتراض أن الضغوط الحياتية تعمل بمثابة مثيرات خارجية تؤثر في بعض 
عان من و تؤكد هذه النظرية نو  أو اإلجرامي العمليات النفسية التي قد تدفع الشخص إلى السلوك العدواني

بأحداث الحياة الغير سارة و ضغوط العمل و األدوار  األولالنوع يرتبط ،  الضغوط أو مثيرات المشقة
يرتبط بالضغوط ف النوع الثاني أما، المختلفة كمثيرات للمشقة التي قد تدفع إلى السلوك العنيف أو العدواني

 ،ز المكاني الشخصي و االزدحام السكانيو االعتداء على الحي البيئية كالضوضاء و االزدحام و التلوث،
 :و  هي – S.Muller "شارلز مولر"حددها  -و يقوم هذا المنحى على خمس مسلمات 

مسررررررررررتوى االسررررررررررتثارة فرررررررررر ذا مررررررررررا تعرررررررررررض شررررررررررخص الكثيررررررررررر مررررررررررن الضررررررررررغوط البيئيررررررررررة تررررررررررؤثر علررررررررررى  -
لضرررررررررررررغوط بيئيرررررررررررررة فررررررررررررر ن مسرررررررررررررتوى اسرررررررررررررتثارته مرررررررررررررن هرررررررررررررذه  للعررررررررررررردوانلإلجررررررررررررررام أو  لديررررررررررررره اسرررررررررررررتعداد

 العدوان لديه. أو اإلجرام د يعجل باحتمال ظهورالضغوط ق

يعجز معها الفرد على تحليل  وهي حالةإن الضغوط البيئية قد تؤدي إلى حالة من التشبع بالمثيرات  -
 .والتكيف معهاالمعلومات الواردة إليه من الخارج 

 فتحدث إحباطا أو يمكن أن تؤثر الضغوط البيئية على السلوك اإلنساني عندما تتدخل بشكل مباشر -
 .والسيطرة عليهالقدرة على ضبط السلوك  لعدممشاعر تولد 

 .والقلققد تؤدي الضغوط البيئية إلى شعور الفرد بعدم االرتياح  -

، ص 2008)هاني خميس أحمد عبده، . أو العدواني اإلجرامياجتماع هذه المؤثرات يؤثر على السلوك  -
 (.45 -42ص

  :السسيولوجية النظريات-2

 : OPPortunity Structureالفرصة بناء  نظرية-أ

  عن بناء الفرصة بتفسير ظاهرة الجماعات الجانحة في الطبقات الدنيا  أوهلن و كلواردنظرية  هتمت
رها للسلوك نحة، وتذهب نظرية بناء الفرصة في تفسيو العوامل المساعدة على ظهور الثقافة الخاصة الجا

الدنيا في المناطق الحضرية يعيشون في عالم يعاني انفصاال كبيرا بين  المنحرف إلى أن شباب الطبقة
متاحة لشباب هذه الطبقة المحرومة لتحقيق  -في نفس الوقت -اآلمال و األهداف مع وجود فرص منحرفة
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هو متاح من وسائل مشروعة  هذه األهداف، فاالنفصال بين ما يرغب فيه شباب الطبقة الدنيا و بين ما
      ر األساسي لمشكلة التكيف، فشباب الطبقة الدنيا يتميزون بمستويات عالية من القدرات يعد المصد

قيق سوى قدر ضئيل والمهارات و بأن مستوى طموحاتهم يفوق مستواهم الطبقي و لكنهم ال يستطيعون تح
و كافية مما  الفعلي ألن الشق االجتماعي الذي يعيشون فيه ال يتيح لهم فرصا بدرجة عادلة من االنجاز

 (34-35ص ص ، 2009)عدلي السمري و آخرون، يولد لديهم الشعور باإلحباط و الفشل 

 الجانحة:ثالثة أنماط للثقافة الخاصة  كلوارد و أوهلنوقد حدد 
لثقافة الخاصة الجانحة تأييدا وتعزيزا من البيئة وتوافر نمط يتطلب استمرار ا :اإلجراميةالثقافة الخاصة  -

السن المختلفة للمجرمين نظرا ألن عملية تعلم السلوك اإلجرامي  وبين مستوياتن المجرمين تكاملي بي
من خاللها نقل  والتي يتمللعالقات  األنماطتتضمن مجموعة من  والخبرات اإلجرامية واكتساب المهارات

 آخر. خبرات من مستوى سني إلى مستوى سنيوتعلم لل

باب الطبقة الدنيا غالبا ما توجد أمثلة ناجحة لنماذج من وأوهلن إلى أنه بين ش ويذهب كلوارد 
    ناجحة تدفع الشباب إلى االحتذاء بهم و التقرب منهم  السلوك اإلجرامي حيث يعد كبار المجرمين سمة 

و بنفس الوقت يرغب كبار المجرمين في إقامة عالقات ودية مع هؤالء الشباب، على أنه يجب التأكيد 
علم بمفردها ال تعني أن الفرد يستطيع أن يمارس بنجاح الدور الذي تم تدريبه عليه على أن عملية الت

ارسة هذا الدور حيث أن هناك شقا من العالقات المعقدة مماالجتماعي يجب أن يقدم الفرصة ل فالبناء
 المتبادلة بين المجرمين و األسوياء يؤدي لقيام الثقافة الخاصة الجانحة .

: وتتميز بالعنف فالمكانة في المجتمع يمكن الحصول عليها من خالل لصراعيةالثقافة الخاصة ا -
ويؤدي استخدام العنف إلى تعريض حياة أفراد المجتمع  باستخدامها،استخدام القوة أو على األقل التهديد 

الثقافة الخاصة الصراعية تعد من أخطر أشكال الثقافة  ولذلك ف نللتدمير  وتعريض ممتلكاتهمللخطر 
  .وممتلكاتهمالخاصة الجانحة نظرا لما يترتب عليها من أخطار تمس أفراد المجتمع 

أن المناطق المنهارة سيئة التنظيم تعد بيئة مناسبة لظهور وانتشار الثقافة  كلوارد و أوهلنويري  
كل عادل الخاصة الصراعية، فحينما يسود المجتمع حالة من التفكك وسوء التنظيم ف نه ال يتيح ألفراده بش

لتحقيق  اإلجراميةالوسائل المشروعة لتحقيق أهدافهم ما يترتب عليه لجوء األفراد إلى الثقافة الخاصة 
أهدافهم، ونظرا التسام تلك المناطق بالتفكك فال توجد بها أنساق الفرص اإلجرامية لعدم وجود التكامل بين 

و بين جملة القيم  اإلجراميةالقيم  جملةن ال يوجد تكامل بي أيضامستويات السن المختلفة للمجرمين و 
التقليدية و يؤدي ذلك في النهاية إلى ظهور الثقافة الخاصة الصراعية، وكلما فشلت تلك المناطق المنهارة 
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تنظيم اجتماعي مشروع يتيح لألفراد تحقيق أهدافهم ف نها تفشل أيضا في إقامة نسق إجرامي  إقامةفي 
 .ليم السلوك المنحرف و نسق الفرصة الرتكاب ذلك السلوك المحرف مستقر الفتقارها إلى نسق تع

وهي تتميز باتجاه أعضائها نحو االنعزال عن المجتمع وعادة ما يتسمون  :االنسحابيةالثقافة الخاصة  -
عدلي السمري و آخرون، ) والمشروبات الكحولية.ر بينهم اإلدمان على المخدرات ا ينتشبالالمباالة وكم

 (33-  33، ص ص2009

 :Social conflict theoryالصراع االجتماعي  نظرية-ب

هذه النظرية أصولها من الماركسية و التي تعتبر التناقض بين عالقات و قوى اإلنتاج هو  استمدت
المولد األساسي للصراعات في المجتمع و يتحدد الصراع وفقا لنمط اإلنتاج السائد و الذي يبلغ ذروته في 

و يتشكل الصراع في هذا المجتمع في صراع   ، الي الذي يسود فيه نمط اإلنتاج الرأسماليالمجتمع الرأسم
ذي تمارسه الطبقة مالكة الثورة بين طبقة مالكة و أخرى غير مالكة و يتولد الصراع من شكل السيطرة ال

الحها وتدعيم الثقافة، األسرة( لخدمة مص التعليم، القانون، التي تسخر كل مقدرات المجتمع )الدولة،و 
ولقد تطورت هذه األفكار الماركسية في المدخل النقدي الحديث ،  سيطرتها و إعادة إنتاج هذه السيطرة

                                                                                خل يتأسس على عدد من المسلمات هي: لدراسة الجريمة و العنف و هو مد

بط سلوك األفراد من قانون هو ناتج عن ظروف الصراع حيث تفرضه الطبقة األكثر قوة على ما يض -
 الطبقات الضعيفة.

لمجتمع تجاه سلوك أي ة فعل ايكمن في ردفراد العاديين، فاالختالف بينهم ال يختلف المجرمون عن األ -
هذه المصالح على أنه فعل منهم فالمجتمع الذي يحمي مصالح الفئات المسيطرة ينظر إلى أي تخريب ل

 مضاد للمجتمع.
نما نتاجليست من نتاج التطور الطبيعي للمجتمع  والقوانين والمعايير العامةإن القواعد السلوكية  -  وا 

 .وتصادماتالسيطرة الطبقية لذلك ف نها ال تحقق استقرار للنظام االجتماعي بقدر ما تولد صراعات 
فهي تأتي من قبل  ذات الطابع العنيف هذا الصراع األفعالما فيها تعكس األفعال المضادة للمجتمع ب -

في نظام السيطرة الرأسمالية نظاما يحقق المساواة  وال يرونأولئك الذين ال يرون في القيم السائدة عدال 
 (.41-44، ص ص 2003هاني خميس احمد عبده، ). بين البشر
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  :الرمزيةالتفاعلية  النظريات-3

التفاعلية التي  وأهم النظريات ،والمجتمععلى أنها تحدث نتيجة التفاعل بين الفرد  وتنظر للجريمة
 حاولت تفسير الجريمة هي:

  :Association Theory    Defferential (المتفاوتة ) ةنظرية المخالطة الفاصل -أ

ا في الثالثينيات مؤكد  Edwin Sutherland أدوين سذرالندو قد تطورت هذه النظرية على يد 
باالكتساب، و أهم القضايا التي تعرض لها هي أن  تعلمهاعلى أن الجريمة هي في األساس ظاهرة يمكن 

 السلوك اإلجرامي سلوك متعلم بسبب تفاعل األفراد في إطار مواقف تحبذ انتهاك القانون و تشجع عليه.

 شكلين من الجريمة: عن المخالطة الفاصلة هدف لشرح وفي نظريته

شرح أسباب اختالف معدالت الجريمة باختالف الجماعات بمعنى أنه حاول شرح سبب ل بيتعلق األو  -
  و لماذا يعد الذكور أكثر جناحا من اإلناث ميل سكان المدن الرتكاب الجرائم بشكل يفوق سكان الريف،

فسير هذه ولت المدن مقارنة بغيرها من المناطق ،و لماذا ترتفع معدالت الجريمة في المناطق الفقيرة من 
            مفهومه عن "التنظيم االجتماعي الفاصل أو المتفاوت" سذرالنداالختالفات في معدالت الجريمة قدم 

            و الذي يشير إلى حقيقة أن المجتمع يتكون من عدة جماعات مختلفة بعضها لديه تقاليد إجرامية 
جريمة إلى االرتفاع في الجماعات التي لديها تقاليد و تميل معدالت ال و بعضها لديه تقاليد ضد الجريمة،

إجرامية بالنسبة لغيرها من الجماعات التي لديها تقاليد ضد الجريمة و يذكر سذرالند أن ارتفاع معدل 
 الجريمة في المناطق الحضرية يمكن اعتباره الناتج النهائي للتقاليد اإلجرامية في هذه المناطق.

ن أشكال الجريمة فقد حاول سذرالند تفسير الجريمة الفردية بمعنى أنه حاول في الشكل الثاني م إما -
أن سبب الجريمة الفردية يعود إلى ما يسميه  وقد وجدتفسير سبب ارتكاب بعض األفراد للسلوك اإلجرامي 

بق عن لمفهومه السا وشعبية وتطورا بالنسبةيعد أكثر وضوحا  وهذا المفهومالمخالطة الفاصلة أو المتفاوتة 
اسم نظرية المخالطة  المتفاوت" لذلك فقد أطلق على نظرية سذرالند أو"التنظيم االجتماعي الفاصل 

 .(19-13ص ص ،2003لطفي،  إبراهيمطلعت ) المتفاوتة.الفاصلة أو 

فتراضات تهدف إلى توضيح كيفية اال جملة منالمخالطة الفاصلة أو المتفاوتة  وتتضمن نظرية
 :وهيلسلوك اإلجرامي تورط شخص معين في ا
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 .المورثليس نمط من السلوك  اإلجرامييمكن تعلمه أي أن السلوك  اإلجراميإن السلوك  -
  .اآلخرين األشخاص والتفاعل معمن خالل عملية االتصال  اإلجرامييتم تعلم السلوك  -
مؤسسات الن الجماعات الشخصية أي أيتم في  اإلجراميك من عملية تعلم السلو  األساسيإن الجزء  -

 .اإلجراميالسلوك تلعب دورا غير مهم نسبيا في تعلم  –والصحف السينما  مثل-الشخصيةغير 
تعلمه من خالل تعريفات للقواعد القانونية على اعتبار أنها  والبواعث يتمإن التوجيه الخاص للدوافع   -

رض اتجاهاتهم مع مفضلة أو غير مفضلة ففي بعض المجتمعات يجد الفرد نفسه وسط أشخاص تتعا
نجد  ف ننامثل المجتمع األمريكي  بعض المجتمعاتعنها، أما في  ويفضلون الخروجالقواعد القانونية 

 مزيجا من التعريفات للقواعد القانونية على اعتبار أنها مفضلة أو غير مفضلة.
أن  ثافة وهذا يعنيوالمدة واألولية والكقد تختلف المخالطة الفاصلة أو المتفاوتة من حيث التكرار  -

من حيث مدى تكرار هذه  اإلجراميةغير  األنماطتختلف عن مخالطة  اإلجراميةمخالطة األنماط 
 .المخالطة وكثافة هذهتستغرقها  والمدة التيالمخالطة 

ب ، لذلك ال يجوالقيميعد تعبيرا عن االحتياجات العامة  وغير اإلجراميإن كل من السلوك اإلجرامي  -
، ص 2009عدلي محمود السمري، ) والقيم.وك اإلجرامي من خالل هذه االحتياجات العامة ر السلتفسي
 (730-749ص

  : Labelling Theory م:الوص نظرية-ب

يكيين الذين دافعوا عن نظرية العلماء األمر  أبرزمن  Houard S.Beckerويعد هوارد بيكر 
عد الخروج عليها نها تعين القواعد التي ينحراف ألم حيث يرى أن الجماعات االجتماعية تخلق االالوص

هذه القواعد على أشخاص معينين تصمم بأنهم خارجيين أو غرباء ومن هذا المنطلق  وألنها تطبقانحرافا 
نما هوف ن االنحراف ليس خاصية للفعل الذي يرتكبه الشخص  االنحرافي  القواعد فالسلوكنتيجة لتطبيق  وا 

 .أنه كذلكه الناس بمهو السلوك الذي يصم

لى جانب هوارد بيكر نجد أن كوهين  بأن الوصم يمكن أن يؤدي إلى زيادة  يؤكد S.Cohenوا 
ف أفراد معينين وصفا مشينا مثل ن محاوالت الضبط االجتماعي قد تصالممارسات االنحرافية  أي أ

اف بنفس نحر قاطع طريق( و بالتالي تهيئ الظروف بطريقة غير مقصودة لتشجيع اال -عدواني -)سفاح
كوسيلة للدفاع على استخدام الهوية االنحرافية   نظرا ألنها تجبر األفرادالطرق التي استهدفت للتقليل منه 

أو الهجوم أو التكيف مع المشكالت التي أوجدها رد الفعل االجتماعي تجاه وصفه بهذه األوصاف 
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حرافا ينظر إليه على اعتبار انه المنحطة وهكذا يتفاقم االنحراف و تشتد وطأته فالفعل الذي يمثل ان
يستحق االهتمام و يتطلب استجابة تأديبية أو عقابية و بالتالي يبدأ عزل الفرد المنحرف نفسه عن 

بألفاظ انحرافية، ثم يبدأ في  و يصف نفسه ةالمجتمع العادي و يشرع في التعرف على ذاته المنحرف
ارتكابه المزيد من االنحراف  إلىهو األمر الذي يؤدي االرتباط بآخرين ممن يمرون بموقف مشابه لموقفه و 

 التأديبية أو العقابية ضده. راءاتاإلجو يدفع الجماعة إلي اتخاذ المزيد من 

  Anomie:  ) الالمعيارية( نظرية األنومي -ج

 مرحلة روادها:وكان لكل لقد مرت نظرية األنومي من حيث التطور بمرحلتين 

 إشباعدام مفهوم األنومي للداللة على حالة الصراع بين الرغبة في كان السباق الستخ :كايمدور  -
كايم تلك االحتياجات ، وقد استخدم دور االحتياجات األساسية للفرد و بين الوسائل المتاحة إلشباع 

نتائج السيئة لتقسيم العمل و أثرها على عندما تعرض لل نومي" ألول مرة في كتابه تقسيم العمل وذلك"األ
كايم تفرقة بين االحتياجات الفيزيقية و المعنوية ، فينظر التنظيم االجتماعي و قد وضع دور  املدرجة تك

لالحتياجات الفيزيقية على أنها أشياء منتظمة ومرتبة آليا بواسطة البناء العضوي و أن العقل الجمعي هو 
ي سلوكه ، لكن عند إصابة تمثلها ف اإلنسانالقوة التنظيمية الخارجية التي تحدد األهداف الواجب على 

المجتمع ببعض الظروف التي تؤثر في توازنه كالتغير التكنولوجي السريع و الحروب حينها يكون السلوك 
المنحرف ناتجا عن تلك المتغيرات المفاجئة ، فمثال عند حدوث حراك طبقي لألسفل ف ن بعض األفراد 

ونها  و يعني هذا حرمانهم من عدة امتيازات و إن يجدون أنفسهم في مراتب أدنى من تلك التي كانوا يشغل
لم يستطع هؤالء التكيف مع وضعهم الجديد ف نهم سيعانون من الشعور ب حباط المكانة وفي مثل هذه 

 . ظاهرة األنومي تبرزالحاالت التي يسودها التوتر و القلق 
ار عندما تعرض لنمط وقد أشار دور كايم لمفهوم األنومي للمرة الثانية في كتابه عن االنتح

االنتحار االنومي إذ أرجع ذلك النمط من االنتحار إلى ما يسود المجتمع من اضطراب واختالل وظيفي 
االقتصادية أو حاالت الرخاء  كاألزماتالناتج عن التغيرات الحادة المفاجئة  ومعايير المجتمعفي نسق قيم 

فردية وقصور في قوى الضبط وانهيار التكامل  وما ينتج عنها من نزاعات األسريالمفاجئ أو التفكك 
  .بالعزلة مما يجعله يحس داخليا بالموت فيقدم على االنتحار وشعور الفرد االجتماعي

: لقد وجه ميرتون االنتباه إلى أنماط العالقة بين األهداف و القيم االجتماعية وبين  روبرت ميرتون -
على مفهوم األنومي من  أجراهميرتون من خالل التعديل الذي الوسائل أو المعايير الثقافية ، وقد تمكن 

قي حيث ذهب إلى أن الصور المختلفة للسلوك المنحرف منحرف في ضوء البناء الطبير السلوك الفست
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، ويقرر أن التناقض بين القيم االجتماعية  بالوسائل المشروعةالقدرة على تحقيق األهداف  عن عدمتنجم 
ال يعد سببا كافيا لوجود ظاهرة االنومي و بالتالي لظهور السلوك المنحرف إذا لم الثقافية  األهدافو 

و يذهب ، يحدث في مجتمع تسوده أيديولوجية المساواة و إتاحة الفرص لتحقيق األهداف بصورة متساوية 
ردها فميرتون إلى أن حالة األنومي و ما تؤدي إليه من استجابات منحرفة ال يمكن دراستها أو فهمها بم

بأهداف الفرد  من خالل الوسائل المتاحة للفرد لكن على أن نضع في االعتبار عالقة تلك الوسائل المتاحة
دراسة أنماط التكيف فال يمكن  ير االستجابات المنحرفة، وتتضح أهمية ذلك عندو ذلك حتى يمكن تفس

لمستوى االقتصادي المنخفض ير انحراف فرد ما بسبب فقره فمن المحتمل لفردين يعيشان في نفس اتفس
 .بتكارية المنحرفةنمط االستجابة اإل  اآلخر أن يسلك أحدهما نمط االستجابة التوافقية السوية بينما سيسلك

والقيم إذن ميرتون يشير إلى أن االنهيار في البناء الثقافي يحدث عند وجود انفصال في المعايير 
على الطريقة التي يضع بها البناء االجتماعي قيودا  ز ميرتونويركاألفراد على التوافق معها،  وبين قدرات

)عدلي السمري .  على البناء الثقافي، وأثر االختالفات في تحقيق األهداف من خالل الوسائل المشروعة
 (45-53، ص ص 2009وآخرون، 
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  ثانيا: تصنيفات الجريمة 

 تمهيد: 
              ، موضوع ضررهاواستمراريتها، وايجابياتها وسلبياتهاا، نوعها، تعمده حسب:تصنف الجريمة 

المعيار ، الظاهرة اإلجرامية مدى حداثةو ، والباعث اإلجرامي، على الجريمةالقائمين  وحسب عدد
 .االيكولوجي

  :(لجسامتها )نوعها وفقا-1

ليس ثابتا دائما  ذا التقسيموهالعقوبة المقررة لكل نوع منها  وجنح ومخالفات وذلك وفقهناك جنايات 
 .والمكانباختالف الزمان  ولكنه يختلف

 : وسلبياتهاإليجابياتها  وفقا-2

الضرب واالغتصاب يعد ك فالفعل اإليجابي المخالف للقانونإيجابية  وجرائمتقسم إلى جرائم سلبية 
ليغ عن بعض الجرائم أو رض يفرضه القانون كاالمتناع عن التبيجابية أما االمتناع عن القيام بفجريمة إ
 نفقة حكم بها على شخص ف نه يعد جريمة سلبية. عن دفع االمتناع

 : لتعمدها وفقا-3

إن الجريمة العمدية هي التي يتعمد فيها الجاني ارتكابها أو هي الجريمة التي يتوافر فيها القصد أما 
 بالخطأ. واإلصابةالخطأ لقتل القصد الجنائي مثل ا الجريمة غير العمدية فهي التي ال يتوافر فيها

  :استمرارهالدرجة  وفقا-4

هي التي تتكون من فعل يحدث في وقت  والجريمة الوقتية، وجرائم مستمرةتقسم إلى جرائم وقتية 
مستمر مثل و التزوير أما الجريمة المستمرة فهي تتكون من فعل متجدد كارتكابه  وينتهي بمجردمعين 
 ة تيار كهربائي.األطفال أو سرق اختطافجريمة 

 : لموضوع ضررها وفقا-5

 .والسرقةباألفراد كالقتل  وجرائم ضارةجرائم ضارة بالمصلحة العامة كجرائم أمن الدولة  وتقسم إلى

  يمة:جر اللعدد القائمين على  وفقا-6

ولذلك  ،اإلجراميالتقسيم تعتمد على عدد األفراد الذين يقومون بدور في إتمام المشروع  وفكرة هذا
 الجريمة وفق هذا المعيار إلى ثالثة أنواع هي: تنقسم
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 الفرد الواحد:  جرائم-أ

بالنظر إلى و ، كذلك تنفيذها، واإلعداد لهاوهي طائفة من الجرائم التي يقوم فرد واحد بالتفكير فيها 
نماذج نشاطه بالضرورة يقتصر على ارتكاب  والذهنية ف نأن المجرم يكون محدودا في إمكاناته المادية 

أن المجرم يرتكب الجريمة أو  حيث العاطفي وجرائم القتل، باالحترافمعينة من الجرائم مثل جرائم السرقة 
نه منالفعل اعتقادا منه بصحة ما يقوم به بل  قتل مريض  وهوإشفاقا القتل  مثلبه الواجب عليه القيام  وا 

 آالمه.من  يهعل ال يرجى شفاؤه اعتقادا من الجاني بأنه بذلك يخلص المجني

 االشتراك:  جرائم-ب
تشمل نوعية هذه الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي على اشتراك أكثر من شخص في و 

األصلي ارتكابها سواء في صورة الجرائم التي يرتكبها فاعل مع غيره أو تلك التي يشترك فيها مع الفاعل 
 اق أو المساعدة على ارتكاب الجريمة.االشتراك في الجريمة بالتحريض أو االتف وقد يتم

 التجمعات:  جرائم-ج

الفعل اإلجرامي أو مجموعة األفعال اإلجرامية التي يرتكبها حشد من األفراد المجتمعين  ويقصد بها
الحشد كوسيلة الرتكاب  ذلكإيحاء من متزعمي التجمهر ومثال سواء بصورة تلقائية أو بناء على طلب أو 

  مشروعة.أفعال غير 

 الجرائم إلى ما يلي: صنفهذا التصنيف ت وفي ضوء :الباعث اإلجرامي حسب-7

 : العنف جرائم-أ
       على العنف الذي يتفاوت في  وهي تنطويتقسم بردود فعل بدائية من جانب الجاني  وهذه الجرائم

 د مثال.حالة هياج شدي وهو فيأن الجاني قد تنتابه موجات غضب فجائي فيقتل  ومثال ذلكمقداره 

 النفعية:  الجرائم-ب 
     يلجأ لهذه الجرائم الشخص لهدف نفعي، قد يكون اقترافه للجريمة من أجل التخلص من مأزق

يتعرض لها ومثال ذلك أن يحرق شخص شيء مؤتمن عليه لكي يتيسر له الحصول على مبلغ  أو مشكلة
 زم إلشباع نزواته.كذلك الصراف الذي يسرق بغية الحصول على المال الالو التأمين 
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 :وهي فئتان حداثة الظاهرة اإلجرامية وفقا لمدى- 8

 التقليدية:  الجرائم-أ
نظرا ألنها باتت من األمور المتكررة  والتصدي لهاوهي الجرائم التي اعتاد المجتمع على مكافحتها 

تكبيها سواء كانوا أفرادا أم بالفعل وتعاقب مر  وتشريعات تجرمهاالجرائم التي لها قوانين  وهي تلكمنذ القدم 
 .والمسكراتواالتجار بالمخدرات  النصبجرائم جماعات أم مؤسسات، ومثال ذلك 

 المستحدثة:  الجرائم-ب
مألوفة في األجيال السابقة أو لم تكن تجرم أو  وهي غيروهي نوعية من الجرائم ظهرت حديثا 

صور  قتصادية والثقافية والسياسية ظهرتواالنتيجة عدم وضوحها، لكن نتيجة التغيرات االجتماعية 
ضعف  والمحارم نتيجةالدعارة  وارتفاع جرائمإجرامية مثل جرائم تلويث البيئة المصاحبة للتقدم التكنولوجي 

 وجرائم اإلجهاضالضبط التي كانت تمارس في المجتمعات المحلية،  وفقدان سلطةالرابطة األسرية 
 (67-67ص ص ، 1122محمد عباس،  منال) ة.والمظاهرات التخريبي وخطف الطائرات

   :االيكولوجيأساس المعيار  على-9
عن بعضها البعض طبقا للوضع  التي تتباينو والريف ى جرائم الحضر إليمكن تصنيف الجرائم 

 (12 ص ،1117إبراهيم لطفي،  طلعت)السائدة بين السكان.  االجتماعيةوالعالقات االقتصادي في المنطقتين 

يصنفها فهناك من  العلماء،اتفاق على تصنيف واحد بين  وليس ثمةد تصنيفات كثيرة للجريمة يوجوبذلك 
 ضررها إلى وحسب موضوع ،كاالختطاف وأخرى مستمرةاستمراريتها إلى جرائم وقتية كالتزوير  حسب

جرائم  ىإلحداثتها ل وفقا تصنف من الدولة وضارة باألفراد كالقتل، كماجرائم ضارة بالمصلحة العامة كأ
جرائم نفعية وجرائم  فتصنف إلىاألموال، أما حسب الباعث اإلجرامي  وحديثة كتبييضكالمخدرات تقليدية 
 عنف. 
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   :الجزائري الجرائم السائدة في المجتمع بعض- ثالثا

القتل والسرقة وتجارة المخدرات  وهي:حصر أنواع هذه الجرائم ولكننا سنختار أهمها  من الصعوبة
 والرشوة واختطاف األطفال.غاء واالختالس والتهريب والب

 جريمة القتل: -7

بشعة ال مبرر لحدوثها  وهي جريمةتعد جريمة القتل من أخطر الجرائم التي تحدث في المجتمعات 
والعادات والتقاليد  والقوانين واألعراف والسماء فاألديانمدانة من قوانين األرض  وجريمة القتل ،وتكرارها 
 ترفض القتل. ير كلهاوالضم

  القتل:تعريف جريمة 

نماذج االنحراف عند الشباب '' بأن "في كتابة  (w. sheldenوليام شيلدن )يرى البروفيسور 
ينبعث من  وهذا الفعليهدف إلى القضاء على حياة إنسان  وال إنسانييمة القتل هي:" فعل عدواني جر 

 كلية لكي يختفي عن حلبة الصراع ". خالله إنهاء حياته ويريد منقصد يضمره القاتل 

فيقدم تعريفا لجريمة القتل أو محاولة القتل في كتابة "االنتحار" إذ يرى  دوركايم إميلأما 
وهذا الفعل منبعث من عوامل  هدف إلى القضاء على حياة اإلنسانفعل مقصود ي القتل هو" بأن:

 ٬ 2003 ٬)إحسان محمد الحسن  ستهدف بعملية القتل ".اجتماعية تدفع القاتل بالتعمد في إنهاء حياة الفرد الم
 ( 774-773ص ص

  السرقة: جريمة-2

وقيميا ماديا  والراقية والمعقولةالمجتمعات المتحضرة  أخطر الجرائم االجتماعية التي تواجه من
أصلت تو تفاقمت حدة هذه الجريمة  والتحضر كلماميادين التصنيع  ونمى فيفكلما تقدم المجتمع  وحضاريا

 (23 ص، 2004سالمة محمد غباري ، )محمد .مكانفي كل  وانتشرت انعكاساتهاجذورها في بنية المجتمع 

وقد عرفها اإلنسان بوصفها التقليدي في قديم الزمان غير أن مرتكبيها أصبحوا اآلن أكثر تنظيما 
د الكثير من المحالت تكثر السرقات في المدن الكبيرة حيث يوج الحديثة إذوأكثر استخداما للتقنيات 

عن رفع تكاليف التأمين مما يرفع أسعار  فضالوالشرطة رجال األمن  زيادة تكاليفالتجارية مما يتطلب 
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(     www.social team.com/Forum/.php?t=916 ،1127صالح ابو القاسم،) للمستهلكين.السلع والخدمات 

 : المخدرات جريمة-3

المجتمعات البشرية فبالنسبة للدول التي تنتج فيها النباتات  أنواع التجارة على كل أخطروهي من 
المخدرة ف نها تحرم على المجتمع استخدام موارده التي استخدمت في إنتاجها بدل إنتاج مواد نافعة، كما 

كما أن تجارة المخدرات ال تدر دخال  هم،ل الصحية يد كلفة الرعايةوتز  أن األفراد المستهلكين يقل إنتاجهم
ممنوعة على كل الدول لذا يتم تهريبها  جمركية ألنهاوم لة ال في شكل ضرائب وال في شكل رسدو  ألي

 .مما يتطلب تكاتف الجهود من جميع الدول لمحاربتها

 البغاء:  جريمة-4

والضوابط  والقوانين والمعاييرام الشرائع السماوية مرذولة تخالف أحك البغاء ظاهرة اجتماعية
 .والتحقير وتضر بالمصالحإلى المهانة  ديوهي تؤ  االجتماعية

  تعريف جريمة البغاء:  

 وتلبيةالجنسية حاجة الرجل  لتلبيةوامرأة "حدوث عملية جنسية بين رجل  بأنه: نوال السعداويتعرفه 
 حاجة المرأة االقتصادية ". 

 " االتصال الجنسي مقابل أجر". بأنه:فيعرفه  Harimanهاريمان أما 

سالمة محمد  محمد". )منح الخدمات الجنسية مقابل أجر أو مكافأة مادية بأنه:" وأرلوندإيزيك  هيعرفو 
 (.23ص  ،2004غباري ،

 االختالس: جريمة -5

مما يؤدي إلى فشل المشاريع التنموية قبل موظفي الدولة و  منالعام المال  "سرقة ويعرف بأنه:
فالس الشركات.تفحاله حالة اس في الحكومةالخدمات التي تقدمها  والتأثير على  وا 

 :التهريب جريمة-6
دخلت  عارها في الداخل إذ أنهارفع أس خارج البالد مما يؤدي إلى لع إلىالسوهو يشمل تهريب 

ولكنه يحرم الحكومة من تلك الرسوم والضرائب كما ان السلع  وبال ضرائب وم جمركيةرسالبالد بدون 
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ت العمال التهريبيشمل يقلل من أرباح منتجيها المحليين، كما المنتجة محليا مما  المهربة قد تنافس السلع
 . يقل مقابل العمالت األجنبيةس وسعر صرفهامن السلع الن قيمتها ستنخفض  أخطروالتي يعد تهريبها 

 ( www.social team.com/Forum/.php?t=916، 1127الح ابو القاسم ،ص)

   الرشوة: جريمة-7
أو هدية لموظف عام أو موظف في القطاع الخاص بهدف الحصول  معينة ماليةدفع مبالغ  : "هي

 التي تساعد على انتشارها ما يلي:  "، وأهم العواملعلى تفضيل معين
ارتفاع تكاليف اإلنتاج لبعض األنشطة في دولة ما مما يجعلها تدفع الرشاوى خوفا من أن تنافسها دولة  -

 أخرى اقل تكلفة.
 لى شراء النقود في بعض الدول.تشجيع الجهات الحكومية ع  -
 .الدوليةزيادة درجة المنافسة في األسواق  -
 التزوير:  جريمة-8

ويشمل تزوير المستندات المالية المختلفة أو تلك التي تؤدي للحصول على أموال أو تزييف 
ك مما يمكن العمالت  نفسها أو الرخص التجارية و اإلقامة  و الجوازات و الشهادات العلمية و ما إلى ذل

االستفادة منه أو من اجل الحصول على فوائد و ميزات مهنية و هو أي تزوير يلحق الضرر االقتصادي 
المجتمعات  و هذا ما يؤثر سلبا على كثير من النشاطات االقتصادية بما في ذلك ميزانية و باألفراد 

             مشروعات أو الخدمات الحكومة وخاصة إذا أدى التزوير إلى تصرف في االعتمادات المرصودة لل
 القاسم،)صالح أبو هذا ما يحدث خاصة في الدول النامية األقل دخال لشح ميزانية حكوماتها. و أو الصيانة 

6102، www.social team.com/Forum/.php?t=916 ) 

  المحارم:ا زن جريمة-9  

القة الجنسية بينهما طبقا لمعايير هو أي عالقة جنسية كاملة بين شخصين تربطهما قرابة تمنع الع"
ثقافية أو دينية، وعلى هذا تعتبر العالقة بين زوج األم وابنة زوجته عالقة محرمة على الرغم من عدم 

 ."وجود رابطة دم بينهما

وأضحت ظاهرة زنا المحارم من القضايا التي تطرق أبواب المحاكم وتعصف بحصانة األسر 
''الطابو'' وكشفت عن حوادث يندى لها الجبين، فالزنا الذي يعد في حد والمجتمع، بعد أن تفشت وكسرت 

و توجد عدة عوامل  ،مة مضاعفة تهتز لها السماواتذاته جريمة يقترف اليوم مع المحارم ليجعل منه جري
أي  األسرةداخل  األخالقيمتمثال في ضعف النظام  األخالقيتساعد على تفشي هذه الظاهرة كالعامل 
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و غياب الحدود والحواجز بين الجنسين، و ضعف السلطة الوالدية وهذا يؤدي إلى انهيار  رضعف الضمي
مثل الفقر وتكدس األسرة في غرفة واحدة أو في مساحة  العوامل  االقتصادية  أيضاسلطة الضبط ، 

على المخدرات  و الذي يؤدي إلى حالة من اضطراب الوعي واضطراب الميزان  اإلدمان أيضاضيقة، 
 قصرف الو استخدامها من طر  اإلباحيةو االنترنت ووجود المواقع  لإلعالم  باإلضافةلقيمي واألخالقي ا

 (https://ar.wikipedia.org/wiki) .د  بدون حدو والبالغين 

 التحرش الجنسي: جريمة-10

ءة تقتل البرا ،التحرش الجنسي باألطفال ظاهرة خطيرة بدأت تجتاح مجتمعنا بال خجل أو استحياء
واألخطر أن معدالت التحرش بالصغار ترتفع  ،في الصغار وتغتال بال رحمة ابتسامات الطفولة الجميلة

بين األقارب فقد يكون المتحرش هو األب أو األخ األكبر أو الخال، و يتم الكشف عادة عن  جرائم 
مثل عدم قدرته على  أو التحرش الجنسي عندما يخبر عنها الطفل، أو بوجود مؤشرات فيزيائية االعتداء

السير أو الجلوس بشكل طبيعي، أو وجود آثار دماء على المالبس الداخلية، أو إصابات في األعضاء 
التناسلية، أما عن األعراض التي تصيب الطفل فهي اضطرابات النوم والشهية للطعام، التبول الالإرادي، 

 اإلفراط في البكاء والحزن، العزلة عن األهل واألصدقاء.

عشرات الضحايا من األطفال تنتهي حياتهم بالكبت النفسي والخوف بالبوح وربما يكون المصير 
األخير في العيادات ومستشفيات األمراض النفسية، بينما يظل المجرم حرًا طليقًا ينتقل من فريسة إلى 

الشرطة لرد  إلى يلجئونإذ كيف  األيدي،أخرى دون عقاب وال رادع، وفي المقابل يقف األهل مكتوفي 
 .حقوق أبنائهم الصغار، فالصمت أحيانًا يكون هو الحل األمثل خوفًا من الفضيحة والعار

(http://www.arabiyat.com/categories/culture/11/index.html) 

   :األطفالاختطاف  جريمة-11

يمكن أن يكون محال  واالستدراج لماف بأنها استخدام قوة مادية أو معنوية عن طريق الحيلة وتعر 
بعاده عن مكانها  ت،  عبد الوهاب المعمري، ب.)". سيره بتمام السيطرة عليه وتحويل خطلهذه الجريمة، وا 

 (49ص 

 

http://www.arabiyat.com/categories/culture/11/index.html
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 تتميز ظاهرة االختطاف بمجموعة من الخصائص:

يدرس فيها  المحكمة العقلية اإلجراءاتيقوم الفاعل بحملة من  ذإلتدبير العقلي للعملية: احسن 
 عملية االختطاف. إلى إتمامجميع الطرق التي تؤدي بنهاية المطاف 

 .المختطف الفاعلأمر ينكشف  ال رعة في التنفيذ: حتىالس

الزهراء  مسبقا. )فاطمةمحددة  ألنهاالمقاصد  أو األهدافست بريئة االختطاف لي جريمة أنالقصد: أي 
 (062، ص 6102جزار، 

     يعاني من االكتئاب  أوخلل عاطفي  أوباضطرابات  الجاني)الخاطف( مصابايكون  وغالبا ما
يتميز بقلة ( عليه)المختطفالمجني  أن وأكثر ضعفا، كما اقل مقاومة فيجد الطفليرغب باالنتقام  أو

 ،0440 الرحمان محمد العيسوي، )عبد سهلة.سة مما يجعله فري والتغرير به واإلدراك وسهولة خداعهالوعي 
 (076ص

تحرش  محارم،، رشوة، زنا تزوير، اختالس، تهريبسواء كانت قتل،  وتنوع وتعدد الجرائمباختالف 
 المتخلفة، أو المتحضرةالمجتمعات سواء تعتبر جرائم بشعة تواجه كل  ف نها أطفال، اختطاف جنسي
والعادات واألديان  والمعايير والضوابط االجتماعيةرف كل القوانين من ط وهي مدانةالغنية،  أوالفقيرة 
والضغينة تولد الحقد  أنهابل  باآلخرينالشفقة  أوالرحمة  لإلنسانية أوصلة  بأيةتمت  وهي ال ،المختلفة

 .آخروهي سالح فتاك يهدم البشرية يوما بعد  األفراد واالنتقام بين
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 المجتمع:جي على ظاهرة الجريمة في أثر التطور التكنولو  رابعا:

  الطباعة مجال في التكنولوجي التغير على المعتمدة االتصال وسائل في السريع التقدم أدى لقد

 االنتشار إلى والمقروءة والمسموعة المرئية اإلعالم وسائل وكافة والصحافة والمجالت للكتب النشرو 

 جميع أيضا انتشرت لذلك ونتيجة، الحياة وأساليب أنماط لمختلف بالنسبة العالم أنحاء جميع في الثقافي

 تنتقل وبذلك لفة،تخم أم متقدمة أكانت سواء مستوياتها، كانت مهما العالم دول مختلف في  الجرائم أنواع

 أصدقاء أو األشرار، جماعات أو المنحرفة، السر كجماعات المحلية الجماعات نطاق من الجريمة

 متناول في وتجعلها الجريمة، أخبار نقل التكنولوجيا تسهل وهكذا العالم، نحاءأ كافة إلى  الخ...السوء

 الحديثة االتصال لوسائل ما يخفى وال ،ذلك على المساعدة العوامل توافرت متى لتقليدها المهيأة الفئات

 معنامجت في والشباب األحداث اتجاهات تكوين في آثار من االنترنت شبكة رأسها وعلى أنواعها بمختلف

                أسرهم، من تلقنوها التي االتجاهات عن تماما تختلف قد التي االجتماعية الحياة مواقف نحو المعاصر

 .ذويهم طريق عن السابقة األجيال من حتى أو مدارسهم من أو

 الشباب كذاو  األحداث عن تصدر وأفعال آراء حيال مذهوال يقف اإلنسان تجعل االتجاهات هذه

 وال العمل، وسط من حتى أو ذويه من حسنة سلوكات من تلقاه ما كل عن تمرده بواسطتها يعلن والذي 

 االتصال وسائل في التكنولوجي التقدم أدى كما، اإلجرامية باألعمال توصف أن إال التصرفات لهذه يمكن

 تكن لم التي المنظمة الجرائم مثل التعقيد بالغة الحديثة المجتمعات في الجرائم من جديدة صور ابتداع إلى

 منو  النقود، على الحصول في خاصة وسائل أصحابها يستغل المنظمة الجرائم وهذه قبل، من معروفة

 مشروعة وسائل ارتكابها في تستعمل حيث العنف أسلوب استعمال إلى اللجوء دون تتم ما المنظمة الجرائم

 يقتصر ال جرائم وهي االقتصاد، مكونات ومختلف والصناعات واالتحادات والشركات النفايات مجال في

 منظمة بسرقات القيام في الدولي المجال إلى جوانبها تمتد بل فحسب المحلي النطاق على أيضا مجالها

 ، غيرها و بها مرخص غير وأسلحة والعقاقير المخدرات تهريب وكذلك وأثرية، فنية وتحف آثارو  ألموال
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 التلفونية  التسجيالت تستخدم حيث والتهديد األموال ابتزاز جرائم ظهور في التكنولوجي التطور ساعد كما

 االنتباه أو مالحظتها يمكن ال لدرجة الحجم وصغيرة حديثة تصوير بآليات الفوتوغرافية الصور تلتقطو 

 التي تلك خاصة الصور، هذه لهم التقطت من تهديد في وتستعمل النقال الهاتف طريق عن أو إليها

 خاصة األشخاص أموال ابتزاز لغرض وذلك للقانون مخالفة أو اجتماعيا مستهجنة فمواق على تحتوي

 الصور هذه شأن ومن الحساسة، المراكز ذوي أو العليا، االقتصادية و االجتماعية المكانة أو النفوذ ذوي

 قبل من الصور هذه الستخدام تفاديا ضخمة أموال دفع إلى يضطرهم ما االجتماعية، بمكانتهم اإلطاحة

 ( 271 ص ،1117 لخضر، زرارة)  .لهم بالتقاطها قام من

تلك  بالجرائم االقتصاديةزيادة ضخمة للغاية في الجرائم االقتصادية ويقصد  وجودباإلضافة ل 
الجرائم التي ترتكب في سياق أنشطة اقتصادية مشروعة وعلى أيدي مجرمين يتمتعون بقدر بالغ من 

بي الجرائم ال ينظرون ألنفسهم على أنهم مجرمون و لهذا تعاني كثير من و مرتك، االحترام في مجتمعاتهم
الدول خسائر فادحة من جراء التهرب من الضرائب فضال عن الخسائر الفادحة التي تحققها شركات 

و يتمثل ذلك في أيضا تفشي ظاهرة الفساد  ، القطاع العام من اإلفالس و الغش ب دعاء زيادة اإلنتاج
           ظفين الحكوميين لمناصبهم و خاصة في المستويات العليا للحصول على كسب شخصياستغالل المو 

و لقد تفشت هذه الظاهرة في العقود األخيرة في عدة بلدان و هو ما يضعف ثقة الجماهير في اإلدارة 
 الم لحتمية و جود مجتمع فاسد.سالسياسية و يؤدي في النهاية إلى االست

قيام المجرمين باستخدام أوجه التقدم العلمي ببعدا جديدا من حيث أدواتها  وقد اكتسبت الجريمة
أدى لالستخدام المتزايد لتكنولوجيا الحاسب اآللي في  في تعزيز أهدافهم غير المشروعة مماالتكنولوجي و 

رفتهم بهذه إدارة العمليات المالية واالقتصادية لزيادة كفاءة هذه العمليات غير أن المجرمين قد استغلوا مع
تحويل مبالغ مالية ب المالية والمصرفية بغرض الثراء التكنولوجيا فدخلوا بطريقة غير مشروعة في العمليات

امتد اإلجرام المنظم في العقود األخيرة امتدادا جغرافيا واسعا وفق تنسيق دولي لم ضخمة ألرصدتهم، و 
المنتجات وحة كتهريب األسلحة الواسع النطاق اإلجرامية المرب يسبق له مثيل كما حقق توسعا في األنشطة

 عمليات الغش المنتشرة و االتجار في النساء ألغراض البغاء. و  المحظورة 



 منها الوقاية وسبل أسبابها المجتمع في الجريمة                          الفصل الثاني:

 

 76  
 

ومثال ذلك جرائم خطف الطائرات و قتل أيضا بوجود زيادة هائلة في أعداد ضحايا الجريمة الواحدة 

اء الجماعات اإلرهابية ألسلحة أكثر فتكا الرهائن وتفجير الطائرات في الجو ومن غير الممكن تجاهل اقتن

هذا وتتزايد خطورة جرائم تقليدية كيميائية والبيولوجية والنووية، لشن العمليات اإلجرامية مثل األسلحة ال

          التخريب و  الطرق بقصد السلب وجرائم السطو ومثلها جرائم قطع   أصطلح على تسميتها بجرائم الشوارع

كالقرصنة البحرية والتي شهدت زيادة الظهور التدريجي لجرائم كان يعتقد أنها اختفت ، ويالحظ و النهب

هائلة في معدالتها وأصبحت تهدد المالحة البحرية العالمية لزيادة أعداد السفن التي يتم خطفها سنويا من 

يادين المهنية الميا في النشاط االقتصادي و أة تدريجر الم كنتيجة غير مباشرة الندماج، و قبل القراصنة

كما أدت التغيرات ، اإلجرام النسائي في البلدان النامية والمتقدمة ازداد ن األعمال الحكوميةاديميو 

وظهرت جرائم قتل الزوجات ألزواجهن  التدريجية في بعض القيم الثقافية إلى زيادة حجم جرائم األسرة 

الياقات  ورتكبها ذو يثمة جرائم  و جرائم، تورطهم في أعمال تشكلال و انحراف األطف وغير ذلك من ازدياد

 وقد مكانة اجتماعية مرموقة عند تنفيذهم لواجباتهم االجتماعية ووالشخصيات المحترمة ذهم و البيضاء 

االجتماعية األمريكية عن ظهور  عندما تحدث أمام الجمعية "ساذرالند"أدخل هذا المصطلح البروفيسور 

-35 ص ص ٬2077٬منال محمد عباس ( .ن عن دائرة السلوك اإلجراميجرائم الصفوة بعد أن كانوا بعيدي

34.) 

 

 

 

 

 



 منها الوقاية وسبل أسبابها المجتمع في الجريمة                          الفصل الثاني:

 

 77  
 

 :والمجتمعالمعاصر في العالم على الفرد  اإلجرام آثارا: خامس

يتكبدها الفرد و المجتمع من انتشار  التكلفة التي إن اثر الجريمة هو ما يمكن أن نطلق عليه

نما هي مجم وع من اآلثار اإلنسانية واالجتماعية لكافة فئات المجتمع الجريمة فالتكلفة ليست مادية فقط وا 

،إن وجود الجريمة في المجتمع و انتشارها يقابله الحاجة إلى نشر المزيد من التوسع في األجهزة األمنية  

والقضائية مما ينعكس سلبا على النواحي االقتصادية و التنمية االجتماعية التي تحتاج لإلنفاق المستمر 

تها، فاالعتمادات المالية الضخمة التي يتم رصدها لمكافحة الجريمة والحد من انتشارها يكون على خدما

على حساب الخدمات األخرى من التعليم والصحة باإلضافة إلى إهمال الجوانب االجتماعية األخرى التي 

ذا تم إهمال كافة الجوانب االجتماعية فهذا يعني غيا ب الرقابة و مزيد تحتاجها المجتمعات الصالحة، وا 

من اإلخالل بالقوانين واالستهانة بها وعدم االلتزام بها و إلى انتشار اكبر قدر للجريمة ويصبح المجتمع 

 يدور في حلقة مفرغة بال بداية وال نهاية. 

فالقطاع االقتصادي ال محالة من انه يتأثر بالجريمة الن االستثمارات  للمجتمع:تأثر اإلنتاجية 

تتجه إلى قنوات الضبط والعدالة التي تكفل الحياة اآلمنة للمواطنين ومن ثم تقاعس في  اقوأوجه اإلنف

 تزويد القطاعات المنتجة لألموال التي تحتاجها للقيام بمهامها.

كما أن الجاني والمجني عليه يتأثران بالجريمة فالمجني عليه يتضرر نفسيا وماديا وهذا يعني 

ونه شريكا فعاال في المجتمع الذي يعيش فيه أما الجاني يصبح منبوذا في إصابته ب عاقة ما تحول دون ك

 المجتمع كما يعاني أفراد أسرته من هذا النبذ خاصة األطفال.

فتتمثل في غياب الدخل كما يسقط من حساب القوى المنتجة أثناء قضائه فترة  المادية:أما المعاناة 

 تواصله االجتماعي مع اآلخرين.انقضاء فترة عقوبته يفقد  وحتى بعدالعقوبة 
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إلى عناصر غير فعالة في المجتمع كل  وتحويل الشبابالجريمة إلى فساد األخالق  ويؤدي انتشار

  ذلك من خالل ارتكاب الجرائم ولو كانما يرمون إليه فقط هو إرضاء رغباتهم بأي وسيلة حتى 

 ارتكابها.كما أن وجود الجريمة يسهل االعتياد على 

الجريمة ال يعني فقط انتشار اآلفات االجتماعية بل أيضا اآلفات الصحية من األمراض وانتشار 

 .الجرائم الجنسيةالمعدية خاصة أمراض االتصال الجنسي التي تنتشر بانتشار 

)www.Feddo.crime and punishment. htm. net/society/social. ills/    (    

  :والمجتمعلى الفرد جريمة علالنفسية ل اآلثار-1

 األساسية. وانفصامها وتفكك عناصرهاتصدع شخصية الفرد   -

 ما يمكن من العالقات معه. وتكوين أقل وانسحابه منهخوف الفرد من المجتمع  -

 الفرد على بلورتها. وعدم قدرة وطموحات وأهداف المجتمعضياع آمال  -

 :والمجتمعجريمة على الفرد لاالجتماعية ل اآلثار-2

 للمجتمع الذي يعيش فيه. وعزلته وعدم ارتياحهانسحاب الفرد من المجتمع  -
 .فيهالمبادرة  وقتل روحنقص عطاء الفرد للمجتمع  -
 أهدافه. والوقوف ضد والتضحية ألجلهخدمة المجتمع  وتلكؤها عنضعف الجماعة  -

 ربوع المجتمع مما يعرقل تحقيق المجتمع ألهدافه. فيواالرتباك نشر الفوضى  -

 .والمعايير وتفكك القيمجلب مشكالت للمجتمع كالسرقة  -

 :والمجتمعالفرد  علىللجريمة االقتصادية  اآلثار-3

 دائرة الفقر. وأسرته فيالفرد مما يوقعه هو  والكسب عنانقطاع مصادر الرزق  -

 .واإلنتاجالعمل  وترددها فيعن الجماعة  وغياب الطمأنينةزعزعة األمن  -
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 (.751-754ص ص  ٬2003 ٬)إحسان محمد الحسنالمجتمع.  والتنموية فية االقتصادية تقليص األنشط -

ذات تكاليف عالية في أي مجتمع من ا لمجتمعات و هذه التكاليف باهظة ليس فقط للجريمة آثارا  

كذلك من الناحية المادية المتصلة بها و المرتبطة بنفقات بناء المؤسسات العقابية و إقامة النزالء بها بل 

من حيث النفقات و األجهزة واآلليات ، و تشكل الجريمة في مختلف دول العالم عبئا اقتصاديا ضخما 

إضافة لألعباء المتعددة لتكلفتها على المستوى البشري و االجتماعي واألمني ، إن أثار الجريمة على 

اية االجتماعية للمذنبين وما الدول تتمثل فيما تنفقه الدولة على أجهزة العدالة و الضبط و أجهزة الرع

يكلفها من توفير المال و األدوات والقوى البشرية الالزمة  أيضا فقدان الممتلكات مثلما هو الحال في 

و يرى  ،جرائم اإلتالف و التي تقلل من وجود السلع المفيدة في المجتمع كتحطيم مبنى أو حرق سيارة

المتمثلة في األموال و األرواح  أما التكلفة االقتصادية الغير أن هناك التكلفة االقتصادية المباشرة  كويني

  مباشرة فتتمثل في نفقات تسيير نسق العدالة الجنائية.

(http://www.alukhahnet/culture/0/73912/ixzz4G20oxtxk)         

فقد تكون  سواء،حد  والمجتمع على عبئها الفرد فادحة يتحمل الجرائم في المجتمع خسائر تخلف
 األجهزةتفشي الجرائم في المجتمع وجود الكثير من  بشرية إذ يتطلب أو الخسارة مادية أوهذه التكلفة 
 إنفاقهابدل لمحاربة الجريمة  األمواليتم رصد  أيضا، والتنموييؤثر على المجال االقتصادي  األمنية مما

           المجتمع،  وعدم تطور واالنحالل الخلقيتماعية االج اآلفاتعن انتشار  التنموية، ناهيكعلى المشاريع 
 .األمنو  الطمأنينة الفقر، وانعدامو تفشي  المجتمع،خلق شخصيات مرضية في  و
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  الجريمة: استراتيجية محاربة سا:ساد

 :تمهيد

 بينهاوتعاون  وجود تكاتفالجريمة، ومن الضروري  والوقاية من األمنتحقيق  وتختلف وسائلتتعدد 

والوقوف  ومواجهة المجرمين اآلمنالستتباب  استراتيجية وبالتالي تحقيق والتصدي لهالمقاومة الجريمة 

محاربة  إستراتيجية الممتلكات، وتتجلىاألنفس و لحماية  اإلجراميةوخدعهم  أساليبهمعلى كل حيلهم و 

 . المختلفة المسجد اإلعالمووسائل  ة،األمني األجهزة المدرسة، األسرة، المواطنين،الجريمة في التعاون بين 

  المواطن: دور-1

 تحقيقه أداة و األمن هدف فهو الجريمة من الوقاية و األمن تحقيق في به يستهان ال دور للمواطن

سهامو   من ما كل عن بها والنأي لنفسه الفرد تحصين في األول يتمثل  انبعد له المجال هذا في المواطن ا 

رشادهم اآلخرين نصح في فيتمثل الثاني أما ،به يخل أو مناأل إلى يسيء أن شأنه  السوي الطريق إلى وا 

             ،مخططاتهم عن والتبليغ المجرمين تتبع في األمن أجهزة مساعدةو  األمن استتباب بأهمية توعيتهمو 

 لمسؤوليةفا فحسب شرطية مسؤولية ليست األمنية المسؤولية أن إلى دراسته في شامة أبو عباس يشير و

 مسبباتها إزالة و منعها في الجريمة وقوع قبل األفراد دور يجيء و المجتمع، و األفراد عاتق على تقع

 به يخل ما وقوع قبل األمن حامي كذلك هو و لها المناسب المناخ يهيأ و الجريمة يخلق الذي هو فالفرد

 .أوال لها المبلغ فهو الجريمة وقوع عند إنه ثم

 :في الجريمة مقاومة في واطنينالم دور حددويت

 .الجريمة وقوع لمنع احتياطات من يلزم ما اتخاذ -

 .الرتكابها يسعون قد التي أو اآلخرون يرتكبها التي الجرائم عن اإلبالغ -
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 لحفظ الحين واآلخر بين الشرطة هيئات تصدرها والنواهي والتعليمات التي لألوامر الواعية االستجابة -

 .النظام

 التحقيق رهن تزال ال والجرائم التي المكتشفة غير بالجرائم يحيط ما الكتشاف األمن رجال مع ونالتعا -

 .مرتكبيها والقبض على اكتشافها في تفيد والمعلومات التي ومدهم بالبيانات

 .الشهادة تقديم في الجنائية العدالة جهاز مع التعاون -

 .وتعويضهم الجريمة لضحايا العون تقديم -

صالحهم والعمل على الجناة تأهيل إعادة في شاركةالم -  سلمان إسماعيل) .مجتمعهم في مجددا إدماجهم وا 

 ( 71-72 ص ص ،1121 جالل، أبو

 :خالل من الجريمة ضد الوقوف على العام الرأي يعمل كما

 ىإل النظر يجب ذلك من النقيض على بل مجدية غير الجريمة باعتبارها إلى العام الرأي ينظر أن -

 .مشروعة مطالب من اإلنسان إليه وما يسعى األمن بتحقيق الكفيل أنه على( )النظام القانون

 يحترمون من إلى النظر يجب حين في منبوذين فاشلين أشخاصا باعتبارهم المجرمين إلى النظر -

 .وناجحين ومؤيدين للنظام نبالء والنظام باعتبارهم القانون

 للجريمة ينظر أن يجب بل فقط ذاتها حد في سيئة باعتبارها الجريمة إلى العام الرأي ينظر ال أن -

 .ككل المجتمع على و أسرته و الشخص على سيئة نتائج إلى تؤدي باعتبارها

 .   مخطئا اشخص عنها يدافع أو الجريمة على يساعد من كل يعتبر أن العام الرأي على يجب -

 يساند أن واجبه منوأن  الجريمة تشجيع عدم المواطن ىعل الواجب أن يعتبر أن العام الرأي على يجب -

 .الجريمة منع في العام القانون تنفيذ على القائمة المؤسسات
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 االتجاهات تكون ويجب أن...واإلرهاب الرشوة، السرقة، مثل الجرائم ضد العام الرأي يتشكل أن يجب -

 االحترام اتجاهات األفراد لدى ن يكونوأ الجريمة والقانون ضد األنظمة إلطاعة مؤيدة عموما الفردية

  (43-42 ص ص ،1122 عدلي، )عصمت .األنظمة تنفيذ عن المسؤولة المؤسسات والتعاون نحو

  األسرة: دور-2

 هذا في األسرة دور ف ن الجريمة من الوقاية و األمن تحقيق في أساسي دور للمواطن كان إذا

 مراحلهفي   حتى و والدته منذ الفرد تحتضن التي األولى المؤسسة هي ألنها أعظم و أكبر المجال

 القدوة عادة يمثالن ألنهما األبناء صالح الوالدين صالح ففي ، وفاته حتى يكن لم إن الالحقة العمرية

 التربية يتلقى ففيه للفرد األساسي المحصن هو البيت فيعتبر األسرة دور حول و لهم، الموجه و الحسنة

 األسرة على تقع و سلوكه، أنماط و أخالقه يكتسب منه و تصوراته و مشاعره نموت هرحاب في و التوجيهو 

 نعومة منذ األطفال نفوس في االستقامة و الصالح و التقوى و اإليمان مبادئ تعزيز في األولى المسؤولية

 من تمنعهم التي األسرة أحضان في النشء لألطفال المتين الديني التوجيه و التربية تمثل و أظافرهم

 والوئام الحب يسوده أسري جو توفير في كبرى مسؤولية األسرة وتتحمل ، الضارة السلوكيات و االنحرافات

 البد و السلوك، مستقيمي التفكير أسوياء شبابها و أطفالها ينشأ حتى المشورة و النصحو   والترابط والتفاهم

 يقعوا ال حتى ينفع بما شغلها و الفراغ تأوقا استثمار حسن على أبنائها مساعدة إلى األسرة تسعى أن من

 .   الجريمة إلى المظلم الطريق سلوك إلى يدفعهم قد مما القلق و الضياع فريسة

 :المدرسة دور-3

 المؤسسة هي أنها حيث الجريمة والوقاية من األمن تحقيق ومؤثرا في هاما دورا المدرسة تلعب 

 دور عن أيضا نتحدث ف ننا الشأن هذا في المدرسة دور نع وحينما نتحدث األسرة بعد الثانية التربوية

 يطرأ ومالحظة ما ومتابعة تصرفاتهم الطالب سلوك مراقبة بمهمة المدرسة تضطلع كما ،والكليات المعاهد
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 عصمت) .بحكمة الحاالت تلك معالجة ومن ثم الجرائم ببعض صلة له يكون قد مما تغيرات من عليها

  (241-247 ص ص ،1122 عدلي،

  األمنية:األجهزة  دور-4

بها العمل على  والتي يقصدفي كفاءة األجهزة المنفذة  يتجلىوالذي القضاء(  )أجهزةدور العدالة  أي

خالل فعالية القوانين  وأيضا من العقابية،تحديث أجهزة العدالة الجنائية والياتها التنفيذية مثل المؤسسات 

فيذية بالقواعد القادرة على تحقيق ذلك من خالل قوانين عقابية طريق مد األجهزة التن وذلك عنالعقابية 

عدالة و باإلضافة لنزاهة التحقيقات  المجتمع،رادعة تقيم التوازن المنشود بين كافة المصالح األساسية في 

 ( www.ingZ/ud/archive/index-php/t-23906.htm ،1123،حسان حوحو) .األحكام

 والخوفالجريمة نون ويسلطها على مرتكب وضعها القا والتدابير التيالخوف من العقوبات  كما أن
السياسات الجنائية الحديثة و  الجريمة،رتكاب في حد ذاته هو غريزة تواجه بها غريزة أخرى قد تؤدي إلى ا

خوفه من عقاب  بقدرأخرى وسائل من ال يخاف من  ثمة الن ركزت على هذه الوسيلة لمكافحة الجريمة
 .(99ص  ،2004 )منصور رحماني، .القانون

: المسجد دور-5  

 تصال، كان له أكبر األثر في ظهورما يعيشه العالم اليوم من انفجار معرفي وسرعة في اال إن
ان وذلك يتطلب وقاية المجتمع االنحرافات الفكرية والُخلقية التي أصبحت تؤثر على أمن واستقرار األوط

لمسجد و هو عدم كامؤسسات التي يمر بها المجتمع من خالل  الظروف ومن قبل الموجهين بما يتوافق 
كل يوم خمس  مسلمينمركز ديني اجتماعي ، وأهمية المسجد تكمن في أمور كثيرة في طليعتها التقاء ال

قامة الحلق العلمية في المسجد وااللتقاء ، قراءة القرآن الكريم، وحلقات الذكر للصالة  مرات واالعتكاف وا 
بالمفتين، واالستماع والوعظ، والتشاور، وتلك الدروس العلمية وما فيها من خطب ونصائح، لها أثرها 

  ارتكاب الجريمة، فالمسجد له ثماره التي ال تنتجها مؤسسة أخرى أوالوقاية من االنحراف  تحقيقالبالغ في 
 .الفرص لألئمة والوعاظ لمحاربة الجريمة وتبيان سبل الوقاية منها خاصة إذا أتيحت

 (http://www.alukah.net/sharia/0/31744/#ixzz4mbr6ZOPu) 

http://www.alukah.net/sharia/0/31744/#ixzz4mbr6ZOPu
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  : واالتصال الجماهيريوسائل اإلعالم  دور-6

  :الصحافة-أ

 نشر مجال في الصحفية الحرية هذه ربط مع التعبير و التفكير حرية على التأكيد ا فيويتمثل دوره

 المجتمع تنظم و الواجبات و الحقوق تحدد تشريعات إصدار مع االجتماعية المسؤولية بضوابط الجريمة

 منو  ،الجريمة من الوقاية و األمنية للتوعية الحديثة باألساليب الصحفيين توعية يتم بحيث الصحفي

 األمني اإلعالم مؤسسات و الصحف بين تربط معلومات شبكة تطوير يجب الصحافة صناعة ناحية

 مع الجريمة من الوقاية و األمنية التوعية مجال في للنشر تصلح التي األمنية بالمعلومات الصحف لتزويد

 الصحف إصدار في يثةالحد ةالتقان من لالستفادة الصحفي اإلنتاج مجال في حديثة تقنيات إدخال ضرورة

 :خالل من وذلك  دولة من أكثر في

 .ورجال األمن اإلعالميين بين والعملي المشترك النظري للتدريب مستمرة برامج وضع -

 والوقاية من األمنية التوعية مجال في ضخمة برامج إلعداد الكبيرة اإلعالمية المؤسسات تشجيع -

 .الجريمة

  :العربية األنباء وكاالت -ب

 بالجوانب اهتمامها مع الجريمة أخبار تدفق في المطلوب التوازن الوكاالت هذه تحقق نأ يجب

 .المختلفة التنمية بجوانب اإلعالمية ربط السياسةو  الجريمة عرض عند اإليجابية

  :المسموعة اإلذاعات-ت

 المج في واضحة خطط تنفيذ مع الجريمة مكافحة مجال في اإلذاعي للعمل ميثاق اعتماد إذ يتم

 .الجريمة والوقاية من األمنية التوعية
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  :السينما -ث

 أفالم إلنتاج متميزين سيناريو بكتاب االتصال ويتجلى دور السينما في محاربة الجريمة عن طريق

  .والمخدرات وغيرها اإلرهاب مجال وبخاصة في الجريمة من الوقايةو  األمنية التوعية مجال في

  :المسرح -ج

 التوعية مجال في مسرحيات إلنتاج المجال هذا في متميزة بخبرات تصالاال دوره فيوالذي يتجلى 

 (211-217 ص ص ،1117 ،أحمد محمد بدوي المحسن )عبد .الجريمة والوقاية من األمنية

  :التلفزيون -ح

 مجال في التنسيق بضرورة الجريمة والوقاية من األمنية التوعية مجال في التلفزيون ويتأتى دور

 الجريمة، والوقاية من والتوعية األمنية األمني اإلعالم مجال في اإلعالمية للكوادر المشترك التدريب

 األمنية وتوفير المعلومات المجال هذا في وتبادل الخبرات األمنية الزيارات والبرامج تبادل إلى باإلضافة

عداد أرشيف     التلفزيونات. كافة في األمنية المعلومات مجال في وا 

  ( www.ingZ/ud/archive/index-php/t-23906.htm،  1123حسان حوحو،)                       

الديني  مساحة التوعية والتوجيهإذ إن الحيلولة دون وصول الفرد للسلوك اإلجرامي يتطلب زيادة 

شرط اختيار الوقت المناسب لها  المقروءة لكنوعة والمرئية و الصحيح من خالل أجهزة اإلعالم المسم

رساء ثقافة دينية صحيحة في المجتمع من خالل هذه  والدعاة القادرين على توصيل رسالة التوعية وا 

  الوسائل.

 

 

http://www.ingz/ud/archive/index-php/t-23906.htm
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   : ظاهرة الجريمةمحاربة و اإلعالم المختلفة  سابعا: وسائل

 إعالم ووسائل الكتب،و  والمجالت كالصحف مقروءة إعالم وسائل من اإلعالم وسائل تتنوع

 الوسائل هذه وتلعب والسينما، والمسرح واالنترنت كالتلفزيون مرئية إعالم ووسائل، كاإلذاعة مسموعة

 أغراضهم لتحقيق مسيريها يد في وسيلة تعتبر أنها كما المجتمع، ثقافة تكوين في كبيرا دورا أنواعها بجميع

 هذه برامج تتضمنه لما نظرا غالبيتهم أفكار أسر درجة إلى الناس عقول على اإلعالم وسائل تسيطر حيث

 اإلجرام طريق أمام حاجزا بذلك تكون و التربوية و االجتماعية األهداف لتحقيق إما توجه قد التي الوسائل

 الربح تحقيق و التسويق إلى يهدف الذي التجاري الطابع على التركيز هدفها فيكون ذلك عكس تكون قد و

 وسائل من وسيلة كل  لعالقة توضيح يلي فيما و اإلجرام طريق نحو لالنسياق الجو يهيئ مما فقط،

 .الجريمة ظاهرةب  واالتصال اإلعالم

 :والقصص الروايات  -أ

 عن الجريمة ظاهرة على التأثير في المكتوبة الصحافة دور مع القصص و الروايات دور يتشابه

 ما إذا سلبي، أثر له يكون أن يمكن الذي نشرها كيفية و الجريمة بارأخ عن الصحافة هذه تنشره ما طريق

 لها يكون قد كما ، الجريمة طريق لسلوك المالئم الجو تخلق أن شأنها من بطريقة الجريمة أخبار نشر تم

 تكون بالتالي و السوي الطريق سلوك إلى الراميو  صحيحا توجيها الصحافة توجيه تم لو فيما إيجابي دور

 القصص كذا و الروايات أثر يبدوو  ،الجريمة طريق سلوك نحو االندفاع بين و األفراد بين حاجزا أو عامان

 حيث والمجرمين الجريمة على تنصب التي روايتهم في األدباء يكتبه ما خالل من الجريمة ظاهرة على

 من اإلفالت من يمكنهم مما الخارق بالذكاء يتمتعون الذين األبطال مثل لجرائمهم تنفيذهم عند تصورهم

 قصص و مغامرات تروي التي والروايات البوليسية، الروايات خاصة به تزخرما  وهذا العدالة قبضة

 بصفة الشباب عقول على تؤثر حيث للغاية سلبيا دورها يكون أفالم إلى تترجم ما غالبا التي العنف
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          الرواية لبطل تقليدا وذلك لجريمةا هاوية في الوقوع إلى األمر بهم فيدفع الثقافة محدودي خاصة

 الجريمة ظاهرة محاربة في إيجابيا دورا المكتوبة الصحافةو  التلفزيون لعبي مثلما و أنه غير ،القصة أو

 حيث الصحيحة الوجهة وجهت متى الجريمة ظاهرة محاربة في ايجابيا دورا أيضا والقصص للروايات ف ن

 بكافة العنف أعمال محاربة و الرذيلة بذن و الفضيلة إلى تدعو التي صصالق و الروايات من كثيرال هناك

 زرارة ) .الجريمة طريق سلوك بين و الروايات هذه  قراء بين يحول وقائيا دورا تلعب فهي بذلكو   أشكالها

 (271 ص،  1117ر، لخض

  :الصحافة-ب

 أسلوب تعتمد إذ األخبار ههذ بها تنشر التي الطريقةفي  الجريمة ظاهرة على الصحف أثر تجلىي

 دثللح بوصفها ذلكو  القارئ انتباه شد أسلوب باعتماد ذلك و الجرائم ألخبار نشرها عند اإلثارة و التشويق

 من كان ما سواء الجريمة الرتكاب المجرم قبل من المتبع األسلوب ذلك في بما تفاصيله بجميع اإلجرامي

-أنها كما المبالغة، من تنجو ال بطريقة األخبار لهذه ررالمح الصحفي خيال نسج من أو الحقيقة، نسج

 تضمن حتى بحت تجاري لهدف ذلك و الجرائم ألخبار مساحتها من كبيرا جزء تخصص -الصحف أي

 المراهقين عادة هم الجرائم أخبار قراءة على إقباال الفئات أكبر أن علما ، توزيعال من ممكنة نسبة أكبر

 التقليد طريق عن إما الجريمة، طريق سلوك نحو االنسياق على يسهل مما العمل، عن والعاطلين

 أخبارها المنشورة الجريمة هذه في الجاني من المستخدمة الوسائل و الطرق تلقين طريق عن أو والمحاكاة،

 وسيلة تعد إذ ،حدتها من لتخفيفا أو الجريمة منع في اإيجابي ادور  للصحافة أن  كما ،الصحف في

. ةالجريم على اإلقبال على األفراد هؤالء لدى الرغبة يحجم مما المكبوتة اإلجرامية الرغبات عن للتنفيس

 (233-232 ص ص ،1117 لخضر، زرارة)
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  اإلذاعة: -أ

 عدد لقلة نظرا األهمية ذات لها تبدو فال الجريمة ظاهرة على اإلذاعية البرامج بتأثير تعلقي فيما أما

 مباشرة صلة لها برامج تعرض ما نادرا اإلذاعة أن كما باإلجرام، تتعلق جبرام إلى يستمعون الذين األفراد

             المحاكاة طريق عن األحيان غالب في يتم االنحرافي السلوك تعلم ف ن ذلك إلى باإلضافة بالجريمة،

 .اإلذاعة برامج في يتوفر ال الذي التقليد أو

 :السينما -ب

حاضر من اكبر وسائل العرض المصور للناس، فمن مزايا تعد األفالم السينمائية في الوقت ال

األفالم السينمائية أن كل فرد متفرج يتمكن من الحصول على نفس التأثير في الوقت الذي يكون فيه على 

أتم االستعداد الستقبالها، فالسينما من وسائل التثقيف وهي تغرس القيم واالتجاهات وتنمي اإلحساس بالفن 

المحاكاة ن الفرد بطبعه يميل للتقليد و أل تعلم السينما الفرد الشديد التأثر كل ما يثير حواسه لكن بالمقابل قد

و بذلك يتعلم الفرد المهيأ لالنحراف واإلجرام بعض األساليب اإلجرامية وطرق الفرار من العقاب على نحو 

 (226، ص1123العزي، حمد أ )صالحما تقدمه هذه األفالم السينمائية. 

  :مسرحال – ت

 كانت ف ذامن مواد إعالمية    عرضهي ما باختالف الجريمة ظاهرة على المسرح أثر يختلف

 مانعا يكون أو سيؤدي ذلك ف ن الوخيمة عواقبهو   اإلجرامي السلوك من تنفر هايعرض التي اتيالمسرح

 هذه كانت إذا أما، هاتنسب من التخفيض أو وقوعها من التقليل بالتالي و الجريمة ارتكاب موانع من

 حيث الجريمة طريق سلوك نحو دافعا يكون ذلك ف نو تروج لإلجرام    الدنيئة اإلغراءات تقدم مسرحياتال

 مخلة مشاهد من فكم ،المسرحي  العرض يتضمنها التي ذاتها التجربة سلوك في الرغبة نفوسهم في تثير

 ضروب ممارسة إلى األحداث بعض ادتق كما التشرد، و الدعارة مهنة إلى الفتيات بعض قادت بالحياء
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 كبيرة سرقات ارتكاب التجارب أثبتت كما عصابات، إلى االنضمام إلى البعضب أدت و شاذة، جنسية

 (236 ص ،1117 لخضر، زرارة) .المسرح قاعات في بها تأثروا وقائع بسبب

 : التلفزيون- ث

اعد السالمة المرورية وتنمية القيم تنمي البرامج التلفزيونية الهادفة الوعي لدى المشاهد حول قو 

الجرائم كما له دورا هاما في الحد  والتبصير بخطورة والضبط االجتماعياحترام القانون  االيجابية وتعزيز

  (224ص ،1123احمد العزي،  )صالح. من السلوك اإلجرامي

 األبناء تجمع على ةالعائل أفراد جميع قبل من مشاهدتها يمكن لبرامج بثه عند التلفزيون يساعد كما

السوء،  برفقاء وتجنبهم االختالط الشارع وخروجهم إلى األبناء نزول من يقلل مما البرامج هذه حول

 .الجريمة ظاهرة من التقليل في التلفزيون وبذلك يساهم محاكاتها، أو الجريمة صناعة تعلمهم عدم وبالتالي

 (237 ص ،1117 لخضر، زرارة)

يؤدي إلى تعليم الفرد ارتكاب مثل تلك في عرض الجرائم فان ذلك س تسهب قدم برامجالكن لو 

من نفوره من هذه  والسرقة يقلل جرائم كالقتلكما أن تعوده على مشاهدة  لديه،تصبح مستساغة و الجرائم 

 (009، ص 6102)صالح احمد العزي،  .باآلخرينحساسية  ويصبح اقلالمشاهد 

على بث روح الجريمة حيث يصور المجرم بصورة بطولية الباحثين فان األفالم تعمل  وحسب بعض

بعض البحوث على اعتراف الجانحين بالتأثر بما شاهدوه من  بشخصيته وقد دلتبشكل يثير اإلعجاب 

أفالم وممارستهم للسلوك اإلجرامي لكن هذا ال يعني أن المشاهدة تؤدي دوما إلى الجريمة إال إذا لقيت 

 القاسم ،أبو  )صالحو إذا كانت الظروف البيئية المحيطة به تشجع هذا السلوك. استعدادا نفسيا لدى الفرد أ

6102 ، www.social-team.com/Forum/showthread.php?t=9169)  

 

http://www.social-team.com/Forum/showthread.php?t=9169
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 جريمة:ال لظاهرة التغطية اإلعالميةجوانب  ثامنا:

 تمهيد:

ثلة في خبر الجريمة الذي يعد ممت أركانلظاهرة الجريمة تتطلب وجود عدة  اإلعالميةالتغطية  إن

ر كالدقة والتوازن واالختصار والوضوح، باإلضافة بدوره من عناص يتشكل، والذي األمنية اإلعالميةالمادة 

الصراع، الغرابة،  ة، القرب،اآلني تشمل التأثير،الجريمة و إلى بناء خبر الجريمة والقيم اإلخبارية في خبر 

 اإلعالميةبالمعايشة، التغطية  اإلعالميةللجريمة وهي التغطية  اإلعالمية لظاهرةللتغطية  أنواعوثمة عدة 

 .الخفي اإلجراملحاالت  اإلعالميةوالتغطية  الظاهر اإلجراملحاالت  اإلعالميةالذاتية، التغطية 

 : الجريمة خبر-1

            الحالية صفة له والخبر دائما فهمه المتلقي يستطيع حادث عن قريرت عن عبارة " :ويعرف بأنه

  ." أهميته زادت التعليقات من مزيدا الجريمة خبر أثاروكلما  الجدة، أو

 التطوراتو  الظواهر و األحداث تعالج التي اإلعالمية المادة هو األمني أو الموضوع الجريمة خبرو 

 نشره آثار في تكمن الحساسية هذه و حساس و شامل و واسع الجريمة فخبر ة،المختلف جوانبها في األمنية

  عرض في الدقة توخي تستلزم دقيقة مسألة أنه كما المجتمع، في واسعة ترددات النشر على يترتب حيث

 هذا الجريمة، خبر خصوصية و تتناسب بطرق معالجتها و تفسيرها و األرقام و البيانات و المعلومات

 أنه و متسع، و متجدد أنه و المعقدة طبيعته و أبعاده لتعدد متقلبا حدثا كونه في سماته أبرز تبدو األخير

 عند الخصوصية هذه و تتناسب التي الوقائع و المعلومات اختيار يتطلب لذلك ،مثير و مفاجئ ديناميكي

 .شرائحه بجميع المجتمع يمس حدث أنه عن فضال تحديده

 لهذا الدقيقة فالمتابعة الجريمة، خبر أو حدث لنقل المناسبة الوسيلة عن دائم بشكل البحث ويجب

 مسبباتو   مصادر عن  دائمين استقصاء و بحث حالة في الجمهور تجعل اإلثارة و التشويق نتيجة الخبر
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، واستقرارها العامة الحياة على وتأثيراته الحدث مستقبل ورؤى توقعات إلى يقود مما وتحليله األمني الحدث

 في والغوص للتعمق فرصة للجمهور يهيئ اإلعالم وسائل عبر أو التلفزيون عبر الجريمة خبر نقل إن

 الذي الخبر من ابتداء ذلك و متباينة، طروحات و مختلفة بآراء و تفاصيله كل لمعرفة الحدث تفاصيل

 األسئلة خالل من رالجمهو  شغلت فكرة  دراسة على يعمل الذي التحقيقو  حدث بما واإلخبار التبليغ يعني

 من وغيرها ومدلوالتها أبعادها عن يكشف و الجارية األحداث يعرض الذي والتحليل لإلجابة تحتاج التي

 من غيرها عن تختلف ال الجريمة خبر في المعدة المادة إن المعلومات، من قدر أكبر تقدم التي األشكال

 جالل، أبو سلمان إسماعيل).  فقط التحليل و رقاماأل في الدقة من مزيد مع شيء في التحريرية الفنون حيث

 (.272-274ص  ص ،1121

  : الجريمة خبر عناصر-2

 دقة حساب على يكون أال يجب ذلك أن إال ضيقة مساحة في يكون للخبر اإلعداد أن رغم الدقة: -أ

 .الخبر

 فحذ وذلك بعدم نصيبه حرف كل إعطاء على الخبر ناقل يحرص أن بد ال :والتوازن العدل -ب

 إقحام عدم الجمهور، مخادعة عدم الخاطئة، المعلومات بعض إقحام عدم بعضها، حذف أو الحقائق

 .آخر دون طرف مع التعاطف تظهر التي العبارات

 .بالمعنى مخل الغير االختصار ونقصد بذلك :اإلمكان قدر االختصار -ت

 .حدث ما إليضاح أداة هو ما بقدر مقاال ليس الخبر أن حيث :الوضوح -ث

  .الناس حياة في أهميته بقدر بالخبر االهتمام يكون :الناس يهم ما على الخبر واءاحت -ج
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  :هي رئيسية أركان أربعة على الجريمة خبر يقوم: الجريمة خبر بناء-3

 وأن تشد الحدث جوهر تشمل أن المقدمة ويفترض في للخبر الرئيسية الفكرة على تحتوي: مقدمة -أ

 .الخبر قراءة لمواصلة المتلقي

 .مقدمةلل عززةم معلومات -ب

 .بالحدث مرتبطة قديمة وتشمل معلومات ضرورية خلفيات -ت

 .عليها التعرف الجمهور يريد قد جانبية معلومات -ث

  :الجريمة خبر في اإلخبارية القيم-4

 .بالنشر األجدر هي الناس حياة على تأثير لها التي األحداث: لتأثيرا -أ

 .ريخأت إلى إعالم من يحوله الخبر نشر في التأخير :اآلنية -ب

 .غيره من أكثر المجتمع ذلك يهم معين مجتمع في يحدث الذي الخبر :القرب -ت

 .االهتمام من كبيرا قدرا تأخذ جهتين بين صراع عن الناتجة األحداث :الصراع  -ث

 أحمد، محمد بدوي المحسن عبد) .األهميات مقدمة دائما تحتل المجتمع واقع عن الغريبة األحداث: لغرابةا -ج

 (.222-224ص ص ،1117

 :للجريمة ةعالمياإل التغطيات أنواع-5

  :المعايشة طريق عن ةعالمياإل التغطية -أ

 وتسجيل أنماط لحصر اإلجرامية للجماعات المعايشة طريق عن اإلجرامي النشاط وفيها يغطي

ن كان وهذا األسلوب اإلجرامي النشاط  عضب هناك أن إال قرب من الجريمة على للتعرف فرصة يتيح وا 

 .والقيود القانونية المرتفعة التكلفةك الصعوبات
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 : الذاتيةاإلعالمية  التغطية -ب

 خالل ارتكبوها التي األفعال ببعض المجرمين من عينة اعتراف أو ب قرار األسلوب ويتميز هذا

 معد على التأكيد هو التغطية هذه والعدلية وأهم شروط الشرطية األجهزة إلى ولم تصل اإلجرامية حياتهم

 .فقط الصوت أو الظل والتعامل مع المجرم شخصية إلى الواضحة اإلشارة

 : الظاهر اإلجرام لحاالت ةعالمياإل التغطية-ت

 يكشف التي الجرائم وهي الرسمي باإلجرام يسمى ما أو الظاهر اإلجرام على تنصب وهي تغطية

 تمت تسجيلية تغطية وهي قضاءال أمام مثلوا أو الشرطة قبضة في والذين وقعوا فيها، المتورطين عن

 .بالفعل

 : الخفي اإلجرام لحاالت يةعالماإل التغطية-ث

 تلفزيونلل يمكن بينما الشرطة قبل من إليها الوصول يصعب التي الجرائم الخفي باإلجرام ونقصد

 لببذ ولكنها مطالب الظاهر اإلجرام تتبع في صعوبة تلفزيونال جدي وقد ال جوانبها بعض كشفي أن مثال

 والجرائم االلكترونية األموال غسيل جرائم الخفي ومثال اإلجرام الخفي اإلجرام لتغطية الجهد من المزيد

 ص ،1117 احمد، محمد بدوي المحسن عبد) .إليها للوصول وتقنية معينة فنية جهود إلى والتي تحتاج

 (.221-227ص

المادة اإلعالمية للجريمة والتي تشمل التغطية اإلعالمية للجريمة الوقوف على خبر الجريمة أي 

تكون دائما محل انشغال الجمهور ، حيث يجب أن يتسم الخبر بالدقة والتوازن و االختصار والوضوح  

وأن يكون مؤثرا آنيا وقت وقوعه وغريبا يثير اهتمام الجمهور، هذا و تتم التغطية اإلعالمية لخبر الجريمة 

عايشة الجماعات اإلجرامية أو بصورة ذاتية أي باعتراف المجرم بعدة طرق التغطية اإلعالمية عن طريق م



 منها الوقاية وسبل أسبابها المجتمع في الجريمة                          الفصل الثاني:

 

 94  
 

بجرمه أو التغطية لإلجرام الظاهر و هي تغطية تسجيلية باإلضافة للتغطية اإلعالمية لحاالت اإلجرام 

 الخفي مثل الجرائم االلكترونية و جرائم تبييض األموال .
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 خالصة:

انه قد تعددت و اختلفت المداخل النظرية التي فسرت الظاهرة  وفي ضوء ما تقدم اخلص في إلى
للمداخل   باإلضافةاإلجرامية فثمة المداخل النفسية  متمثلة في نظرية الدور و الضغط ) المشقة ( 

المداخل التفاعلية متمثلة في نظرية و الصراع االجتماعي ، السسيولوجية متمثلة في نظرية بناء الفرصة، 
 اإلجرامي، و قد سعت هذه المداخل النظرية لتفسير عوامل السلوك األنومياصلة، الوصم، المخالطة الف

التحرش و كثيرة كالقتل والسرقة و تجارة المخدرات و االختطاف   أنواعاو التي تتضمن  اإلجراميةوالظاهرة 
ا جرائم بشعة و هي كله األخرىخطورة عن  إحداهاالجنسي و االغتصاب و التهريب و الرشوة ، و ال تقل 

 أساليبتخطيطا و تنظيما و باستخدام  أكثر أضحت إذتجرمها القوانين و الديانات، و قد شهدت تطورات 
المستهدفين ، فمع التطور السريع  أوبالضحايا  أضرار إللحاقحديثة من طرف المجرمين الذين يسعون 

انتشار الجريمة من المجتمعات  في وسائل االتصال و ظهور التكنولوجيا الحديثة خاصة االنترنت زاد
فيصبح هؤالء متمردين عنيفين  األفرادالعالم فصارت  عامال لتكوين اتجاهات  أنحاءكافة  إلىالمحلية 

         األمواللمساهمة التقدم التكنولوجي في ظهور جرائم حديثة مثل جرائم ابتزاز  باإلضافةمجرمين ، هذا 
 اآلثارالمادية فقط  بل حتى  اآلثارالجريمة  في المجتمع على  ثارآوالجرائم االقتصادية ، وال تقتصر 

مقاومتها  و و االجتماعية واالقتصادية، وصار من الضروري تسخير إستراتيجية معينة لمحاربتها  اإلنسانية
ووسائل  األمنية األجهزةوهذا بالتعاون بين جميع األفراد و الهيئات واألجهزة كالمواطنين  والمدارس و 

المجرمين و حيلهم التخاذ االحتياطات الالزمة  بأساليبفرد  أيالمختلفة  وهذا من شانه توعية  عالماإل
 .ومكافحتها  مما قد يحول دون وقوعها

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث
دور التلفزیون في محاربة الجریمة             

      تمهید

  خصائص التلفزیون: أوال

  في العالم يالتلفزیون البث نشأة و تطور: ثانیا

    دور التلفزیون في المجتمع: ثالثا

  أسباب اهتمام التلفزیون بتناول مواضیع  الجریمة: رابعا

    التلفزیون یتناولها التي الجرائم أنواع:  خامسا

  للجریمة عبرالتلفزیون   اإلعالمیةمصادر التغطیة : سادسا 

  للجریمة عبرالتلفزیون   اإلعالمیةعناصر التغطیة : سابعا

  التلفزیونأهداف التوعیة بمخاطر الجریمة في : ثامنا

  شروط التوعیة التلفزیونیة بمخاطر الجریمة: تاسعا

    توعیة بمخاطر بالجریمةفي الالمستخدمة  التلفزیونیةوالطرق   سالیباأل: عاشرا

  خالصة
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 تمهيد:

هذا الفصل إلى  في وقد تطرقناإن التلفزيون كمؤسسة إعالمية يلعب دورا هاما في محاربة الجريمة، 

إلى باإلضافة  ،المجتمعدور التلفزيون في ثم  ،العالمفي  وتطور التلفزيوننشأة  خصائص التلفزيون،

مصادر الجرائمالتييتناولهاالتلفزيونعن انواعكما لم نغفل  ،مواضيع الجريمةاهتمام التلفزيون بتناول  أسباب

أهداف و  ،التلفزيون للجريمة عبر اإلعالميةعناصر التغطية ، للجريمة عبرالتلفزيون اإلعالميةالتغطية 

، وأخيرا الجريمةشروط التوعية التلفزيونية بمخاطر  تناولنا أيضا ،التلفزيونالتوعية بمخاطر الجريمة في 

 .بالجريمةللتوعية بمخاطر  المستخدمةوالطرق  األساليب
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  خصائص التلفزيون:أوال: 

يتميز التلفزيون عن غيره من وسائل اإلعالم األخرى ببعض اإلمكانات ينفرد بها كما أنه يختلف 

الخصائص مما يجعل تأثيره يتميز عن تلك الوسائل ومن عن غيره من الوسائل التي تشاركه في بعض 

 ضمن هذه الخصائص التي تميزه:

 حيازته على أوسع جمهور. -

 عبارة عن شباك يطل على العالم. -

 (29-29، ص ص9002إبراهيم أبو عرقوب، المشاهدة التلفزيونية عادة جماعية وتكلفتها رخيصة. ) -

 متوفر في كل البيوت. -

 جذب انتباه الناس. له قدرة على -

 عدساته تكبر صورة األشياء التي ال تراها العين. -

 (92، ص 2010سليم عبد النبي، قدرة التلفزيون على االنتشار. ) -

 ينفرد التلفزيون بالجمع بين الصوت والصورة خاصة مع ميل اإلنسان لتصديق ما رآه أكثر مما سمعه. -

والمكان واجتياز حاجز األمية خاصة في بلدان العالم الثالث  التلفزيون بإمكانه تخطي حاجزي الزمان -

 (111، ص2010جمال العيفة، التي يقل فيها عدد المتعلمين. )

 (92، ص1299أحمد صيداوي، يخاطب كل شرائح المجتمع خاصة األطفال. ) -
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وهما السمع  التلفزيون وسيلة سمعية بصرية فهو بذلك يجذب إليه أهم حواس التعلم لدى اإلنسان أال -

من  % 99والبصر، وقد أكدت بعض البحوث العلمية في مجال الخصائص الفيزيولوجية البشرية أن 

ولنا أن نقدر حجم %27والبصر  % 19المعلومات التي يحصل عليها اإلنسان مصدرها حاستي السمع 

 (102ص ،9009رحيمة عيساني، الدور الذي يلعبه التلفزيون في مجاالت االتصال المختلفة. )

إن قدرة التلفزيون على المزج بين الصوت والصورة مكنته من تقديم المعلومات واألفكار في صورة حية  -

واقعية قريبة من مدارك المشاهد، إذ تعد الصورة الحية أحسن الوسائل لإلقناع خاصة وأنها لغة عالمية 

والتخاطب وتبادل األفكار والقيم تفهمها كل الشعوب، وقد ساعد هذا على توسيع رقعة االتصال 

(، واعتماده على الصوت والصورة معا في تصميم 2، ص1222إبراهيم محمد علي حيدر، االجتماعية )

الصورة اإلعالمية التي يدركها المتلقي باستخدام حاستي السمع والبصر وبذلك تتمثل الرسالة حية أمامه. 

 (19، ص9009علي محمد شمو )

اآلالت واألجهزة ككاميرات التصوير وغيرها والتي تتيح له نقل األحداث والوقائع يمتلك التلفزيون  -

 (29، ص1220عبد الفتاح أبو معال، والمعلومات العلمية الدقيقة والتي تعجز األجهزة األخرى على توفيرها. )

 (92، ص9001أحمد فالق، يندمج المتفرج تماما في المشاهدة ألن مضمون التلفزيون محدد وليس مجردا. )

الدسوقي عبده إبراهيم، يعد وسيلة اقتصادية في االتصال بالجماهير مما يجعله يجذب أنظار العالم كله. ) -

 (119ب.ت، ص

أقرب وسيلة اتصال مواجهي ويتفوق على االتصال الشخصي أو على الواجهات مثال كونه يستطيع  -

مصطفى حميد الثابتة، وتثبيت األشياء المتحركة. )تكبير األشياء الصغيرة وتصغير الكبيرة وتحريك األشياء 

 (27، ص9009كاظم الطائي، 
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يتمتع التلفزيون كجهاز إخباري بـالفورية التي تزيد من واقعيته، فهو يقدم لنا مادة إخبارية من مكان  -

 وقوعها وفي نفس زمن حدوثها، ينقل لنا األخبار في معناها ومغزاها وفي الحال.

تصال، فالصورة على الشاشة وما على المشاهد إال أن يربط بين الصورة والكلمة يبسط عملية اال -

المنطوقة، فبدال من أن ينتقل ذهنه من الكلمة المكتوبة إلى الصورة إلى المعنى، فإنه ينقله مباشرة من 

 (99-92، ص ص9001عبد الفتاح أبو معال، الصورة إلى المعنى.  )

المادة التعليمية بأساليب متنوعة ال تثير الملل ويسهل فهمها  ألنه يقدمالتلفزيون وسيلة تعليمية ناجحة  -

مصطفى وتفسيرها، فضال عن إمكانياته العالية في تقديم الرسوم واألشكال التوضيحية باللون والحركة. )

 (27، ص2008حميد كاظم الطائي، 

رة القدم العالمية كالدوريات األوروبية واإلفريقية واآلسيوية ابتكاره لبرامج خاصة مثل مباريات ك -

فارس عطوان، واألولمبياد العالمي وكذلك نقل األحداث الساخنة وتغطيتها مباشرة من مختلف الفضائيات. )

 (11-10، ص ص2009

العلمي  التلفزيون اليوم وكنتيجة للثورة التكنولوجية استطاع الوصول إلى مستويات عالية من التطور -

فاكتسح هذا العمالق الخجول مختلف مجاالت الحياة اإلنسانية وأصبح يمس كافة جوانب حياتنا، 

محمد شطاح، وأصبحت المجتمعات تدين له في كونه أهم مصدر لتلبية حاجاتها المعرفية والترفيهية. )

 (91، ص2007

اركة غير مرئية للجمهور ولكنها يسمح بمشاركة الجمهور وتفاعلهم وهذا من خالل سبر اآلراء وهي مش -

مهمة في تحديد محتوى البرامج وتعديلها حسب ما يتماشى ورغبات المشاهد، وباإلضافة إلى سبر اآلراء 
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هناك عدة أشكال تسمح بتفاعل الجمهور كأنظمة االتصال من أكثر من مكان، والمكالمات الهاتفية أو 

 (109، ص9009دليو،  فضيلالحضور المباشر للجمهور في األستديوهات. )

يتميز التلفزيون بالمرونة، حيث يستطيع المشاهد تغيير المحطة التي ال تعبر عن رغباته وال يجد فيها  -

( ، ومع أن المرونة تعتبر خاصية من 17، ص9001نعيم الظاهر، عبد الجابر تميم، إشباعا لحاجاته. )

لقنوات الفضائية األجنبية وهذه البرامج ال تتفق خصائص التلفزيون إال أنها جعلت منه وسيلة لبث برامج ا

مع عادات وقيم وثقافة المجتمع المتلقي لرسائلها ، كما أنها ال تخضع لرقابة المجتمع التي تمارس على 

 (91، ص9009نسمة أحمد البطريق، برامج التلفزيون المحلي. )

في الحياة العصرية لدرجة أننا ال  إن التلفزيون كقطعة أثاث وكمحتوى أصبح من الضروريات األساسية -

نستطيع تصور هذه الحياة دون تلفزيون، كما أن مشاهدة التلفزيون أصبحت من الممارسات اليومية التي 

يخصص لها الجمهور وقتا قد يفوق وقت نومه أو حتى عمله، وما يشاهده اإلنسان وما يمكن أن يترتب 

، 1229عزي عبد الرحمان، مواضيع ظهور التلفزيون. ) عنه من آثار سلبية كانت أم إيجابية يشكل أحد

 )92ص

يعد التلفزيون مصدرا رئيسيا ومتناميا لتكوين الهوية الثقافية نتيجة انتشاره عبر الكرة األرضية فهو يسمح  -

لنا بأن نكون مسافرين جالسين في مقاعد ذات ذراعين وأن نعايش بعض جوانب حياة اآلخرين وهوياتهم 

 (97، ص9001كريس باكر، الثقافية. )

الطاهر بن يعد من أكثر المصادر مصداقية ربما بسبب االعتقاد الراسخ في أن الرؤية هي الصدق. ) -

 (197-199، ص ص9007خلف اهلل ، 
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يتميز بتكرار عرض البرامج مما يفسح المجال أمام األفراد ذوي الثقافات البسيطة كي يستوعبوا ما لم  -

 ت وأفكار. يعرض عليهم من معلوما

إن تأثير التلفزيون على الحياة الجماهيرية يعطي بعدا آخرا تأثيريا على قضايا المجتمع فالمشكالت   -

والصراعات المطروحة على التلفزيون يجسدها ممثلين يتخلون فيها عن تصرفاتهم الجماهيرية الحقيقية إذ 

اعية أن تكون أكثرتأثيرا على الحقيقة تسمح التغطية التلفزيونية لبعض المظاهر أو المشكالت االجتم

 Jean.Claude)االجتماعية كما انه لديها نتائج جد هامة و مؤثرة على إدراك المجتمع لنفسه من خاللها. 

Soulages , 2009, p 57 ) 

سواء كانت إيجابية أم سلبية، حيث  –شئنا أم لم نشأ  –أننا نعيش حضارة تلفزيونية  ويؤكد ماكلوهان -

سيبلغ التلفزيون في السنوات القادمة مدى أوسع في التأثير على حياتنا و على العالم أجمع، والسبب في 

ما عرفته  ذلك واضح وهو أن التلفزيون يعدمجاال من مجاالت االتصال بالجماهير يتجاوز في فاعليته كل

حضارتنا على اإلطالق، كما يؤكد أن التلفزيون بغمسنا في حركة تجمع عالمية المعلومات، وتمكن 

، 2005الطاهر بن خلف اهلل ، اإلنسان من إدماج البشرية كلها في التفكير بدال من االنسحاب والعزلة. )

 (199ص

عون إلى شراء الصحف وربما المجالت كان الناس يسار  هقبل ظهور بمجانية الخدمة ف التلفزيونيتميز  -

تصلهم  خبار و التفاصيلهذه األ أصبحتالمصورة لالطالع على التفاصيل أما في عهد التلفزيون فقد 

. )فؤاد أحمد الساري، مجانا وبال عناء وتعرض عليهم بالشكل الذي يشبع فضولهم بال مقابل مادي

 (992-999، ص ص9011

نشرته اإلخبارية التي أصبحت تنقل العالم بأحداثه أمام المشاهد وذلك من من أهم ما يميز التلفزيون  -

 مختلف أنحاء العالم.



مةدور التلفزيون في محاربة الجري                                     الفصل الثالث:     
 

103 
 

يعد وسيلة هامة لحصول الفرد على المعارف و المعلومات كما يسمح بإنشاء أو تغيير أو تعديل  -

 (Jédsus Bermejo Beros, 2007, p 25 )االتجاهات لدى الفرد .

 لغته عن طريق ترجمة البرامج إلى أكثر من لغة أو البث على أكثر من قناة.يمكنه مخاطبة المشاهد ب -

 (992، ص9009جمال محمد أبو شنب، يزودنا بالبرامج واألخبار المعدة مسبقا وحية على الهواء. ) -

 استهالكه من الطاقة متواضع جدا مقارنة بغيره من األدوات الكهربائية األخرى. -

 وبأحجام وأنواع مختلفة.أجهزته متوافرة بكثرة  -

 (102، ص9001باسم علي حوامده، قابليته للتطور التكنولوجي واإلضافات التقنية الحديثة. ) -

التلفزيون يغطي بثه عدد كبير من الجماهير في بلدان متباعدة حول العالم تقريبا في نفس الوقت  -

 (111، ص1222ى إمام علي، منى سعيد الحديدي، سلو والسرعة وهو األكثر مشاهدة جماهيريا. )

ساهم التلفزيون في الترويج للغة العربية وبذلك فقد تالشى خطر سيادة اللهجات المحلية وزادت فرص  -

 (910-902، ص ص9011عزام أبو الحمام، التفاهم والتواصل بين شعوب البالد العربية. )

 لوغ جماهير عريضة .يمتاز بالقدرة على خلق الوعي والتزود بالمعلومات و بالسرعة وب -

يقوم بتنوير الرأي العام باألنباء الداخلية والخارجية، ووقوفه على مختلف التيارات واألحداث العالمية.  -

 (12-19، ص ص9002محمد معوض، بركات عبد العزيز، )

عدة خصائص و مميزات جعلته يتمتع بجمهور واسع من شتى الفئات والشرائح  تلفزيونتكتسي ال

فهو الوسيلة ذات األثر المباشر على الناس كبارا وصغارا إذ يعتمد على أكثر من حاسة  االجتماعية

فالصورة في التلفزيون تزيد من وضوح الكلمة المسموعة مما يؤدي إلى زيادة فهم معناها، والكلمة نفسها 
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سهولة الفهم  توضح ما تتضمنه الصورة من أفكار ودالالت ومعان ومفاهيم وهذا كله يساعد على

الوسائل  تأثيركبيرة تفوق  تأثيريةمنحه قدرة ي مام، واستيعاب الموضوع الموجه من خالل البرامج التلفزيونية

وأن يحدث أثره الفاعل في طبيعة الروابط االجتماعية والمفاهيم والقيم السائدة ، والصحافة األخرىكاإلذاعة

األفرادمن خالل المساهمة في التنشئة االجتماعية والتنمية الثقافية وينمي القدرات الثقافية والمعرفية لدى 

 .وخلق الجو المالئم للتقدم وتلقين العلوم واآلداب
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 :في العالم يالتلفزيون البث وتطورثانيا: نشأة 

 تمهيد: 

إرسال الصور  إلى ببث الصوت عن بعد بدأومحطات لقد عرف البث التلفزيوني عدة مراحل 

االستقبال على  وتنتشر أجهزةالثابتة ثم إرسال الصور بواسطة التيار الكهربائي، ليظهر البث منتظما 

 العربية.أوسع نطاق في العالم لتشمل البلدان األوربية ثم 

 نشأة البث التلفزيوني في العالم:  -1

تضافرت جهود وعوامل كثيرة لم يكن ظهور التلفزيون على هذا الشكل فجأة بل كان تدريجيا إذ 

وفرت انطالقا من النظام التقني للراديو جميع متطلباته، ومع ذلك فقد كان التطور التكنولوجي في مجال 

التلفزيون أكثر سرعة مما كان عليه في الراديو مثال، الذي عمل في الواقع على تهيئة الجو وتذليل 

 الصعوبات التقنية المالية والسياسية أمامه.

جدير بالذكر هنا أنه وبالموازاة مع األبحاث حول بث الصوت عن بعد ومعالجة الصورة بمصباح وال

باختراع جهاز  1202توجت عام  12"إيدسون" أجريت تجارب إلرسال الصور الثابتة منذ منتصف القرن 

 .Eنسبة السم مخترعه الفرنسي ) Belinographe يستعمل ضمن شبكات مهنية يدعى البلنغراف

BELIN ومع ذلك ال يعتبر التلفزيون امتدادا له ألنه ال يستعمل دعامة ثابتة بل نقاط ضوئية ولذلك )

 (112، ص9002فضيل دليو، فهو أقرب إلى النظام التقني للراديو. )

عندما اخترع  1999ولقد بدأت األبحاث والدراسات لتطوير التلفزيون كأداة اتصال جماهيرية عام 

أسطوانة يمكنها تقسيم جسم من األجسام إلى عناصر تكون  Paul Nipkowيبكوالعالم األلماني بول ن

في مجموعتها صورة من الصور، ثم توالت األبحاث في الواليات المتحدة األمريكية، وبدأ تشارلز 
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، وفي فرنسا بدأ كل 1920دراسة التلفزيون وتطور مبدأ نيبكو وذلك عام  Charles. F. Jenkinsجنكنز

يجريان البحوث والدراسات المكثفة في التلفزيون،وفي عام  Fournier &Rignouxرينيو و من فورنييه

 Visibleباكتشاف التلفزيون المرئيMarconi تنبأ العالم اإليطالي األب واإلنكليزي األم ماركوني  1217

T.V( . ،92، ص 9007شدوان علي شيبة) 

القاضي إمكانية نقل الصور بواسطة التيار الكهربائي. ) اكتشف العالم برزيالوس 1212ومع العام 

 (19، ص9009أنطوان الناشف، 

 (92، ص2005شدوان علي شيبة، أجريت عدة تجارب على هذا الجهاز الجديد. ) 1290وفي عام 

ويرجع الفضل في اختراع التلفزيون إلى العالم البريطاني "جون بيرد" الذي توصل إلى هذا االختراع 

حيث أنشأت  1292( إلى غاية عام 919، ص9001إيناس محمد غزال، بعد عدة محاوالت ) 1291عام 

هيئة اإلذاعة البريطانية أول إذاعة تلفزيونية لها من استوديوهات سميت حسب مخترع التلفزيون نفسه وهو 

ن كانت قد جرت تجارب متعددة بعد ذلك لتطوير كاميرا التلفزيون وذلك من أجل تطوير  النقل بيرد وا 

عبد اهلل محمد عبد الداخلي والخارجي لإلرسال التلفزيوني التي تقوم على عمليات تحويل الطاقة الضوئية. )

 (.90، ص9009الرحمان، 

( 97، ص9010سليم عبد النبي، اخترع فالديمير زوروكين أنبوب الصورة المستقبل ) 1291وفي عام 

ون في مدينة نيويورك قدم فيه جهاز تلفزيون بنظام أقام زوركين معرضا ألجهزة التلفزي 1292وفي عام 

، وقد افتتح المعرض فرانكلين 1290خطا في عام  10خطا بعد أن كان من  991إلكتروني كامل من 

 (199، ص9019وسام فاضل راضي، روزفلت وهو أول رئيس أمريكي تعرض صورته تلفزيونيا. )
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رد نظرية تفتقد إلى اإلثبات ولم يتح للجماهير قد خلت إال مج ما لم يكن التلفزيون ألربعين سنةك

حينما بدأت الحصص األولى تقتحم الشاشات التلفزيونية بصفة  1297االلتقاء بهذه النظرية إال عام 

منتظمة وبلغ التلفزيون أوجه سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث بدأت البشرية كلها تتطلع إلى 

وعت لها متابعة المؤتمرات واألحداث العالمية في شتى بقاع العالم لحظة هذه العادات الجبارة التي ط

 مراحل من تطوره: 9وقوعها،ففي غضون عشر سنوات خطى التلفزيون 

التي اتسعت فيها قاعدة التلفزيون الصناعية  لتشمل بالد أوروبا، أمريكا الشمالية،  المرحلة األولى:

 اليابان.

 التي امتد فيها نطاق التلفزيون إلى كل بلد متقدم اقتصاديا. المرحلة الثانية:

ممثلة بالعصر الحاضر والتي تتميز في إقامة محطات تلفزيونية عبر ما اصطلح على  المرحلة الثالثة:

تسميته بالبالد النامية، والحقيقة أنه إذا كان العالم قد أخذ التلفزيون في البداية بشيء من التردد فإنه 

 (19-12صص ، 1297عبد الحميد حيفري، ا أصبحت دعائم التلفزيون متوطدة ألبعد حدودها. )سرعان م

حيث تمكنت بريطانيا وألمانيا من  1292أما فيما يخص البث التلفزيوني المنتظم فقد بدأ عام 

تغطية أربع ساعات للبث، ثم جاءت الحرب العالمية الثانية لتضع حدا مؤقتا لتطوره ولتفسح المجال 

لواليات المتحدة األمريكية البعيدة عن هذه الحرب لتواصل التطور الكبير للتلفزيون، وكانت قد بدأت ل

اإلذاعات التلفزيونية بالواليات المتحدة األمريكية في نفس الفترة تقريبا ولكن االنتشار الجماهيري ألجهزة 

األمريكية باستخدام التلفزيون في التلفزيون هناك لم يتم إال بعدما سمحت لجنة االتصاالت الفدرالية 

المنازل، ومع ذلك فإن اإلرسال الواسع للتلفزيون لم يبدأ إال بعد منتصف القرن العشرين حيث طورت 

ظهرت الشاشة الملونة في السوق  1279صناعة التلفزيون وارتفع عدد أجهزة االستقبال، وفي عام 
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منى سعيد الحديدي، سلوى إمام علي، . )C.B.Sمخابر األمريكي بعدما اكتشفها األمريكي "جولد مارك" في 

 (117، ص1222

في تقليص حجم الجهاز فتعددت القنوات التلفزيونية  1210واستفيد من اختراع الترانزستور عام 

تمكن العلماء الروس  1211بينما لم تتعد في بلدان أوربا الرائدة قناتين حتى بداية الستينات، وفي عام  

فزيونية حية ومباشرة إلى األرض لرائد الفضاء )ألكسي ليونيف( عندما كان على متن من نقل صورة تل

عرض برنامج تلفزيوني في كل من أمريكا  1219تموز  10وبتاريخ  Vostacksمركبة الفضاء الروسية 

وهو أول قمر صناعي مستقر في الفضاء وشوهدت  Telstarوبريطانيا وفرنسا عبر القمر الصناعي 

مليون شخص، وهكذا استمرت عجلة  900شكل حي عبر شبكة اليوروفزيون وتابعها أكثر من البرامج ب

التطور للبث الفضائي ليشاهد ماليين من أبناء المعمورة نقال حيا ومباشرا عبر األقمار الصناعية دورة 

 1229عام أعقبها قفزة كبيرة في نقل أحداث دورة ميونيخ لأللعاب األولمبية  1219طوكيو لأللعاب عام 

 (92، ص9019فوزي يوسف مخلف، باأللوان للمرة األولى. )

سال من البيوت األمريكية وعم اإلر  % 20حتى عمت أجهزة االستقبال  1220ولم يحل عام 

فامتد نطاقه في القارات الخمس ولم يعد حكرا على الدول الشمالية المتقدمة  التلفزيوني معظم بالد العالم

 حيث أنشأت عدة شبكات جهوية ودولية كانت أهمها:

 والتي ترتبط بها أكثر من ألف محطة. Eurovisionالشبكة األوروبية المعروفة باسم "أوروفيزيون"  -

والتي كانت تربط بين محطات سبع دول من  Intervisionشبكة أوروبا الشرقية سابقا "إنترفيزيون"  -

 أوربا الشرقية.
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تربط  Assiavisionأما في الشرق األقصى فقد أنشأ اليابانيون شبكة آسيوية تحت اسم "آسيافيزيون"  -

 (9، ص1297جاك جولد، البالد الواقعة ما بين طوكيو وكاراتشي. )

ت والقنوات العالمية الخاصة والمرتبطة برجال نافسة القوية للشبكاولقد تضاءلت فاعليتها نتيجة الم

( ابتدعت باقات NHK-CNN-ALJAZERA-Art-SKY Newsأعمال أغنياء أو شركات عالمية )

( وهي مجموعة من القنوات تسير من طرف متعامل واحد Bouquets de programmesبرامجية )

السوق، وشاع حينها الحديث عن عولمة إلى زيادة العرض وتفاعليته وتجزئة  1227فأدى انتشارها بعد 

التلفزيون والتلفزيون بال حدود الذي استفاد من إمكانات البث المباشر لألقمار الصناعية فتجاوز الحدود 

الوطنية وقوانين الرقابة كما تجاوز بعض المشاكل اللغوية من خالل البث متعدد اللغة وتحت الطلب. 

 (199-191، ص ص9002فضيل دليو، )

سبة للدول العربية فقد عرفت أغلبها التلفزيون خالل الستينات من القرن العشرين وباستثناء لبنان بالن

فإن محطات التلفزيون في الدول العربية أنشأتها حكوماتها وال تزال تملكها وتشرف عليها إشرافا كامال 

 (112، ص9010يفة، جمال العشكال ومضمونا وتمويال خاصة تلك التي تبث من الدول المالكة لها. )

قبل الثورة المصرية وقام بإجرائها شركة  1271وقد كانت أولى تجارب اإلرسال في مصر عام 

عصام فرنسية لصناعة الراديو والتلفزيون في محطة إرسال تم إقامتها في سنترال باب اللوق وسط القاهرة. )

 (1، ص9009أنيس، عبد الحميد زكي، 

( األمريكية RCAإيه )-سي-لتلفزيون في القاهرة وقامت شركة آربدأ بناء مبنى ا 1272وفي عام 

جنيهات على كل جهاز استقبال يدفع على قسطين  7بإنشاء شبكة التلفزيون، وقد فرض رسم حيازة قدره 

بدأ اإلرسال للتلفزيون المصري ولمدة خمس  1210يوليو  91سنويا، وفي تمام الساعة السابعة مساء يوم 

فال بأعياد الثورة وأصبح اإلرسال ثالث ساعات ونصف يوميا بعد هذه االحتفاالت ساعات خالل االحت
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كلم في جميع  100وغطى اإلرسال التلفزيوني في ذلك الوقت القاهرة والمناطق التي تحيط بها حتى 

مة االتجاهات، وافتتح اإلرسال األول بتالوة آيات من القرآن الكريم ثم عرض االحتفاالت بافتتاح مجلس األ

وخطاب الرئيس جمال عبد الناصر، وأذيع بعد ذلك نشيد "وطني األكبر" واختتم اليوم األول بتقديم نشرة 

األخبار التي استغرقت ربع ساعة، وبعد ذلك توالت التشريعات المنظمة لعمل هذا الجهاز كوسيلة اتصال 

تنائها، فأصبح جزءا ال يتجزأ من لها أهميتها، ومع بدايته انتشرت أجهزة االستقبال وتهافت الناس على اق

 (99-91، ص ص9002يوسف مرزوق، حياتهم طوال اليوم. )

وقد بدأ بها تجاريا بمحطتين هما  1279أما فيما يخص البث التلفزيوني في المغرب فقد بدأ عام 

رت بعد أن اشت 1219الرباط والدار البيضاء، لكن توقف عن اإلرسال ألسباب مالية واستأنف إرساله عام 

 (122، ص9002عبد اهلل زلطة، الحكومة المغربية معدات حديثة لهاتين المحطتين. )

، وهي تعتمد على نظام الشبكات الفضائية التساع مساحتها 1271تلت المغرب الجزائر عام 

محطة  19جزائر وتستخدم كذلك األقمار الصناعية في مد اإلرسال إلى األماكن النائية، وقد أنشأت ال

، 9001باسم علي حوامده، ويستخدم التلفزيون الجزائري نظام )بال( في البث الملون. )ر قياسية أرضية غي

 .(101ص

 1211(، الكويت عام 1210، مصر )بشكل نهائي 1210، سوريا عام 1272ثم لبنان عام 

من محطتين إحداهما في الرياض واألخرى في جدة  1217، السعودية 1219، اليمن 1219السودان 

 (197، ص1291شون ماكبرايد، . )1229، عمان وفلسطين عام 1229، البحرين 1220عام قطر 

والمالحظ حسب بعض البيانات المتوفرة لحد اآلن أن قدرات اإلرسال التلفزيوني بين الدول العربية 

متفاوتة جدا بين عدة قنوات ولكنها على العموم في تزايد مستمر فقد تضاعف عدد محطات اإلرسال 

(، ونفس الشيء 1299محطة سنة  110إلى  1220محطة سنة  190زيوني خمس مرات )من التلف
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تسعة  1299يمكن قوله عن أجهزة االستقبال التي تضاعفت في نفس الفترة عشر مرات، حيث بلغت سنة 

عشر مليون جهاز أو ما يعادل تسعين جهازا لكل ألف ساكن )وهي نسبة تفوق نظيرتها في كل من آسيا 

فريقي  (199، ص9002فضيل دليو، ا(. )وا 

مثل  األفرادالتلفزيون بالعالم المرور بعدة مراحل و محطات و جهود الكثير من  لقد عرف ظهور

الكامل لم  اإلرساللكن  1292البث التلفزيوني المنظم عام  أبدفنيبكو وماركوني وجون بيرد و زوروكين ، 

 األمريكيةمن البيوت  ةبالمائاالستقبال تسعين  زةأجهبعد منتصف القرن العشرين ، و قد عمت  يبدأإال

لقرن العشرين ، حيث ظهر ، لكن الدول العربية  عرفت التلفزيون في الستينات من ا1220بحلول عام 

 1272عام ، تالها لبنان  1271ثم الجزائر عام  1279تالها البث بالمغرب عام  1271 بمصر عام

، السعودية 1219، اليمن عام 1219عام  سودانالثم ،  1211ثم الكويت عا 1210مصرعام  و ورياسو 

 .1229ظهر البث بعمان و فلسطين عام أخيراو ،1220، قطر عام  1217عام 

  التلفزيون في عصر البث المباشر:  -2

 تعريف البث المباشر:  -أ

المباشر إلى جهاز التلفاز البيئي  ونيعبارة عن اتصال يتم بصفة آلية من محطة اإلرسال التلفزي"

دون أي وسيط سوى أقراص االلتقاط المقعرة، ويتماثل هذا اإلرسال باالتصال اإلذاعي الذي يتقيد بالحدود 

 (99، ص9009مؤيد الحديثي، . )" والزمان والمكان

  كيفية حدوث البث التلفزيوني: -ب

ملية البث تبدأ من األستوديو حيث إن هيكلة اإلرسال التلفزيوني تشبه مخطط البث اإلذاعي فع

تحول كاميرا إلكترونية الصورة التي تلتقطها إلى تيار كهربائي ضعيف الشدة يدعى "تيار فيديو" ليحول 
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هذا التيار بواسطة أسالك إلى "جهاز إرسال"، الذي ينتج بدوره تيارا عالي الشدة وأمواجا مشعة عبر السلك 

أجهزة االستقبال )بعدما تعكسها مرايا األقمار الصناعية عندما تكون  الجوي لتنشر في الفضاء ثم تلتقطها

بعد التقاط التيار من طرف جهاز االستقبال )جهاز ، المسافة كبيرة بين مصدر البث ومكان االستقبال(

التلفزيون( يشتق من التيار العالي الشدة المعدل تيار فيديو وذلك بفضل أنبوب المسرى السالب )الذي 

يقابل مكبر الصوت في جهاز الراديو(، ثم تعكس الصور تباعا على الشاشة الصغيرة أمام المشاهد. 

 (199-199، ص ص2007فضيل دليو، )

الصناعية أكبر نجاح يحققه التفكير العلمي التكنولوجي في  األقماريعتبر البث المباشر عن طريق و 

 مجال تطوير االتصال الجماهيري والذي أصبح حقيقة واقعية مؤثرة وذلك للخصائص والمميزات اآلتية:

ن الحصول على ة من العالم مديإن اإلرسال عن طريق األقمار الصناعية العالمية يمكن مناطق عد -

 معلومات مفيدة عن الدول والشعوب والثقافات.

 يسهم في تطوير التبادل الثقافي والعلمي. -

 يتيح فرصا غير محدودة للتعرف على الشعوب والثقافات األخرى. -

يمكن للمسافرين بالجو أو البحر أن يتابعوا أحداث العالم ال عن طريق اإلذاعة فحسب بل عن طريق  -

 كذلك في كل نقطة من نقاط العالم.التلفزيون 

محمد يوفر الوسائل العلمية لخلق نظام تعليمي سريع وشامل يمكن من تحقيق التنمية االجتماعية. ) -

 (929، ص2003نصر مهنا، 

والتطور الكبير والسريع في تكنولوجيا األقمار الصناعية جعل أقمار البث قادرة على التغطية 

خدمة بشكل أوسع مما تغطيه أقمار الخدمة الثابتة موصلة إرسالها إلى شاشات الشاملة أو تغطية منطقة ال
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التلفزيون في المنازل مباشرة من دون أي تدخل من قبل أي جهة أخرى، متجاوزة حدود الدول، فضال عن 

 ذلك مازالت العمليات التكنولوجية جارية لتسهيل عملية وصول البث المباشر إلى دول العالم بوسائل سهلة

 ورخيصة.

 وهناك نوعان من األقمار الصناعية لالتصاالت وهي:

 أقمار صناعية سالبة:

عادتها إلى األرض  وهي عبارة عن بالون كبير ذي سطح معدني يقوم بعكس اإلشارات المرسلة وا 

 .2ECHO; 1COURIERECHOاألمريكي و  Scoreومن أشهرها: القمر الصناعي 

 أقمار صناعية موجبة:

رسال وتسجيل، وتستمر طاقة تشغيلها من مجموعة بطاريات شمسية وتحتوي على  أجهزة استقبال وا 

إياد شاكر البكري، (. ) ELAY( و)أقمار 9( و)قمر تلستار1موجودة على سطحها وأشهرها: )تلستار 

 (90، ص1222

 كما أن هناك ثالثة أنماط الستخدام أقمار االتصاالت:

ة إلى نقطة مثل بث اإلشارات التلفزيونية عن طريق المحطات يقوم على نظام االتصال من نقط األول:

عادة بثها إلى محطة أرضية أخرى.  األرضية، ويقوم بدوره بالتقاط هذه اإلشارات وا 

ويعتمد على محطات صغيرة متنقلة تقوم بتغطية األحداث أينما تقع وتبثها للقمر الصناعي الذي  الثاني:

 األخرى. يعيد اإلشارة إلى المحطات األرضية

 ويقوم بإرسال اإلشارات التلفزيونية وغيرها من دون الحاجة إلى محطات أرضية أخرى. الثالث:
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 وهناك نوعان من األقمار المستخدمة تلفزيونيا:

ال تقتصر  يقدم هذا الصنف خدمات مكثفة Fixed Satellite Service (FSS)أقمار الخدمة الثابتة

نما في  االتصاالت الهاتفية والتلكس ونقل صفحات كاملة من الصحف من مكان على التلفزيون فحسب وا 

 وكان أولها القمر األمريكي تلستار. التلفزيونيةإلى آخر، فضال عن نقل البرامج اإلذاعية و 

م أقمار هذا و وتق Direct Broad Casing Satellite (DBS)أقمار البث المباشر عالية التردد:

يمكن استقبالها مباشرة بواسطة األجهزة التلفزيونية العادية المجهزة بهوائي الصنف بإرسال إشارة قوية 

خاص، بمعنى خاص أن اإلشارات المرسلة من القمر الصناعي ال تمر بمحطات أرضية تتولى إعادة بثها 

 على الشبكات التلفزيونية المحلية.

قمر صناعي  9000يقرب إلى عدد األقمار الصناعية الموجودة بما  1222وتشير إحصائيات عام 

مرة، وذلك ألسباب تتعلق بالزيادة السكانية  17إلى  10والمستخدم من األقمار الصناعية سيزداد من 

، 2008رحيمة عيساني، والرغبة المتزايدة للحكومات والخواص في استخدام أساليب االتصاالت الحديثة. )

 (190ص

ي في العالم مع فورية وآنية تحيط بتغطية وهكذا أضحت أقمار االتصاالت عصب التبادل اإلخبار 

، ولقد تم استغالل وسائط االتصال الحديثة والمتطورة من قبل الدول الغربية ومنها البث الفضائي األحداث

 اعتبرتالمباشر في عملية التدفق اإلعالمي الدولي للترويج من خالل ذلك لمظاهر العولمة اإلعالمية، و 

من أكثر آليات العولمة اإلعالمية فعالية في الوصول إلى المواطن وفي  قنوات البث الفضائي المباشر

 مقدرتها على تغيير الحقائق.
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تعد هذه الوسائل ضمن االحتكارات التي تمثل وسائل السيطرة الجديدة على الصعيد العالمي و 

 منها:ونذكر 

التي تنتج من أجل األسواق  األطرافاحتكار التكنولوجيا الحديثة الدقيقة من خالل تحول صناعة  -

وتصادر الجزء  م االحتكارات المركزية في مصيرهاالعالمية المفتوحة إلى نوع من اإلنتاج من الباطن وتتحك

 األكبر من األرباح المحققة من ورائها.

احتكار وسائل اإلعالم على صعيد عالمي وهذه الوسيلة فعالة جدا من أجل التأثير على تكوين الرأي  -

 م عالميا وقطريا.العا

احتكار المؤسسات المالية ذات النشاط العالمي، وهو احتكار يكمل عمل التسابق في تدعيم هيمنة  -

 المركز على التصنيع من الباطن إلى األطراف.

ن التطور التقني المتسارع الذي يشمل أجهزة بث المعلومات واستعمالها من خالل أجهزة متطورة  وا 

ن عالمية الرسالة التي  خاطب كل شخصتيمكن أن  وتحاوره وتنقل إليه المعلومات وهو في منزله، وا 

ترجمتها إلى واقع ملموس ثورة االتصال من خالل البث الفضائي شهدت اكتشافات تثبت عالميتها 

وشعبيتها وتعمقها التطورات اإلعالمية الحديثة وأضحت مالمح هذه الثورة ذات قوة تأثيرية، بتحديث 

يسية للمجتمع العالمي المعاصر إذ تساهم الصورة والكلمة التي تنقل من خالل الفضائيات المالمح الرئ

القيم والسلوك  ةغافي تشكيل االتجاهات وصي ، و واألخبار من موقع الحدث قائعالو  ةتغطيفي  العالمية 

 (90، ص1220برهان غليون، سمير أمين، لماليين المشاهدين من متلقي الرسالة اإلعالمية. )

األخبار والمعلومات لألفراد بشتى بقاع  ساعد البث المباشر عن طريق األقمار الصناعية بإيصال

العالم وبالتالي حدوث التبادل الثقافي والتعارف وبين الشعوب، حيث تستخدم األقمار الصناعية بعدة أنماط 
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متنقلة أو بإرسال  أو االعتماد على محطات صغيرة كاالعتماد عل نظام االتصال من نقطة إلى أخرى

إشارات تلفزيونية، باإلضافة إلى كون األقمار الصناعية صارت إحدى وسائل السيطرة حيث يمكنها 

 احتكار التكنولوجيا ووسائل اإلعالم.
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 ثالثا: دور التلفزيون في المجتمع: 

بها يعد التلفزيون الوسيلة ونظرا للدور الفعال الذي يؤديه التلفزيون والوظائف الحساسة التي يقوم 

يضطلع  وبذلك فالتلفزيونالجماهيرية األولى من حيث االنتشار وتنوع المواضيع ومخاطبته لمختلف الفئات،

 بعدة ادوار تتمثل فيما يلي:  

 التربوية والتعليمية:  األدوار-1

تكوين االتجاهات، وتعليم مواد يعد التلفزيون وسيلة تربوية قائمة بذاتها حيث أنه أظهر قدرة وفعالية في  -

الدراسة، وتلقين المهارات المختلفة في تدريب المعلمين، ونقل المعارف للتالميذ، فهو بهذا يدعم المنهاج 

الدراسي، بما يعرضه من تجارب علمية، وقد اعتبر البعض التلفزيون جامعة شعبية كبيرة وانه المعلم 

فهو سمح لمعلم واحد بتوجيه رسالته التعليمية لماليين  العظيم للشعب في مجال التربية والتعليم،

 ( و هو وسيلة ناجحة في:111، ص9001مجد هاشم الهاشمي، المشاهدين. )

 تعليم اللغة بالجمع بين صوت الكلمة وحروفها الملفوظة. -

خي وتعطي عرض وتقديم الدراسات التاريخية والجغرافية بوسائل تعتمد الديكور والمالبس والحوار التاري -

 نماذج البيئات الجغرافية.

تقديم أساسيات وقواعد العلوم التطبيقية بشكل ديناميكي، وذلك عن طريق عرض التجربة العلمية  -

 بصورة متحركة أصلية وصوت طبيعي.

متابعة األحداث العلمية أكثر من الكتب التي ال تستطيع أن تجاري التغيرات الطارئة فطباعتها مكلفة  -

ويقوم التلفزيون في الوقت نفسه بتوجيه المشاهد نحو سلوكيات اجتماعية ، السنوي باهظ التكاليف وتغيرها 

إيجابية، ترسخ مفهوم العادات االجتماعية السليمة واألخالق الحميدة وتعزز الجسر االجتماعي بين 
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المنظمة للعالقات المبنية على أساس االحترام والمعقولية في التعامل،  مختلف الفئات، وتقدم السلوكات

فالتلفزيون بهذا أصبح مساعدا لمؤسسات التربية والتعليم في المجتمعات ولم يعد مجرد ملحق هامشي 

 (99، ص1220بورتسكي، يعمل على الترفيه أو اإلعالم. )

للبرامج التعليمية ففي الدول المتقدمة مساعدةالتلفزيون كوسيلة تعليمية حيث تعتمد دول كثيرة على 

صميم كل من التلفزيون التعليمي والتي كانت سباقة في االستفادة من التلفزيون كوسيلة إعالمية، تم ت

 التلفزيون التثقيفي بشكل خاص لالستفادة من عملية التعليم.و 

ولو لم يتم استخدامه مباشرة والتلفزيون التعليمي هنا  يعني أي برنامج تلفزيوني غير تجاري حتى 

في التدريس، وهو أيضا البرامج المخصصة لالستعمال في عملية التعليم مباشرة، وقد اعتمدت عليه 

، حيث ساهم التلفزيون بمواضيع وبرامج كان لها األثر البالغ في 1229العراق في تجربة محو األمية سنة 

آالف طالب بكيفية  10هذا المجال والتي خصت  نجاح التجربة، كما ال ننسى التجربة اليابانية في

وأصبح يغطي النقص الذي تعانيه العديد من التلفزيون مساعدا هاما للدراسة  منتظمة في التعليم فأصبح

هاني البلدان من عجز المدارس وأصبح وسيلة مفيدة وفعالة جدا لممارسة التعليم على كافة المستويات. )

 (121، ص1299رضا، رامز عمار، 

  التلفزيون التربوي فيما يلي: دوربدو يو 

 التأثير في القناعات والعقائد. -

 التأثير في اللغة. -

 التأثير في السلوك واالتجاه -
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فالتلفزيون يعرض برامج يومية تجذب الصغار وتشد انتباههم وتعمل على تنمية معارفهم والتأثير في 

 (127-129، ص ص9009مراد زعيمي، اتجاهاتهم والسيطرة على مشاعرهم وأفكارهم. )

 االجتماعية النفسية: األدوار -2

يتفق علماء االجتماع وعلماء النفس االجتماعي على أن التلفزيون يلعب دورا مهما وأساسيا في 

ر السلوك االجتماعي ألنه يرتبط بالحياة البيئية، فيكسب المشاهد القيم والتقاليد يالتنشئة االجتماعية وتغي

 (19، ص1222إبراهيم محمد علي حيدر، والمعايير االجتماعية. )

ثم إن عملية اكتساب المواقف والمهارات عملية مستمرة وهي إلى حد بعيد غير إرادية وتضم كال 

من اإلحساس الباطني واإلدراك الذهني، وعن طريق التلفزيون يكتسب المشاهد مبادئ وقيم وسلوكات 

مه وسلوكاته السابقة، وال يحدث ذلك في فترة زمنية قصيرة ولكن من خالل جديدة تضاف إلى مبادئه وقي

تراكم التأثيرات والممارسات من برنامج إلى آخر، ويعمق التلفزيون االنتماء بين المشاهدين ومجتمعهم 

، 9009رحيمة عيساني، الذي يعيشون فيه، كما ينمي الحوار االجتماعي الذي يذيب الفوارق االجتماعية. )

 (111ص

" إلى تأثير العروض التلفزيونية في المجال االجتماعي حيث يقول: "صحيح أن ألفين نوفرويشير "

المضمون المقصود من العرض التلفزيوني كثيرا ما يرسم الواقع االجتماعي، غير أن كل البرامج 

المضمون غير واإلعالنات وكذلك األفالم السينمائية تتضمن مستوى تكميليا، أي ما يمكن أن نسميه )

المقصود( كما أن المشاهد ال يتجاهل أي شيء مما شاهده فهو يختزنه في ذاكرته ليشكل بذلك بنك 

 (112، ص1229هاني رضا، رامز عمار، معارفه العامة عن العالم. )
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فالتلفزيون يمكن أن يلعب دور الوسيط بين مختلف أطراف المجتمع أي بين المجتمع وبين 

د محمد العمر، ارته أو بين الحكومة والمحكومين أي بين القيادة والقاعدة أي الجماهير. )مؤسساته وهيئاته وا 

 ( 129ص 9007

يساعد التلفزيون في تبادل المعلومات واآلراء وتالقي األفكار في مختلف جوانب الحياة الفكرية ،  -

وتوضيح وجهات النظر، السياسية االقتصادية إلى غير ذلك من خالل عملية الحوار والجدل والمناقشة 

مما يزيد على القدرة المعرفية وتطوير الوعي االجتماعي في المجتمع كما أن هذا يساعد في توحيد 

األفكار والمشاركة في الوقت نفسه ويزيد من التفاهم الكامل ويساعد على االطالع والتعرف على ظروف 

 األحوال المعيشية.

تلفة أن يسهم في زيادة االحتكاك الجماهيري من خالل ويستطيع التلفزيون من خالل برامجه المخ

زيارات األقارب والتجمع األسري حول الشاشة، ويزيد من التعاون والترابط األسري وقلة النزاع بين أفراد 

 (92، ص9009الدسوقي عبده إبراهيم، األسرة من خالل عملية المشاهدة الجماعية. )

طاره السيكولوجي من أهم حيث يرى "مندلسون" أن قابلية التلفز  - يون للتعديل وفقا لمزاج المستمع وا 

مميزاته حيث أن وجود محطات إرسال عديدة إنما يعني وجود مجال واسع أمام المشاهد لالختيار واالنتقاء 

بحيث يمكنه أن يشاهد ما يوافقه سيكولوجيا ومزاجيا، ومن ثم فإن التلفزيون يتوافق مع الحالة المزاجية 

ما يؤثر عليه أيضا، وقد نتج عن التطورات التكنولوجية التي مست تنوعا في القنوات أنها تبث للمتلقي ك

 (199، ص1222عبد اهلل الطويرقي، كل ما يوافق المشاهد وحالته الذهنية والنفسية. )
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 التثقيفية: األدوار-3

بيوت جمهوره يوميا إن التلفزيون وهو يحمل هذا السيل المتدفق من المعلومات عن العالم إلى 

وباستمرار ودون انقطاع  يشرك المشاهد ويربطه بالسياق العام للتطور التاريخي، كما يربطه باألحداث 

البارزة العلمية والتقنية وبالثورة التكنولوجية، ثم إن التقدم السريع لجهاز التلفزيون جعله يسيطر بنفوذه، 

لى تنمية ثقافة المشاهد من خالل ما يعرضه من أشرطة حتى أصبح يعد أحد العناصر الثقافية إذ يسعى إ

علمية وأفالم وثائقية  تساهم في نشر الثقافات المختلفة، وتجعل من القيم الثقافية صياغة علمية متاحة 

عبد اللطيف حسين فرج، ألكبر عدد ممكن من الناس ألنه فيما يعرضه يراعي المستوى الثقافي للمشاهد. )

 (901،ص1299

يتلقون  أناألفرادإذ  في التثقيف التلفزيون دورت الدراسات التي قام بها كبار الباحثين على أكدوقد 

ثقافتهم من برامج التلفزيون ألنه يخاطب كل المستويات والفئات، ويعتبرون كل ما يقدمه مفيدا وأكدوا أن 

 (12-11، ص ص1229عباسي إبراهيم، التلفزيون ضرورة عصرية ال استغناء عنها. )

هو بيئة التعلم األكثر شيوعا وثباتا والموزع األساسي للصور الذهنية وهو قصاص في المقام األول  -

 .حيث انه يخبر معظم الناس بمعظم القصص في معظم األوقات

Michael MORGANE&NANCY SIGNORILLI,1990, p p31-32)) 

 الترفيهية: األدوار-4

إذ يعمل التلفزيون على تربية الذوق الجمالي والفني و الترفيه عن الجماهير من خالل البرامج الفنية 

والترفيهية التي يقدمها مثل المسرحيات والتمثيليات وفنون الرقص والموسيقى والرياضة ، كما أنه وسيلة 

فتحي": "أنها من أخطر  هامة لقضاء أوقات الفراغ والترويح عن النفس وفي هذا الصدد يقول "محمد
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الوظائف التي يؤديها التلفزيون ألنها تعالج المواضيع المختلفة في الحياة بقالب فكاهي لذا فهي ذات أهمية 

 (.177، ص9000عطية جبارة، ). كبيرة مقارنة بالباقي 

 إال أن الترفيه في التلفزيون يساعد على الهروب من المشكالت اليومية وتحقيق بعض اإلشباعات

بعاد التوتر عن اإلنس شرام" : "كل دولة جديدة تحث إلدخال ان وهنا يقول "ولبر النفسية واالجتماعية وا 

 (907، ص9001، ماجدةالسيد عبيد التلفزيون فهو شعار الهيبة والوقار ودعوة للترفيه والترويح. )

فيستمتع بما ويجد الطفل جاذبية في هذا الجهاز منذ الوقت الذي يستطيع فيه إدراك ما حوله 

يشاهده من حركة، لون، ونغم، حتى قبل أن يدرك ما تعبر عنه تلك الحركة وما تحمله تلك األغنية من 

حنا مفاهيم وكلما تقدم الطفل في العمر اتضحت ميوله واهتماماته التي تظهر فيما يفضل من برامج. )

 (99، ص9009فاضل، 

عالمي ودورفه دواراألقل أهمية عن بقية يال  أيضا الترفيهي دوروال في  تثقيفي وتربوي وتعليمية وا 

مواد الترفيه ال تنطوي على أية قيمة  آن واحد، ولكن في قالب ظريف وغير مباشر، وليس صحيحا أن

 (11، ص9009رحيمة عيساني، اجتماعية أو سياسية أو ثقافية أو تربوية أو تعليمية. )

 اإلعالنية والترويجية: دواراأل -5

من الوظائف األساسية للتلفزيون في المجتمعات الحديثة واإلعالن هو الوسيلة الحديثة يعد اإلعالن 

لترويج وتسويق السلع والخدمات بأشكاله المختلفة، حيث يقدم معلومات على مستويات عامة تخدم 

المستهلك خاصة اإلعالن التلفزيوني الذي يقدم خدمة لتنشيط الحركة االقتصادية والتجارية الوطنية 

والعالمية حيث يتمكن المتلقي من خالله من معرفة كل ما يتعلق بالسلعة أو الخدمة كمعرفة مصادرها 

 ( 119، ص9009فضيل دليو، وسعرها ومكان بيعها ومجاالت استعمالها. )
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واإلعالن هدفه التأثير في نفوس الناس والتحكم في سلوكاتهم والظفر بتأييدهم، فهو ال يلتزم 

أو الحرص على المستهلك بقدر ما يهمه رواج بضاعته واإلعالن يعتمد على اإلثارة  باألمانة الكاملة

 (129، ص9009مراد زعيمي، وتغليف الحقائق. )

 السياسية: األدوار-6

قناع وتشكيل  ال يقتصر دور التلفزيون على نقل األخبار والمعلومات فهو يستخدم كوسيلة تفسير وا 

سيلة إليصال صوت الشعب إلى السلطة أو مناقشة القضايا السياسية للرأي العام مثلما يمكن أن يكون و 

الهامة من خالل مشاركة األطراف الثالثة )السلطة، الشعب، اإلعالميون(، وفي هذه الحالة فإن التلفزيون 

يمكن أن يوصف بأنه منبر يستخدمه السياسيون لشرح أفكارهم وآرائهم و مواقفهم لكافة الناس بهدف 

 (117، ص9009فضيل دليو، اع وتغيير السلوك السياسي لصالحهم. )تحقيق اإلقن

نجازاتهم  كما يسهم في تعميق الممارسات الديمقراطية من خالل تعريف الناخبين بالمرشحين وا 

عطاء نبذ مختصرة عن حياة كل منهم ، ومؤهالتهم "الشخصية والمهنية "وقدراتهم وبطاقاتهم الشخصية، وا 

احتياجات الناخبين واهتماماتهم بها  التلفزيونعكس الوقت ذاته ي االجتماعية وفيالعلمية ومكانتهم 

 (99، ص9009مصطفى حميد كاظم الطائي، ومعالجتها. )

 الصحية: األدوار-7

أن يقدم برامج تحقق العديد  خالل بثهللتلفزيون دوره المهم في المجال الصحي حيث أنه يحاول من 

 من األهداف أهمها:

أساليب الوقاية من األمراض  إتباعاإلسهام في رفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين، وحثهم على  -

 المستعصية، والبعد عن التناول العشوائي لألدوية.
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تعريف المشاهد بأهم األعراض التي تستلزم زيارة الطبيب وتلك التي تتطلب إسعافات أولية إلنقاذ  -

 المريض.

 جديد في الطب من وسائل التشخيص والعالج.إلقاء الضوء على ال -

 إبراز التكامل بين العالج باألعشاب واستعمال األدوية الكيماوية. -

 عالج العديد من الحاالت الصعبة من خالل عيادات بعض القنوات اإلقليمية. - 

 أي أن التلفزيون يهدف إلى نشر الوعي الصحي لدى المواطنين وتثقيفهم طبيا، باإلضافة إلى

، 9001منى حسين، تقديمه يد العون لكل مريض ال يستطيع اإلنفاق على العالج وهو دور إنساني. )

 (97ص

 اإلعالمية: دواراأل -8

أضحى اإلعالم في عصرنا الحالي حاجة إنسانية ال غنى عنه على اعتبار أنه عملية جمع وتخزين   -

ومعالجة ونشر األنباء والبيانات والصور والحقائق والرسائل واآلراء والتعليقات المطلوبة من أجل فهم 

صول إلى وضع الظروف الشخصية والبيئية والقومية والدولية والتصرف تجاهها عن علم ومعرفة والو 

 (71، ص1291شون ماكبرايد، يمكن من اتخاذ القرارات السليمة. )

التلفزيون ينقل للمشاهد المعلومات المختلفة السيما النفعية منها والمرتبطة بظروف الحياة اليومية، مثل  -

ثمة يصبح األخبار االقتصادية واالجتماعية والعلمية، وهو ما يسمح للفرد بتحديد أفكاره ومعارفه، ومن 

أكثر ارتباطا بمجتمعه الذي ينتمي إليه من خالل معرفة جميع األشياء التي تحدث حوله وفي هذا الصدد 

يقول "هنري كاسيرو" : "أن التلفزيون له دور في نقل األخبار وانسياب األنباء والمعلومات، وأن تأثير 

يون لديه إمكانيات فعالة ومؤثرة في إعالم التلفزيون في مجال اإلعالم ونشر المعلومات مفيد، أي أن التلفز 
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ن المشكالت الموجودة في المجتمع كما انه يقدم لإلنسان ععدد من المشاهدين بحقائق وأبعاد كثيرة 

معلومات قد ال تتوفر له في حياته العادية وقد تلعب هذه المعلومات دورا إيجابيا أو سلبيا في عملية 

 ( 91، ص1229مد رضا، عدلي سيد محالتكييف االجتماعي" .)

أحد أهم وأكمل وسائل االتصال حيث يظهر األحداث والوقائع بشكل واضح وبكل ما  بهذا يعدالتلفزيون  -

 (92، ص1990بورتيسكي، تتضمنه من مؤثرات صوتية. ) 

إن األفراد ال يمكنهم أن يعرفوا كل ما يحيط بهم بسبب تزايد المعلومات وكثرة األحداث وتعقد الحياة   -

وضيق وقت األفراد وكثرة مصادر المعلومات والشك في مصداقيتها ، كل ذلك يجعلهم غير قادرين على 

دراك ما يحيط  بهم لهذا يعتبر التلفزيون الوصول إلى الحقائق والمعلومات الالزمة التي تمكنهم من فهم وا 

وسيلة يأخذ منها األفراد األخبار الالزمة لهم، إال أن التلفزيون قد يقوم بهذه الوظيفة بطريقة تحقق 

مصداقيته وتحفظ والء الجمهور له وأن يكون حريصا على النزاهة والصدق واألمانة في نقل األخبار وعدم 

، 9009مراد زعيمي، كسية بقدر مخالفته لتلك القواعد. )إخفائها  لكنه قد يخالف ذلك فتكون النتيجة ع

 (129ص

الوسيلة اإلعالمية الحية بال منازع والتي ال يمكن أن تجاريها أو تنافسها أي وسيلة  هو التلفزيون إن -

أخرى، سواء كانت مسموعة )إذاعة(، أو مقروءة )جريدة( بحكم مدى تأثيرها على الرأي العام ألن رسائله 

 ( 929، ص9009محمد نصر مهنا، ضم من طرف المتلقي ومتمكنة من الغوص في عقله . )سهلة اله

تأثيره يفوق كل وسائل االتصال األخرى حيث كشفت بعض الدراسات أن أغلب األطفال وكثير من  -

الكبار يميلون إلى أن يقبلوا دون أي تساؤل جميع المعلومات التي تظهر في البرامج التلفزيونية وتبدو 

 (100، ص1227محمد منير سعد الدين، قعية ويتذكر تلك المواد بشكل أفضل. )وا
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  التوعوية: األدوار-9

التدريس ومحتوى البرامج المدرسية أداة تمكن بعض المحظوظين من  إذا كانت المدرسة بأشكال -

استيعاب الثقافة و العلم، فإن التلفزيون يمكن الجماهير من وعيها لواقعها االجتماعي وتزويدها بأنماط 

تفكير علمية تمنحها اإلحساس بالمشاكل وكيفية تجاوزها ، فال طالما احتل التلفزيون  مكانة هامة في 

تثقيف الجماهير لدرجة جعلت الرئيس هواري بومدين يجعل من التلفزيون جامعة شعبية مهمتها توعية و 

 (19، ص1297عبد الحميد حيفري، تعميق الوعي القومي وتعزيزه . )

فقديمكن أن يكون طرفا فاعال إن للتلفزيون قوة تأثير كبيرة وانتشار واسع بين كافة شرائح المجتمع لذلك  -

والتي أضحت تؤرق األفراد والمجتمعات، إذن  الجريمة تطبيق سياسة األمن وفي عملية التوعيةبمخاطر في

المجتمع   تمسفالتلفزيون يستطيع أن يمارس دوره األمني سواء عن طريق تلمس ورصد الظواهر التي قد 

ير الجماهير وتدفع إلى نشوء الشخصية اإلجرامية، أو عن طريق تبني مواد وبرامج تهدف إلى تبص

قع في ة والثقافية واالجتماعية حتى ال نبمخاطر بعض العادات والتقاليد التي تفسد قيمنا ومبادئنا اإلسالمي

ه حثمن خالل  الجريمة أو التأثير على سلوك المواطن محاربةالذي يساهم في  األمراالنحراف واإلجرام 

ريمة( واإلدالء بالشهادة باعتباره مصدرا )مسرح الج هاوالحفاظ على آثار  على اإلبالغ عن الجرائم

 لالستدالل على المجرم. 

 (www.swmsa.net/articles.php?action=show&id=2120،9017بن عودة محمد، )

التلفزيون في مجال التوعية بالجريمة في تبني السياسات التي تعالج السلبيات اإلعالمية  دورتمثل ي -
المتراكمة التي أفرزتها البرامج المتنوعة من أفالم وتقارير ومسلسالت، والتي جعلت من بعض الوسائل 

ية للتلفزيون بهذا اإلعالمية مدارس لتعليم الجريمة والترغيب فيها ال التحذير منها، إذن فالمهمة الرئيس
المجال هي تصحيح هذه السياسات الخاطئة في الوسائل اإلعالمية وذلك وفقا لطرق علمية مدروسة 

http://www.swmsa.net/articles.php?action=show&id=2120
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عبد المحسن بدوي ومقننة تهدف إلى غرس ضوابط ذاتية لدى المتلقين تنفر من الجريمة وتوعي بخطورتها. )

 (    .D:htm 9017محمد أحمد، 

  :فيما يلي بمخاطر الجريمة تلفزيونالدور التوعوي لل يتمثلبذلك و 

توضيحها من خالل  والعمل علىالصادقة غير المنحازة للجمهور  المعلومة لتوصيلويهدف  :التنوير-أ

 .والتحليلالتفسير 

 هدف لتحفيز و دفع الجمهور للمشاركة.و ي التحفيز: -ب

محمد عبد ) خالل تشكيل الرأي العام بقيادة نخبة المجتمع من المثقفين. وذلك من :والتبشير الريادة-ت

 (190، ص 9009الوهاب حسن عشماوي، 

مباشرة  أوالمصورة مسجلة  األخبارلنقل  أداةالتلفزيون كوسيلة اتصال جماهيرية لم يعد مجرد  إن

بادوار و لكنه وسيلة تتمتع  التأثيرو  اعاإلقنرد وسيلة له قدرة فائقة على انه مج أوالصناعية  األقمارعبر 

من و توعوي ،إعالمي،صحي ،سياسي ،ترويجي ،ترفيهي ،نفسي، له دور اجتماعي  إذأنمتنوعة و هامة 

من  كأداةأهمالتلفزيون   أنو هذا ما جعل مارشال ماكلوهان يرى  أهميةرواجا و  األكثرهنا فهو الوسيلة 

نت البرامج المذاعة بحكم انه يفرض سيطرته على البشر مضمونها فالناس يشاهدون التلفزيون مهما كا

 المتعددة و المتنوعة. أدوارهبفضل 
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  الجريمة: اهتمام التلفزيون بتناول مواضيعأسباب رابعا: 

نشر الثقافة األمنية  ذلك من خاللو  التلفزيونعاتق بمخاطر الجريمة على تقع مهمة التوعية 

 أبرزها: وذلك لعدة أسباب وعوامل تكوين رأي عام ضد الجريمةو 

  تعقد الحياة و تشابكها و تداخل عدة عوامل في معطياتها.-1

 تزايد الحاجات االتصالية للجماهير الحديثة.  -9

 من األنماط اإلجرامية الحديثة. وظهور العديدمعدالت الجريمة  تنامي-9

ارتباط و البيئي( -الفكري-االجتماعي-ظهور األبعاد الجديدة التي عرفها األمن بمعناه الشامل ) القومي -9

 ذلك بعوامل سياسية و اقتصادية و ثقافية .

 اإلحساس بالدور الذي يمكن أن يسهم به اإلعالم عموما في المنظومة المتكاملة للعمل األمني. تنامي-7

 (11، ص 9002)ناظم جراح، 

 لتطور العلمي و التكنولوجي الهائل و تطبيقاته العاصفة في مجال اإلعالم.ا -1

الحاجات و الشرائح المضامين اإلعالمية ومقدرتها على التكيف ومختلف الموضوعات و  وتنوع غنى-2

 اإلعالمية.

 جاذبية و مرونة التلفزيون و نجاحه في اكتساب جماهير متميزة نوعيا و كميا. -9

استخدام مواد الترفيه المختلفة  والترفيه وبراعته فيفي تحطيم الجدار الفاصل ما بين التعليم  نجاحه-2

 (99-99ص ص  ،9002)ناظم جراح،  .وبكفاءة عاليةأوسع نطاق  وأفكار وقيم علىلنشر معلومات 
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 :تلفزيونال تناولهاي تيال الجرائم نواعأ:  خامسا

 اإلرهاب ،الحرائق ،الطرق حوادث القتل، السرقة، في تتمثلو  الجرائم من أنواع عدة التلفزيون يتناول

  :كاآلتي تامجموع أو أنواع إلى تصنيفها يمكن والتي الجرائم من اغيرهو 

 : األولى المجموعة-1

 بحسب األهمية في متدرجة المجتمع في فالقيم مجتمع،للا العلي القيم على االعتداء جرائم وتضم

 ولكل القيم سلمب يعرف فيما ولوياتهاأ أساس على عليها يحرص التي هقيم مجتمع ولكل انتهاكها مخاطر

 السلم هذا قمة وعلى القيم هذه نتهكتا  إذا وشدته نطاقه يختلف فعل رد المجتمع يظهر القيم من مستوى

 عليها الحرص شديد المجتمع يكون ولذلك المجتمع صرح ينهار بدونها التي العليا األساسية القيم توجد

 خطورةل ونظر القيم، هذه  قمة في والشرف الوطنيةو  الدينية القيم تكون واإلسالمية العربية مجتمعاتنا وفي

 تحديد من البد لكولذ الحذر بمنتهى منها اإلعالمي االقتراب يجب للمجتمع العليا بالقيم المتصلة القيم هذه

 . نشره يجوز وماال ينشر ما

 :الثانية المجموعة -2

 إهمال أو فساد أو تقصير على ينطوي مما وغيرها والحرائق المباني وسقوط الطرق حوادث وتضم

 بصورة الجرائم لهذه تلفزيونال نظري أن يجب المجال هذا وفي للمواطنين السالمة ضمانات تطبيق في

 .إهمال أو تقصير أي ضد الجماهير عون فيا دائم كوني وأن موضوعية

 :الثالثة المجموعة-3

 الذين واألفراد اإلرهابية والتنظيمات الجماعات أخبار مثل الحكم بنظم المتعلقة الجرائموتضم 

 وفي المجال هذا في األخبار متقد التي هي الرسمية السلطات أن المالحظ ومن األنظمة ضد يعملون

 .ذلك حيال معين إجراء اتخاذ بعد في العادةو  هي تريده الذي الوقت
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 الرابعة: المجموعة-4

 في واإلسراف ،المجتمع أفراد بين تقع التي االعتداءات والسرقة وغيرها من القتل وتضم حوادث

 ضعاف بعض وقد يدعو األمني ويوحي باالنفالت رماهيالج بين رابطاالض يشيع قد الجرائم هذه نشر

 عقوبات نشر أو مرتكبيها على القبض نشر أو العقوبة نشر دون الجرائم نشر أن كما ،التقليد إلى النفوس

 األمنية األجهزة بمقدرات لالستهانة ويدفع المجتمع بليغا ضررا يضر قد الجريمة هذه لمثل كافية غير

ضعاف هيئة والنظام العام القانون خرقو  النفس على االعتماد تزايد إلى يؤدي والعدلية مما  .الدولة وا 

  (.112-111 ص ص ،6002 أحمد، محمد بدوي المحسن عبد)

 والرشوة، المخدرات، اإلرهاب، والقتل واالختطاف، كالسرقة الجرائم من كثيرة أنواع التلفزيون يتناول

دراك األفراد لمعرفة يسعى فهو  بأهم وتزويد المواطنين وحجمها وطرق مواجهتها الجرائم لطبيعة وا 

 السلوك وزجر الجرائم معدل تخفيض في وبالتالي مساهمته اإلجرامي السلوك من للحد اإلجراءات

              اإلجرامي.
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  :  التلفزيون عبر للجريمة ةعالمياإل التغطية مصادر -سادسا

 : وجهات التحقيق النيابة-1

 يةعالماإل التغطية مصادر من مهما مصدرا وبذلك تكون التحري على اإلشراف النيابة تتولى

 .الجريمة لشؤون

  :المحامون-2

 الشرطة المتناع نظرا المحامين من معلوماتهم على اإلعالميون يحصل السياسية القضايا أغلب في

 .اإلعالم وسائل لشتى الحديث والنيابة عن

  :المحاكم-3

 خالل أو الجريمة وقوع أثناء عنها يكشف التي الجرائم من العديد خفايا تظهر المحاكمة أثناء

 .للجمهور الحقائق هذه اإلعالم وسائل من كغيره التلفزيون نقليف التحقيق

 : الشهود و عليهم المجني و الجناة -4

وهذه  الجريمة لشؤون اإلعالمية التغطية مصادر أهم من بالجريمة المرتبطة الشخصيات تعتبر

 :فئات ثالث تضم الشخصيات

 .المتهمون أو الجناة -

 .عليهم المجني -

 . الشهود  -

 .الفئات هذه من عليها المتحصل المعلومات في التدقيق الضروري من لكن

 : الجمهور-5

 وسائل تجد األخالقي أو االقتصادي أو االجتماعي أو والفساد السياسي االنحراف حاالت بعض في

 الجريمة تمس عندما خاصة الحقائق تكشف التي المعلومات على الحصول في صعوبة اإلعالم
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 الجمهور من المعلومات هذه تطلب أن اإلعالم لوسائل يمكن الحاالت هذه وفي مثل مهمة شخصيات

 (.119 ص ،6002 احمد، محمد بدوي المحسن عبد). المعنية اإلعالمية للوسيلة يبعث شيئا يعرف فمن مباشرة

 مثل هيئات و ادرمص عدة على  االعتمادب ذلك و  للجريمة اإلعالمية التغطية في التلفزيون يساهم

 الجريمة من الوقاية بذلك يحقق إذ الجمهور، عليهم، المجني الجناة، الشهود، المحاكم، النيابة، المحامين،

 الجريمة معدالت تزايد  مع خاصة الجرائم مختلف حول األفراد لدى الوعي تشكيل و األمنية الثقافة نشر و

 فقط حكرا يعد لم التلفزيون دور أن و خاصة،  االتصالية األفراد حاجات زيادة بالمقابل و المجتمع في

 أنواع بشتى األفراد تعريف و الجريمة وقوع من بالحد مساهمته درجة إلى تجاوزه بل والتسلية الترفيه على

 .      القانونية بالعقوبات كذا و الجرائم
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  :التلفزيون عبر للجريمة ةعالمياإل التغطية عناصر: سابعا

 :وهي للجريمة ةعالمياإل التغطية في توافرها من بد ال عناصر هناك

 .بالجريمة عالقة لهم الذين األشخاص -1

 .الجريمة وقائع فيها جرت التي األماكن -6

 .الضحايا عدد -3

 .الخسائر حجم -4

 .الجريمة فيها تمت التي المألوفة غير الظروف-1

 .بالجريمة المرتبطة العاطفية أو اإلنسانية الجوانب-2

 .للجريمة الدرامي الطابع -7

 . السبعة العناصر هذه من عنصر ووزن كل قيمة أساس على يقوم تلفزيونال في الجريمة أخبار نشر -

  (.160 ص ،6002 احمد، محمد بدوي المحسن عبد)

 كون في حدوث التغطية اإلعالمية للجريمة اآلخر عن المصادر هذه من مصدر أي دور يقل ال

 المختلفة الجرائم لغز فك إلى والوصول الجريمة حيثيات فهم في كثيرا تفيد معلومة قدمصدر يشكل  كل

لقاء القبضين المجرم معرفةو       عليهم. وا 
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 :التلفزيونبمخاطر الجريمة في أهداف التوعية  ثامنا:

 بمخاطر الجريمة :أهداف التوعية  -1

 ما يلي: تحقيقتتمثل  التلفزيونإن الغاية من التوعية بمخاطر الجريمة في 

االجتماعي العام  لالهتمام باألمن والسكينة ويتمثل ذلك في القيام بحمالت إعالمية إنماء السلوك  -أ

رشادهم إلى السبل المنتهجة لحماية  تهدف إلى توعية المواطنين وتبصيرهم بواجبهم حيال األمن العام وا 

 أرواحهم وأموالهم من أخطار الجريمة وأخطار الجهل بسبل السالمة.

تضمن للجمهور حق المعرفة فيما يدور حوله من قضايا المجتمع ذات الصلة  توفير المعلومات التي -ب

بحياته ألن حجب المعلومات الصحيحة عن األمن يؤدي إلى االعتماد على الشائعات واألقاويل الخاطئة. 

 (99عبد اهلل أحمد األفندي، ب. ت، ص)

 جهة الظواهر اإلجرامية.تعديل اتجاهات المتلقي عن طريق برامج توعية أمنية مخططة  لموا -ت

النماذج اإلنسانية الحية التي توضح كيفية عودة المجرم إلى المجتمع ومساعدته في التكيف مع  تقديم-ث

 العودة إلى السلوك اإلجرامي. المجتمع مما يجنبهأفراد 

جراءات أمنية لتعزيز األمن  -ج يقاع التخويف من ارتكاب الجريمة من خالل اإلعالن عن مبادرات وا  وا 

براز أهمية المواطن في الحفاظ على األمن.  العقوبة بالمجرمين وا 

عبد العزيز تحذير الجمهور من خطورة البالغات الكيدية وحجب المعلومات والتستر على المجرمين. ) -ح

 ( 11، ص 1222بن سعيد آل مسبل، 

 الجريمة.القيم الدينية واألخالقية والتربوية عبر التلفزيون بغية تحصين المجتمع ضد  نشر-خ
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 واألنظمة.المواطنين الحترام القوانين  دفع-د

 توعية المواطن بطرق الوقاية من الجريمة و كيفية حماية نفسه وممتلكاته. -ذ

عبد المحسن بدوي محمد احمد ، ب. ت، )إبراز دور األجهزة األمنية في الحفاظ على األمن واالستقرار.  -ر

 (21ص

 باإلضافة لتشكيل لمواجهتها، المناسبة الطرق و حجمها و الجريمة لطبيعة المجتمع أفراد إدراك زيادة-ز

              الجريمة تجاه سلوكهم تغيير إلى تهدف أوسع لحملة فيها يعدون أولى كمرحلة األفراد لدى  الوعي

 .مقترفيها و

 من اإلجرامي السلوك زجر و تخويف طريق عن الجريمة معدل تخفيض بغية تلفزيونال استثمار -س

 .األمن لتعزيز  إجراءات و مبادرات نشر خالل

 غلق أهمية مثل اإلجرامي النشاط من الحد في إتباعها يمكن التي باإلجراءات المواطنين تزويد -ش

 المواطن يمارسها التي الروتينية اليومية العادات من األمور هذه لتصبح السيارات أبواب و المنزلية األبواب

  (  77 ص، 6016جالل، أبو سلمان إسماعيل) .للجريمة التعرض من تخفض أن يمكن التي و

توعية الجماهير من أجل البعد عن الجريمة وبالتالي العمل على الحد من وقوع الجرائم وتعريفهم  -ص

 القانونية.بأنواع الجرائم وكذا العقوبات 

ترسيخ العادات الحسنة في أذهان الناس و محو العادات الضارة بتكرار الموانع القانونية  -ض

 للمخالفات. 

 وضع حد للسلوك العدواني أو التطاول أو االعتداء على الحريات أو ارتكاب الجرائم. -ط

 اس من أجل مجتمع خالي من الجرائمترسيخ التعاون وروح العمل الجماعي بين الن -ظ
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المحافظة على أمن الدولة والمواطنين وسالمة الممتلكات العامة وضمان حمايتها تلقائيا من طرف  -ع

 المواطنين والمحافظة على الوطن.

 (97-99، ص ص 9019)بهاء الدين محمد حمدي، تبصير الناس بالقانون و دفع الناس للثقافة القانونية . -غ

 :وأضرارها الجريمة بمخاطر التوعية مجال في تلفزيونال رسالة أبعاد-2

 المعاني من تعني جملة هيو  تلفزيونال شدهاين التي النهائية الغاية هي الجريمة بمخاطر التوعية إن .أ

 :يلي ما وتتمثل في الغاية هذه عن تعبر المفاهيمو 

 من بها يحيط وبكل ما تحريف أو ودون التواء بدقة األمنية الحالة لحقيقة العميق الجمهور فهم -

 .إيجابا أم سلبا عليها تؤثر متغيرات

 في االنزالق وتحث عن الجريمة من الفرد تقي التي الوقائية التدابير بكافة للجمهور المناسب اإلدراك  -

 .لها سهلة فريسة الوقوع أو براثنها

 مع الدائر صراعها في األمنية األجهزة مع التعاون مسارات تحديد على الجمهور لدى المتنامية القدرة -

 .العربية األمة لصالح الصراع يحسم نحو واالنحراف على الجريمة

والظواهر  اإلجرامية األحداث توقع على العظيمة المقدرة يمنحهم واع أمني لحس الجمهور تكوين -

 .تقويضها والعمل على لها للتصدي وتنمية مهاراته المجتمع في ومظاهر االنحراف السلبية

 القائمين يبذلها التي السخية والجهود المضنية األمنية األجهزة رسالة ألبعاد للجمهور المستنير الفهم -

 .الكافة نفوس والطمأنينة في لألمن تحقيقا عليها

  األمنية للمعلومات المناسبة المعرفة اكتساب و األمني التعلم في الجمهور لدى الحقيقية الرغبة تنمية -

 .المجتمع في السكينة لتحقيق المستخدمة اآللياتو 
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 للحقائق الصادق النشر هي رسالته أداء في التلفزيون إليها يستند أن يجب التي األساسية الوسيلة إن -ب

         األخبار صدق على التلفزيون دور وينصب بها، المتصلة االتجاهات و واآلراء األمنية والثوابت

 المعبرة األمنية الثوابت كافة الجمهور أمام نضع بحيث تهوين أو تهويل أو تحريف دون ودقتها

 والمالبسات  والظروف المجرم حقيقة عن للكشف المختلفة وأبعادها األمنية الحالة حقيقة عن بصدق

           التحقيق مجريات في األحوال من حال بأي يؤثر ال بشكل ارتكابها في المتورطين و بها المحيطة

 والمشاركين  األصلي الفاعل كشف و الحقائق استظهار في بدورها القيام عن العدالة أجهزة يعرقل وال

 فقدان إلى يؤدي تغييرها أو الحقائق تزييف إلى األمن أجهزة لجوء فإن وبالتالي لدوره، المسهلين و

 خالية عطاءاته تصبح و غاياته بلوغ عن اإلعالمي جهود تبتعد بالتالي و الجمهور لدى مصداقيتها

 .المضمون من

 الجمهور نفوس في الطمأنينة مشاعر بث هي بدوره القيام من التلفزيون ينشدها التي الغاية إن -ت

 األمنية بالجوانب االتصال والعلوم والخبرات ذات المعارف بكافة تبصيرهم خالل من ذلك ويتحقق

 . المختلفة

 :يلي ما وتتجسد في التوعوية الغايات من مجموعة لتحقيق التلفزيون يسعى -ث

 منعية أو وقائية إعالمية غايات : 

              وممتلكاته الشخصية وسالمته أمنه على الحفاظ شأنه من ما بكل األفراد توعية خالل وتتحقق من

 في الراغبين أمام الفرصة وتضييق وأشكالها أنواعها بكافة الجرائم وقوع منع ومتعلقاته وتبصيرهم بأساليب

 الصحة على والحفاظ المختلفة بأنواعها الكوارث أضرارو  مخاطر درء بأساليب وتوعية الجمهور ارتكابها

 .العامة
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 ضبطية أو قمعية إعالمية غايات : 

 أو مرتكبيها عن معلومات من يتوافر ما خالل من و الجريمة ارتكاب عند تبدأ غايات هي و

 مرتكب إلى تشير دالئل من يتوافر ما و معلومات و أقوال من الشهود  به يدلي ما و ارتكابها ظروف

 الشرطة ألجهزة عون كل لتقديم هممه شحذت حتى لجمهورل الحقائق هذه نشر تلفزيونال تولىيف الجريمة،

 أجهزة و األمن أجهزة بين كامال تعاونا الدور هذا يتطلب و ، عليه القبض إلقاء و الفاعل على للتعرف

 الجمهور يبصر و يطلع و ناحية من العدالة يحقق بما غيره يمس أن دون دوره كل يؤدي بحيث الشرطة

 .أخرى ناحية من الموقف بحقائق

 اجتماعية إعالمية غايات : 

 السلوك رعاية و األخالق لحماية اإلعالمية رسالته نشرب الغاية لهذه تحقيقه في تلفزيونال سعىي

 الفكرية التيارات حقيقة كشفو  التربويةو   األخالقية بالقيم الجريمة ضد المجتمع تحصين و االجتماعي

 االجتماعية الظواهر مواجهة و الجانحين األحداث رعاية تشمل و المنحرفة السلوكية األنماط و المشبوهة

 أيضا الجرائم مواجهة و التشرد و التسول و البطالة مشكلة مثل االزدهار و النمو و التقدم من تنال التي

 البيئة تلوث مظاهر مواجهة بأساليب الجمهور تبصير و البغاءو  الفسق أعمال مثل المجتمع تهدد التي

-162ص ص ،6006ناجي، إبراهيم). أنواعها باختالف الطبيعية الموارد إهدار من الحد و أشكالها بكافة

167.) 

 وذلك لتحقيقيحمل التلفزيون على عاتقه مهمة تبليغ رسالته في مجال التوعية بمخاطر الجريمة 

قمعية ضبطية  وغايات إعالمية وممتلكاتهم،غايات إعالمية وقائية منعية بتوعية األفراد بما يحفظ أمنهم 

باإلضافة لغايات إعالمية اجتماعية هدفها  المجرمين،تحدث عند ارتكاب الجريمة بما يتوافر من أدلة عن 

 ة والتربوية.حماية السلوك االجتماعي وتحصين المجتمع ضد الجريمة بالقيم األخالقي
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 الجريمة:مخاطر ب التلفزيونيةتوعية تاسعا: شروط ال

 عوامل نجاح حمالت التوعية بمخاطر الجرائم: -1

 التوعية بمخاطر الجرائم، والتي تتمثل فيما يلي: ال بد من توافر عوامل لنجاح حمالت

المعلومات حول هذه مور تتفاقم وتصل إلى حد األزمة فيجب جمع الكثير من فال نترك األ المبادرة:أ.

 الجرائم وتحليل المعلومات واستخالص النتائج.

 في إيراد المعلومات واالبتعاد عن الذاتية في طرح قضايا الجرائم وذلك بتحري الدقة لموضوعية:ا ب.

 فال بد من استمرارية الحملة التوعوية لتحدث أثرها المرجو. االستمرار: ت.

ية بهذه الجرائم مناسبة في أساليبها لكل األعمار والمستويات مما يجعل الحملة التوعو  التنوع: ث.

 (99-99، ص ص9009سيد عبد الرءوف، التعليمية. )

 يجب مراعاة جملة من  الضوابط  للتوعية بمخاطر الجريمة متمثلة في األبعاد التالية:و 

ويتمثل في االلتزام التام بالعقيدة اإلسالمية والبعد عن كل ما يتعارض مع األحكام  البعد الديني: -

 الشرعية أو يتطاول على علماء الدين.

ويتمثل في االمتناع عن كل ما يخرج عن العادات والتقاليد والقيم وعدم عرض ما  البعد االجتماعي: -

 يمس اآلداب العامة للمجتمع أو يخدش الحياء سواء بالصوت أو الصورة.

ويشير إلى عدم عرض ما يمس بالسياسة العامة للدولة أو باألهداف التي تقوم عليها  البعد السياسي: -

 هذه السياسة.

ويتمثل في منع كل ما يسيء ألمن المجتمع أو يؤدي لبث روح الفرقة والبغضاء بين  ني:البعد األم -

، 1222النجعي علي بن محمد، أفراده وعدم الحث على الجريمة أو عرض ما يشجع على انتهاك القوانين. )

 (117ص
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 لوقاية من مخاطر الجريمة:زيون ببرامج التوعية لشروط قيام التلف -2

جتماعية أن يقوم بدور فعال بتبصير المجتمع في جميع نواحي الحياة االإن التلفزيون يمكنه 

وقاية لل توعويةجالتي يمكن أخذها بعين االعتبار عند قيام التلفزيون ببرام الشروطواألمنية والثقافية، ومن 

 من الجريمة نجد ما يلي:

لتثقيفهم  ومحاضرات للجمهوروندوات عقد حصص  والتلفزيون بشأنالشرطة  والتواصل بين التعاون-أ

 منها. وسبل الوقايةمن أخطار الجريمة  أمنيا وتوعيتهم

 دعم االتصال المباشر بجميع شرائح المجتمع من خالل التلفزيون. -ب

 تفعيل دور التلفزيون في التوعية بالجريمة من خالل برامج وحصص تنشر حقائق الجريمة. -ت

 يمة من خالل التلفزيون.الجهود األمنية في مكافحة الجر  نشر-ث

مد التلفزيون بكافة المعلومات الالزمة حول الظواهر األمنية المتعلقة بالجريمة و متطلبات التوعية  -ج

 المناسبة لها.

منع المساهمة في  وتشجيعهم علىالتلفزيون بدوره بشأن تنمية الحس األمني للمواطنين  اضطالع-ح

 ( htm l99172 ، 9017)الجريمة. ومكافحة

تشمل مواد التوعية على جوانب هدفها غرس القيم الدينية والتربوية واألخالقية في النفوس، وتقويم  أن-خ

 االجتماعية. األخالق وتهذيب السلوك وتشجيع االلتزام بالضوابط
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العمل على إنتاج وبث برامج تعليمية و توعوية إخبارية من شأنها تدعيم وتنمية ثقافة األفراد وخاصة  -د

الشباب بخطورة المحاكاة والتقليد غير المرشد وكيفية وقاية أنفسهم من اآلثار السلبية لمواد الجريمة التي 

 يتلقونها.

 وتوعية الجمهور باآلثار السلبية لمواد الجريمة ودورها في تغيير السلوك وتوجيهه. تثقيف-ذ

شعارهم ة ومدى حساسيتهم واستالتلفزيون من مواد إعالميقدمه ياتجاهات األسر حول ما  استطالع-ر

 (2، ص9019وسار نوال، قصعة خديجة، لخطورتها عليهم. )

 .النشر الصادق للحقائق -ز

 تحليل المعلومات والكشف عن أبعادها من خالل عرض االتجاهات وآراء المختصين والخبراء. -س

 بث مشاعر الطمأنينة في نفوس الجماهير. -ش

 المادة اإلعالمية التي يقدمها التلفزيون:الشروط الواجب توافرها في  -3

جملة من الشروط  المقدمة للتوعية بمخاطر الجريمةيجب أن تتوافر على اإلعالميةالمادة  نإ

 والمتطلبات وهي:

تحديد األهداف التي تسعى المادة اإلعالمية لتحقيقها وتتوقف صياغة هذه األهداف على ماذا يريد  -أ

 ؟المادةمرسل المادة اإلعالمية؟ وما طبيعة الجهة المستهدفة بتلك 

أن تكون المادة اإلعالمية سهلة االستيعاب والفهم ومرتبطة بالمنظومة االجتماعية المتمثلة بالعقيدة  -ب

 والعادات للفئة المستهدفة.والقيم 

 أن تكون قادرة على جلب االنتباه وتدفع األشخاص لمتابعتها. -ت

غير صحيحة ال يتقبلها عقل الفئة المستهدفة الأن تكون قابلة للتصديق ألن المادة اإلعالمية  -ث

 .و التأثيروبالتالي تفقد قدرتها على اإلقناع
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المستهدفة وأن تشعر المادة اإلعالمية تلك  أن تتصل المادة اإلعالمية بمصالح وطموحات الفئة -ج

تنبثق المادة اإلعالمية من الفئة بأنها بحاجة إلى مضمونها ومن هنا يأتي التأكيد على ضرورة أن 

 الفئة المستهدفة وليست مفروضة عليها.حاجات 

على الحاجة تركز مر واإلجبار و أن تقدم المادة اإلعالمية إلى الفئة المستهدفة بطريقة تخلو من األ -ح

 والضرورة.

أن تقدم المادة اإلعالمية بصورة منسقة ومترابطة مع بعضها البعض وخالية من التناقض فالوعي  -خ

 البشري ال يقبل التناقضات.

أن يكون مضمون المادة اإلعالمية قابال للتنفيذ وتتوفر فيه عناصر تحويله إلى سلوك لدى الفئة  -د

ناس قادرين على تحويل األفكار واآلراء إلى خطط وأساليب المستهدفة، على اعتبار أنه ليس كل ال

 ووسائل وأنشطة إجرائية وسلوكية.

لدى جميع المستويات التعليمية والثقافية للفئة المستهدفة،  أن يكون مصاغا بلغة مفهومة وواضحة -ذ

 التأثيرفي وكلما كانت المادة اإلعالمية واضحة بلغتها سهلة بمعانيها كلما كانت احتمالية فعاليتها 

 أفضل. 

 و التأثير د الموقف في قدرته على اإلقناعسيرغم تعدد وسائط المادة اإلعالمية ال يزال التلفزيون و 

ونقل المادة اإلعالمية ألنه يعتمد على الربط بين أكثر من حاسة للمشاهد، فهو يربط بين السمع والبصر 

للمادة اإلعالمية خاصة إذا كانت المادة اإلعالمية  إضافة إلى الحركة المتمثلة بالصورة الحية المصاحبة 

الجمهور.  للتأثير فيتتضمن شواهد مادية فإن استخدام التلفزيون كوسيلة إعالمية ربما يكون األفضل 

 ( 21-20، ص ص9007)حسين سالم الشرعة، 

قناعيا قويا، فهو افي التلفزيون يشاهد الجمهور ويسمع عن األحداث المنقولة مما يترك فيه تأثيرا ف

لم يعد يجعلهم من المتابعين للحدث بل من شهوده وحضوره، وبما أن اإلنسان ال يشكك في الشيء الذي 
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يراه بعينيه ويسمعه بأذنه فإنه يأخذ ما يراه في التلفزيون من أحداث وأخبار كحقيقة ال تقبل النقاش، على 

يث تترك آثارا متفاوتة ومتغايرة من خالل اكتمال الرغم من أن تلك الحقائق واألحداث يمكن معالجتها بح

)فؤاد أحمد العرض وأسلوبه ودرجة التركيز على عناصره للحكم فيما يعرض وما يحجب عن المشاهدين. 

 (992-999، ص ص9011الساري، 

و التي بدورها تتطلب  توعيةية بمخاطر الجريمة يقوم على وجود حمالت التوعية التلفزيون تحقيق إن

من مع االستمرارية و التنوع بحيث تناسب عدة فئات  ،معلومات حول الجرائم و تحري الدقة في ذلكتوافر 

المجتمع و نبذ الجريمة، كما  أوالدولة  بأمنالتمسك بالعادات و القيم و تجنب المساس  و كذا المجتمع،

التلفزيون من خالل و األمنأجهزةيستوجب قيام التلفزيون ببرامج التوعية للوقاية من مخاطر الجريمة تعاون 

المعلومات  و مد التلفزيون بكل، الحصص التوعوية بمخاطر الجريمة و االتصال بشتى شرائح المجتمع 

تكون المادة  أنكما يجب  ،لها  السلبية باآلثارو توعية الجمهور  األمنيةتعلق بالمشكالت ت التي

  نابعة من حاجات الفئات المستهدفة. سهلة الفهم و تجذب انتباه الجمهور وصحيحة  و  اإلعالمية
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 المستخدمة للتوعية بمخاطر الجريمة: رقوالط ساليباأل عاشرا:

   الجريمة: مخاطر والوقاية من للتوعية العربية اإلعالمية اإلستراتيجية -1

         يناير 2-4 من الفترة في بتونس انعقدت التي الثالثة دورته في العرب الداخلية وزراء مجلس أقر

 عدة على االستراتيجية وقد اشتملت الجريمة مخاطر والوقاية من للتوعية اإلعالمية اإلستراتيجية 1992

 : منها منطلقات

 .األخالقية و الدينية بالقيم الجريمة ضد العربي المجتمع تحصين −

 .واألنظمة واحترام القوانين السوي بالسلوك للتحلي المواطن توجيه −

 لحماية الوقائية التدابير اتخاذ وتبصيره بأهمية الجريمة من الوقاية بطرق العربي المواطن توعية −

 .وممتلكاته نفسه

             الجريمة من للوقاية المتخصصة األجهزة مع بالتعاون واع عام رأي تكوين في اإلسهام −

 .ومكافحتها

 .الجريمة مخاطر من للوقاية بمسؤولياتها للنهوض اإلعالمية المؤسسات تطوير −

 .األمنية األبعاد ذات الوسائل و للظواهر اإلعالمي التناول تحكم تقنية و علمية ضوابط وضع −

 .االستقرار و األمن على الحفاظ في األمنية األجهزة دور إبراز −

 الرحيم عبد). الجريمة مخاطر من والوقاية األمنية التوعية مجال والدولي في العربي التعاون تطوير −

 (11-10 ص ص ،6002 حامد، الدين نور

 :اآلتية المجاالت في والتي تمثلت األهداف هذه تنفيذ وسائل اإلستراتيجية هذه وقد استعرضت

 

 



مةدور التلفزيون في محاربة الجري                                     الفصل الثالث:     
 

145 
 

 :الجريمة ضد المجتمع تحصين مجال في -أ

 بالضوابط مستهدية النبيلة القيم غرس على تركز إعالمية مواد بإعداد اإلستراتيجية نادت

 للبرامج السلبية اآلثار من للحد تدابير من يلزم ما اتخاذ واإلسالمية مع العربية للمجتمعات االجتماعية

 .االنحراف وتزرع بذور للجريمة تروج التي

 :العربي المواطن توجيه مجال في -ب

وتهذب  وتقوم األخالق التربوية األسس تراعي برامج إنتاج في اإلسهام على اإلستراتيجية أكدت

 .والشباب األطفال نفوس في األمني الوعي لغرسوالتعليم  التربية برامج استثمار مع السلوك

 :الجريمة من الوقاية بأهمية المواطن توعية مجال في -ت

 تشجيع مع العرب المواطنين بين األمني الوعي لنشر إعالمية برامج بإعداد اإلستراتيجية نادت

 .وغيرها الشرطة أصدقاء جمعيات إسهامات

 :واع عام رأي تكوين مجال في -ث

 الطوعية النشاطات دعم في األمنية األجهزة مع للتعاون الجمهور دور تنشيط على اإلستراتيجية ركزت

 .المجتمع فئات كافة لتشمل األمنية التوعية برامج تنويع و تكثيف و األمنية األجهزة لعمل المساندة

 :اإلعالمية المؤسسات تطوير مجال في -ج

قامة ندوات والدراسات اإلعالمية البحوث بتشجيع اإلستراتيجية نادت  المؤسسات لتطوير وا 

 الدراسات مجال في وتشجيع الترجمة األمني اإلعالم أجهزة في للعاملين تدريبية دورات عقد مع اإلعالمية

 .الصلة ذات
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 :علمية ضوابط وضع مجال في-ح

 العام األمن على التأثير أو االنحراف تشجيع شأنه من ما كل نشر عدم على اإلستراتيجية ركزت

 .للنشر المعززة القانونية بالقواعد االلتزام مع

 :األمنية األجهزة دور إبراز مجال في  -خ

 مجال ومهامهم في الشرطة رجال دور إيضاح تكفل إعالمية مواد إعداد على اإلستراتيجية ركزت

 وفق وذلك ،والدولية العربية الشرطية المناسبات في اإلعالمي النشاط تكثيف مع الجريمة، منع

 :استراتيجيتين

وتتمثل في تغيير السلوك السلبي إلى سلوك إيجابي يتبنى المواقف األمنية التي  إستراتيجية التغيير: -

 تحقق األمن واالستقرار للفرد والجماعة.

وتتمثل في الحث على التعاون مع الجهات األمنية من ناحية واألفراد اآلخرين  إستراتيجية المشاركة: -

إذا تطلب األمر ذلك في مواجهة المتطلبات األمنية ومساعدة الشرطة في التصدي للجريمة وكشف 

 مرتكبيها.

لقائمة قناعية المباشرة وغير المباشرة العاطفية والمنطقية ابالمداخل اإل ستراتيجيتاناالوتأخذ هاتان 

شديد طبقا لمتطلبات الموقف وذلك من الثالث: البسيط والمعتدل وال على الترغيب أو التخويف بمستوياته

 (172، ص9007علي سيد إبراهيم عجوة، خالل البرامج المختلفة لتحقيق التأثير المنشود. )

 :والدولي العربي التعاون تطوير مجال في -د

 اإلعالمية المواد و البرامج تبادل و المشترك، اإلعالمي اإلنتاج بتشجيع االهتمام اإلستراتيجية أولت

       المشتركة، الميدانية البحوث إعداد و الثنائية االتفاقات عقد تشجيع مع الجريمة، من الوقاية مجال في
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 تعزيز و تدريبية دورات عقد إلى باإلضافة العربي، بالوطن األمني اإلعالم أجهزة لرؤساء لقاءات عقد و

 بتشكيل أيضا اإلستراتيجية نادت كما المتخصصة، الدولية و العربية الهيئات و المنظمات مع التعاون

 برأي لالستئناس األخرى المعنية الجهات و األمنية األجهزة ممثلي من مكونة األمنية للتوعية وطنية لجنة

 المحسن عبد).عليها المتفق األساسية بالمبادئ التزامها مدى و اإلعالمية البرامج يخص ما في اللجنة هذه

 (162-161 ص ص ،6002 ، احمد محمد بدوي

 طرق توعية األفراد بمخاطر الجرائم : -2

وذلك من خالل  الجرائممساعدة األفراد على اكتساب الحس المرهف بمختلف  فيالتوعية  ساهمت

 الطرق التالية:

والعالقات المتبادلة بين اإلنسان والعالم إدراك قائم على اإلحساس بالقضايا المحيطة باإلنسان  -أ

 المحيط به.

 منها.تبة عليها ووسائل الوقاية من حيث األسباب واآلثار المتر  مختلف الجرائممعرفة  -ب

محي الدين االحتكاك والتفاعل بين الفرد والمجتمع لمعرفة كيفية تصرفه حيالها سلبا أو إيجابا. ) -ت

 (11-17، ص ص9001 عبد الحليم، 

 التلفزيون للتوعية بمخاطر بالجريمة:أساليب  -3

                       على عدة أساليب ضرورية لوصول المادة اإلعالمية للفئة المستهدفة يعتمد التلفزيون 

 والتي تتجلى فيما يلي: نأو المتلقي

وهو من أهم األساليب للتأثير في المتلقي بمضمون المادة اإلعالمية ويعني ترديد موضوع  :التكرار-أ

 الجريمة باستمرار مثال، ولكي يكون التكرار ناجحا يجب أن يشتمل على شروط أهمها:
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 ال تسبب الملل لدى المتلقي. ةتقديمها بصور وأشكال متعدد :ع. التنو 

 حتى ال تفقد ثقة المتلقي المستهدف. :من المبالغة والخل .

وهو يقوم على التالعب بإدراك المتلقي بغرس فكرة معينة لديه دون وجود تبرير منطقي لذلك  . اإليحاء:

وقد يكون اإليحاء مباشرا أو غير مباشر من حيث وضوح المصدر والرسالة المتعلقة بموضوع الجريمة، 

عرض مخاطر اإلدمان على المخدرات بالتلفزيون هو رسالة غير مباشرة للناس واآلباء بأخذ حذرهم  فمثال

ويعتمد نجاح اإليحاء على  ، اآلباء فقط من هذه المادة رغم أن مضمون المادة اإلعالمية ال يخاطب

 الشروط التالية:

 حاء.فاألشخاص األميل للتقبل هم األكثر تأثرا باإلي ميل الناس للتقبل: -

فاإلنسان أميل لالستجابة لإليحاء إذا كان مضمونه يحقق بعض ميوله وال : التدرج في اإليحاء -

 يتنافر مع بناه المعرفية الحالية.

 يكون اإلنسان أكثر تأثرا باإليحاء عندما يكون وسط الجماعة التي ينتمي إليها.: اإليحاء الجماعي -

فأفضل وقت لإليحاء عندما تكون الفئة المستهدفة في حالة  استخدام اإليحاء في الوقت المناسب: -

عدم تيقن ولديها شك حول موضوع ما مع وجود نقص واضح في المعلومات لديها حول ذلك 

 الموضوع. 

وهي محاولة التأثير في كل فرد من أفراد المجتمع بأن الكل مقتنع بمضمون استخدام لغة األغلبية:  -ب

ا تم عرض مادة إعالمية حول المخدرات أو اختطاف األطفال يشار إلى أن المادة اإلعالمية، فمثال إذ

 أغلب أفراد المجتمع قد أظهروا استعدادا للتعاون في سبيل القضاء على هذه الظواهر واآلفات.

وذلك بإخفاء الحقائق عن المتلقي باستعمال الخداع والكذب وذلك يحدث عندما التمويه )التشويه(:  -ت

 المادة اإلعالمية. يصعب إثبات مضمون
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وذلك باستخدام صفات ذاتية محببة لدى المتلقي كإطالق صفات الوالء والشجاعة التأثير والتحويل:  -ث

 إلقناعه باألفكار.

ستهلك الجسد والجيب بشواهد وذلك بإثبات محتوى المادة اإلعالمية أن المخدرات تاإلثبات بالمنطق:  -ج

 على إقناع المتلقي.تعمل  معينة

، فمثال إذا ضخم موضوع الحرب يكون هناك ميل هو تهويل موضوع المادة اإلعالميةو  التضخيم: -ح

ذا ضخم موضوع التحرش أو العنف ضد المرأة يكون أمن وسالم في التعامالت مع النساء.   للسالم وا 

والمقصود تقديم موضوع المادة اإلعالمية بأقل عدد ممكن من الجمل  أسلوب االختصار مع التكرار: -خ

رار ذلك من حين آلخر كذكر التلفزيون عبارة: "المخدرات من أهم الحروب التي تشن على اإلنسانية مع تك

 في العصر".

بشكل  األمنية والمقصود هنا تناول موضوع المادة اإلعالمية التركيز على الكل وليس على الجزء: -د

إن الكل أكبر من مجموع  كلي وليس بشكل جزئي وهذا األسلوب يقوم على المفهوم الجشطالتي الذي يقول

األجزاء ولهذا فإن تناول موضوع المادة اإلعالمية المتعلقة بالتوعية بمخاطر الجريمة يكون تأثيره على 

، ص 9007حسين سالم الشرعة، تجزئته إلى موضوعات أو مواد منفصلة. ) تالمتلقي أفضل مما لو تم

 (100-29ص

 التلفزيون في التوعية بمخاطر الجريمة: وظائف-4

 يقوم التلفزيون بإعداد البيانات واألخبار المتعلقة بمختلف الجرائم. -أ

 يقوم بتغطية كافة األحداث المتعلقة بالجرائم. -ب

دوافعها ومحاولة غرس ومختلف الجرائم و القضايا األمنية  حولتوعية الجماهير بكل ما هو جديد  -ت

 وتحصينهم من الوقوع في األخطاء. المواطنينمنية لدى المفاهيم األ
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 توجيه الجمهور لإلجراءات التي يجب اتخاذها لمواجهة خطر داهم أو عند مشاهدة جريمة. -ث

)أميرة السعي المستمر والمنظم لتشكيل بيئة حاضنة لألنشطة األمنية وخلق رأي عام مساند لها.  -ج

  (File://D.Detailaspx?id=80&LinkKID=102،9017عبد اهلل جاف، 

و أخطار الجريمة على المجتمع و الفرد بعرض  نحرافيتوعية المواطنين بأضرار السلوك اال -ح

 النماذج المختلفة.

 بهذا المفهوم. والنظام وتعميق اإلقناعالمواطنين على احترام القوانين  حث -خ

بما يجب أن يتخذوه لحماية أنفسهم و تشمل التوعية إبراز أساليب  توعية األفراد و تبصيرهم -د

عصمت عدلي، األشخاص المنحرفين و الطرق المختلفة التي يمكن إتباعها لوقاية أنفسهم منها.)

 (929، ص 9002

توفير المعلومات الصحيحة للرأي العام بقدر ما تقتضيه متطلبات المهنة مع دراسة االتجاهات   -ذ

 وتحليلها. 

 مداد الجمهور باألخبار التي تصدر عن أجهزة األمن و ال تتعارض مع السياسات األمنية.إ -ر

 تنمية الوعي األمني وفق إستراتيجية واضحة على جميع األصعدة. -ز

إبراز الدور الذي تؤديه األجهزة األمنية في سبيل راحة الفرد و المجتمع و سالمتهما و  -س

 (197، ص  9000.)علي بن فايز الجحني، أمنهما

 تقديم شتى األخبار التي تهدف للتوعية بمخاطر الجرائم. -ش

 اتخاذها للوقاية من الجرائم. واإلجراءات الالزمتبصيرهم بالتدابير  -ص

 .االنحراف و للجريمة معادية عامة أمنية ثقافة نشر -ض

 (29، ص 9009ناجي،  إبراهيم) واالنحراف. الجريمة يقاوم عام أمني رأي تكوين -ط

  (1، ص9001محمود قظام السرحان، اإليجابي للعمل األمني ودوره االجتماعي. )إبراز الجانب  -ظ

file://D.Detailaspx
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 التلفزيون إعالم موضوعي دقيق يقدم المعرفة األمنية للناس بهدف الرفع من درجة الوعي األمني. -ع

من خالل التوعية بالجريمة من قوة المشاركة الجماهيرية في خدمة قضايا المجتمع  تلفزيونال يزيد -غ

 األمنية.

 في االرتباط بين المجال األمني و الجمهور. تلفزيونزيد الي -ف

األمنية  وحاجة األجهزة وحماية الفردعجز أي جهاز أمني عن القيام بفرده بمهمة توفير األمن  -ق

 (99، ص 9002ناظم جراح، ) معها.إلى تعامل وتعاون المواطنين 

هادفة  أخباراووقائع و  التي تنقل صور البرامجبذل الجهود المكثفة في إعداد بالتلفزيون  إذن يساهم

لتجنب وقوعها وعدم تكرارها من الصغار أو الكبار، وبذلك إن كل  تها مكافحو   الجريمة للتوعية بمخاطر

ه واإلرشاد وتبادل المعلومات حول أجهزة اإلعالم في حاجة لتحديد دورها ومسؤولياتها في التوعية والتوجي

 .(199-199، ص ص 1291، حمدعبد المجيد سيد أخطط األمن. )

، فهو يقتحم حياتنا دون فيناالتلفزيون بإمكانه الولوج إلى غرف نومنا دون استئذان وكذا التأثير ف

وقت محدد ودون قيود إذن فهو مؤثر وخطير وخطورته تكمن في تواجده وانتشاره األفقي والرأسي في حياة 

الجريمة من خالل تنوع موضوعات اهتماماته واألدوات الفرد والمجتمع وله دوره الفعال في الوقاية من 

 أربع زوايا: يكون من الناحية األمنية لتلفزيون من،وبالتالي فان النظر لالتي يستعملها

 : المسؤولية الوطنية االجتماعية -أ

أو التعليم إن المسؤول على األمن والوقاية من الجريمة والتوعية بمخاطرها ليس فقط أجهزة األمن 

 التلفزيون باعتباره وسيلة سمعية بصرية.أو األسرة ولكن أيضا 

 

 



مةدور التلفزيون في محاربة الجري                                     الفصل الثالث:     
 

152 
 

 القدرة على التأثير: -ب

فإلى أي مدى يستطيع ويمتلك التلفزيون القدرة على أداء األدوار المناطة به بقدرته على التأثير 

قدرته على  هنا تكمنوذلك من خالل مكانته في نفوس الناس، فإذا كان للتلفزيون جمهورا واسعا متنوعا 

 رضى الناس.التأثير وكسب تأييد و 

 الوعي: -ت

يجابيا وفعاال ومؤثراو  يجب أن يكون التلفزيون واعيا ، وهذا الوعي لن يتحقق إال بوجود وتوافر ا 

المعلومات الصحيحة للمجتمع من خالل أجهزة األمن، فإذا لم تساهم أجهزة األمن في إمداد اإلعالمي 

واضحة دقيقة عن الجرائم كان هذا اإلعالمي غير واعي وبالتالي غير مؤثر  التلفزيوني بمعلومات

باآلخرين أيضا من الضروري أن يعرف أفراد المجتمع وأن يتعاملوا مع الجريمة والظواهر التي تنشأ 

ليمارسوا دورهم بوعي فيتحول كل مواطن عادي إلى رجل امن وبذلك سيصبح أقل حاجة لمخبرين سريين 

 فهو مصدر المعلومات.  عن الجرائم

 :الممارسة العملية -ث

للتلفزيون دور هام في الوعي ألن اإلنسان الذي يشاهد ويستمع يستطيع أن يستوعب وهنا يتضح 

دور التلفزيون في تنمية إنسان صالح رافض للجريمة، إذن إذا كان التلفزيون مسؤوال ومؤثرا وواعيا فإنه 

إبراهيم العوجي، ايته من الجريمة وخلق أناس غير مجرمين. )بإمكانه الوصول إلى توعية الجمهور ووق

 ( 99-12، ص ص1299

لتبليغ المادة اإلعالمية حول الجريمة للجمهور و التي تتجلى في  يعتمدها التلفزيون أساليبثمة عدة 

، و تتمثل االستشهاد باألدلة والبراهينبتكرار المادة اإلعالمية لمحاولة التأثير بها في كل شرائح المجتمع 
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في تغطية أخبار الجرائم المختلفة وتوعية الجمهور بها و تحصينهم  الجريمة بمخاطر وظيفته  في التوعية

لذلك و حثهم على احترام القوانين و مكافحة شتى مجاالت  ةمن الوقوع فيها، بتزويدهم باإلجراءات الالزم

ية بالجريمة يتجلى في الوقوف على امن االنحراف و الجريمة ، وبذلك فدور التلفزيون في مجال التوع

 الجمهور بتوفير البيانات الواضحة الدقيقة وخلق مجتمع يناهض الجريمة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مةدور التلفزيون في محاربة الجري                                     الفصل الثالث:     
 

154 
 

 خالصة: 

من  األولىيلة الجماهيرية فانه يعد الوس نالتلفزيو انه نظرا للدور الفعال الذي يؤديه  إلىاخلص 

و هو يحظى بالعديد من الخصائص التي قد ، لمختلف الفئاتحيث  االنتشار وتنوع مواضيعه و مخاطبته 

العميق على الفرد  لتأثيرهالعالم نظرا  أنحاءفقد لقي انتشارا واسعا بشتى  أخرىال تتمتع بها وسيلة 

، إعالنية، إعالميةفهو بذلك يسعى للقيام بادوار تثقيفية ترفيهية اجتماعية ،نفسية، تعليمية، ،والمجتمع

حديثة، فهو يقوم  وأنماطمناحي جديدة  أخذتوالتي  أنواعهابشتى  اإلجراميةناوله للظاهرة ت باإلضافةإلى

مداد الجمهور والمعلومات حول مختلف الجرائم على الفرد والمجتمع، أضرارهابالتوعية من الجريمة و   وا 

وذلك بمد  ،كاتوالوطن والممتل األفرادبهدف المحافظة على امن  األنظمةوتبصير المواطنين بالقوانين و 

 أفرادالمعلومات الصحيحة الغير معتمة حول مختلف الجرائم ليتحقق بذلك تحصين األفرادبالبيانات و 

 منع وقوع الجرائم و درء مخاطرها.              تعريفهمبأساليبالمجتمع ضد الجريمة و 
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    التلفزیون الجزائري   نبذة تاریخیة عن : أوال

   التلفزیون الوطنیة ةالهیكل التنظیمي لمؤسس: ثانیا

    الجزائریة الخاصة التلفزیونیةالقنوات : ثالثا

 الجزائریة البرامج التلفزیونیةأنواع : رابعا
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   خالصة
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 تمهيد:

 عرجنا للتطرقفقد  عليه، لذلكقبل أن يصل إلى ما هو  تغيرات عديدة لقد شهد التلفزيون الجزائري
يث تناولنا فيها استرجاع السيادة عل التلفزيون مع االستقالل ح الجزائريالتلفزيون  نبذة تاريخية عنإلى 

لتغطية التراب  باإلضافة اإلعالموضع تحت سلطة وزارة  الذيالتلفزيون الجزائري  تأسيسلتنظيم و  إضافة
وما يتضمنه من  التلفزيون الوطنية ةهيكل التنظيمي لمؤسسكما تطرقنا لل ،الوطني بالبث التلفزيوني

 أنواع البرامج التلفزيونية ألهم كما نوهنا ،الجزائرية الخاصة التلفزيونية قنواتلل باإلضافة،مديريات 
التلفزيون  مهامإلى تطرقنا  أخيراعوية و و تعليمية  ترفيهية وت إخباريةو التي تتباين ما بين برامج  الجزائرية
   وفق ما جاء في مواد قانونية عدة.  الجزائري
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  :  نبذة تاريخية عن التلفزيون الجزائريأوال: 

 استرجاع السيادة على التلفزيون: .1

تهتم بهذه الوسيلة اإلعالمية  أنكان ال بد للسلطة  2691جويلية  50عند استقالل الجزائر في 
 12تسلم مختلف المؤسسات اإلعالمية وعلى رأسها التلفزيون، وفي  إلىحيث دعت اإلطارات الوطنية 

احتلت القوات الجزائرية مبنى التلفزيون وأمام هذا اإلجراء قدم العمال الفرنسيون استقالتهم  2691أكتوبر 
وتوقفت جميع البرامج حيث ظن الفرنسيون أن كل شيء سيتوقف بعدمهم لكن اإلطارات والعمال 

ن كانوا يعملون هناك رفعوا التحدي وقاموا بعمل جبار حيث أن جميع البرامج كانت تبث الجزائريين الذي
دون تسجيل وأصبح المذيع يعلن من الميكروفون وأمام الكاميرا:"هنا تلفزيون الجزائر" بدال من "هنا 

نية تحت راية التلفزيون الفرنسي" وفي نفس هذه الفترة تمكن الجزائريون من متابعة نشرة الثامنة التلفزيو 
 (62، ص1552نور الدين تواتي، االستقالل والمجسدة في العلم الوطني الذي نصب فوق مبنى التلفزيون. )

ورغم الظروف الصعبة وقلة الكفاءات وضعف القدرات المالية، فقد كان التحدي كبيرا أمام السلطة 
لى ضرورة تطويرها  الجزائرية التي أدركت بصفة واضحة الدور االستراتيجي لهذه الوسيلة اإلعالمية وا 

وتكييفها في الجزائر، حيث كيفت المصالح اإلعالمية آنذاك مهمة تجديد الهياكل التقنية واإلدارية 
عادة تنظيمها وتغيرات أهدافها وفقا لقواعد وأرضيات لمنطق جديد يحقق تحوال ذهنيا للجماهير  التلفزيونية وا 

 حتى تنير لمهامها الجديدة عن طريق:

 عادة تنظيم الهياكل اإلدارية.إ 
 ( .52، ص2666رشيد بن أيوب، إتباع سياسة محكمة في مجال التكوين المهني) 

وزيادة على هذا فالبد من اإلشارة إلى ظرفين كان لهما أثر في توجيه السياسة الجزائرية في ميدان 
لتلفزيون في العالم العربي، اإلعالم السمعي البصري، فالظرف األول أن استقالل الجزائر صادف انتشار ا

مما زاد من االهتمام بهذه التقنية، أما الظرف الثاني فهو الواقع الجزائري الموروث والمتميز بنسبة كبيرة 
من األمية، وهذا ما يعني أن جل الشعب ال يحسن القراءة وال مطالعة الصحف وال يمكن حينئذ للسلطات 

 األمية.ا تيسر التغلب على االتصال بها إال بالوسائل الشفوية ريثم

أما فيما يخص العالقات بين فرنسا والجزائر في مجال السمعي البصري، فقد انتهى األمر بتوقيع 
، تنص على التعاون في مجال الراديو 2692كانون الثاني، جانفي  12اتفاقية بين الحكومتين في 
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الثقافية للجزائر كما تتولى اإلذاعة والتلفزة والتلفزيون، وتعهدت فرنسا بمواصلة تقديم مساعداتها الفنية و 
نور الدين الجزائرية تقديم جميع الشروط الالزمة لتسهيل مهامه، كما تلتزم ببث الحصص باللغة الفرنسية. )

 (62-61، ص ص1552تواتي، 

 الجزائري: التلفزيونتأسيس و تنظيم  .2

اإلعالم، فأول مرسوم إعالمي تلفزيوني لقد تم وضع مؤسسة التلفزيون الجزائرية تحت سلطة وزارة 
وهو المرسوم الخاص بتأسيس وتنظيم التلفزيون الجزائري، حيث يعتبر هذا  2692أصدر في أوت 

المرسوم بأنه مؤسسة عمومية تابعة للدولة لها طابع تجاري وصناعي تتمتع بصالحية النشر المتلفز، أما 
كانت تغطية التلفزيون تنحصر بالوسط في  2699نة فيما يتعلق بالقطاع السمعي البصري إلى غاية س

العاصمة وضواحيها على مدى مئة كلم تقريبا، وبالغرب والشرق في مدينتي وهران وقسنطينة وضواحيها 
بذلت السلطات الجزائرية مجهودات  2699بحيث يتوفر على جهازي إرسال صغيرين، وابتداء من سنة 

حول ثالث ميادين أساسية وهي: زيادة الميزانية وتوسيع شبكات  لتقوية التلفزيون وتمركزت هذه الجهود
كما وضعت الدولة  ،اإلرسال وتقويتها، وأخيرا السماح لكل المواطنين الجزائريين باستقبال البرامج الوطنية

( والمخطط الرباعي األول 2696-2691مخططات خاصة مست التلفزيون وهي المخطط الثالثي )
مليون دينار خاصة بالتجهيز،  225( وهذا بتوفير 2611-2611الثاني ) ( والرباعي2615-2612)

-91تم اإلعالن عن األمر رقم  2691وفي إطار الصالحيات الخاصة بتنظيم التلفزيون الجزائري سنة 
منه على أن مؤسسة التلفزيون الجزائري هي مؤسسة ذات طابع صناعي  22، وينص في المادة 121

المعنوية واالستقاللية المالية وهي تابعة لوزارة اإلعالم وتوكل لها مهام احتكار  وتجاري وتتمتع بالشخصية
عبد الحميد البث وتسويق البرامج اإلذاعية والتلفزية عبر كامل التراب الوطني ومقرها الجزائر العاصمة. )

 (252، ص2620حيفري، 

 تغطية التراب الوطني بالبث التلفزيوني:  .3

تحول لقطاع التلفزيون بوضعه آنذاك تحت وصاية وزارة اإلعالم وفق نقطة  2691كان مرسوم 
القانون األساسي الجديد في عملية النشر التلفزي عبر جميع أنحاء الوطن واضعا نصب أعينه االستغالل 
نجاز البرامج وتسويقها واالشتراك في تصميمها ونشرها مع  األمثل لشبكة التجهيزات الخاصة بالتلفزيون، وا 

حرصت التلفزة الجزائرية على االعتماد على نفسها في  2615وابتداء من سنة ، ات الوطنية واألجنبيةالهيئ
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مجال تكوين إطاراتها وشهدت هذه السنة تخرج أول دفعة من التقنيين والفنيين والمصورين سرعان ما تلتها 
قرى لبعدها عن أجهزة ، ولم تكن برامج التلفزيون تلتقط في بعض الاتصصتخالدفعات أخرى في مختلف 

 (. 60، ص1552نور الدين تواتي، إعادة اإلرسال )

وفي مجال التجهيز كان الزما على التلفزيون آنذاك إقحام مجال التكنولوجيا الجديدة وتوفير 
االستثمارات الالزمة لتقليص الفوارق الجهوية، وتجلى كل هذا من خالل المخططين الرباعيين األول 

ة للمخطط الرباعي األول فقد حرص المخطط على تعزيز الوسائل المتعلقة بدعم عملية والثاني، فبالنسب
 2612اإلنتاج وحرصا من الدولة على جعل التلفزيون في متناول الجميع وقد أثمرت مجهوداتها سنة 

عبد الحميد حيفري، .)2611بإنجاز محطة جديدة في وهران باإلضافة إلى توسيع محطة قسنطينة سنة 

 ( 221ص ،2620

لتبث نشرة الثامنة باللغة العربية إلى جانب الحصص  2611أما عن تعريب البرامج فقد بدأ عام 
عاما مشهودا في حياة الجنوب الجزائري إذ عاشت مدينة بشار  2612الثقافية والرياضية، وكان عام 

تصال بالشبكة تمكنت المحطة من اال  2610ميالد محطة بث لنشرات األخبار المحلية، وفي فيفري 
لإلرسال بمدينة بني  21الوطنية للمواصالت واالنضمام إليها بواسطة القمر الصناعي، وبتدشين المحطة 

عباس تمكن المواطنون في أقصى الجنوب من تتبع األحداث الوطنية والدولية عبر الشاشة الصغيرة 
ع االستفادة من هذا المجال وباقتحام عالم االتصال بواسطة القمر الصناعي سعت الجزائر إلى توسي

 العلمي الحديث وجاء مشروع توسيع الشبكة ليشهد ما يلي:

 .2615توحيد شبكة التلفزيون في الشمال  -
 استخدام األقمار الصناعية. -
 تنصيب محطات في كل من سطيف، جانيت، غرداية. -

 تثبيت التلفزيون في الجزائر: .4

كانت الجزائر من بين الدول العربية واإلفريقية األولى التي توفرت على التلفزيون الذي أدخله 
المحتل الفرنسي في البداية، وقد عكف اإلطارات والمسؤولون على أهمية الدور الذي يلعبه فعمم استعماله 

نات تم االنتقال من نظام بتوسيع الشبكة الموجودة لتشمل كل النواحي النائية للبالد، وفي أواخر السبعي
إلى نظام تلوين البرامج، وكانت الجزائر من الدول األولى التي انتقلت بصفة نهائية من  األبيضواألسود
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، كما وفرت السلطات 2616بث البرامج باألبيض واألسود وتحويلها إلى برامج ملونة وكان ذلك سنة 
قبال الناس على اقتناء  أجهزة استقبال تلفزيونية فكان توفيرها أمرا جد صعب، فبعد توسيع شبكة اإلرسال وا 

بدأت الجزائر تنتج هذا  2625هذا الجهاز فإنه أصبح قليل الوجود في السوق، ولكن ابتداء من سنة 
فترة السبعينات عرفت إمكانيات  أنموجودا في السوق، ومجمل القول  2622الجهاز وأصبح في سنة 

 لمردود كان دون المستوى لجملة من األسباب، تمثلت في:مادية قادرة على اإلنتاج غير أن ا

 قلة الخبرة بالوسائل السمعية. -
 (62، ص1552نور الدين تواتي، اإلطار السياسي الواحد الذي كان يوجه اإلنتاج الثقافي. ) -
ومع التقنيات الجديدة لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال تحدت اإلطارات الوطنية الظروف الصعبة   -

أن تضمن استمرار الحياة لتلك المؤسسة لتقدم للمشاهد برامج وطنية، ولقد عبرت معظم  واستطاعت
على وجوب استخدام اإلعالم لمحاربة  2619والميثاق  2691المواثيق مثل ميثاق الجزائر 

اإليديولوجيات الرجعية، وأنه يجب على الصحافة واإلذاعة والتلفزة أن تعمل على نشر ثقافة رفيعة 
لى جانب إعادة التنظيم اإلداري شهدت سنوات كفيلة با الستجابة للحاجيات اإليديولوجية والجماعية، وا 
التي أولتها الدولة لفائدة القطاع االعتمادات مجهودات استثمارية هائلة تمثلت في  اتالسبعين

( 250ص، 2620عبد الحميد حيفري، . )2696مليون دج سنة  22التلفزيوني حيث قدرت االعتمادات بــ 
مليار هذا إلى جانب استثمارات تجهيز التلفزيون بأرقى المعدات  25ت سنواعشر في ظرف  بلغتو 

العصرية وكذا توسيع شبكات التلفزيون فلقد تمكنت الجزائر من إنجاز شبكة لالتصاالت عبر األقمار 
على استئجار ( ينص intelsatالصناعية بموجب اتفاق بين الجزائر والمنظمة الدولية لالتصاالت )

محطة  15قمر صناعي تابع للمنظمة يقوم بضمان ونقل البرامج إلى كل سكان الجنوب وتم انجاز 
 محطة جديدة. 222جديدة بين اإلذاعة والتلفزيون ولم تصل الثمانينات حتى اكتملت 

ولقد تمت تغطية كل من الجزء الشمالي وتوحيد الشبكة الوطنية وربطها بمراكز البث الثالثة 
الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة( وتغطية جنوب التراب الوطني عن طريق محطة توصيل قمرية، )

كما استطاعت الحكومة أن تجلب  الجهوية،ورافق هذا العمل تجديد أجهزة اإلنتاج وتجديد المراكز 
ضة، ولقد الجمهور الجزائري نحو هذا الجهاز بخفض أسعاره ليكون رهن إشارة الفئات الجماهيرية العري

جهاز ثم ارتفع إلى  055555إلى  2610كان عدد أجهزة التلفزيون يتضاعف سنويا حيث وصل عام 
 (255-66، ص ص1552نور الدين تواتي، . )2621أكثر من مليون جهاز عام 
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كانت مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري أعيدت هيكلتها بموجب  RTAإن مؤسسة البث التلفزي 
مؤسسات عمومية حسب  1إلعطاء تاريخ ميالد  2629جويلية  52المؤرخ في  29-219المرسوم 

 االختصاص التالي:

 .ENTVالمؤسسة الوطنية للتلفزيون الجزائري  -
 .ENRSالمؤسسة الوطنية لإلذاعة الصوتية  -
 .ENTDيوني المؤسسة الوطنية للبث التلفز  -
 .ENPAالمؤسسة الوطنية لإلنتاج السمعي البصري  -

ن هيكلة قطاع التلفزة الجزائرية جاء ضمن السياسة اإلعالمية التي نوهت بالدور الفعال الذي  وا 
يمكن أن يلعبه اإلعالم والتلفزة في بناء مجتمع عصري، كما أشادت هذه السياسة بإعادة الهيكلة باألهمية 

نصت أيضا هذه السياسة على توفير جميع الشروط واللوائح السياسية والمتعلقة بحق اإلعالمية، ولقد 
المواطن في إعالم موضوعي وشامل، إلى جانب تنويع وسائل اإلعالم وتوسيعها، وقد نصت هذه السياسة 

جاوبة على اإلسراع في إعادة هيكلة وتنظيم المؤسسات اإلعالمية بغية تطويرها وزيادة فاعليتها وجعلها مت
مع متطلبات اإلعالم المعاصر، وهكذا تواصلت مسيرة التلفزيون بالحرص على مواكبة التطورات السريعة 
والمتواصلة في مجال االختراعات واالبتكارات التكنولوجية الخاصة بعالم االتصال ليبدأ مشوار جديد 

 للتلفزيون.

 52الوطنية وقد جاء في المادة يتضمن إنشاء مؤسسة التلفزة  2629لسنة  211-29وفق المرسوم 
مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي وصيغة اجتماعية ثقافية تتمتع بالشخصية المعنوية  تنشأ-

 واالستقالل المالي تسمى مؤسسة التلفزة الوطنية.

 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير اإلعالم.51المادة 

  : يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر.52المادة 

: تتولى المؤسسة الخدمة العمومية للبث التلفزي وتمارس احتكار بث البرامج التلفزية في كامل 51دة الما
 (252، ص1552نور الدين تواتي، التراب الوطني. )
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 مظاهر التطوير في التلفزيون: -5

في الحقيقة أن التلفزيون لم يعرف تغيرات جذرية منذ نشأته باستثناء استخدام األلوان في منتصف 
من القرن الماضي ومطلع هذا القرن شهد تطورات وتغيرات جذرية  األخيرةالستينيات، إال أنه في العشرية 

تدفع تلفزيون مطلع )عالي التحديد والوضوح(، وهي تغيرات  TVHDأدت إلى ظهور ما يعرف بالتلفزيون 
هذا القرن ألن يكون مستطيل الشكل، وبصوت "ستيريوفوني"، وبصورة عالية الوضوح وبمشاركة أكبر 

 (12، ص1551محمد شطاح، للجمهور في العديد من مراحل إعداد الرسائل اإلعالمية. )

 الشكل: -أ

شاشة السينما، وهذا مكن واالقتراب من أكثر فيما يتعلق بشكل الشاشة فإنها تتوجه نحو االستطالة 
ملم دون الحاجة إلى استخدام ذلك الشريط األسود في أعالها  20التلفزيون من عرض األفالم السينمائية 

وأسفلها نظرا لعدم تناسب الصورة السينمائية مع الصورة التلفزيونية سابقا، وهذا يرشح  التلفزيون ألن يحل 
ولمدة طويلة بسمات العرض الجيد والمالئم لمختلف محل دور العرض السينمائي التي ظلت تنفرد 

المنتجات السينمائية، وهناك الكثير من الدراسات التي رصدت هذه العملية وكشفت عن التراجع المذهل 
لمبيعات دور العرض السينمائي من التذاكر مقابل تنامي هائل لجمهور شاشات العرض التلفزيوني. 

 (221، ص1551فضيل دليو، )

 الصوت: -ب

نوع آخر من التطوير ألنه  وه و HIFIإدخال الصوت الرقمي المجسم اإلستيريوفوني من نوع 
الذي PALمهما كان نظام االستقبال في الوقت الحالي فإن الصوت يبقى رديئا ما عدا النظام األلماني 

انب ، لذلك فاألبحاث ما انفكت تتناول هذا الجF.Mيمنح صوتا معادال للصوت اإلذاعي على أمواج 
 قصد تحقيق استماع جيد ومشوق من قبل جمهور الوسيلة.

 الدبلجة: -ت

هناك تغيرات وتطويرات يشهدها هذا الجانب، فالحصة أو البرنامج الواحد يمكن أن يرسل بلغات 
على ذلك بإمكان  األمثلةمتعددة، وكل مشاهد يختار اللغة التي يستمع بها إلى البرنامج أو الخبر، ومن 

يتابع األخبار والتعليقات باأللمانية بالنسبة لأللمان، وبإمكان زميله في نفس العمارة أن يتابع  أنالمشاهد 
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، وقد EuroSportو EuroNewsاألخبار باللغة اإلسبانية، وهذا ما تعمل به حاليا بعض القنوات مثل 
ارية التي تبث إلى تعمم المشاركة على الكثير من القنوات التلفزيونية مستقبال وخاصة القنوات اإلخب

 جمهور واسع يتميز بكونه غير متجانس لغويا وثقافيا.

 االتجاه نحو الشاشة المسطحة: -ث

للتقليل من حجم التلفزيون وسمكه تتجه الشركات المهتمة بصناعة التلفزيون إلى االهتمام بهذا 
وظروف المستقبل من المجال ألن حجم التلفزيونات الحالية ال يتالءم والتكنولوجيا المعاصرة من جهة 

كلغ في حالة  225و 15كلغ وقد يصل إلى  25و 10جهة أخرى، فاألجهزة الحالية يتراوح وزنها بين 
م ولكن  2وتتجه األبحاث إلنتاج تلفزيون بشاشة كبيرة قطرها أكثر من  EcranGéantالشاشات العمالقة 
لتلفزيونات العادية فإن األبحاث تتجه سم،أما بالنسبة ل 25كلغ وسمكها ال يزيد عن  20وزنها ال يتعدى 

سم، وقد بدأت نماذج منها تعرض في بعض  25ال يزيد سمكها عن  TVMuralesإلى إنتاج تلفزيونات 
األسواق وبالتالي فإن تلفزيون المنزل المستقبلي سيكون بمثابة "لوحة زيتية" يضعها صاحب المنزل في أية 

ا لمشاهدة العرض التلفزيوني وهذا التطوير من شأنه أن يزيح زاوية من المنزل أو أي حائط يراه مالئم
محمد شطاح، ألي مكان يوضع فيه. ) ئمتهالراديو من األماكن التي ظل يحتلها بفعل سهولة نقله ومال

 (12-11ص ص ،1551

 اإلخراج التلفزيوني: -ج

طريقة إخراج البرامج يشهد أيضا اإلخراج التلفزيوني تغيرات جذرية وقد بدأنا نالحظ ذلك من خالل 
االستعراضية وكذلك اإلعالنات فاألبحاث تتجه إلى إدخال تغيرات هائلة، ولعل المثال اآلتي يوضح ذلك 
فقد أشارت إحدى الدراسات إلى أنه وفي مجال اإلعالنات وخاصة الرياضية وبخصوص اللوحات التي 

شهد ثورة جديدة ال تجماعية األخرى مالعب كرة القدم والتنس أو باقي الرياضات ال وانبتوضع على ج
لبطولة العالم لكرة القدم أصبح بإمكان المشاهد  62عهد للمشاهد بها في التجارب السابقة، ففي دورة 

، وفي نفس الوقت يشاهد مراءاألملعب  وانبعلى ج Fordاألمريكي أن يشاهد إعالنات عن سيارة 
وذلك بطريقة  Renaultأو  Peugeotرد عن سيارة الجزائري أو الفرنسي إعالنا مكتوبا مكان لوحة فو 

على  Peugeotويضع مكانها سيارة  Fordتقنية حديثة، ويقوم من خاللها المخرج بنزع صورة سيارة 
 مستوى الشاشة في حين أن الواقع عكس ذلك.
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الشيء بالنسبة لنشرات األخبار التي استفادت من نفس التطورات إذ عرف مجال إخراج  نفس
ثورة حقيقية على مستوى التصوير والتخزين والبث، فقد تخلت المحطات اإلخبارية عن استخدام  األخبار

كام ام وتوجهت نحو استخدام كاميرا البيط29المانيتوسكوب والميكروفون الالسلكي والفيلم السينمائي 
ستخدام في النص لتصل إلى ا Télé Prompteurواالستعانة بجهاز العارض في التسعينيات واستخدم 

، 2662الدين العياضي،  نصرالديكور االفتراضي وغيرها من التكنولوجيات التي سنتعرض لها الحقا. )

 (11ص

 :TV. Interactiveتلفزيون المشاركة  –تنمية مشاركة المشاهد  -ح

هذا التغيير سيقلب موازين النظرية التي جاء بها "مارشال ماك لوهان" من حيث تصنيفه لوسائل 
وسائل باردة وأخرى ساخنة ووضع التلفزيون ضمن الوسائل الباردة التي ال تقتضي ما يسمى  اإلعالم إلى

بمشاركة المستقبل في صنع الرسالة اإلعالمية،من األمثلة على ذلك ما توصلت إليه إحدى الشركات 
نه أن الكندية إذ حولت المشاهدين من وضعية االستقبال السلبي إلى مشارك أو "مخرج إضافي" إذ بإمكا

مكانية إعادة اللقطات التي يريدها وخاصة في  يختار وضعية الكاميرا أو الزوايا التي تلتقط منها الصورة وا 
المقابالت الرياضية أو منازالت المالكمةوهناك اآلن جيل من التلفزيونات التي تعرض على شاشاتها أربع 

ي يريده أو القناة التي يريدها من خالل تكبير برامج أو أربع قنوات تلفزيونيةوالمشاهد يختار البرنامج الذ
وجودها على الشاشة، وحصر البرامج والقنوات األخرى في زوايا معينة حتى يتسنى له متابعة القناة التي 
 يريدهاأو البرنامج الذي يريده دون تفويت فرصة مشاهدته لبرامج أخرى يعجز التلفزيون القديم عن توفيرها.

وبفضل هذه التغيرات فإن أسعار الجهاز )التلفزيون( ومختلف ملحقاته تتجه إلى جانب ذلك فإنه 
نحو االنخفاض وبالتالي ستكون هذه الوسيلة في متناول الكثير من الشرائح االجتماعية، فبعد أن كان 

وائي الجهاز في الستينيات تعبيرا عن الثراء والرفاه االجتماعي وخاصة في البلدان النامية وبعد أن كان "اله
المقعر" تعبيرا عن ذلك أيضا في نهاية الثمانينيات فإن امتالك جهاز التلفزيون وملحقاته الجديدة لم يعد 
معيارا للتصنيف االجتماعي بقدر ما أصبح متاعا من أمتعة المنزل يشارك في امتالكه الفقير والغني على 

ول البحوث االجتماعية واإلعالمية حد سواءوهذا ما يجعل البحث في تأثيرات هذه الوسيلة من أهم حق
وذلك لكثافة انتشارها وتنوع مضامينها، ولقدراتها الهائلة في جلب أعداد هائلة من الجمهور وهي سمة ال 

 (11، ص1551محمد شطاح، تستطيع أية وسيلة من وسائل االتصال الجماهيري الحالية أن تنافسها فيها. )
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 الوطنية: التلفزيون ةسالهيكل التنظيمي لمؤسثانيا: 

 :ما يلي التلفزيون الوطنية ةالتنظيمي لمؤسسيضم الهيكل 

  المديرية العامةDirection Générale(D.G) 
 مؤسسة التلفزة.لمكلفة بالسهر على السير الحسن إنها  -
 إنها ممثلة بمدير عام ومساعد للمدير العام. -

 ( المديرية الخاصة باإلعالمDirection spéciale. d. information) 
 اقتناء كل المعلومات الوطنية والدولية.مكلفة ب -
نجاز الحصص التي تغطي األحداث. -  إقامة وا 
 البث اليومي لهذه البرامج والحصص. -

 ( مديرية إنتاج البرامجDirection de fabrication des programmes) 
 نتاجات السمعية البصرية.مكلفة بإنجاز اإل -

 مديرية البرمجة 

توزيع المنتوج اإلعالمي المنتج محليا  ، و مراقبة وتنظيم كل البرامج والحصصو  باقتناءمكلفة  -
 يشبه إدارة التحرير في الصحيفة. يوالمستورد ليتناسب مع الوقت المحدد وه

 إلى مديريتين فرعيتين: البرمجة  تتفرع مديريةو 

 مديرية البحث وشراء البرامج. -
 برامج.المديرية الفرعية الستغالل وبث ال -
  وتضم بدورها قسمين:: مديرية البحث وشراء البرامج -
 البحث وشراء البرامج الوطنية:وقسم   قسم البحث وشراء البرامج غير العربية -
قسم البحث وشراء البرامج غير العربية: يستقبل هذا القسم دوريا عن طريق البريد معلومات  -

المتعاملين األجانب الذين يصل عددهم حسب ووثائق تتعلق بأخذ البرامج المنتجة من طرف 
 عامال. 155ح مسؤول البرمجة إلى حوالي تصري

 البث للخارج: لقد أولت المديرية اهتماما بالغا لهذا القسم بعد عملية البحث وشراء البرامج الوطنيةقسم  -
 من أجل تشجيع اإلنتاج الوطني ومن أهم التعاونيات الخاصة التي يتعامل معها هذا القسم:
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 (.A.V.Pورشات إنتاج فيدو ) -

 (.I.V.Pإيماجيك إنتاج فيديو ) -

ليكم فيديو ) -  (.M.O.I.Pمنكم وا 

سنة وتجدر اإلشارة إلى أن العقود األولى التي تمت بين مؤسسة التلفزة وهذه التعاونيات كانت 
التعامل مع مؤسسات تدخل في إطار القطاع العام بإال أن اإلنتاج وتطويره من جهة أخرى يتم  2662
 مثل:

 .(CAAICالمركز الوطني للفن والصناعة السينماتوغرافية ) -

 .(ANAFالوكالة الوطنية لألحداث المصورة ) -

 . ( ENAFالمؤسسة الوطنية لإلنتاج السمعي البصري ) -

 قسم البحث والشراء مكلف بـــ: بصفة عامةو 

 بحث واقتناء البرامج بجميع أشكالها. -

 دراسة اقتراحات جميع البرامج. -

 التفاوض من أجل حقوق البث. -

 ضمان تغذية دائمة للقناة الوطنية من حيث البرامج.   -

 : المديرية الفرعية الستغالل وبث البرامج -

 والمديرية الفرعية لبحث وشراء البرامج وهو مكمل للقسم األولهذا القسم بدوره يدخل ضمن نطاق 
وعملية شراء البرامج العربية ، شركة عربية باإلضافة إلى شركات أخرى للتوزيع 205يتعامل مع ما يقارب 

يكون استغاللها لمدة تصل إلى خمس سنوات وبالتالي مع انقضاء المدة يتحصل قسم الشراء بمؤسسة 
وسبب هذه التسهيالت راجع إلى أن السوق العربية  %05على تخفيض مالي قيمته التلفزة الوطنية 

المنتجة للبرامج محددة ألن المنتج العربي معروف بأنه يبيع للقنوات العربية فقط على خالف البرامج 



 الفصل الرابع:                                     التلفزيون الجزائري بين النشأة والتطور

 

167 
 

نور الدين تواتي، األجنبية التي تجد صدى عالميا خاصة األمريكية التي تتخذ من العالم سوقا تجاريا لها. )
 (212-211صص، 1552

 ( مديرية المصالح التقنية والتجهيزاتD.S.T.E) 
 مكلفة باستغالل وصيانة محل الهياكل وتطوير اإلنتاج في المؤسسة. -

 :مديرية العالقات الخارجية 
 مكلفة باقتراح وتجسيد كل العقود واالتفاقات والمعاهدات الثنائية والمتعددة األطراف. -
 (222-225، ص ص1552تي، االدين تو  نور) -
 مديرية األخبار: -

وهو القسم الذي يتم فيه إنتاج وبث األخبار اليومية في نشرات رئيسية ومواجيز لألنباء ذلك أن 
 .التلفزيونيالوظيفة اإلخبارية هي جوهر العمل 

 مديرية الشؤون المالية والتجارية: -

وتشمل عالقات المؤسسة اإلعالمية مع شركائها وقد  تتولى كل الجوانب المالية الداخلية والخارجية
 تدمج بعض القنوات التلفزيونية الشؤون اإلدارية والتنظيمية للمؤسسة مع هذه المديرية.

 مديرية الشؤون الفنية والهندسية: -

أجهزة اإلرسال والصيانة  إرسال وبث الرسالة اإلعالمية مثلوهي التي تتولى بأقسامها المختلفة 
 البث. واستوديوهات

 مديرية البحث والتخطيط: -

حيث تقوم بعمليات التقويم والتخطيط من أجل أن تستمر  ورفع كفاءتهاتضمن حسن عمل التلفزيون 
على تحسين الخدمة اإلعالمية كما ونوعا، كما تتضمن بحث عالقة الوسيلة اإلعالمية بالجمهور المتلقي 

 (222، ص1525مال العيفة، جمن خالل عمليات منظمة لسبر اآلراء. )

 م الموارد البشرية فيتكون من :قس أما

 .األفراد العاملون بمختلف المصالح والقائمة بمختلف المهام 
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  ،قنوات اإلرسال، االستقبال،  التسجيل،األبنية واألساليب الفنية )قاعات اإلعداد والعرض
 أجهزة التصويت والتسجيل(.

  يخضع العمل في التلفزيون إلى جملة من القواعد والحقوق قواعد السلوك المعروفة )النظام
 والواجبات والجزاءات باإلضافة إلى قانون أخالقيات المهنة(.

  المراكز واألدوار: تضم مؤسسات بناء هرمي للسلطة يبدأ من العمال البسطاء إلى العمال
 ر العام للتلفزيون.المتخصصين ثم التقنيين والتقنيين السامين لدى رؤساء المصالح إلى المدي

 .الرموز والسمات 
 ( .ص ص1551مراد زعيمي، المنهج: يخضع التلفزيون إلى السياسة اإلعالمية العامة للدولة ، 

62-61) 

 يلي:ما على  الجزائري تلفزيونالاليومية لبرنامج  وتشمل الخطة

 إليه. المشاهدين برنامج افتتاح لجذب 
  لهالبرنامج اليومي الذي يتكون من برامج يفصل بينها اإلعالن وتمتاز الوحدات المكونة 

 بقصرها وتنوعها.
 أن يترك أثرا حسنا لدى  على برنامج ختامي قد يطول حسب الوقت والحاجة ووظيفته

 المشاهدين.

في فترة  وتقوم معظم المحطات التلفزيونية بعرض برامجها التي تجذب أكبر عدد من المشاهدين
الغروب أو في المساء المبكر، ويفضل إرسال برامج األطفال الذين ليسوا في سن االلتزام في الصباح 
والبرامج التعليمية والمدرسية في فترة ما بعد الظهر، وتخصص فترة المساء وبعض فترات اليوم للنشرات 

 (222، ص1525جمال العيفة، اإلخبارية والمقابالت اإلذاعية والتلفزيونية. )

الخاصة باإلعالم، العامة، المديريةالمديرية  الوطنية:يضم الهيكل التنظيمي لمؤسسة التلفزيون 
مديرية  الخارجية،مديرية العالقات  وشراء البرامج،مديرية البحث  مديرية البرمجة،مديرية إنتاج البرامج، 
 محددة.ام هذه المديريات مكلفة بمه والتخطيط،وكل مناألخبار، مديرية البحث 
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 ثالثا: القنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة:

 وهي كالتالي:  قناة 11التصنيف على  ويشتمل هذا لقنوات التلفزيونية الجزائريةلتصنيف ثمة 

، التجارية الجزائرية، التلفزيون الجزائري،  الجزائرية الثانية ،  الجزائرية  -إي إس إس تيفي -اسيمو -أ
، الشروق تي في، الشروق نيوز، المؤسسة اإلخباريةاالمازيغية ، الشروق  ،الثالثة، الجزائرية الرابعة

 ، الهقار تي في . 1العمومية للتلفزيون، المغاربية، المغاربية

 ،  بنة، بور تي في .بربر، بربر الشباب، بربر موسيقى باقة الشروق، -ب

 تلفزيون الخليفة، تلفزيون الصحراء الغربية، تلفزيون بربر، تلفزيون رشاد، تلفزيون شوروم. -ج

  ، دزاير تي في ، دزاير شوب، دزاير نيوز.11دزاير -د

 .سميرة تي في -س
قناة النهار، قناة النهار الوثائقية، قناة جرجرة، قالب  ، 0، قناة البالد، قناة القران الكريماألطلس قناة-ق

 قنوات فضائية جزائرية، قناة الوطن الجزائرية.

 .كا بي سي،  كنال الجيري -ك

 .الندكس تي في -ل

 .نسمة، نوميديا نيوز  -ن

(https://ar.wikipedia.org/wiki/2/25/1529) 
 القنوات الواردة في دراستي و هي:  ألهمالتطرق  سأحاولو 

  الشروق تي في : -1 

مالكها  شبكة تلفزيونية  عامة  تمتلك مجموعة من المكاتب على المستوى الوطني ومكاتب عالمية،
التجريبي في الذكرى بدأت بثها ،  اإلخباريةعلي فضيل ،  انبثقت عنها قنوات مثل: الشروق بنة، الشروق 

لتأسيس يومية الشروق حيث اتخذت  22الندالع ثورة التحرير الجزائرية المباركة، والذكرى الـ  01الـ 
مكتبا بالجزائر، بدأ البث من عمان وبيروت و توسع إلى دبي والدوحة ، و قد أطلقت مؤسسة الشروق 

https://ar.wikipedia.org/wiki
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للقناة كان مع بداية العام  الق الرسميواالنط 1522بداية من الساعة الصفر لليوم األول من نوفمبر 
 برامج لقناة : أهمأشهر من البث التجريبي و  2بعد نحو  1521

يعيشها المواطن الجزائري بحلوها  أننشر كل التجارب التي يمكن  إلىبرنامج يهدف  أحكي حكايتك:
 ومرها. 

 .برنامج ديني أسبوعي لتالوة القران وتعلم أحكامه :الماهر

 .سبوعيأترفيهي  برنامج فكاهىوهو  المنشار:
خلق تفاعل بين القناة ومختلف فئات  يهدف إلى أسبوعيـ ثقافـي جماهيري ت مسابقا برنامج زدني:

للتنافس الفكري والمعرفي في مختلف نواحي العلوم والفنون  والمثقفين، وهو فسحةجمهورها من الشباب 
 .والثقافة واآلداب

 الجمهور اليومية أسئلةيجيب على  أسبوعي: برنامج فاسألوا أهل الذكر 

 .يقدم كل ما له عالقة بحياة المؤمن المثالي أسبوعيبرنامج  مزامير داوود: 

 برنامج أسبوعي خاص لألطفال. مع عمو يزيد:
 خيري أسبوعي اجتماعيبرنامج  :وافعلوا الخير 

الرموز الفنية والسياسية والثقافية بالجزائر، وينقل حياتهم  يتطرق لمختلفحواري  برنامج حياتي:هذه 
 الخاصة بعيدا عن الذي يعرفه عنهم الجمهور.

 وأهم الجرائموالحوادث  عن المشكالتحواري هادف، يكشف  اجتماعي تفاعلي أسبوعيبرنامج  أحمر:خط 
 األطفال القتل المخدرات،االختطاف، التحرش الجنسي، تعاطي  الجزائري مثل:التي تقع في المجتمع 

 المحارم.زنا  اللواط،العازبات،  األمهات شرعيين،الغير 
 نيوز)اإلخبارية(:الشروق  قناة-2

 1521في  الرسميجزائرية مستقلة تابعة لمؤسسة الشروق انطلق بثها  إخباريةهي قناة تلفزيونية 
 عدة برامج: وهي تقدم، مديرها سمير بوجاجة العاصمة،مقرها بالجزائر 

برنامج أسبوعي يهتم بعالم السيارات وموديالتها، يعّرج دوريا على أهم مستجدات عالم  زاد:درايف دي 
 الرياضات الميكانيكية ومضامير السباق العالمية وسوق السيارات بالجزائر

https://tv.echoroukonline.com/program/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d9%8a-%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%8a%d8%aa%d9%83
https://tv.echoroukonline.com/program/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d9%8a-%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%8a%d8%aa%d9%83
https://tv.echoroukonline.com/program/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d9%8a-%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%8a%d8%aa%d9%83
https://tv.echoroukonline.com/program/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d9%8a-%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%8a%d8%aa%d9%83
https://tv.echoroukonline.com/program/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d9%8a-%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%8a%d8%aa%d9%83
https://tv.echoroukonline.com/program/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d9%8a-%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%8a%d8%aa%d9%83
https://tv.echoroukonline.com/program/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d9%8a-%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%8a%d8%aa%d9%83
https://tv.echoroukonline.com/program/%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88-%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d8%af
https://tv.echoroukonline.com/program/%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88-%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d8%af
https://tv.echoroukonline.com/program/%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88-%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d8%af
https://tv.echoroukonline.com/program/%d8%ae%d8%b7-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%b1
https://tv.echoroukonline.com/program/%d8%ae%d8%b7-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%b1
https://tv.echoroukonline.com/program/%d8%ae%d8%b7-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%b1
https://tv.echoroukonline.com/program/%d8%ae%d8%b7-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%b1
https://tv.echoroukonline.com/program/%d8%ae%d8%b7-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%b1
https://tv.echoroukonline.com/program/drive-dz
https://tv.echoroukonline.com/program/drive-dz
https://tv.echoroukonline.com/program/drive-dz
https://tv.echoroukonline.com/program/drive-dz
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دقيقة تهتم بالمهن شعارها "كل ما ال  22برنامج أسبوعي عبارة عن سلسلة ريبورتاجات مدتها  أسرار:
 .تعرفونه عن مهنة اآلخر

JT fou:  ساخربرنامج سياسي 
 : برنامج ثقافي أسبوعي.الثقافة والناس

بعالم التكنولوجيا والوسائط المتعددة وكل مستجدات عالم التقنية والفيديو  يهتمأسبوعي  برنامج تاك:جيل 
 والتكنولوجيات الحديثة لوسائل

 برنامج رياضي أسبوعي. ستوديو فووت:

يعطي الكلمة للشعب للتعبير عن انشغاالته ويسعى لتوصيلها إلى المسؤولين عبر  برنامج يريد:الشعب 
 مختلف واليات الوطن.

 برنامج أسبوعي رياضي يستضيف شخصيات رياضية تتم محاورتها. :االعترافكرسي 
رحمة تعرض لها ضحايا دون  ومشكالت وجرائم بشعةبرنامج اجتماعي يسرد قضايا  :الجريمةمسرح  

 .الجزائري بالمجتمعالشخصية و  ومصالحهم الماديةنزواتهم  أضعفتهممجرمون  وتسبب فيها

واإلدمان للمخدرات  مختلفة كالترويجقضايا  وهامة حولبرنامج أسبوعي لتحقيقات مثيرة  الشروق تحقق:
 .الجزائري بالمجتمععليها والقتل والشذوذ 

بالمجتمع الجزائري  والتي وقعتوأغربها  الجرائم الضوء على أبشع يسلط تفاعلي وهو برنامج الجريمة:لغز 
 .بالمجتمع الجزائري أعمارهم وجنسهم اختالف علىأشخاص مجرمون  وتوّرط فيها

 :الجزائرية قناة-3
بثها  وبعدها انطلق 1521هي قناة جزائرية خاصة انطلق بثها التجريبي في شهر فيفري من عام 

من خالل برامجها إلى  تهدف القناة بشبكة برامجية ثرية جدا، 1521جويلية  50الرسمي ابتداء من يوم 
سيدي الرسمي بهو قاسم يوسف ومديرها هو وليد قاسم، مقرها مالكها ، عن الجزائرإيصال صورة مشرفة 

 :هي القناة وأهم برامج الجزائر-بسكرة-خالد

كوميدية تقيم من  أعمالبرنامج أسبوعي يتنافس فيه مجموعة من الشباب على عرض  قهوة القوسطو:
 بعث رسائل قصيرة.  طرف لجنة، وتقيم من طرف الجمهور من خالل

 برنامج أسبوعي يتطرق إلى حياة المرأة الجزائرية وحياتها اليومية من مختلف الجوانب.         جزائريات:

https://tv.echoroukonline.com/program/jt-fou
https://tv.echoroukonline.com/program/jt-fou
https://tv.echoroukonline.com/program/jt-fou
https://tv.echoroukonline.com/program/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%88%d9%82-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%82
https://tv.echoroukonline.com/program/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%88%d9%82-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%82
https://tv.echoroukonline.com/program/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%88%d9%82-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%82
https://tv.echoroukonline.com/program/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%88%d9%82-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%82
https://tv.echoroukonline.com/program/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%88%d9%82-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%82
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 برنامج يومي يتعرض في كل حلقة إلى بطل من أبطال الثورة الجزائرية. دزايرنا:

 برنامج يستضيف في كل مرة شخصية جزائرية بارزة للتحاور معها. مع زهرة:

 يفصل في القضايا العائلية العالقة بنوع من العقالنية.برنامج نصف شهري  كونك عاقل:

 كليبات واألغاني المطلوبة من الجمهور. برنامج فني أسبوعي يعرض أهم الفيديو قهوة حليب:

 لعرض ما لديه من أغاني. واألستوديبرنامج أسبوعي يستضيف في كل مرة فنانا في  فنانين اليف:

 برنامج نسائي يهدف إلى التعريف باألطباق الجزائرية القديمة والحديثة. فن الطياب:

برنامج فكاهي يصور الواقع المعاش في قالب فكاهي ومضحك، وهو امتداد لبرنامج الفهامة  :2 الفهامة
 لتي كانت تعرض على القناة الحكومية الجزائرية.ا

الجزائرية من كتب ومؤلفين في مختلف ميادين برنامج أسبوعي يتصفح أهم ما جادت به المكتبة  الفهرس:
 .الكتابة والتأليف

(https://ar.wikipedia.org/wiki 13/3/2016) 

 canal algerie الثانية( : الجزائرية)-4

متنوعة ناطقة باللغة  عمومية لتلفزيون الجزائر، وهي قناة عةبرية تاهي ثاني قناة تلفزيونية جزائ
وتبث  بالجزائر، تذيعمقرها  ،2661تأسيسها وتاريخ ، لكها المؤسسة العمومية للتلفزيونالفرنسية، ما
عرض األخبار السياسية والرياضية وبرامج  باإلضافة إلىالحصص والبرامج المتنوعة  مجموعة من

الوطن ومن  أبناءجزائريين المغتربين المقيمين في فرنسا وغيرها وبين الوهي تهدف للتواصل بين  األطفال
 journal en français ،Bonjour d'Algérie  برامجها: أبرز

)http://www.dz-modern.com/canal-algerie-frequency.html،6102/3/01(  

 الثالثة:الجزائرية  القناة-5

القناة الجزائرية الثالثة وتعرف أيضا باسم تلفزيون الثالثة وهي ثالث قناة انبثقت عن المؤسسة 
القناة هو عبد الرحمن  متنوعة ناطقة باللغة العربية مقرها بالجزائر، مديرالوطنية للتلفزيون، وهي قناة 

https://ar.wikipedia.org/wiki
http://www.dz-modern.com/canal-algerie-frequency.html
http://www.dz-modern.com/canal-algerie-frequency.html
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وتجسد  2662 نوفمبر النور في القناة الجزائرية الثالثة قد رأى مشروععن تاريخ التأسيس ف أما، خالص
تتوجه هذه القناة إلى العالم ، 1552جويلية  0 وتم افتتاح القناة رسميا في  2666يسمبرواقعيا في د

العربي وتسعى إلعطاء صورة حقيقية عن الجزائر وذلك بتوليد رابطة دائمة بين مختلف الجاليات الجزائرية 
 األفالمو  ،الجزائرية األفالمكالمسلسالت و  ، وتقدم حصص وبرامج متنوعةفي العالم العربي مع موطنهم

 .لقدموبرامج كرة ا ،الوطن وأخبار ،األجنبية

 .ني السالمة، حصة المستهلكأفي الت، يوم في ذاكرة الجزائر :البرامج المقدمة أهمو  

 .الموروث الثقافيوهو برنامج يطرح قضايا ثقافية كالفلسفة و  رؤى الثقافية:

)https://ar.wikipedia.org/wiki/ /2/152920 ) 

 مازيغية(:الجزائرية الرابعة ) األ -6

ة لمجتمع الجزائري المعروف موجهأول قناة أمازيغية حكومية في المغرب الكبير وهي قناة متنوعة 
مارس   22أطلقت من قبل التلفزيون الجزائري كتجربة يوم األربعاء قد و ،أعراقه واختالف لهجاته بتنوع

قناة ولل والمزابية ناطقة باألمازيغية بمختلف لهجاتها القبائلية، الشاوية، التارقية، الشنويةوهي قناة 1556
ساعات يوميا من  9تبث القناة  رها الرسمي بالجزائر العاصمة،مقو ، إعالمية، تثقيفية وترفيهية أهداف
 عة.سا 11ساعة على  11في بدايتها وحاليا تبت  12:55حتى  21:55

 .الهواء فتاوى على نظام، باألمازيغية، نقطة األخبارنشرة  ومالعب، أهداف هم برامج القناة:أو 

(http://www.entv.dz/tvar/dossiers/index.php?id=4&voir (01/2/1529  

  :الخامسة أو القران الكريم قناة-7

جريبي من قبل أطلقت كبث ت 1556 مارس 22 تأسيسهاتاريخ ناطقة باللغة العربية، هي قناة دينية 
، موقعها الرسمي بالجزائر ساعة يوميا 11تبث هي مخصصة للقرآن الكريم وعلومه و ، و التلفزيون الجزائري

 العاصمة. 

لقوافي، معلومات علمية، جوامع الكالم، الحديث ، نبض اتقارب، سيرة المصطفى، المقالة برامج القناة:
 .لى الهوىفتاوى ع ،النبوي الشريف، حكمة اليوم، والصلح خـير

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1998
https://ar.wikipedia.org/wiki/3/2016%2015
https://ar.wikipedia.org/wiki/3/2016%2015
(http:/www.entv.dz/tvar/dossiers/index.php?id=4&voir=6
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  .مكريال مسابقات في حفظ القران إجراءبرنامج تلفزيوني يقوم على  هوو  برنامج فرسان القرآن:

ستضافة مشاكل اجتماعية باى بمواضيع و هو برنامج حواري تفاعلي على المباشر يعنو  مفاتيح:برنامج 
 .التربيةمختصين في مجال الشريعة وعلم االجتماع و 

)http://www.sat-vb.com/vb/showthread.php?1698 (21/2/1529  

 في:تي النهار  قناة-8

ة األردنية من العاصم 1521مارس  9ق بثها التجريبي يوم انطل ة،مستقل إخباريةقناة جزائرية 
والسياسي في الجزائر، حيث أن برامجها مزيج بين  اإلخباري، تهتم القناة بالشأن عمان على قمر نايلسات

، طنية والعديد من البرامج األخرىنشرات األخبار والرياضة وأخبار االقتصاد وكذا أخبار الصحف الو 
 انصحوني، قهوة وجورنال. البرامج التي تقدمها:  أهممن و ، مقرها الرئيسي بالجزائر

تحقيقات صحفية الغرض منها البحث عن مالبسات  إجراء اجتماعي يقوم علىوهو برنامج  :تحريات
لقاء القبضللمشاهدين عمليات المداهمة  وأحيانا ينقل جرائم بشعة على المجرمين في المجتمع  واالقتحام وا 
    .الجزائري

يكشف عن وقوع جرائم متنوعة كالقتل  تفاعلي حواري اجتماعي أسبوعيبرنامج  ما وراء الجدران:
 بالمجتمع الجزائري. واالختطاف والتهريب

(https:// ا  ar.wikipedia.org/wiki 1529/25/2/ /   (  

  لك: النهار قناة -9

والتي تقدم برامج مخصصة للمرأة الجزائرية،  ”النهار لك“أطلقت شركة األثير الجزائرية لإلعالم قناة 
باإلضافة للعديد من البرامج اليومية واألسبوعية التي تعالج في مجاالت الطبخ والموضة، التجميل، 
 تقدمها: يالبرامج الت وأبرزالمشاكل االجتماعية وكل ما يخص المرأة 

التي كانت من قبل إليها و  ويتطرقضايا التي يعالجها مهم من ناحية الق اجتماعيبرنامج أسري  :أرشديني
 الجزائري. من الطابوهات والمسكوت عنها في المجتمع

http://www.sat-vb.com/vb/showthread.php?1698
http://www.sat-vb.com/vb/showthread.php?1698
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يها استقبال المكالمات يوميا من وهي حصة خاصة بتفسير األحالم والرؤى، يتم ف :األحالمتفسير 
 .ورؤاهم ين، من أجل تفسير أحالمهمالمشاهد

 ( http://www.staralgeria.net/t9168-topic#ixzz4c4YuQu4115292/2/7) 

  نوميديا نيوز: قناة -11

األمازيغية التي قامت  نوميديا  تيمنا بمملكة االسممستقلة، وقد اتخذت هذا   جزائرية إخباريةقناة 
في الذكرى  1521ديسمبر  22حاليا، و التي انطلق بثها في   وهي الجزائرقبل الميالد   في عصور ما

  2692 يصادف يوم خروج الجزائريين طلبًا للتحرر سنة تاريخ وهو وكالة نوميديا نيوز األولى النطالق
الدولية وهي قناة إخبارية على الساحة الجزائرية والعربية و  السياسية والرياضية وتهتم ببث آخر المستجدات

تبث ، و االجتماعية والتفاعليةنب بعض البرامج الحوارية و إلى جاذات صبغة إخبارية   كون معظم برامجها
واالسبانية، ويتواجد المقر المركزي للقناة  باللغة االمازيغية والفرنسية واالنجليزية العربية  إلى جانب اللغة
 مريكا. بأ  إلى جانب مقر فرعي بالجزائر وفروع أخرى  بجنيف بسويسرا

 تقدم قناة نوميديا عدة برامج:

  التي تسلط الضوء على أهم المستجدات السياسية في الجزائر. الجزائر:نشرة 

  و  دول الساحل.  وتهتم بأخبار دول المغرب العربي  نشرة المغرب العربي والساحل:

 العالم.وهو برنامج ثقيل يخوض في الحديث عن المسائل الشائكة في  برنامج ما ال يقال:

فيه أحد العائدين من أفراد الجماعة اإلسالمية في الجزائر حياته  برنامج أسبوعي يسرد قصتي مع السالح:
 الجبال.مع القتال في 

 .األمراض وأهم السبل الكفيلة للوقاية من  لإلنسانأسبوعي يهتم بالجانب الصحي برنامج  الصحة:

اإلسالمية في تاريخ الجماعات اإلسالمية في الجزائر: يهتم بنشر حقائق حول تاريخ ونشأة الجماعات 
 .الجزائر

 والعالمي.الذي يعالج مواضيع شتى متعلقة باالقتصاد الوطني  مال وأعمال:

http://www.staralgeria.net/t9168-topic#ixzz4c4YuQu41
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 خالصة ألهم األحداث الرياضية العالمية في اليوم. المجلة الرياضية:

  في العالم.وغيرها في وطننا و  االنحرافو  يسّلط الضوء على مظاهر الفساد :تحقيقات

 الذي يطوف هوليوود لجلب آخر أخبار الممثلين العالميين. برنامج المجلة السينمائية:

 على استفسارات المشاهدين. اإلجابةبرنامجين دينيين تتم فيهما هما و  :والعلم واإليمان دين ودنيا 

 برنامج يعالج القضايا التربوية في الجزائر. فضاءات تربوية:

 اإلنجليزية.برنامج أسبوعي لتعليم اللغة  نوميديا نيوز أكاديمي:

 (https://ar.wikipedia.org/wiki/% /25/1529 7   ) .المعاصر الشبابيعالج مشاكل  : الغدجيل  

22- samira  :تي في  

خاصة من تعد أول قناة فضائية و  العاصمة، ، مقرها بالجزائروالفرنسيةباللغة العربية هي قناة ناطقة 
ض مجموعة من البرامج تهتم القناة بعر العربية على حد سواء، حيث و  ة الجزائريةأموجهة للمر  الجزائر

وكيفية تحضير الحلويات  إعدادالمختلفة في مجال الطبخ الجزائري والعربي مع تقديم وصفات  التلفزيونية
والتدبير المنزلي مع المحافظة شؤون البيت  بث كل ما يخص إلى باإلضافةوتعليم الخياطة والتفصيل 

 المحافظ.على خصوصية عادات وتقاليد المجتمع الجزائري 

(http://www.dz-modern.com/samira frequencychanelalgerian.html /2/15292 8) 

 قناة البالد تي في : -12

ومقرها بالعاصمة، ومديرها العام  1521مارس  26وم هي قناة جزائرية شرعت في البث رسميا ي
واالجتماعية  الحوارية والتحقيقات الحصرية والبرامج الرياضية والثقافية ، تشتهر بالبرامجيوسف جمعة

متنوعة أهمها: تحقيقات ، وتقدم القناة برامج على رأس كل ساعة إخباريةتقدم نشرات  أنها، كما والترفيهية
 البالد، الكاميرا الخفية.

 برنامج وثائقي اجتماعي يتناول كل حصة لموضوع اجتماعي مثل: المرتدون على اإلسالم خلف الستار:
 األبناء الغير الشرعيين، الشعوذة... 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%25
http://www.dz-modern.com/samira%20frequency-channelalgerian.html
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وهو برنامج يستضيف كل حصة شخصية اجتماعية أو سياسية معينة للتناقش معها حول  لقاء خاص:
 وضوع معين.م

و التلفزيون(:  لإلذاعةهيئة الخبر ) KBC قناة كا بي سي-13  

مديرها مهدي بن عيسى، وكان تاريخ تأسيسها في  الخبر، تابعة لمؤسسةإخبارية  قناة عامة هي
سعى القناة الحتالل الريادة في مجال الخدمات اإلخبارية والترفيهية وت، لجزائر العاصمة، ومقرها با1522

 هم البرامج التي تقدمها:أ. و في الجزائر والعالم العربي والتفاعلية

شخصية ما للحوار معه حول موضوع من المواضيع  أسبوعيا يستضيفهو برنامج و  نقطة ضوء:
 .االجتماعية أواالقتصادية  أوالسياسية 

 .الطالق ،العنف األفراد في المجتمع الجزائري مثل مشكالتوهو برنامج اجتماعي يسرد  الليلة نحكي:

هو برنامج يطل على المشاهد باستضافة شخصيات فاعلة في الساحة السياسية  زاوية الحدث:
بكل األحداث التي تقع في الجزائر  اهتمامهويصب البرنامج أساسا  ،واالقتصادية أو حتى االجتماعية

 .والمنطقة العربية والعالم

(https://ar.wikipedia.org/wiki 1529/25/6( 

 دزاير تي: قناة-14

يوجد المكتب  حاكم،، مديرها محمد 1522ماي  2بثها في  خاصة، انطلقهي قناة فضائية 
برامج  مبالعواصم العالمية، وهي تقد مكاتب أخرىالعاصمة، كما تملك القناة  للقناة بالجزائرالرئيسي 

 :متنوعة منها

حصة تطوعية، تفاعلية وواقعية، تهتم بترميم وتزيين منازل مواطنين وأشخاص حصة اليد في اليد: 
 .مساءا 12:55يطلبون ذلك بدون مقابل مادي تبث الحصة على الساعة: 

http://kayfa-how.blogspot.com//01/3/6102) 

 .طبخوهو برنامج مخصص لل :الدارلح م

 .األخالقيراف حاالنو  منةسالك وهو برنامج يتعرض لعدة ظواهر مجتمعية ومشكالت األفراد الناس: أحوال

https://ar.wikipedia.org/wiki
http://kayfa-how.blogspot.com/10/3/2016
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  وهو برنامج يقدم األخبار.المجلة االقتصادية: 

  الهقار تي في:قناة  -15

، يوجد مقرها 1521 تم افتتاحها في شهر ماي بالعربية مستقلة ناطقة خباريةإ جزائرية هي قناة
" وشريكه "محمد مولودي" فالش"المشروبات  شركة ملك لـ "حسان بومعراف" صاحب وهيبالجزائر، 

إسالمية شريعة  "محمد مولودي" درس الناشر قناة محافظة باعتبار أنهي و صاحب دار الوعي للنشر، 
قدم العديد من البرامج وهي ت، أغلب إصدارات دار الوعي تهتم بالجانب الدينيو  لبنان و سوريا في

 األخبارترصد جميع تالجزائري والعربي و  أنتهتم بالش، والرياضية واالقتصادية اإلخباريةوالتقارير  واألخبار
 . العربية والعالم ةالمنطقو  في الجزائر

 .األحالمالطبيعة وتفسير  إلىالعودة  ،باألعشابلتداوي ا تقدمها:البرامج التي  أبرزومن 

والمشكالت  الظواهر، يسلط الضوء على أبرز تفاعلي حواري اجتماعي أسبوعيبرنامج  خط برتقالي:
الجنسي الشذوذ صاب و كاالغت من أفراد المجتمع الجزائري شرائح مختلفة تمسالتي الجرائم و  االجتماعية

 (https://www.altkia.com 25/2/1529 )  القتل.و  الخيانة الزوجيةو 

في ظرف وجيز أمكن ظهور العديد من القنوات التلفزيونية كالشروق تي في، النهار تي في، 
كل من هذه القنوات لديها مكتب ببلد معين يتم البث الجزائرية الثالثة، القران الكريم، نوميديا نيوز...الخ، و 

دينية، سياسية،  من بلد معين أيضا، وكل منها يقدم برامج متنوعة إخبارية، ترفيهية، تعليمية،
 رياضية.....الخ   

 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.altkia.com/
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  الجزائرية: أنواع البرامج التلفزيونيةرابعا: 

حيث أنشئت مديرية  2621بدأت البرمجة العصرية في التلفزيون الجزائري بمقتضى قرار جانفي 
الداخلي  المستمدة من القانون التنظيمي 21البرمجة بالمعنى الحديث وقد نص الفصل الثالث من المادة 

لمؤسسة التلفزة على أن مديرية البرمجة تراقب جميع البرامج والحصص حيث تقوم ببثها وتنظيمها، وتتمثل 
 ، مهمة التلفزيون في بناء هذه الشبكة بصفة تمكنه من االتصال بأكبر قدر ممكن من المشاهدين

شكال جديدة من البرامج المتنوعة وبالموازاة مع تطور التلفزيون تطورت البرامج باستمرار وظهرت ألوان وأ
تسهيل تناول البرامج التي يتم بثها في هذه الشبكة إلى والتي تهدف على اختالف أنواعها مضمونا وشكال 

 (222، ص1552نور الدين تواتي، بأحجامها ونسبها. )

البرامج إن الحديث عن البرامج التلفزيونية يعود بنا إلى الراديو والسينما وحتى المسرح حيث بدت 
األولى وكأنها إذاعة مصورة من حيث نغمية الخطاب وأسلوب وثبات الممثلين، إذ لم يكن التلفزيون يتحكم 
في تسجيل الصور المتحركة )صور الفيديو( فاعتمد على التسجيل اإلذاعي المباشر وعلى تقنيات العرض 

ية للبث التلفزيوني لصور مسجلة بطرق سينمائيوأما بالنسبة لتسجيل البرامج فاستعمل تقنيات تل ، المسرحي
سينمائية وتخلص التلفزيون تدريجيا من هذا التقليد خالل عشريتي الستينيات والسبعينيات بفضل استعماله 

 (211، ص2007فضيل دليو، لكاميرات متنقلة تسمح بتسجيل الصوت والصورة معا. )

 :هي والبرمجة التلفزيونية

ذلك الفن الخاص بالتصميم والذي يكون موضوعه إعطاء كل حصة الفرصة الكافية للقاء الجمهور "
ولذلك هي عبارة عن منتوج أو برامج من ناحية المحتوى وترتيب زمني من ناحية خطة المواعيد وخطة 

 البث". 

مج التلفزيونية المبرمج هو العقل المدبر الذي يملك القدرة على إحداث التناسق بين البرا كما أن
لقناته بطريقة تجلب الجمهور إليها وتحقق تعويد هذا األخير عليها فهو يجسد الخط الفكري للتلفزيون،إن 

المزج بين مختلف و  مظهر القناة التلفزيونيةو المبرمج يبحث دائما عن االنسجام الشامل في البرامج 
كل هذا و بنية الشبكة، و  جوم الصحافة والتنشيط( البرامج ومختلف الحصص التلفزيونية القائدة )المرتبطة بن

يمكن من اكتساب شخصيتها المحايدة فال يجب أن يحدث هناك انقطاع في بنود التلفزيون وفي إيقاعه 
ولتحقيق  العام حتى ال يتيه المشاهد أو يدفع للكف عن مشاهدة برنامج هذه القناة ويبحث عن أخرى كبديل
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خراجها الفني المناسب مما يتطلب ذلك يجب بذل المزيد من التفك ير في الصورة التي تظهر بها القناة وا 
 .مهارة مصممها 

إذن المبرمج هو بمثابة الوسيط بين القناة التلفزيونية والجمهور المستهدف ألنه يحاول أن يجسد 
شات نجد في أغلب األحيان البرامج التي تعرض على شا اطموحات الجمهور من خالل شبكة البرامج لهذ

نما تعكس في نفس الوقت قيمة اجتماعية ما، وعليه فاختيار البرامج  التلفزيون ال تعكس فقط المواضيع وا 
دراك المبرمج، إذ  توقف وبنسبة كبيرة علىيومشاريع اإلنتاج  عليه التقاط ومعرفة التغيرات يجب براعة وا 

)جمال العيفة، الثقافية وتتبع التطورات االجتماعية وترجمتها على الشاشة من خالل نوع خاص من البرامج. 
 (210-211، ص ص2010

 و أهم البرامج التلفزيونية هي: 

 البرامج اإلخبارية: -

الصورة الناطقة المتحركة للمشاهد، أو للتلفزيون إمكانياته اإلخبارية لما يتميز به من قدرة على نقل 
بمعنى آخر نقل المشاهد من مكانه إلى مكان الحدث أي معايشة المشاهد لألحداث، كما يكشف عن 
أبعادها عن طريق التحقيقات التلفزيونية اإلخبارية التي تعمل على تشريح األحداث إليصال الخبر إلى 

زيوني له الوقع الكبير على المشاهد ألنه يترك عدة المشاهد مع أكثر تفصيل، خاصة أن الخبر التلف
 انطباعات كما له خاصية الفورية.

 البرامج الدينية: -

المساحة المخصصة لها التي ال  رقصلتعتبر البرامج الدينية آخر اهتمامات المسؤولين وذلك 
 من ناحية توقيت إذاعتها أو المدة الزمنية المحددة لها. %2تتعدى نسبة 

 مية:يج التعلالبرام -

تغل في التعليم وذلك من خالل ما يتفوق به تسيعتبر التلفزيون من أهم الوسائل االتصالية التي 
التلفزيون على اإلذاعة ألن المشاهد يتعرف على الكلمات التي ينطق بها، لذا يجب نقل برامج محو األمية 

اهدين لها، وقد أوضحت الدراسات أوقات المش  تالؤممن اإلذاعة إلى التلفزيون، وتخصص لها أوقات 
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البرامج التعليمية تعتبر أكثر مالئمة وجذبا لمن هم أقل ذكاء، فضال عن التأثير المحتمل  أنالحديثة 
 الناتج عن اعتماد البرامج على الصورة الحسية المرئية.

 برامج الندوات والمناقشات: -

الموضوعات للطرح والمناقشة ويتنافس تعتمد برامج الندوات والمناقشات على عرض موضوع من 
 الخ.فيها أهل الفكر، الدين، رجال السياسة أو االقتصاد...

 البرامج العلمية: -

هذه البرامج تلتقي مع البرامج الفيلمية والتسجيلية من حيث كونها مادة تثقيفية إال أن تلك البرامج 
يا والتفاعالت الكيميائية أو علوم الفيزياء المتخصصة في المجاالت العلمية البحتة تدور حول التكنولوج

 وعلوم الحياة.

 البرامج الرياضية: -

البرامج التي تتناول القضايا و رياضية المباريات الوهي مختلف البرامج ذات الطابع الرياضي، 
 الرياضية بالطرح والتحليل.

 برامج المسابقات والترفيه: -

ة والمشاركة بين جمهور المشاهدين، وقد تجري في برامج المسابقات هي التي تعتمد على اإلثار 
األستديوهات أو عبر الهاتف، أما برامج الترفيه فتتنوع من برامج الموسيقى إلى الفيديو كليب إلى الكاميرا 

 الخفية. 

  برامج السياحة: -

ومعالم وهي البرامج التي تطوف بالمشاهدين في أرجاء بلدان العالم وما يتميز به من أماكن سياحية 
 ص ص، 1993محمد كامل عبد الصمد، أثرية كما تعرف بمختلف األماكن السياحية الستقطاب السياح. )

211-212) 
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  بالصيغ التالية: المشاركة العامة للجمهور تكونو 

في الحصص المباشرة: يبقى المشاهد بعيدا لكنه يتابع األحداث في نفس الوقت الذي تحدث فيه  -
 باتصاله المباشر أو بتواجده الفعلي في مكان الحدث.فيتسع إدراكه ويشعر 

الحضور المباشر للجمهور داخل أستوديو التسجيل والبث في إطار مسرحي مدعم للحصة وممتع  -
 للحضور.

(: تسمح باالتصال المسجل عن Duplex-Triplexأنظمة االتصال المباشر من أكثر من مكان ) -
 تستعمل في الحصص الرياضية، السياسية والمنوعات.بعد وفي نفس الوقت لألشخاص وهي عادة ما 

المشاركة في حصص مختلفة )ألعاب، نقاشات بالمكالمات الهاتفية: تتيح الفرصة للمشاهدين  -
( مؤخرا وفي عدد محدود من Visionphoneمنوعات...( بالصوت غالبا والصورة )الهاتف المرئي:

 الحصص.
ر ولكنها مهمة في تحديد محتوى برامج التلفزيون ألن سبر اآلراء: وهي مشاركة غير مرئية للجمهو  -

قياس شعبية  يتمتعديلها أو حذفها، و أو المنتجين والمخرجين يعتمدون عليها في اإلبقاء على الحصص 
البرامج والقنوات عن طريق أنظمة اتصال )علبة إلكترونية( تجهز بها تلفزيونات عينة من 

 (211-212، ص ص2007)فضيل دليو، .الجمهور

يقوم  برامج كثيرة ومتنوعة والتي تختص بمراقبتها مديرية البرمجة، إذ يقدم التلفزيون الجزائري
المبرمج بإحداث تناسق بين البرامج التي تقدمها إحدى القنوات ليجلب إليها الجمهور وبذلك فهو الوسيط 

اإلخبارية التي ينقل من خاللها األخبار هم البرامج التي يقدمها التلفزيون الجزائري هي: البرامج أبينهما، و 
للمشاهدين، البرامج الدينية، البرامج التعليمية، البرامج العلمية التثقيفية، الترفيهية، الرياضية، كما يمكن 
للمشاهدين المشاركة بهذه البرامج عن طريق الحصص المباشرة عن بعد، أو بالحضور الشخصي 

 مكان، المكالمات الهاتفية، أو عن طريق سبر اآلراء. للحصة، االتصال المباشر من أكثر من
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 :العمومي و الخاص الجزائري التلفزيون : مهامخامسا

 يلي:التلفزيون الجزائري ما  مؤسسةانه من مهام  211-29من المرسوم رقم  50جاء في المادة 

المتعلقة بالحياة الوطنية ة ونياإلعالم عن طريق البث والنقل لكل التحقيقات والحصص والبرامج التلفزي -
 أو الجهوية أو المحلية أو الدولية وكذلك جميع قضايا الساعة ومواضيعها.

المساهمة في تربية المواطنين وتعبئتهم من أجل تحقيق األهداف الوطنية والدفاع من مصالح البالد  -
 والثورة.

 المساهمة في رفع المستوى الثقافي و التكنولوجي لدى المواطنين. -
التعريف بإنجازات البالد واإلنتاج الوطني من خالل المساهمة في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين  -

 من أجل مشاركة أوسع في عملية التنمية الوطنية.
 المساهمة في التسلية والتنشيط الثقافي والفني وتطوير وسائل التسلية والرياضة. -

  :59المادة 

 واالستيراد وبث البرامج السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية والفنية.اإلنتاج واإلنتاج المشترك  -
 .يون يات والتكنولوجيا في مجال التلفز تنمية األعمال المتصلة بهدفها مع مراعاة تطور التقن -
 السهر على تطوير برامجها. -
 ة.ونيصيانة المحفوظات التلفزي -
 م.المشاركة في تكوين مستخدميها وتحسين مستواه -
 استغالل وسائلها اإلنتاجية وصيانتها وتطويرها. -
 االستجابة لجميع أذواق المشاهدين بتنويع المواضيع المقترحة عليهم وتوفير برمجة وقتية مالئمة. -
 السهر على التحسن الملموس لنوعية البرامج التلفزيونية. -
ص  1552ر الدين تواتي، )نو احترام توجهات البالد حسب المعدالت المهنية والقواعد األخالقية.  -

 (256-252ص

توفير التسلية  ،وتوعيتهمتحسين مستوى األفراد  أهمها:مهام  دةعالتلفزيون الجزائري ب يضطلع
التجديد و  تحسين نوعية البرامج التلفزيونيةوالوقوف علىالمشاهدين  ومراعاة أذواقتنويع البرامج  الترفيه،و 

 فيها.
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 خالصة:

بالتلفزيون  السلطة اهتماما بالغا أولتانه بعد استقالل الجزائر  إلىاخلص  من خالل ما سبق ذكره
، لذا انصب ذلك لما لهذه الوسيلة من دور هامو  رغم الظروف الصعبة وقلة القدرات المادية والبشرية

هو انتشار  آنذاكما ساعد الجزائر و  اإلداريةاكل الخاصة بالتلفزيون التقنية و االهتمام حول تجديد الهي
تلفزيوني  إعالميمرسوم  أول، ووفق الشعب الجزائري في تلك الحقبة أميةكذا ن في العالم العربي و فزيو التل
لك مؤسسة عمومية تابعة للدولة، وتتمتع بجميع صالحيات تنظيم التلفزيون الجزائري فصار بذو  تأسيستم 

صارت مؤسسة التلفزيون  قديونية عبر كامل التراب الوطني، و والتلفز  اإلذاعيةتسويق البرامج البث و 
يختص و ، هذا صالح  يقوم كل منها بوظائف معينةالجزائري تتمتع بهيكل تنظيمي يتضمن عدة م

 ذلك عبر العديد من القنوات خاصة مع التطوركثيرة ومتنوعة  للجمهور و  برامجالتلفزيون الجزائري بتقديم 
 تأثيريةمما جعله ذو قوة  في التغطية الشاملةالصناعية مما ساهم  األقمارالكبير في تكنولوجيا و السريع 
 واسعة من كل شرائح المجتمع . ماهيرج إليهيستقطب كبيرة و 
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 أوال: مجاالت الدراسة الميدانية:

 المجال المكاني: -1

 :المعطيات الجغرافية والطبيعية

د الطبيعي بينها وبين الشمال وراس التي تمثل الحتقع والية بسكرة تحت سفوح كتلة جبال األ :الموقع
من ، و يحدها والية باتنة دائرة 80بلدية و  33، تضم 0كلـم 08.925.12على مساحة تقدر ب  وتتربع

من الجنوب الغربي، الوادي من الجنوب الشرقي، ورقلة من  الشرقي، الجلفةخنشلة من الشمال  الشمال،
 (.1، ص 0282ومتابعة الميزانية، : مديرية البرمجة )المصدر الجنوب.

 هي:فحدودها الدراسة الميدانية  بسكرة مجالبلدية  أما

 .بلدية برانيس ولوطاية من الشمال:

 مشونش. بلدية من الشرق:

 سيدي عقبة، اوماش، امليلي. من الجنوب:

 .طولقة، بوشقرون من الغرب:

  2008إلى  6611تطور عدد سكان الوالية من : المعطيات السكانية

، نسمة 839.528بـ  8522قدر سنــة  ، حيثية منذ االستقالل تطــــورا مهماتطور عدد سكان الوال
 .%3.1سبة نمو تقدر بـ نسمة بن 022.192إلى  8511ليرتفع في سنة 

من جهة وكذا عامل الهجرة  لتحسن األوضاع المعيشية للسكان، ونتيجة 8511في إحصاء سنة 
         بنسبة نمو تقدر  نسمة 232.020د سكان الوالية إلى نحو الوالية من جهة أخرى، تضاعـف عد

 . % 2.11بـ 
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، %0.5مة بنسبة نمو تقدر بـ نس 915.251، ارتفع عدد السكان إلى 8551وفي إحصاء سنة 
بنسبة نمو تقدر بـ  0221نسمة في آخر إحصاء للسكن والسكان لسنة  132.832ليرتفع بعدها إلى 

0.32 %.  

  (61ص  ومتابعة الميزانية، )المصدر: مديرية البرمجة

 :2008إلى  7711لبلدية من تطور عدد سكان ا

ب زيادة ملحوظة تقدر  6691الى  6611ة بالنسبة لبلدية بسكرة فقد شهدت في الفترة من سن
 2052ب  عرفت زيادة تقدرفقد  8551و 8511الفترة ما بين  أما، % 47،7نمو وبمعدل نسمة  7711

 أما، فيها )االجتماعية واالقتصادية(المعيشية  األوضاعذلك راجع لتحسن و  % 0،50نمو  نسمة وبمعدل
يد عامل الهجرة الذي شجعه تزو لنسمة وهذا نتيجة  3012زيادة  فقد شهدت 0221و 8551ترة ما بين الف

المجاورة اليد العاملة من القرى  إليهاصناعة، تعليم، صحة....( فجذبت بلدية بسكرة بقطاعات تنموية )
 مهاجر. 82311حوالي  8511عام مهاجر و  1251حوالي  8511رين عام قدر عدد المهاج حيث

بعد التسعينات حيث استقبلت  األمنيبسبب الوضع  رىاألخمن الواليات  اآلتيةناهيك عن الهجرة 
المصدر: ). 71691حوالي  6669و 6691ما بين  إلحصاءالديوان الوطني  رقامبسكرة حسب أ بلدية

 (URBAبسكرة التعمير وحدة  واالنجازات فيمكتب الدراسات 

)المصدر:  . أسرة 23923يقابلها  7465عام  ساكن  608 205وقد بلغ عدد سكان بلدية بسكرة  
 (  76ص ،متابعة الميزانيةو  مديرية البرمجة

 : المعطيات االجتماعية

الوافدين من الواليات للمهاجرين و  باإلضافةلبلدية بسكرة  األصليينالسكان تضم بلدية بسكرة 
على العموم في  ما يزال السكان إذ ، لذلك فهي مزيج من السكان، وتتميز المنطقة بالطابع المحافظاألخرى

 بينهم.القديمة في عالقاتهم فيما  األعرافحافظون على العادات والتقاليد و يو  غالبيتهم يتمسكون

 المعطيات العمرانية: 

، تميزها والتي تتوزع شماال وجنوبا، وشرقا وغربا األحياءعلى عدد كبير من  تتربع بلدية بسكرة
 .    عمارات وأيضاسكنات فردية 
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  للدراسة:أسباب اختيار المجال المكاني 

يأتي اختياري ألسر من بلدية بسكرة كمجال لدراستي هذه، نظرا لعدة اعتبارات، البعض منها عملي 
 والبعض اآلخر علمي.

 أما االعتبارات العملية فتتمثل في: 

كون هذه األسر تقع في محيط إقامة الباحثة وهذا من شأنه أن يساعدها في تنقالتها اليومية وعلى  -
 .لدراسةمجال ا مدار أسابيع إلى

الصعوبات التي قد تعيق السير الحسن للدراسة الميدانية، وذلك مساعدتها على تذليل العراقيل و  -
 من خالل االستعانة بالعالقات الشخصية.

 االقتصاد في الوقت والجهد. -

 ارانتش أما االعتبارات العلمية والتي تتعلق بطبيعة البحث والنتائج المنتظرة من إجرائه، فتتمثل في
   المدن الكبرى المتميزة بطابعها المتحضر  والمعروفة فيعموما  أي الجرائم المختلفة هذه الظاهرة الغريبة

 عمومه.ذات الطابع الريفي التقليدي المحافظ في  عكس مدينة بسكرة واختالط سكانها

 للدراسة:البشري  المجال-2

.)سعيد ناصف، "ء الدراسة الميدانية عليهالمجتمع الذي اختاره الباحث إلجرا البحث،يقصد بمجتمع "
 (31، ص 8551

 أسرة 30222البسكرية والتي يبلغ عددها األسروفيما يخص دراستي يتمثل مجتمع البحث في 
 (.32/80/0289بسكرة بتاريخ ببلدية  ومتابعة الميزانيةرية البرمجة مدي إحصائيات)حسب 

ينتمون الى ساكن  608 205لبالغ عددهم سكان بلدية بسكرة و اأجريت هذه الدراسة على وقد 
اسر في كل  82بمعنى اختيار  حي ببلدية بسكرة 82موزعة على  أسرة 822، و قد اخترت أسرة 23000

حي  ي المجاهدين، حي المحطة ) القار(،أحياء من شمال بلدية بسكرة و هي ح 2، حيث أخذت حي
 جنوب بلدية بسكرة و هي حي لبشاش، حي أحياء من 2النور، حي الواد الشمالي ) حارة الواد(  و

، حي 8529ماي  1أحياء من شرق بلدية بسكرة  وهي حي  2، وبوعصيد، حي باب الضرب، حي لمسيد
حي  ،األملأحياء أخرى من غرب بلدية بسكرة و هي حي  2،  وخوة ونوغياإلالفجر، حي  حيالهدى، 
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دراسات و االنجازات في التعمير وحدة بسكرة  ) المصدر: مكتب ال، حي االزدهار.حي بن باديسالسعادة، 
URBA ) 

 :للدراسةالزمني  المجال-3

 لقد تمت دراستي الميدانية على مرحلتين تمثلتا في:

 االستطالعية: المرحلة-أ

 واالنجازات فيمكتب الدراسات مديرية الميزانية والبرمجة، و وفيها تم االتصال بالجهات المسؤولة )
 30520عددها  والتي بلغببلدية بسكرة  لآلسر اإلجماليللتعرف على العدد  (URBAبسكرة التعمير وحدة 

ببعض األسر ببلدية بسكرة مجال الدراسة، وكان ذلك بتاريخ  المرحلة االتصالفي هذه  وأيضا تم أسرة،
 وذلك بغرض التعرف على ميدان الدراسة، وجمع معلومات حول موضوع الدراسة. 29/25/0282

 طبيقية:الت المرحلة-ب

، تم خاللها إجراء اختبار أولي الستمارة بحثي على عينة 82/25/0282بدأت هذه المرحلة يوم 
 من النساء الماكثات بالبيت.

وقد ساعدت هذه الخطوة على اكتشاف بعض العيوب والتي تم تداركها بحذف بعض األسئلة 
عادة صياغة بعضها، وفي ضوء هذا االختبار الميدان ضافة أخرى وا  ي تم صياغة االستمارة في صورتها وا 

وهو  01/25/0282إلى غاية  82/25/0282يوما متتاليا أي من  89النهائية، والتي استغرق ملؤها 
البحث  تاريخ االنتهاء من جمع البيانات الخاصة باألسر ببلدية بسكرة محل الدراسة ومأل مجموع استمارات

 .استمارة 822البالغ عددها 
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  :اختيارهاوأسس  العينة ثانيا:

تعرف العينة على أّنها: "جزء معين أو نسبة معينة من أفراد المجتمع األصلي، ثم تعمم نتائج 
 (.858، ص 0220الدراسة على المجتمع كله" ) رشيد زرواتي، 

بحجم العينة: "مجموع عدد الحاالت المختارة للدراسة والبحث، باعتبارها ممثلة للمجتمع  ويقصد
 (.822، ص 0221قبي األزهر، األصلي" )الع

واحدة ماكثة بالبيت  امرأةاختيار  أساسعلى أة ماكثة بالبيت )امر  822قد بلغ حجم العينة المختارة و 
 (. فقط أسرةمن كل 

 من النساء الماكثات بالبيت والمشاهدات لبرامج التلفزيون الوطنيةولقد قمت باختبار عينة قصدية 
، يت تحظى بفرص أكثر في متابعة أي برامج تلفزيونية مقارنة بامرأة عاملةنظرا لكون المرأة الماكثة بالب

لمختلف الجرائم  والتي تتطرق التلفزيون الوطنيةالعينة من المشاهدات لبرامج  أفرادأيضا كون المبحوثات 
  الجزائري.التي تمس المجتمع 

حوثات وتوزيع االستمارات التواصل مع المبحوثات )عينة البحث( بالتنقل إلى بيوت المب وقد جرى
 والتي مألت من طرف المبحوثات بحضوري شخصيا واستالمها بعد مألها مباشرة.

أسرة كالتالي:  30222من مجموع األسر ببلدية بسكرة والبالغ عددها  %2,9كما قمت بأخذ نسبة  
 ربة بيت . 822أسرة وبالتالي تكون عينة بحثي هي   
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 المنهج واألدوات المستعملة في الدراسة: ثالثا: نوع

في ضوء طبيعة دراستي وهدفها، فإّنني سأقوم ببحث التساؤالت التي أثارتها مشكلة بحثي في إطار 
 تركيبة منهجية وفي إطار تركيبة أخرى من األدوات التي تناسبها تحقيقا لألهداف المكتسبة والميدانية.

 الدراسة: منهج-1

ساسيا في أي بحث علمي، إذ بواسطته يضبط الباحث أسئلته وفروضه ويحدد يعد المنهج عنصرا أ
 الطريق الذي سيسلكه في إنجاز بحثه.

والمنهج هو: "مجموعة الخطوات العلمية الواضحة والدقيقة التي يسلكها الباحث في مناقشة أو 
 (.83، ص 0221معالجة ظاهرة اجتماعية أو سياسية أو إعالمية معينة". )عامر مصباح، 

 وبالنسبة لبحثي هذا فقد اعتمدت على المنهج الوصفي.

يعرف المنهج الوصفي بأنه: "الطريقة واإلجراءات التي يتبعها الباحث في دراسة المشكلة من هذا و 
 (.08، ص 0222أجل التوصل إلى الحقيقة في العلم". )بشير صالح الرشيدي، 

ة وظاهرة الجريمة، والعالقة بينهما، كما يظهر ي دراستي الحالية قمت بوصف البرامج التلفزيونيوف
اعتمادي على هذا المنهج في وصفي للخصائص والميزات الديمغرافية واالجتماعية للمبحوثات سواء تعلق 
األمر بحاالتهم العمرية، التعليمية، المدنية، وقد ساعدني هذا المنهج كثيرا في جمع معلومات مختلفة عن 

 . بالجريمةلتلفزيونية الدور التوعوي للبرامج ا

 جمع البيانات: أدوات-2

تعرف األداة بأنها: "عبارة عن وسيلة يلجا الباحث الستخدامها للحصول على البيانات والمعلومات 
 التي يتطلبها موضوع البحث".

 ،والوثائق اإلحصاءات-االستبيان: استمارة أداةفي جمع البيانات على  وفي دراستي هذه استعنت
فتمثلت في خريطة بلدية  أما الوثائق ،0282 بسكرة لسنة واليةاألسر ب توزيعاإلحصاءات في وقد تمثلت 

 خريطة والية بسكرة. بسكرة،
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 :االستمارة-أ

تعد االستمارة أداة منظمة ومضبوطة لجمع بيانات الدراسة الحقلية وتعرف بأّنها: "تقنية مباشرة 
بطريقة موجهة والقيام بسحب كمي بهدف إيجاد عالقات للتقصي العلمي إزاء األفراد وتسمح باستجوابهم 

 (.022، ص 0222رياضية والقيام بمقارنات رقمية". )موريس أنجرس، 

المبحوثات واعتمدت عليها كأداة أساسية لجمع البيانات وذلك عن طريق المقابلة الشخصية مع 
 همها فيما يلي:في هذا االختيار جملة من االعتبارات المنهجية يمكن تلخيص أ وتدفعني

أن االستمارة تعتبر وسيلة مناسبة للحصول على بيانات تتعلق مثال بالقنوات والبرامج التي تفضل  -
المبحوثات مشاهدتها وأكثر الجرائم التي تتناولها هذه البرامج ومعدل مشاهدة المبحوثات للبرامج 

و خاص وبالتالي التوعوية بالجرائم وغير ذلك من المسائل التي تحدث على نحو شخصي أ
 يصعب الحصول عليها من خالل المالحظة مثال ألنها تتعلق بأمور ال تالحظ بطبيعتها.

وجود مبحوثات بدون مستوى أو ذوات مستوى تعليمي ابتدائي مما ال يساعد على اإلجابة على  -
 تساؤالت االستمارة.

 ابنفسه يذهب هتانات أن أنه من أفضل الطرق وأكثرها مالئمة لجمع البي ةالباحث تومن هنا وجد
 مالحظتها.إلى المبحوثات لتوجه إليهن بعض األسئلة التي يتعذر عليهن فهمها أو التي يتعذر 

 االستمارة:مبررات استعمال 

فإذا كان مجتمع البحث كبيرا أمكن االتصال به في وقت قصير  هي وسيلة تقصي مالئمة: -
ذن أداة هامة لما لها من إمكانيات لتكميم للحصول على معلومات دقيقة وبسيطة، فاالستمارة إ

 الواقع البشري على ضوء الخصائص والسلوكات والتصورات الذهنية الفردية المتنوعة.
مكانية مأل االستمارة من طرف المبحوثين أنفسهم حتى مع وجود إلنظرا  :هي تقنية قليلة التكلفة -

 مستجوبين.
قصير نسبيّا حسب اتساع الموضوع وتتضاعف  إذ يمكن مأل االستمارة في وقت سرعة التنفيذ: -

الفعالية في هذا المجال إذا ما استطعنا توزيع االستمارات على المبحوثين عند تواجدهم بنفس 
 المكان فيكون في وسعهم اإلجابة على أسئلة االستمارة بنفس الوقت.
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بمعلومات حول  إذ تساعد االستمارة المبحوثين على التصريح تسجيل السلوكات الغير مالحظة: -
 سلوكاتهم األكثر سرية والتي قد ال يحصل عليها المستجوبين بأدوات أخرى.

كون نفس األسئلة تطرح على كل مخبر وبنفس الصيغة وأن كل واحد  :إمكانية مقارنة اإلجابات -
فإننا نستطيع القيام بمقارنات بأكثر  ، لذلكمنهم يمكنه أن يختار من ضمن نفس قائمة اإلجابات

 ة.سهول
إذ تسمح االستمارة بتطبيقها على عدد كبير من األشخاص )موريس  :التطبيق على عدد كبير -

 (.021-021، ص ص 0222أنجرس، 

 نوع البيانات المتضمنة في االستمارة: 

 انقسمت صحيفة االستبيان إلى عدد من المحاور كالتالي:

 –لها أوالد أو ال –حالتها العائلية  – وتناولت فيه البيانات الشخصية للمبحوثات: سنها المحور األول:
 مستواها التعليمي. –جنسهم 

وتناولت فيه عالقة عادات وأنماط مشاهدة البرامج التلفزيونية الوطنية عند المرأة الجزائرية  المحور الثاني:
 الماكثة بالبيت وتوعيتها بالجرائم المختلفة المرتكبة في المجتمع.

مساهمة استراتيجية المعالجة التلفزيونية للجرائم المختلفة في تعزيز التوعية وتطرقت فيه ل :المحور الثالث
 بمخاطرها.

تناولت فيه مساهمة البرامج التلفزيونية في وقاية المشاهدات من الجرائم المختلفة المرتكبة  المحور الرابع:
 في المجتمع من خالل التعريف بأساليب ارتكاب الجرائم.

 شكل األسئلة:

االستبيان تأثير كبيرا على نوعية البيانات التي يمكن جمعها  شكل الذي تأخذه استمارةيمارس ال
 وعلى مدى دقتها ومستوى تقنينها، فهذا كله يؤثر ال محالة في إمكانية تحليل البيانات وتفسيرها.
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ة وفي هذا السياق، تنوعت األسئلة التي طرحتها، فمن حيث طريقة توجيهها تراوحت ما بين المباشر 
وغير المباشرة، كسؤال المبحوثة عن سّنها، حالتها العائلية وغير ذلك من البيانات الشخصية، وغير 

 مباشرة، كالسؤال على جوانب تعتبر مؤشرات للموضوع أو المحور المعالج.

ومن حيث طبيعة الصياغة، تضمنت االستمارة أسئلة: بعضها مقيد )ذو نهايات مغلقة( حددت لها 
المتغيرات التي تمثل احتماالت اإلجابة الممكنة على السؤال، وبخصوصها طلب  أوابات سلفا بعض اإلج

من المبحوثة أن تنتقي ما تعبر به عن موقفها في شكل نفي أو إثبات "نعم"، "ال"، وفضال عن الشكل 
بة، بل نهايات مفتوحة( وفيها لم أحدد احتماالت لإلجا )ذاتالمقيد، وجدت باالستمارة أسئلة غير مقيدة 

تركت للمبحوثة مطلق الحرية في اإلجابة على السؤال بأسلوبها الخاص مثل السؤال: ترى لماذا؟ وفضال 
عن هذه األسئلة المغلقة والمفتوحة، تضمنت االستمارة أسئلة مركبة )شبه مغلقة(، حددت فيها للمبحوثة 

إجابات غير محددة وهذا بإضافة سلفا بعض اإلجابات المقترحة وزدت على ذلك بأن تركت المجال لتقديم 
 احتمال "أخرى تذكر" وهو متغير يسمح للمبحوثة بإبداء رأيها الشخصي بكل حرية.

الفصحى أما لغة االستمارة فلقد راعت مستويات المبحوثات التعليمية، وقد صيغت باللغة العربية 
 الدارجة )العامية( ورصد إجاباتهن.توليت بنفسي بالنسبة للفئة األمية توجيه األسئلة إليهن باللهجة  لهذا
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 الصياغة المبدئية لالستمارة:

تم استنباط مجموعة من األسئلة من خالل اإلطار النظري للدراسة والتي يتصور أن اإلجابة عليها 
في  روعي ستقدم مجموعة من البيانات، تكفي لمعالجة هذا الموضوع، قمت بصياغة مبدئية لالستمارة

 مبادئ األساسية اآلتية:تصليحها ال

 أن تكون عبارات األسئلة ومضمونها واضحين ليسهال فهمها والوقوف على مدلوالتها وأغراضها. -
أن تكون األسئلة محددة ودقيقة، وأن تتضمن البيانات، المتصلة اتصاال وثيقا بغرض البحث  -

 وأهدافه.
دلي بها حة اإلجابات التي تغة للتأكد من صأن تكون صياغة بعض األسئلة الهامة بأكثر من صي -

 )أسئلة المقارنة أو المراجعة(.وثة المبح
، وتمنع ةوبين الباحث اوتضعف الثقة بينه ةاالبتعاد عن األسئلة التي تثير حساسية لدى المبحوث -

 من اإلدالء بالبيانات الواقعية. ةالمبحوث
 أفراد العينة وتنظيم أفكارهم.ل إثارة اهتمام ج األسئلة وتسلسلها منطقيا من أجكما روعي أيضا تدر  -

 اختبار االستمارة:

فيما يخص االختبار عرضت االستمارة على أساتذة ذوي خبرة في الحقول المنهجية وفي تقنيات 
البحث والدراسات الميدانية، وأفرزت خبرتهم على مراجعة االستمارة سواء من حيث الشكل العام أو من 

وغير ذلك من المسائل، وقد  وأسلوب صياغتهاترتيب األسئلة  إلى محاور وكذا من حيث حيث تفرعاتها
مكنتني هذه الخطوة من التأكد من سالمة الموضوعات التي دارت حولها األسئلة من حيث ارتباطها علميا 

 بموضوع الدراسة وأهدافها األساسية.

تجريبية من النساء على هذه الصورة نزلت إلى الميدان إلجراء الدراسة واختبار االستمارة على عينة 
 الماكثات.

هذا وتجدر اإلشارة إلى أن العينة المختارة للتجريب قد حرصت على أن تكون متماثلة في 
 خصائصها مع عينة البحث المزمع استجوابها.
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هذه الخطوة مكنتني من التعرف على بعض مواطن الضعف في استمارة البحث، عمدت إلى 
عادة صياغة وترتيب وتسلسل عالجها من خالل حذف بعض األسئلة لع ضافة أخرى وا  دم ضرورتها وا 

 البعض اآلخر.

وعلى ضوء هذا االختبار الميداني تم إعداد االستمارة في صورتها النهائية لتضم تلك األسئلة 
 سؤاال، وفي باب المالحق ستجدون نسخة عن االستمارة. 38الموجهة للنساء الماكثات بالبيت وهي 

 ة:كيفية تعبئة االستمار 

يوما  89ؤها لبعد اختبار االستمارة انتقلت بعدها لجمع المعلومات، وقد استغرقت مني مدة م
بيوت المبحوثات حيث تقابلت خاللها مع كل مبحوثة في كل أسرة في بيتها  إلىقمت بالتنقل  إذمتتالية، 

مباشرة الها صيا واستالمها بعد ماالستمارات من طرف المبحوثات بحضوري شخ قد تم مألو  ىحدعلى 
  .01/25/0282إلى  82/25/0282تم ذلك في الفترة الممتدة من  وقد

  والوثائق: اإلحصاءات-ب

االستمارة فقد استعنت ببعض االحصاءات التي زودتني بها مديرية الميزانية  ألداة باإلضافة
 إعدادفي  ساعدتني وقد (،بالمالحق )نسخةببلدية بسكرة  وعدد األسرالتي تتعلق بعدد السكان  والبرمجة،

 ثي الميداني.حب
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 رابعا: األساليب اإلحصائية المستخدمة:

في تحليل البيانات الواردة في دراستي الحقلية، اعتمدت على األساليب اإلحصائية التالية: النسب 
 المؤوية والمتوسط الحسابي.

 .ه في مائةوهي قسمة عدد على مائة أو قسمة عدد على عدد وضرب المؤوية: النسب-1

، وفيما يخص دراستي فقد استخدمت فيها النسب المؤوية في جميع 

 جداول الدراسة.

 Arithmeticmeanالحسابي:  المتوسط-2

 ويعرف بأنه: "حاصل قسمة مجموعة من القيم على عددها".

ر لدى النساء الماكثات (، وقد استخدمته لوصف األعمالمتوسط الحسابي بالرمز )س أولويرمز 
 (.21، ص 0222بالبيت )المبحوثات(. )عبد الكريم بوحفص، 
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  تفسيرهاوتحليلها و عرض البيانات الميدانية  خامسا:

العالقة بين عادات وأنماط مشاهدة البرامج التلفزيونية عند المرأة وتوعيتها بالجرائم المختلفة  -1
 المرتكبة في المجتمع

ة بين عادات وأنماط مشاهدة البرامج التلفزيونية الوطنية عند المرأة الجزائرية الماكثة بالبيت توجد عالق -
 وتوعيتها بالجرائم المختلفة المرتكبة في المجتمع.

 المشاهدات.تساهم المعالجة التلفزيونية للجرائم المختلفة في تعزيز التوعية بمخاطرها لدى جمهور  -

ية بأساليب ارتكاب الجرائم يساهم في وقاية المشاهدات من الجرائم المختلفة في تعريف البرامج التلفزيون -
 المجتمع.
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 تمهيد:

تعتبر مرحلة عرض البيانات الميدانية وتحليلها وتفسيرها آخر مرحلة في البحث السوسيولوجي، 
قمت بتفريغ البيانات الواردة في وهذا بعد جمع البيانات والمعطيات ميدانيا، وبالنسبة للخطوة األولى فقد 

 االستمارة وعرضها في جداول تحتوي على الفئات والتكرارات والنسب المئوية.

بعد ذلك قمت بتصنيف هذه البيانات تبعا لالستمارة بأن وضعت المعلومات في محاور، إذ بدأت 
نة بمجموعة من األساليب بالبيانات الشخصية، كما لجأت إلى تحليل هذه البيانات كميا من خالل االستعا

اإلحصائية مثل: النسب المئوية، المتوسط الحسابي، وفضال عن التحليل الكمي استخدمت التحليل الكيفي 
من خالل التعليق على النتائج ومناقشتها ونقدها ومقارنتها وتفسيرها، وقد استعنت بالشواهد الكيفية أكثر 

 موضوع المعالج في هذه الدراسة.من استعانتي بالشواهد الكمية نظرا لطبيعة ال
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 ( 1جدول رقم )

 يوضح الفئات العمرية للنساء الماكثات بالبيت )المبحوثات(

 %النسبة المئوية  ك الفئات العمرية
02-32 39 08,11 
38-22 98 38,11 
28-92 23 02,11 

 85,31 38 سنة فما فوق 98
 822 822 المجموع

 33334المتوسط الحسابي:     

-02من الجدول السابق يالحظ أن أعمار المبحوثات )النساء الماكثات بالبيت( قد تراوحت ما بين 
سنة، كما يدل على ذلك المتوسط  22-38سنة وأن أغلبهم يتركزون في الفئة العمرية ما بين  98

والثالثة من مجموع المبحوثات، وتأتي في المرتبة الثانية  %38,11وتؤكده نسبة  33334الحسابي 
 98سنة و 32-02سنة و 92-28والرابعة من حيث التمثيل داخل العينة كال من العناصر المنتمية لفئة 

 على التوالي. %85,31، %08,11، %02,11سنة فما فوق بنسبة 

نجاب أطفال وتكوين أسرة لإلنجابالمبحوثات في سن مناسبة  أننستخلص مما سبق  صغار ال  وا 
 بنساء أكبرقارنة م التوعوية بالبرامج تأثرامشاهدة و  أكثر وبالتالي هنالناس  ن بقيةوبييميزون بين المجرم 

 عليهم.ال خوف  وأوالدهن كبارسنا 
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 (2جدول رقم )

 يوضح الحالة العائلية للمبحوثات )النساء الماكثات بالبيت(

 %النسبة المئوية  ك االحتماالت
 28،09 51 متزوجة
 01,19 22 مطلقة
 82 82 أرملة

 822 822 المجموع
 

مما تضمنه الجدول السابق، نالحظ أن أغلبية المبحوثات هن من المتزوجات وهذا بنسبة 
وتأتي في المرتبة الثانية والثالثة من حيث التمثيل داخل العينة كال من المطلقات ثم األرامل  28،09%
 على التوالي. %82و %01,19بنسبة 

بالتالي ستكون و  أبناءالالتي لديهن المتزوجات و  عينة أغلب أفرادها مناستنتج مما تقدم أننا أمام 
 أو األخطاريجعلهن في خوف دائم عليهم من  أوالدفوجود  ،لبرامج التوعية بالجرائم أكثرمشاهدتهن 

 استهدافا من قبل المجرمين. األكثرهم الشريحة الضعيفة و  األطفال، الن الجرائم المتنوعة
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 ( 3)جدول رقم 

 وجنسهميبين وجود أوالد لدى المبحوثات 

النسبة المئوية  ك االحتماالت
 % ك األوالدجنس  %

 822 822 نعم
 83،19 00 ذكور فقط
 21،19 11 إناث فقط

 31،92 22 ذكور+إناث 
 822 822 المجموع 822 822 المجموع

 

اغلبهم من ، و %822وهذا بنسبة نالحظ أن كل المبحوثات لديهن أوالد من خالل الجدول السابق 
من حيث التمثيل داخل العينة  ها في المرتبة الثانية والثالثةيلي %21،19هذا ما تمثله نسبة و  اإلناث فقط

 .على التوالي 83،19و  31،92بنسبة  الذكور فقطثم  اإلناث +الذكور

 أن، كما أوالدفي ظل وجود  أكبر فالخوف يكون ليابالتنا أمام عينة كلها لديها أوالد و نستنتج مما تقدم أن
اإلناث مقارنة على  أكبريكون  أوالدهنخوف المبحوثات على  وبالتالي فان إناث األوالدغالبية هؤالء 
 .والتحرش واالغتصاب والقتلعرضة لالختطاف  أكثر بالذكور ألنهن
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 ( 4جدول رقم )

 كبار. يوضح ما إذا كان أبناء النساء الماكثات بالبيت صغار أم

 %النسبة المئوية  ك االحتماالت
 90،9 12 صغار فقط
 81,9 01 كبار فقط

 32 21 صغار + كبار
 822 822 المجموع

 

 %90,9نالحظ أن أغلب أبناء المبحوثات هم صغار وهذا ما مثلته نسبة  من الجدول السابق
وذلك + كبار ثم كبار  من صغارينة كال ويأتي في المرتبة الثانية والثالثة من حيث التمثيل داخل الع

 على التوالي. % 81,9و %32 بنسبة

حوثات أبناء المببالتالي فان صغر سن أبناء المبحوثات هم صغار الّسن و أخلص إلى أن أغلب 
تابعن البرامج المخاطر يجعل المبحوثات تجرائم و لخطورة ما يحيط بهم من ال إدراكهمعدم وعدم وعيهم و 

 أبنائهنخدع المجرمين الستدراج الضحايا حتى تستفدن بتنبيه على حيل و  أكثرعرف التوعوية بالجرائم للت
 .المجرمين أساليبتحذيرهم من الصغار و 
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 ( 5جدول رقم )

 يبين القنوات الوطنية التي تفضل المبحوثات مشاهدتها

 %النسبة المئوية  ك االحتماالت
 89 02 قناة القرآن الكريم
Canal Algérie 22 23,19 

 28,09 20 األمازيغية
 02,09 20 الّنهار

 22,11 88 الجزائرية الثالثة
 21,80 83 األرضية

 T.V 89 25,31دزاير 
 T.V 39 08,11الشروق 
 21,9 80 أخرى
 822 822 المجموع

 

شكل دة القنوات التلفزيونية الوطنية بمن خالل الجدول الّسابق أّن المبحوثات تفّضّلن مشاهنالحظ 
تليها في المرتبة الثانية قناة  %02,09تفاوت، إذ تأتي قناة النهار في المرتبة األولى وذلك بنسبة م

، يليها في المرتبة %89ثم في المرتبة الثالثة قناة القرآن الكريم بنسبة  %08,11بنسبة  T.Vالشروق 
يليها  %21,80بنسبة  الخامسة قناة األرضية ، ثم في المرتبة%25,31بنسبة  TVالرابعة قناة دزاير 

، نوميديا نيوز، البالد، الشروق نيوز، النهار لك، في المرتبة TV، سميرة Kbcقنوات أخرى متمثلة في 
، %22,11، تليها قناة الجزائرية الثالثة بالمرتبة السابعة بنسبة %21,9السادسة وذلك ما مثلته نسبة 

وأخيرا قناة األمازيغية في المرتبة  %3,19سبة المرتبة الثامنة بن Canal Algérieلتأخذ بعدها قناة 
 .%28,09التاسعة بنسبة 

استنتج مما سبق أن المبحوثات تفضلن مشاهدة قنوات دون أخرى وذلك راجع لميول كل واحدة 
منهن وأيضا إلى مستواها التعليمي وأيضا لمحتوى البرنامج الذي تقدمه كل قناة، إذا نجد إقباال كبيرا على 

، وذلك لما تتمتع به من  برامج متنوعة من أخبار وحصص تفاعلية TVة الّنهار والشروق مشاهدة قنا
مباشرة وتحقيقات موجهة  لكافة الشرائح دون استثناء خاصة وأنها تعيد بث بعض برامجها في أوقات 
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أخرى لتعطي فرصة أخرى للمشاهدة، كما أنها تقوم باستضافة أشخاص يعانون من مشكالت واقعية 
ضافة لمختصين ، كما نجد إقباال على مشاهدة قناة القرآن الكريم والتي تستهوي المشاهدات لإلطالع باإل

والتي تقدم  TVعلى أمور دينهّن وعلى الحصول على الفتاوى وتفسير أحالمهّن، نفس الشيء لقناة دزاير 
ا في حياتها دون أن حصصا وبرامج متنوعة تطرح مشكالت اجتماعية وقضايا تهم المشاهدة وتعنيها كثير 

  ، نوميديا نيوزTV، سميرة Kbcنغفل دور قنوات أخرى تحظى باهتمام المشاهدة مثل قناة األرضية، 
  البالد، الشروق نيوز، الّنهار لك، الجزائرية الثالثة، والتي تقدم هي األخرى برامج ثرية ومتنوعة كاألخبار

رنة بهذه القنوات فإن المشاهدة الماكثة بالبيت تقل الطبخ، والتي تثير اهتمام أي مشاهدة، لكن بالمقا
والتي تقدم باللغة الفرنسية وهذا ما يتطلب فهما من المرأة  Canal Algerieمشاهدتها لبعض القنوات مثل 

الماكثة بالبيت وأن تكون ذات مستوى تعليمي معين لتتمكن من متابعتها، أيضا األمازيغية والتي توجه 
األمازيغية مثل القبائل والشاوية والتوارق مما ال يسترعي اهتماما بها من طرف لمن يفهمون اللهجة 

 المشاهدات.
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 ( 6جدول رقم )

هذه البرامج  تتناولوهل  مشاهدتهايبين نوع البرامج التي تفضل النساء الماكثات بالبيت 
 حول الجرائم المختلفة ومرتكبيها  موضوعات

وية النسبة المئ ك االحتماالت
النسبة  ك االحتماالت %

 %المئوية 
 22,11 88 اإلخبارية

 822 822 نعم

 81,19 32 الدراما
 82,09 02 السينمائية
 22,31 21 الوثائقية

حصص وبرامج 
 تفاعلية

31 03,80 

 80,92 02 ترفيهية
 23,80 29 رياضية
 89 02 دينية

 822 822 المجموع 822 822 المجموع
 

، أن كل المبحوثات من النساء الماكثات بالبيت أجبن بأن هذه نالحظ من خالل الجدول الّسابق
،  كما  %822البرامج التلفزيونية تتناول موضوعات حول الجرائم المختلفة ومرتكبيها وهذا ما تعكسه نسبة 

ة مثلما تعكسه نسبة أن أغلبية النساء الماكثات بالبيت تفضلن مشاهدة الحصص  والبرامج التفاعلي
من اإلجابات فهي تفضل مشاهدة البرامج الدرامية، بينما تفّضل  %81,19، أما نسبة 03,80%
من المبحوثات مشاهدة  %89من المبحوثات مشاهدة البرامج الّسينمائية، في حين تفضل نسبة  82,09%

الترفيهية، يليها نسبة  من المبحوثات مشاهدة البرامج %80,92البرامج الدينية، كما تفّضل نسبة 
من المبحوثات  %22,31من المبحوثات تفّضلن مشاهدة البرامج اإلخبارية، ويليها نسبة  22,11%

من المبحوثات الالتي تفضلن مشاهدة البرامج  3,80الالتي تفضلن مشاهدة البرامج الوثائقية  وأخيرا نسبة 
 الرياضية .
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اء الماكثات بالبيت مشاهدتها تتناول موضوعات حول استنتج مما سبق أن البرامج التي تفضل النس
الجرائم المختلفة ومرتكبيها مما جعل اإلقبال عليها كبيرًا ومستمرًا، فهذا التناول لموضوعات الجرائم يسمح 
بتوعية المشاهدة بصورة أفضل وتبصيرها بخلفيات الجرائم والمجرمين على جميع الشرائح بالمجتمع، 

اول بشكل موسع كلما كانت التوعية تتم بصورة فّعالة ومؤثرة لتجعل المشاهدة أكثر وأيضا كلما كان التن
 حيطة وحذرا.

كما استنتج أن المبحوثات تفضلن مشاهدة الحصص والبرامج التفاعلية نظرا إلى أن هذه الحصص 
اب هذه التفاعلية تطرح مشكالت اجتماعية من أرض الواقع كما أّنها تستدعي في كثير من األحيان أصح

المشكالت كما تقوم باستضافة ذوي االختصاص من قانونيين  و نفسانيين ، ورجال دين وهذا ما جعل 
الكثير من النساء يقبلن بشكل كبير على متابعة هذا النوع من البرامج الذي يجعلها أكثر تفاعال مما لو 

بالبيت مشاهدة البرامج الدرامية كان األمر يتعلق ببرنامج آخر غير تفاعلي، كما تفضل النساء الماكثات 
والسينمائية والتي كثيرا ما تعالج قضايا ومشكالت اجتماعية شبيهة بالتي تتخبط بها المرأة وأسرتها يوميا 
في الحياة، أيضا ما نلمسه هو أن هذه الحصص التفاعلية والبرامج الدرامية والسينمائية المقدمة عبر 

في طياتها هدفا توعويا موجه إلى شتى الشرائح خاصة المرأة أو األطفال القنوات التلفزيونية الوطنية تحمل 
وهم أهّم شريحة مستهدفة من المجرمين للنيل منهم، إذن في هذه الحصص التفاعلية والبرامج الدرامية 
والسينمائية تجد المرأة ضالتها التي تستهدي بها لتتوعى أكثر حول ما قد يصيبها وأسرتها من المجرمين 

ما حدث في هذه البرامج، أيضا لتأخذ حيطتها وحذرها وتتبصر بآثار الجرائم الوخيمة، كما تفضل مثل
النساء الماكثات بالبيت البرامج الدينية التي تسمح لها باإلطالع على ذلك القضاء الشاسع من الّدين وكل 

للنساء الماكثات بالبيت ما يجول في خاطرها من تساؤالت حول أمور الّدين كالفتاوى والتفسيرات، أيضا 
ميل للبرامج الترفيهية المسلية التي تبعد عنها السأم والملل الذي تسببه أعباء الحياة والترفيه يكون في كثير 
من األحيان طريقا للتخلص من التوترات وضغوطات الحياة، لكن مقارنة بهذه البرامج التي تفضل المرأة 

لمشاهدة برامج أخرى كالبرامج الوثائقية والرياضية إذ ال يوجد ميل الماكثة بالبيت مشاهدتها يقل تفضيلها 
 لمشاهدتها كما أن البرامج الرياضية يقبل على مشاهدتها عنصر الرجال أكثر بكثير من النساء.  
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 ( 7جدول رقم )

 يبين ما هي أكثر الجرائم التي تتناولها هذه البرامج

 %النسبة المئوية  ك االحتماالت
 9 1 السرقة

 83,80 08 االغتصاب
 83,19 00 التحرش الجنسي

 21,9 80 الّنصب
 22,09 82 التزوير
 85,31 38 القتل

 82,20 81 اإلجهاض
 08,09 32 االختطاف
 23,80 9 أخرى
 822 822 المجموع

 

نالحظ من خالل الجدول السابق، أن أكثر الجرائم التي تتناولها هذه البرامج هي جريمة االختطاف 
من اإلجابات فهي جريمة القتل،  %85,31من إجابة المبحوثات، أما نسبة  %08,09مثلما تعكسه نسبة 

، %83,80، تليها جريمة االغتصاب بنسبة %83,19يليها جريمة التحرش الجنسي وذلك ما تمثله نسبة 
ثم جريمة ، %21,9، تليها جريمة الّنصب بنسبة %82,20وتليها جريمة اإلجهاض وهو ما تعكسه نسبة 

، وأخيرا جرائم أخرى مثل  %9، أيضا تليها جريمة الّسرقة بنسبة %22,09التزوير التي تعكسها نسبة 
 .%23,80التهريب وهذا ما تعكسه نسبة  –االبتزاز  –الرشوة 

استنتج مما سبق أن أكثر الجرائم التي تتناولها هذه البرامج هي االختطاف والقتل بالدرجة األولى 
شار الفادح لهاتين الجريمتين في اآلونة األخيرة باألوساط الجزائرية، وما سببته من إزهاق ألرواح نظرا لالنت

و غيرهم من األطفال ممن  -رحمهم اهلل-منال  –إبراهيم  –هارون  –الكثير من األطفال أمثال سندس 
باب االختطاف والقتل اختطفوا بطرق مختلفة وغريبة وقتلوا بعدها تاركين وراءهم تساؤالت كثيرة حول أس

ألطفال أبرياء من طرف اناس ال رحمة وال شفقة في قلوبهم سوى إشباع نزواتهم الجنسية أو تصفية 
حسابات مع أهالي الضحايا أو لدوافع مادية بخسة بعيدة كل البعد عن اإلنسانية والرحمة، إذا فهذا ما 
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لجريمتين، كما تتناول هذه البرامج جريمتي يجعل البرامج الجزائرية تركز بالدرجة األولى على هاتين ا
التحرش الجنسي واالغتصاب وهما جريمتين ال تقالن خطورة عن جريمتي االختطاف والقتل، ألنه دائما 
ثمة ضحايا خاصة المرأة واألطفال فهم أكثر استهدافا، فالكثير من الفتيات يتحرش بهن جنسيا كل يوم 

العنف والتهديد واالبتزاز، أيضا الكثير من األطفال يتعرضون كل  لفظيا وجسديا وأيضا يغتصبن باستخدام
 يوم للتحرش واالغتصاب من الكبار وأحيانا حتى من أقربائهم الذين يستغلون ثقتهم و طفولتهم وضعفهم.

كما تتناول هذه البرامج جرائم أخرى عديدة ألن الواقع المعاش يعكسها ويتعرض لها الكثير من 
الجزائري كاإلجهاض الذي صار أمرا عاديا تلجأ إليه كل من أخطأت في حق شرفها  األفراد بالمجتمع

وتجعل منه مالذا لفعلتها الذي يعاقب عليها اهلل والقانون، أيضا جرائم أخرى مثل النصب والتزوير والسرقة 
مج بالقنوات والمخدرات والرشوة واالبتزاز والتهريب، فالتناول اإلعالمي لهذه الجرائم عبر مختلف البرا

 الوطنية يسمح بتوعية كل أفراد المجتمع بخطورة هذه الجرائم.
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 ( 8جدول رقم )

 ل مختلف الجرائم دائما أو أحيانايبين هل تتابع النساء الماكثات بالبيت هذه البرامج التي تتناو

 %النسبة المئوية  ك االحتماالت
 80,92 02 أحيانا
 11,92 822 دائما
 822 822 عالمجمو 

 

نالحظ من خالل الجدول السابق، أن أغلبية الّنساء الماكثات بالبيت تتابعن هذه البرامج التي تتناول 
منهن هذه البرامج  %80,92، في حين تتابع نسبة %11,92مختلف الجرائم دائما وهذا ما تعكسه نسبة 

 أحيانا.

امج التي تتناول مختلف الجرائم بصورة استنتج مما سبق أن متابعة الّنساء الماكثات بالبيت للبر 
دائمة يعود لكون هذه البرامج تتناول قصصا من أرض الواقع ألناس تعرضوا لجرائم مختلفة وبصور 
متنوعة مما يجعل هذه البرامج تستقطب إليها جماهير كثيرة خاصة من العنصر النسوي الذي دوما يفكر 

البرامج تسعى من خالل هذا التناول إلى التوعية  فيما يعترضه وأسرته من مخاطر، أيضا لكون هذه
بصورة قوية لتجعل المشاهدات أكثر حيطة وحذرًا، فتكرار المتابعة لهذه البرامج وكذا االستمرارية والديمومة 

 في مشاهدتها يسمح بتحقيق توعية أفضل للمشاهدات الماكثات بالبيت.
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 ( 3جدول رقم )

اكثات بالبيت لهذه البرامج المخّصصة للجرائم المختلفة في يبين معدل مشاهدة النساء الم
 األسبوع

 %النسبة المئوية  ك االحتماالت
 22,31 21 أقل من ساعة

 5،31 89 ساعة
 09 22 ساعتان

 28،09 51 أكثر من ساعتين
 822 822 المجموع

 

البرامج المخصصة  ، أن أغلبية النساء الماكثات بالبيت تشاهدننالحظ من خالل الجدول الّسابق
من إجابة المبحوثات، أما  %28،09للجرائم المختلفة أكثر من ساعتين في األسبوع مثلما تعكسه نسبة 

من النساء الماكثات بالبيت فتشاهدن لمدة ساعتان أسبوعيا، كما تشاهد هذه البرامج نسبة  %09نسبة 
ممن تشاهدن هذه  %2،31يرا نسبة من النساء الماكثات بالبيت لمدة ساعة في األسبوع، وأخ 5،31%

 البرامج ألقل من ساعة في األسبوع.

استنتج مّما سبق أن النّساء الماكثات بالبيت تشاهدن البرامج التي تتناول الجرائم بمعدل كبير 
أسبوعيا يفوق الساعتين وذلك لكون هذه البرامج شهدت تنوعا كبيرا مؤخرا وعبر مختلف القنوات الوطنية 

ازاة مع ازدياد الجرائم وتنوعها واختالف أبعادها في المجتمع الجزائري، والتي من أبرزها برنامج وذلك بالمو 
خط أحمر، خط برتقالي، لغز الجريمة، الشروق تحقق، تحريات، ما وراء الجدران، إلى غير ذلك من هذا 

عادة البث الّنوع من البرامج المخصصة للتوعية بالجريمة، كما أن هذه البرامج تمتاز بخاصة  البث األول وا 
مما يمنح المرأة الماكثة بالبيت وقتا وحجما ساعيا كافيا لمشاهدة هذه البرامج المخصصة للجرائم المختلفة 

 .وهذا ما يسمح بتوعيتها بشكل أفضل
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 ( 10جدول رقم )

لمتابعة البرامج الخاصة بأخبار الجرائم  بالبيت يبين الوقت المفضل لدى النساء الماكثات
 المختلفة

 %النسبة المئوية  ك االحتماالت
 02 30 يوم البث
 22,11 88 عند اإلعادة

 13,80 881 معا
 822 822 المجموع

 

، أن أغلبية النساء الماكثات بالبيت تشاهدن وتتابعن البرامج نالحظ من خالل الجدول السابق
، يليها نسبة %13,80ا ما تعكسه نسبة الخاصة بأخبار الجرائم المختلفة يوم البث وعند اإلعادة معا وهذ

 %22,11من النساء اللواتي تتابعن هذه البرامج الخاصة بأخبار الجرائم يوم البث، وأخيرا نسبة  % 02
 من المبحوثات اللواتي تشاهدن عند اإلعادة.

وعند استنتج مما سبق أن النساء الماكثات بالبيت تتابعن البرامج الخاصة بأخبار الجرائم يوم البث 
اإلعادة نظرا لما تنطوي عليه هذه البرامج من خصائص توعوية، للمرأة الماكثة بالبيت ولكافة أفراد أسرتها 
وذلك من خالل ما تتناوله من قضايا ومشكالت اجتماعية جلها وقعت ألشخاص في المجتمع الجزائري، 

م إعادة المشاهدة في المساء من وبذلك فالمشاهدة األولى تكون يوم البث والذي يكون دائما في الليل ث
اليوم التالي مما يجعل مجال التوعية واسع وشامل وفعاال، كما يسمح بإعطاء فرصة للمرأة بمعاودة 

 المشاهدة خصوصا لمن لم يسعفّهن الحظ في مشاهدة البرنامج يوم البث. 
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 خاطرهامساهمة المعالجة التلفزيونية للجرائم المختلفة في تعزيز التوعية بم -2

بيانات خاصة بتركيز البرامج التلفزيونية على التعريف بالجرائم األكثر انتشارا في المجتمع  -
 الجزائري.

بيانات خاصة باعتماد البرامج التلفزيونية الجزائرية الوطنية على العديد من القوالب الفنية  -
 والصحفية إليصال رسالتها للمشاهدة.

التلفزيونية على بث برامجها التوعوية في أوقات مناسبة بيانات خاصة بحرص غالبية البرامج  -
 الستقطاب أكبر عدد من المشاهدات.

بيانات تتعلق بحرص البرامج التلفزيونية الوطنية في بثها على استخدام لغة مناسبة بهدف  -
 الوصول إلى جمهور عريض من مشاهداتها.
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 ( 11جدول رقم )

 مخاطر الجريمةبلتوعية افكرة  جسد أكثرالتي ت يبين البرامج

 %النسبة المئوية  ك االحتماالت
 09 22 خط أحمر
 88,09 81 تحريات

 02,20 33 خط برتقالي
 83,80 08 الشروق تحقق
 81,19 32 لغز الجريمة

 88,09 81 أخرى
 822 822 المجموع

 

بمخاطر الجريمة هو  نالحظ من خالل الجدول السابق، أن أكثر البرامج تجسيدًا لفكرة التوعية
، ثم برنامج لغز %02,20، يليه برنامج خّط برتقالي بنسبة %09برنامج خط أحمر وهذا ما تعكسه نسبة 

، ثم يليه %83,80، يليه برنامج الشروق تحقق وتمثله نسبة %81,19الجريمة وهو ما تعكسه نسبة 
 .%88,09برنامج تحريات وبرنامج ما وراء الجدران وهو ما تعكسه نسبة 

  استنتج مما سبق أّن النساء الماكثات بالبيت تشاهدن عدة برامج هدفها التوعية بمخاطر الجريمة
وهذه البرامج عديدة ومتنوعة منها برنامج خط احمر، خط برتقالي، لغز الجريمة وهي برامج تفاعلية تبث 

ما مثل:  على المباشر يعرض فيها قصة أو مشكلة اجتماعية معينة لشخص ما تعرض لجريمة
البالطو( الّضحية  االغتصاب أو االختطاف أو االبتزاز وغيرها من الجرائم ويستدعى إلى البرنامج )أو إلى

)المتعرض للجريمة( ليروي تفاصيل مشكلته وذلك بحضور أخصائي نفساني وقانوني )محامي( ورجل دين 
قق، وهي عبارة عن ريبورتاج أو )مفتي(، كما توجد برامج أخرى ليست تفاعلية مثل تحريات، الشروق تح

تحقيق يسعى إلى كشف مالبسات جرائم متنوعة مثل التهريب والبغاء حتى أنه يتم تصوير المهربين 
وأحيانا التخفي في صورة مهرب لكشف الحقائق للمشاهدة وتوعيتها بخطورة هذه الجريمة، أيضا تتم من 

البغاء والتي غالبا ما تكون هي أيضا لصيقة  خالل هذه البرامج مداهمة أوكار الّدعارة وكشف جريمة
بجريمة االتجار بالمخدرات وبيعها للزبائن وبذلك فإن عرض هذه الجرائم سواء بالبرامج التفاعلية أو 
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التحقيقات أو الريبورتاجات فإن الهدف من ذلك هو توعية المرأة الماكثة في بالبيت وتبصيرها بالجرائم 
 ا وحذرها.المختلفة وجعلها تأخذ حيطته
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 (12جدول رقم )

  بث البرامج الخاصة بالتوعية بمخاطر الجريمة أوقات يوّضح

  هابث توقيتومالءمة 

النسبة المئوية  ك االحتماالت
% 

مدى مالءمة 
النسبة  ك التوقيت

 %المئوية 
 03,19 31 مساء

 822 822 نعم
 12,09 800 ليال

 822 822 المجموع 822 822 المجموع
 

نالحظ من خالل الجدول الّسابق، أن أغلب أوقات بث هذه البرامج الخاصة بالتوعية بمخاطر 
 )إعادةمن إجابة المبحوثات، يليها البث في المساء  %12,09الجريمة هي ليال وذلك ما تعكسه نسبة 

حوثات من كل المب كما أن الصباح،في  يوجد بث، في حين ال %03,19البث( وهو ما تعكسه نسبة 
 .%822النساء الماكثات بالبيت أجبن بأن توقيت بث هذه البرامج مناسب وهذا ما تعكسه نسبة 

استنتج مما سبق أن هذه البرامج الخاصة بالتوعية بمخاطر الجريمة تبث عادة في الليل وهو الوقت 
أشغال المنزل وأيضا  الذي تكون فيه المرأة الماكثة بالبيت خاصة المتزوجة  قد انتهت فيه من أعباء و

نوم األطفال وهذا هو الوقت المناسب لكافة النساء لمتابعة هذه البرامج، في حين ثمة نساء أخريات لديهن 
أسباب معينة وظروف خاصة فيؤجلن المشاهدة لفترة المساء أي عند إعادة البث، وأي كانت متابعة المرأة 

ف هو  حصولها على التوعية  بمخاطر الجريمة، و بذلك الماكثة بالبيت للبرنامج ليال أو مساء فإن الهد
فان توقيت بث هذه البرامج مناسب كونه يقدم البرنامج في اليوم األول ويعاد بثه في اليوم الموالي بفترتين 
مختلفتين وهما الليل والمساء مما يمنح المبحوثة فرصة للمشاهدة مرتين أو المتابعة بإحدى الفترات إما 

نجازها لكل أشغالها وأعمالها .ليال أو مسا  ء وذلك بعد إنهائها وا 
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 ( 13جدول رقم )

  التلفزيونية البرامج ه هذهخذتتالذي  الشكليبين 

 %النسبة المئوية  ك االحتماالت
 18،11 889 برنامج تفاعلي

 02،31 35 ريبورتاج
 3،19 2 التلفزيوني التقرير

 822 822 المجموع
 

ق، أن البرامج الخاصة بأخبار الجرائم تأخذ شكل تفاعلي وهذا ما تعكسه نالحظ من الجدول الساب
 .%3،19ر بنسبة التقري، ثم يليه %02،31الريبورتاج وهذا وما تمثله نسبة يليها  ،%18،11نسبة 

استنتج مما سبق أن البرامج الخاصة بالتوعية بالجرائم المختلفة تأخذ عدة أشكال منها البرنامج 
فالبرامج التفاعلية تكون مباشرة وتسمح بمشاركة النساء  الصحفي، التقريرالتفاعلي وأيضا الريبورتاج وكذا 

ضور ذوي االختصاص الماكثات بالبيت بالبرنامج وأيضا يحضر فيها المعني بالتعرض للجريمة وبح
يكون عبارة عن برنامج مسّجل غير  التقرير، في حين أن الريبورتاج أو ولإلدالء برأيهملالستماع لمشكلته 

 مختلفة أيضا. وحول جرائممواضيع  ويعالج ويبحث في( )البالطومباشر تم إجراءه خارج البرنامج 
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 ( 14جدول رقم )

 بالنسبة للمبحوثاتبمخاطر الجريمة  التوعيةفي نامج يتخذه البر  الذياألفضل  الشكل يوضح

 %النسبة المئوية  ك االحتماالت
 10،9 830 البرنامج التفاعلي

 83،80 08 الريبورتاج
 2،31 1 التلفزيوني التقرير

 822 822 المجموع
 

نالحظ من خالل الجدول السابق، أن أفضل البرامج الخاصة بالتوعية بمخاطر الجريمة هو 
 ريرقالت، ثم يليه %83،80يليه الريبورتاج وتمثله نسبة  %10،9رنامج التفاعلي وذلك ما تعكسه نسبة الب

 .%2،31وذلك ما تعكسه نسبة 

استنتج مما سبق أّن البرنامج التفاعلي هو األفضل في التوعية بمخاطر الجريمة بالنسبة للنساء 
البرنامج التفاعلي هو برنامج مباشر يسمح بمشاركة  ، ألنالتقريرالماكثات بالبيت مقارنة بالريبورتاج أو 

اذ يقرب النساء الماكثات  التقريرالنساء الماكثات بالبيت، كما أنه يقنع بشكل أفضل من الريبورتاج أو 
بالبيت من الحقائق بشكل مباشر، كما ان البرنامج التفاعلي يجعل المشاهدة أكثر تفاعاًل مع أحداث 

ة المرتكبة( وأكثر معايشة للقضية المطروحة في البرنامج خاصة وأن معظم الجريم-القصة )المشكلة
القضايا والمشكالت المطروحة هي من أرض الواقع وشبيهة بالكثير من مشكالت المبحوثات، كما أن 
البرنامج التفاعلي يجسد الوقائع واألحداث ويجعل المرأة الماكثة بالبيت تتقمص دور الضحية وكأن الجرم 

ي حقها أو حق أحد أفراد أسرتها، خاصة وأن البرنامج التفاعلي يدّعم بحضور الضحايا إلى واقع ف
 البرنامج ويقصون على المشاهدة الجريمة التي تعرضوا إليها أمام الجمهور.
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 ( 15جدول رقم )

 التوعية بمخاطر الجريمة المستخدمة في طرح مواضيع اللغةنوع يوضح 

 %ية النسبة المئو  ك االحتماالت
 39,20 91 العامية )الدارجة( فقط

 03,80 31 الفصحى فقط
 28,09 22 العامية+الفصحى

 822 822 المجموع
 

نالحظ من خالل الجدول السابق، أن اللغة المستخدمة في طرح هذه المواضيع التوعوية هي 
ا تمثله نسبة ، يليها العامية )الدارجة( وذلك م% 28,09العامية+ الفصحى وذلك ما تعكسه نسبة 

 .%03,80تعكسها نسبة ثم يليها الفصحى و  39,20%

استنتج من الجدول السابق أن اللغة المستخدمة في طرح المواضيع التوعوية بمختلف الجرائم 
متباينة فبعض البرامج التوعوية تستخدم اللغة العامية+الفصحى مثل برنامج خط أحمر، كما أن برامج 

مثل برنامج تحريات، أيضا ثمة برامج أخرى تستخدم العامية )الدارجة( مثل أخرى تستخدم اللغة الفصحى 
لغز الجريمة، وفي مجمل األحيان يستخدم البرنامج التفاعلي اللغة الفصحى+الدارجة، لكن يغلب على 

نوع البرنامج فانه موجه لألميين والمتعلمين دون  مهما اختلفاللغة الفصحى، و  تقريرالريبورتاج وال
 .ءاستثنا
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 ( 16جدول رقم )

 ؟أي من اللغتين تفضل و بالبيت نساء الماكثات التعليمي لل المستوى يوضح

اللغة المفضلة عند  %النسبة المئوية  ك المستوى التعليمي
النسبة  ك المبحوثات

 %المئوية 
 22,11 19 العامية )الدارجة( 83,80 08 بدون مستوى
 81,9 01 ابتدائي

 02,20 33 متوسط 28,11 21 كليهما
 32 21 ثانوي
 88,09 81 الفصحى 81,19 32 جامعي
 822 822 المجموع 822 822 المجموع

من خالل الجدول الّسابق، نالحظ أن المستويات التعليمية للمبحوثات، تتراوح ما بين دون المستوى 
من  %32تمثل هذه الفئة  على المستوى الثانوي، إذ يتهنوالمستوى الجامعي، كما أسّجل حصول غالب

مجموع المبحوثات، تليها من حيث التمثيل كل من الفئات الحاصلة على المستوى المتوسط فالجامعي 
 باإلضافةعلى التوالي،  83,80، 81,9، 81,19، 02,20وأخيرا بدون مستوى وذلك بنسبة  فاالبتدائي

ت في طرح هذه المواضيع التوعوية بمخاطر نالحظ أن اللغة التي تفضلها النساء الماكثات بالبي أننا إلى
، يليها العامية+الفصحى بنسبة قدرها %22,11الجريمة هي العامية )الدارجة( وهو ما تعكسه نسبة 

 .%88,09، ثم تليها الفصحى وتمثلها نسبة 28,11%

تقريبا وأن معظمهن  12,11مما سبق استنتج أننا  أمام عينة أغلب أفرادها متعلمات بنسبة 
على درجة من الوعي و الفهم و القدرة على  أنهنالت على المستوى الثانوي ،وهذا ما يدل على حاص

المجرمين  أساليبقدرة على فهم  أكثراستيعاب مضمون البرامج التوعوية بالجرائم المختلفة، و بالتالي فهن 
لنساء الماكثات في البيت الجرائم المرتكبة لذلك  فا أنواعفي ارتكاب الجرائم و كذا التعرف على  مختلف 

تفضلن العامية )الدارجة( أثناء متابعتها لهذه البرامج التوعوية بمخاطر الجريمة، كما تفضلن 
العامية+الفصحى ويعود ذلك لكون العامية )الدارجة( هي األسهل واألبسط واألكثر فهما من طرف النساء 

عليمي المحدود أو بالنسبة للحاصالت على الماكثات بالبيت سواء بالنسبة للنساء ذوات المستوى الت
الناس في مجتمعنا البسكري المستوى الثانوي والجامعي، بحكم أن العامية هي الطاغية واألكثر تداوال بين 

، أيضا تساعد اللغة العامية على استيعاب قضايا   الذي يتعامل بالعامية في المنزل و الشارع وفي العمل
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كثر، كما أن هذا التفضيل يرجع لكون أكثر البرامج تفضيال من طرف النساء الجرائم المختلفة وفهمها أ
بالعامية )الدارجة( مثل برنامج خط برتقالي، أو بالعامية+الفصحى مثل  األصلالماكثات بالبيت تقدم  في 

برنامج خط أحمر، وبذلك اللغة العامية هي المفضلة بالنسبة لكل المبحوثات مقارنة بنظيرتها اللغة  
 العربية الفصحى. 
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تعريف البرامج التلفزيونية بأساليب ارتكاب الجرائم ومساهمته في وقاية المشاهدات من الجرائم  -3
 المختلفة المرتكبة في المجتمع.

مساهمته في ليب ارتكاب الجرائم في المجتمع و بيانات خاصة بتحقيق البرامج التلفزيونية في أسا -
 ات بالحقائق المختلفة المرتبطة بمظاهر اإلجرام.تبصير المشاهد

بيانات خاصة بإبراز البرامج التلفزيونية ألساليب ارتكاب الجرائم ومساهمته في تبصير المشاهدات  -
 باإلجراءات الواجبة لحماية أنفسهن على المستوى الشخصي.

مته في توعية المشاهدات بيانات خاصة بإظهار البرامج التلفزيونية ألساليب ارتكاب الجرائم ومساه -
 باالحتياطات الواجب اتخاذها لحماية عائالتهم )أفراد عائالتهم(.

بيانات خاصة بكشف البرامج التلفزيونية عن أساليب ارتكاب الجرائم ومساهمته في توعية  -
 المشاهدات وتحسيسهن بالمسؤولية المشتركة مع اآلخرين في مكافحة الجريمة في المجتمع.
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 ( 17دول رقم )ج

 يبين سبب متابعة النساء الماكثات بالبيت لهذه البرامج التوعوية الخاصة بمخاطر الجريمة

 %النسبة المئوية  ك االحتماالت
 01،92 22 صدقها وموضوعيتها في نقل األخبار
 39 92 معالجتها لقضايا مجتمعية حقيقية
 88,09 81 نوعية المواضيع التي تطرحها

 82,11 01 اعيد واألوقات المخصصة لهامالئمة المو 
 5،31 89 طريقة معالجتها لألخبار

 822 822 المجموع
نالحظ من خالل الجدول السابق، أن أسباب متابعة النساء الماكثات بالبيت لهذه البرامج التوعوية 

يليها  %39 ةوذلك بنسبالخاصة بمخاطر الجريمة هي بالدرجة األولى لمعالجتها لقضايا مجتمعية حقيقية 
يليها مالئمة المواعيد واألوقات  ،% 01،92بنسبة صدق هذه البرامج وموضوعيتها في نقل األخبار وذلك 

، %88,09ثم يليها نوعية المواضيع التي تطرحها وذلك بنسبة  %82,11نسبة  وما تمثلهالمخصصة له 
 .%5،31 وذلك بنسبةطريقة معالجتها لألخبار  وفي األخير

لنساء الماكثات بالبيت تتابعن هذه البرامج التوعوية الخاصة بمخاطر الجرائم لعدة استنتج أن ا
و مشكالت  أسباب أهمها معالجتها لقضايا مجتمعية حقيقية مستقاة من المجتمع الجزائري وليست خيالية

لمخصصة حقيقية تعرض لها أفراد مثلنا وعلى أيدي مجرمين بمجتمعنا ، أيضا مالئمة المواعيد واألوقات ا
عادة بث لهذه البرامج، كما أن النساء  لها إذ تقدم في أيام مختلفة من األسبوع وبأوقات مناسبة وثمة بث وا 

الماكثات بالبيت تتابعن هذه البرامج لصدقها وموضوعيتها في نقل األخبار دون تحريف أو تزييف لوقائع 
صاب أو تحرش جنسي أو اختطاف القصة مهما كان نوع الجريمة التي تعرض لها الضحية سواء اغت

ودون أية تحفظات، كما أنه من أسباب متابعة النساء الماكثات بالبيت لهذه البرامج التوعوية هو نوعية 
في المواضيع المطروحة فهي كلها تتناول جرائم حقيقية ألناس يسردون وقائع و أحداث عن جرائم وقعت 

أن طريقة معالجتها لألخبار هي جد جريئة وملمة بكل ، باإلضافة إلى حقهم و في حق ذويهم بكل صراحة
 تفاصيل الخبر دون أي تزييف للحقائق .
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 ( 18جدول رقم )

المرأة الماكثة بالبيت من هذه البرامج التلفزيونية الوطنية الخاصة بالتوعية هل استفادت يبين 
 .الجرائمبمخاطر 

 

 

 

نالحظ من الجدول السابق، أن كل النساء الماكثات بالبيت أجبن بأنهن استفدن من البرامج 
 .%822التلفزيونية الوطنية الخاصة بالتوعية بمخاطر الجريمة وهذا ما تعكسه نسبة 

ة استنتج مما سبق أن النساء الماكثات بالبيت استفدن من هذه البرامج التوعوية بمخاطر الجريم
وتحذيرهن من مخاطرها ونتائجها  بشكل كبير وواضح ألن هذه البرامج ساهمت في تبصيرهن بهذه الجرائم

 الحذر من شتى أنواع الجرائم.وتوعيتهن بأخذ الحيطة و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 %النسبة المئوية  ك االحتماالت
 822 822 نعم

 822 822 المجموع
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 ( 13جدول رقم )

 جوانب االستفادة من هذه البرامج التلفزيونيةيوضح 

 %النسبة المئوية  ك ونيةجوانب االستفادة من هذه    البرامج التلفزي

 38،09 92 إحاطة المبحوثات بالمعلومات الخاصة بالجرائم
 39 92 عن أساليب المجرمين في ارتكاب الجرائم الكشف

جراءات الوقايةتوعية المرأة بطرق   33،19 92 من الجريمة وا 
 822 822 المجموع

 

الكشف  ت من هذه البرامج التلفزيونية هيجوانب استفادة المبحوثا أن نالحظ من خالل الجدول السابق،
جراءات الوقايةالمرأة بطرق  يليها توعية % 39 وذلك بنسبةعن أساليب المجرمين في ارتكاب الجرائم   وا 

المبحوثات بالمعلومات الخاصة بالجرائم وذلك بنسبة  وأخيرا إحاطة %33،19 وذلك بنسبةمن الجريمة 
38،09%. 

المشاهدات  ىذات فائدة لدالتوعوية بمخاطر الجرائم  التلفزيونية رامجاستنتج مما سبق، أن هذه الب
توعية المرأة  الكشف عن أساليب المجرمين في ارتكاب الجرائم  ، كما ساعدت على يف اهمتسحيث 

حاطة المبحوثات بالمعلومات الخاصة بالجرائم إلبطرق و إجراءات الوقاية من الجريمة  باإلضافة 
مع وذلك لكون هذه البرامج تمتاز بخاصية التنوع في عرض مختلف الجرائم المجتمعية المرتكبة في المجت

وأسبابها وأماكن وقوعها  تكبة وأساليب ارتكابهاومن أرض الواقع وكذا عرض معلومات عن الجرائم المر 
ها وتعريف النساء الماكثات بالبيت بهذه األساليب لتوعيت ،وكل حيثيات وتفاصيل الجريمة دون تزييف

بشكل أفضل وتحذيرها من أساليب إجرامية ال تخطر ببالها يتفنن المجرمون في استعمالها لتوريط الضحية 
، أيضا تسهم في دون إثارة للشكوك والتي يستبعدها ذهن المرأة الماكثة بالبيت لكن هذه البرامج تكشفها لها

جراءات الوقاية من الجريمة بكل أشكاله  ا.توعيتها وتبصيرها بطرق وا 
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 (20جدول رقم )

 للمرأة الماكثة بالبيت( )بالنسبة الشخصييبين كيف تكون التوعية من الجريمة على المستوى 

 %النسبة المئوية  ك االحتماالت
 02،91 39 بحثك على احترام القوانين والنظام

 38،81 93 أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع اآلخرين
 32،91 90 د والمجتمعتبصيري بآثار الجرائم على الفر 

 81،22 32 بث مشاعر الطمأنينة في الّنفس
 822 812 المجموع

 

نالحظ من خالل الجدول الّسابق، أن التوعية من الجرائم على المستوى الشخصي تكون بأخذ 
، يليها التبصير بآثار %38,81المبحوثات الحيطة والحذر في التعامل مع اآلخرين وذلك ما تعكسه نسبة 

، يليها حث النساء الماكثات بالبيت على %32,91ائم على الفرد والمجتمع وذلك ما تمثله نسبة الجر 
، يليها في األخير بث مشاعر الطمأنينة في نفس %02,91احترام القوانين والّنظام وذلك ما تمثله نسبة 
 .%81,22النساء الماكثات بالبيت وذلك ما تعكسه نسبة 

ول أن البرامج التلفزيونية الوطنية تقوم بتوعية النساء الماكثات بالبيت استنتج من قراءتي لهذا الجد
  من الجريمة على المستوى الشخصي من خالل جعلهن أكثر حيطة وحذرا في التعامل مع اآلخرين
وتبصيرهن بآثار الجرائم المختلفة على الفرد والمجتمع، وهذا من شأنه أن يجنبهن الوقوع فريسة للجرائم 

عرضة للكثير من الجرائم الخطيرة، كما أن التوعية عبر هذه البرامج التلفزيونية تعرفهن أكثر  وأن يقعن
تباعها وعدم مخالفتها وأن اإلخالل باحترام هذه القوانين  بالقوانين واألنظمة وتحثهن على احترامها وا 

ء الماكثات بالبيت الراحة واألنظمة يؤدي إلى العقاب القانوني، كما تمنح هذه التوعية التلفزيونية للنسا
  والطمأنينة النفسية بأنه يوجد من يترصد لهؤالء المجرمين وأن المجرم لن يفلت من يد العدالة والقانون
كما أن هذه التوعية تمنح النساء الماكثات بالبيت نوعا من التنفيس العاطفي والراحة النفسية بعد مشاهدة 

 ا من خوف وذعر مكبوت حول مختلف الجرائم .برنامج يوعي بالجريمة فتخرج ما بداخله
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 (21جدول رقم )

 الماكثة بالبيت  بالنسبة للمرأة يوضح كيف تكون النوعية من الجريمة على المستوى العائلي

 %النسبة المئوية  ك االحتماالت
 05,28 92 بتحذير أبنائك من مكالمة الغرباء خوفا من االختطاف

األصدقاء دون استئذان بنصح أبنائك بعدم الذهاب مع 
 خوفا من التحرش الجنسي

05 81,29 

بتحذير األبناء من أخذ أي دواء يعطي لهم خوفا من 
 المخدرات

01 82,21 

بتحذير األبناء من أخذ أي نوع من الحلوى من األصدقاء 
 أو الغرباء خوفا من المخدرات

02 82,88 

 9,11 82 بتبصير أبنائك بأن االنتحار حرام شرعا.
 1,29 80 توعيتك بأضرار السلوك اإلنحرافي على األبناءب

 82 81 أخرى
 822 812 المجموع

 

نالحظ من خالل الجدول السابق، أّن أغلبية الّنساء الماكثات بالبيت أجبن بأن توعيتهن من 
ا الجريمة على المستوى العائلي تكون بتحذير األبناء من مكالمة الغرباء خوفا من االختطاف، وذلك م

، يليها نصح األبناء بعدم الذهاب مع األصدقاء دون استئذان خوفا من التحرش %05,28تعكسه نسبة 
، يليها تحذير األبناء من أخذ أي دواء يعطي لهم خوفا من %81,29الجنسي وذلك ما تمثله نسبة 

من ، يليها تحذير األبناء من أخذ أي نوع من الحلوى %82,21المخدرات وذلك ما تعكسه نسبة 
، يليها مصاحبة األبناء والتعرف %82,88األصدقاء أو الغرباء خوفا من المخدرات وهذا ما تعكسه نسبة 

، %82على مشاكلهم وكذا تحذير كافة أفراد األسرة من خطورة الجرائم والمجرمين وهذا ما تعكسه نسبة 
، وأخيرا %21,29مثله نسبة كما يليها توعية النساء بأضرار السلوك اإلنحرافي على األبناء وذلك ما ت

 .% 9،11حرام شرعا وهذا ما تعكسه نسبة  االنتحارتبصير األبناء بأن 
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 استنتج من خالل تحليلي لهذا الجدول أن:

توعية الّنساء الماكثات بالبيت من الجريمة على المستوى العائلي تكون من خالل تحذير األبناء من 
كون جريمة االختطاف قد استفحلت كثيرا في المجتمع الجزائري مكالمة الغرباء خوفا من االختطاف وذلك 

والذي استهجن هذه الجريمة كثيرا والتي لم تتوقف عند حد االختطاف بل امتدت إلى االعتداء جنسيا على 
األطفال المختطفين والتنكيل بهم وتعذيبهم ثم قتلهم في نهاية المطاف بطرق بشعة ال تمت لإلنسانية بأية 

ك فالتوعية المستمرة عبر البرامج التلفزيونية المتنوعة لظاهرة االختطاف تجعل  النساء الماكثات صلة ، لذل
بالبيت أكثر خوفًا وحرصًا على تحذير أبنائهن من مكالمة أي إنسان غريب عن الحي أو المدرسة أو 

يت من الجريمة المنطقة ككل حتى ال يكون عرضة لالختطاف، أيضا تساهم توعية النساء الماكثات بالب
في نصح األبناء بعدم الذهاب مع األصدقاء دون استئذان خوفا من التحرش الجنسي خاصة مع ما تشهده 
الكثير من المؤسسات التعليمية والمناطق النائية أو الشوارع من حدوث هذه الظاهرة البشعة إذ يتم استدراج 

فيلم أو مباراة أو الذهاب لزيارة صديق  الضحية من خالل إيهامه من طرف صديقه أو أصدقائه بمشاهدة
ويأخذ إلى منزل أو مكان بعيد لتحقيق غرائز حيوانية جنسية، لذلك فتوعية المرأة الماكثة بالبيت بجريمة 
التحرش الجنسي تجعلها أكثر تفّطنا لما قد يلحق بأبنائها فتعمد إلى تحذيرهم ونصحهم بعدم الوثوق في أي 

 ي هذه الجريمة.إنسان كان تجنبا للوقوع ف

كما تساعد التوعية اإلعالمية من الجريمة من خالل البرامج التلفزيونية الوطنية إلى تحذير النساء 
الماكثات بالبيت ألبنائهن بتجنب أخذ أي دواء أو حلوى يعطى لهم خوفا من أن يكون نوعا من 

يكونوا قط مدمنوا مخّدرات ولكن ُغّرَر المخدرات، إذ كثيرا ما تتناول هذه البرامج التوعوية حاالت أفراد لم 
ِبهم بمنحهم دواء آلالم الرأس، أو قطعة حلوى والتي انتشرت مؤخرا في أوساط الشباب والمعروفة باسم 
"ايكستازي" أو "ليكستا" وهذه األخيرة تحمل تسميات مثل دومينو، سبيدرمان، ...الخ والتي  قد تمنحه 

لكن ال يعي المراهق أو الطفل خطورتها إذا لم تحرص األم  ،ل... بعض النشوة ، الفرحة، نسيان المشاك
 على تحذيره منها.

باإلضافة إلى أن هذه البرامج التوعوية تشجع النساء الماكثات بالبيت على مصاحبة األبناء 
والتعرف على مشكالتهم وتحذيرهم من خطر الجرائم والمجرمين ألن الكثير من األمهات تهتم بتوفير 

ات لالبن من مأكل وملبس ورفاهية دون التقرب منه والتعرف إلى ما يؤلمه أو يقلقه فيلجأ إلى المادي
أصدقاء ليسوا أسوياء يجرون به إلى عالم الجريمة والمخدرات والّسرقة وبوجود مثل هذه البرامج التوعوية 
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كتراث وعدم االهتمام بهم فإن النساء الماكثات بالبيت يكن على وعي ودراية بما يلحق أبناءهن من قلة اال
 أو مصاحبتهم.

 أالنحرافيوتلعب البرامج التوعوية دورا هاما في توعية النساء الماكثات بالبيت بأضرار السلوك 
بصورة عامة على األبناء الذي يسوقهم إلى مغادرة مقاعد الدراسة ودخول عالم اإلجرام واإلدمان على 

التي تخلق منه شخصية منبوذة والكثير من السلوكات االنحرافية المخدرات واالعتداء على اآلخرين والقتل 
 من طرف أفراد أسرته وأفراد مجتمعه.

هذا ويظهر جليا دور البرامج التلفزيونية التوعوية من مخاطر الجريمة بتوعية النساء الماكثات 
ة كثيرا في مجتمعنا كون االنتحار ليس بظاهرة شائع رغم-بالبيت بتبصير األبناء بتحريم االنتحار شرعا 

، وما ينجم عنه من فقدان األسرة البنها وحرمانه هو اآلخر من الحياة والعيش مثل أصدقاءه -الجزائري
 يمارس نشاطاته ويدرس ويتعلم، وكون االنتحار جريمة في حق نفسه يحاسبه اهلل عليها.
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 (22جدول رقم )

 توى المجتمعييوضح كيف تكون التوعية من الجريمة على المس

 %النسبة المئوية  ك االحتماالت
تنمية اإلحساس بالمسؤولية المشتركة مع اآلخرين في مكافحة 

 02 32 الجريمة

 02,21 29 تحذيرك من حجب المعلومات والتستر على المجرمين المحتملين
 39,11 28 عدم الثقة باآلخرين وأخذ الحيطة والحذر في التعامل معهم

 81,22 32 مجتمعيخلق وعي أمني 
 822 812 المجموع

 

نالحظ من خالل الجدول الّسابق، أن توعية النساء الماكثات بالبيت من الجريمة على المستوى 
المجتمعي تكون بعدم الثقة باآلخرين وأخذ الحيطة والحذر في التعامل معهم وهذا ما تعكسه نسبة 

لى المجرمين المحتملين وهذا ما تمثله نسبة ، يليها تحذيرها من حجب المعلومات والتستر ع39,11%
، يليها تنمية اإلحساس بالمسؤولية المشتركة مع اآلخرين في مكافحة الجريمة وهذا ما تعكسه 02,21%
 .%81،22، وأخير خلق وعي أمني مجتمعي وذلك ما تعكسه نسبة %02نسبة 

 استنتج من خالل تحليلي لهذا الجدول أّن:

بالبيت من الجريمة على المستوى المجتمعي، تتمثل في عدم الثقة باآلخرين توعية النساء الماكثات 
وأخذ الحيطة والحذر في التعامل معهم ألن هذه البرامج التلفزيونية التوعوية تعرض نماذجا من األفراد 
تعرضوا لجرائم مختلفة بسبب وثوقهم بأناس آخرين استغلوا بساطتهم وسذاجتهم وهذا ما يجعل النساء 

اكثات بالبيت ال يضعن ثقتهن في اآلخرين، كما يأخذن حيطتهن وحذرهن عند التعامل معهم، باإلضافة الم
إلى ذلك فإن توعية النساء الماكثات بالبيت من مخاطر الجريمة على المستوى المجتمعي يشمل تحذيرهن 

مين يشجعهم على من حجب المعلومات والتستر على المجرمين المحتملين ألن التستر على هؤالء المجر 
 ارتكاب جرائمهم واإلفالت من يد العدالة والقانون وزيادة خطرهم على أفراد المجتمع.
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كما تشمل هذه التوعية تنمية اإلحساس بالمسؤولية المشتركة مع اآلخرين في مكافحة الجريمة، إذ 
ألطراف، وأخيرا أن مكافحة الجريمة ال تقع فقط على عاتق فرد دون أن آخر بل تتم بمشاركة جميع ا

تتمثل توعية الّنساء الماكثات بالبيت من الجريمة على المستوى المجتمعي في خلق وعي أمني مجتمعي، 
 يتسّنى من خالله إدراك جميع شرائح وأفراد المجتمع للقضايا األمنية المجتمعية ولشتى مخاطر الجرائم.
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 (23جدول رقم )

 اكثات بالبيت لتشجيع هذه البرامج التوعويةيوضح اقتراحات النساء الم

 %النسبة المئوية  ك االحتماالت
 81,22 32 تخصيص وقت أكبر لهذه البرامج التوعوية
 03,90 22 إنتاج برامج توعية أخرى شبهة بهذه البرامج
 89،05 02 إنشاء برامج توعوية موجهة لشريحة األطفال

 لشتى أنواعتطرق هذه البرامج التوعوية 
الجرائم التي تمس الفرد والمجتمع دون 

 إستثاء
31 00,39 

تناول هذه البرامج التوعوية للحلول الكفيلة 
 08,81 32 أو التقليل منها هذه الجرائملمنع مثل 

 822 812 المجموع
 

نالحظ من خالل الجدول السابق، أّن أغلبية النساء الماكثات بالبيت اقترحن إنتاج برامج توعوية 
، يليها اقتراحهن لتطرق هذه البرامج لشتى أنواع %03,90بيهة بهذه البرامج وهذا ما تعكسه نسبة أخرى ش

، يليها اقتراح النساء %00,39الجرائم دون استثناء والتي تمس الفرد والمجتمع وهذا ما تمثله نسبة 
برامج أو التقليل منها وهذا ما الماكثات بالبيت، لتناول هذه البرامج التوعوية للحلول الكفيلة لمنع مثل هذه ال

، يليها تخصيص وقت أكبر لهذه البرامج التوعوية وذلك ما تعكسه نسبة %08,81تعكسه نسبة 
إلنشاء برامج توعوية موّجهة لشريحة األطفال وذلك ما تعكسه نسبة  المبحوثات ، وأخيرا اقتراح81,22%
89،05 % 

 استنتج من خالل قراءتي لهذا الجدول أن:

هذه البرامج التوعوية يستحسن إنتاج برامج توعية أخرى شبيهة بهذه البرامج من أجل نشر  لتشجيع
التوعية على أوسع نطاق وبالتالي الحد أو التقليل من هذه الجرائم في المجتمع فال يكفي برنامج واحد أو 

لمجتمع ألن التوعية ال اثنين أيضا تطرق هذه البرامج لشتى أنواع الجرائم دون استثناء والتي تمس الفرد وا
تقتصر على بث أو نشر جريمة واحدة أو اثنتين فالتوعية تكون فّعالة بالتطرق لجرائم مختلفة، باإلضافة 
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لتناول هذه البرامج التوعوية للحلول الكفيلة للتقليل من هذه الجرائم، فال تتوقف التوعية عند بث برامج 
سبيل الوقاية من هذه الجرائم والتقليل من تفشيها في  معينة تشتمل على جرائم وضحايا دون الخوض في

مجتمعنا، كما أن تخصيص وقت أكبر من هذا الوقت أو الزمن المخّصص لهذه البرامج التوعوية من 
شأنه تحقيق الهدف من التوعية، وأخيرا فإن إنشاء برامج توعوية موجهة خصيصا لشريحة األطفال يقي 

 القتل.-المجتمع من مخاطر وجرائم عدة خاّصة االختطافويحمي هذه الشريحة البريئة في 
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 : نتائج الدراسةسادسا

لقد توصلت الدراسة الحالية لمجموعة من النتائج الجزئية والعامة انطالقا من المعطيات الميدانية 
 والتي أوجزها كالتّالي:

 :الجزئية للدراسة التساؤالت النتائج في ضوء -1

 األول: جزئياؤل الاختبار التس

وطنية عند المرأة الجزائرية "إلى أي حد توجد عالقة بين عادات وأنماط مشاهدة البرامج التلفزيونية ال
 المختلفة المرتكبة في المجتمع؟".الماكثة بالبيت وتوعيتها بالجرائم 

ة بين عادات الختبار هذا التساؤل يمكن الرجوع إلى البيانات الميدانية للتحقق من أنه توجد عالق
وأنماط مشاهدة البرامج التلفزيونية الوطنية عند المرأة الجزائرية الماكثة بالبيت وتوعيتها بالجرائم المختلفة 
المرتكبة في المجتمع، فبالنسبة للقنوات الوطنية التي تفضل المبحوثات مشاهدتها، تكشف البيانات 

من  %02,09لنهار مثلما تعكس ذلك نسبة المتوصل إليها، أن أغلبية القنوات مشاهدة هي قناة ا
من  %89، ثم قناة القرآن الكريم بنسبة %08,11بنسبة  TVاإلجابات المعّبر عنها، يليها قناة الشروق 

من مجموع إجابات المبحوثات بخصوص  %23,80اإلجابات، وهذه المتغيرات الثالث تمثل ما نسبته 
ما نسبته  TVت أخرى مراتب متأخرة حيث سّجلت قناة دزاير مشاهدة القنوات الوطنية، هذا فيما تحتل قنوا

بالنسبة  %21,9بالنسبة لقناة األرضية وما نسبته  %21,80من اإلجابات مقابل ما نسبته  25,31%
 %2،11وسميرة، البالد، نوميديا نيوز،النهار لك، الشروق نيوز، وما نسبته  Kbcللقنوات األخرى مثل 
واألمازيغية ما نسبته  % 3،19ما نسبته  canal Algérieة، كما سجلت قناة بالنسبة للجزائرية الثالث

 (29: وذلك في مراتب متأخرة. )جدول رقم 8،09%

وبالنسبة لتناول البرامج التلفزيونية لموضوعات الجرائم فقد أجابت كل المبحوثات "بنعم" وذلك ما 
كثات بالبيت مشاهدتها فتكشف البيانات ،  أما عن البرامج التي تفضل النساء الما%822تعكسه نسبة 

، %03,80المتوصل إليها إلى أّن أغلبيتها تتركز في  الحصص  والبرامج التفاعلية مثلما تعكسه نسبة 
من  %82,09تفّضل  مشاهدة البرامج الدرامية، بينما من اإلجابات فهي تفضل %81,19أما نسبة 

من المبحوثات مشاهدة البرامج  %89تفضل نسبة  المبحوثات مشاهدة البرامج الّسينمائية، في حين
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من  %22,11من المبحوثات مشاهدة البرامج الترفيهية، يليها نسبة  %80,92الدينية، كما تفّضل نسبة 
من المبحوثات الالتي تفضلن  %22,31المبحوثات تفّضلن مشاهدة البرامج اإلخبارية، ويليها نسبة 

من المبحوثات الالتي تفضلن مشاهدة البرامج الرياضية .  3,80سبة مشاهدة البرامج الوثائقية  وأخيرا ن
 (22: )جدول رقم

أما أكثر الجرائم التي تتناولها هذه البرامج فقد كشفت البيانات المتوصل إليها أن أغلبيتها تتركز في 
سبة يليها جريمة التحرش الجنسي بن %85,31ثم جريمة القتل بنسبة  %08,09جريمة االختطاف بنسبة 

، وقد احتلت %82,20يليها جريمة اإلجهاض بنسبة  %83,80ثم جريمة االغتصاب بنسبة  83,19%
، وتليها %22,09وجريمة التزوير  %21,9جرائم أخرى مراتب متأخرة حيث سجلت جريمة النصب 

 %23,80التهريب وذلك بنسبة -االبتزاز-الرشوة-وجرائم أخرى كالمخدرات % 9جريمة السرقة بنسبة 
 (.21دول رقم )ج

بالنسبة لمتابعة النساء الماكثات بالبيت لهذه البرامج التي تتناول مختلف الجرائم فإن أغلبية 
حيانا. أمنهن ب% 80,92حين أجابت نسبة  في % 11, 9المبحوثات أجبن بدائما وذلك ما تعكسه نسبة 

 .(21جدول رقم )

البرامج التي تعالج مشكالت اهدة الدراما و ون االنتظام في مشك فهمي البيوميوهذا ما تؤكده دراسة 
 الجريمة يزيد من درجة الوعي االجتماعي حول الجريمة.

أما عن معدل مشاهدة النساء الماكثات بالبيت لهذه البرامج المخصصة للجرائم المختلفة في 
متأخرة ، يليها في مراتب %28،09األسبوع فقد كانت أغلبية اإلجابات بأكثر من ساعتين وذلك بنسبة 

وأخيرا المشاهدة ألقل من ساعة  %5،31ثم المشاهدة لساعة واحدة بنسبة  %09ساعتان وذلك بنسبة 
 ( 25. )جدول رقم %22,31وذلك بنسبة 

 التي تبين أن اإلناث أكثر انتظاما في مشاهدة التلفزيون. عبد اهلل بوجالل هذا ما يتفق مع دراسةو 

ماكثات بالبيت لمتابعة البرامج الخاصة بأخبار الجرائم وبالنسبة للوقت المفضل لدى الّنساء ال
، يليها يوم %13,80المختلفة فقد كانت أغلبية اإلجابات ب "معًا" اي يوم البث وعند اإلعادة وذلك بنسبة 

 (.82)جدول رقم  %22,11وأخيرا عند اإلعادة وذلك بنسبة  % 02البث وذلك بنسبة 
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 اختبار التساؤل الجزئي الثاني:

 أي حد تساهم إستراتيجية المعالجة التلفزيونية للجرائم المختلفة في تعزيز التوعية بمخاطرها"؟ "إلى

والختبار هذا التساؤل يجدر بنا الرجوع إلى البيانات الميدانية للتحقق إلى أي حد تساهم المعالجة 
 التلفزيونية للجرائم المختلفة في تعزيز التوعية بمخاطرها.

رامج تجسيدًا لفكرة التوعية بمخاطر الجريمة تركزت أغلبية إجابات المبحوثات فبالنسبة ألكثر الب
، ثم لغز الجريمة %02,20، يليه برنامج خّط برتقالي بنسبة %09حول برنامج خّط أحمر وذلك بنسبة 

يليه برنامجي  ،%83,80، ويلي هذه البرامج في مراتب أقل برنامج الشروق تحقق بنسبة %81,19بنسبة 
 .(88. )جدول رقم %88,09ت وما وراء الجدران بنسبة تحريا

وبالنسبة لمالئمة توقيت بث هذه البرامج فقد أجابت أغلبية المبحوثات بنعم وذلك ما تمثله نسبة 
، وعن أوقات بث هذه البرامج الخاصة بالتوعية بمخاطر بالجريمة فقد كانت أغلبية إجابات 822%

 .(80)جدول رقم  %03،19يليها "مساءا" بنسبة  %12,09المبحوثات بـ "ليال" وذلك بنسبة 

أما عن شكل هذه البرامج التوعوية أجابت األغلبية من المبحوثات أن هذه البرامج تأخذ شكل 
بنسبة  التلفزيوني التقرير، وأخيرا %02،31، يليها الريبورتاج بنسبة %18،11تفاعلي وذلك بنسبة 

 (.83)جدول رقم  3،19%

فقد  أو التقرير في التوعية بمخاطر الجريمة البرنامج التفاعلي أو الريبورتاجأيضا عن األفضل 
، يليه %10،9كانت أغلبية إجابات المبحوثات بأن البرنامج التفاعلي هو األفضل في التوعية وذلك بنسبة 

 .(82رقم )جدول  %2،31بنسبة  التلفزيوني قريرلتوأخيرا ا %83،80الريبورتاج بنسبة 

البرامج في التوعية بمخاطر الجريمة كانت إجابات المبحوثات بأّنه البرنامج التفاعلي وعن أفضلية 
 .(82)جدول رقم  %822وذلك بنسبة 

وبالنسبة للغة المستخدمة في طرح هذه المواضيع التوعوية كانت إجابات المبحوثات اللغة 
، وأخيرا الفصحى %39,20، يليها العامية )الدارجة( بنسبة %28,09الفصحى+العامية وذلك بنسبة 

 .(89)جدول رقم  %03,80وذلك بنسبة 
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تتراوح ما بين دون المستوى والمستوى الجامعي، مع  للمبحوثات، فهيوبالنسبة للمستويات التعليمية 
من مجموع المبحوثات، تليها من حيث  %32حصول غالبتهن على المستوى الثانوي، إذ تمثل هذه الفئة 

وأخيرا بدون مستوى وذلك  فاالبتدائيالحاصلة على المستوى المتوسط فالجامعي التمثيل كل من الفئات 
المفضلة لدى  يتعلق باللغةعلى التوالي، أيضا فيما  % 83,80، % 81,9 ،%81,19 ،%02,20بنسبة 

 ،%28,11الفصحى بنسبة  يليها العامية+ ،%22,11النساء الماكثات بالبيت فقد كانت العامية بنسبة 
 (.82)جدول رقم  %88,09فصحى بنسبة وأخيرا ال
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 اختبار التساؤل الجزئي الثالث:

تعريف البرامج التلفزيونية بأساليب ارتكاب الجرائم إلى أي حد يساهم في وقاية المشاهدات من "
  "؟ الجرائم المختلفة المرتكبة في المجتمع

انية للتحقق من أن تعريف البرامج التلفزيونية والختبار التساؤل الجزئي الثالث نرجع للبيانات الميد
بأساليب ارتكاب الجرائم يساهم في وقاية المشاهدات من الجرائم المختلفة المرتكبة في المجتمع، فبالنسبة 
ألسباب متابعة الّنساء الماكثات بالبيت لهذه البرامج التوعوية الخاصة بمخاطر الجريمة فقد كانت أغلبيتها 

 ، يليها صدقها وموضوعيتها في نقل األخبار%39 يا مجتمعية حقيقية وهذا ما مثلته نسبةلمعالجتها لقضا
، يليها نوعية %82،11وذلك بنسبة  يليها مالئمة المواعيد واألوقات المخّصصة  ،%01،92وذلك بنسبة 

 % 5،31و ذلك بنسبة  ، وأخيرا طريقة معالجتها لألخبار %88،09وذلك بنسبة  المواضيع التي تطرحها
 (.81)جدول رقم 

أيضا فيها يخص استفادة المرأة الماكثة بالبيت من هذه البرامج التلفزيونية الوطنية الخاصة بالتوعية 
 ( 81)جدول رقم  %822من مخاطر الجرائم فقد أجابت كل المبحوثات "بنعم" وذلك بنسبة 

فتتمثل في الكشف عن  التلفزيونية الماكثة بالبيت من هذه البرامج المرأةبجوانب استفادة وفيما يتعلق 
جراءات الوقايةالمرأة بطرق  يليها توعية % 39 وذلك بنسبةأساليب المجرمين في ارتكاب الجرائم  من  وا 

المبحوثات بالمعلومات الخاصة بالجرائم وذلك بنسبة  وأخيرا إحاطة %33،19 وذلك بنسبةالجريمة 
 (85جدول رقم ). 38،09%

قد تتقدمه يحدث آثارا بمعية عوامل مساندة و التلفزيون  بان ينرحيمة عيسا دراسة هذا ما يتفق معو 
بين تغيير المحتوى الذي يقدمه التلفزيون و  قد أكدت نتائج الدراسة على وجود عالقة بين، و أو تتأخر عنه

  الجريمة. لوكيات خاصة في عرض موضوعاتالس

وسائل اإلعالم والتوعية ة بين ما تقدمه أيضا ما توصلت إليه دراسة اليمين شعبان حول وجود عالق
 .األسرية
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تنمي الوعي أن البرامج التلفزيونية هادفة و  لدراسة العمري علي التي تؤيد هذا الرأي حيث باإلضافة
صريح تساهم في بناء رأي عام قوي و عية االيجابية كنبذ العنف والجريمة و بضرورة تبني القيم االجتما
 . ومضاد للجريمة والمجرمين

أيضا بالنسبة للتوعية على المستوى الشخصي كيف تكون أجابت النساء الماكثات بالبيت بأن 
 %38,81التوعية تكون بأخذ المبحوثات الحيطة والحذر في التعامل مع اآلخرين وذلك ما تعكسه نسبة 

النساء ، يليها حث %32,91التبصير بآثار الجرائم على الفرد والمجتمع وذلك ما تمثله نسبة  يليها
، يليها في األخير بث %02,91الماكثات بالبيت على احترام القوانين والّنظام وذلك ما تمثله نسبة 

  (.02.)جدول رقم %81,22مشاعر الطمأنينة في نفس النساء الماكثات بالبيت وذلك ما تعكسه نسبة 

هي والتثقيفي في الحد أن الدراما تقوم بدورها التوجي ه إذدراسة محمد محمد عمار وهذا ما يتفق مع 
 من انتشار الجرائم والتوعية بها في المجتمع.

وفيما يتعلق بالتوعية على المستوى العائلي أجابت المبحوثات بأنها تكون بتحذير أبنائهن من 
يليها نصح أبنائهن بعدم الذهاب مع األصدقاء  %05,28مكالمة الغرباء خوفا من االختطاف وذلك بنسبة 

، ثم تحذير أبنائهن من أخذ أي دواء %81,29فا من التحرش الجنسي وذلك بنسبة دون استئذان خو 
، ثم تحذير أبنائهن من أخذ أي نوع من الحلوى من %82,21يعطى لهم خوفا من المخدرات وذلك بنسبة 

، يليها مصاحبة األبناء والتعرف على %82,88األصدقاء أو الغرباء خوفا من المخدرات وذلك بنسبة 
،  يليها توعيتهن %82وكذا تحذير كافة أفراد األسرة من خطورة الجرائم والمجرمين وذلك بنسبة  مشاكلهم

، وأخيرا بتبصير أبنائهن بأن االنتحار حرام %1،29بأضرار السلوك االنحرافي على األبناء وذلك بنسبة 
 .(08)جدول رقم . %9،11شرعا وذلك بنسبة 

حول دور وسائل اإلعالم في  ناصر علي مهديو  حلسموسى عبد الرحيم  وهذا ما توضحه دراسة
 بلورة وتشكيل الوعي االجتماعي.

وبالنسبة للتوعية من الجريمة كيف تكون على المستوى المجتمعي أجابت أغلبية المبحوثات بأن 
، يليها %39،11التوعية تكون بعدم الثقة باآلخرين وأخذ الحيطة والحذر في التعامل معهم وذلك بنسبة 

 ، يليها تنمية%02,21رهن من حجب المعلومات والتستر على المجرمين المحتملين وذلك بنسبة تحذي
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، وأخيرا خلق %02اإلحساس بالمسؤولية المشتركة مع اآلخرين في مكافحة الجريمة وذلك بنسبة 
 .(00)جدول رقم . 81,22وعي أمني مجتمعي وذلك بنسبة 

لمشاهدين اإلعالمية في تنمية وعي ا ر الحمالتحول تأثي keeffe كيف دراسة أوضحتهما  وهذا
 تكوين اتجاهات ايجابية للعمل على مكافحة الجريمة.بطرق الحد من الجريمة و 

أما فيما يتعلق باقتراحات النساء الماكثات بالبيت لتشجيع هذه البرامج التوعوية فقد تمثلت في إنتاج 
يليها تطرق هذه البرامج التوعوية لشتى أنواع  ،%03,90برامج توعوية شبيهة بهذه البرامج وذلك بنسبة 

،  %00,39وذلك بنسبة  والتي تمس الفرد والمجتمع  -دون استثناء -الجرائم التي تمس الفرد والمجتمع 
يليها تناول هذه البرامج التوعوية للحلول الكفيلة لمنع مثل هذه الجرائم أو التقليل منها وذلك بنسبة 

، وفي األخير إنشاء %81,22أكبر لهذه البرامج التوعوية وذلك بنسبة ، ثم تخصيص وقت 08,81%
 .(03)جدول رقم  . %89،05برامج توعوية موجهة لشريحة األطفال وذلك بنسبة 
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 للدراسة: عامةالنتائج ال -2

وبصفة عامة، فإن الدراسة الحقلية قد توصلت إلى أن أكثر القنوات الوطنية مشاهدة من طرف 
 وقناة القرآن الكريم. TVالماكثات بالبيت هي قناة النهار، الشروق  النساء

كما تظهر شواهد الدراسة أن أكثر البرامج مشاهدة هي البرامج والحصص التفاعلية ثم الدراما ثم  
البرامج السينمائية، وتتناول كل هذه البرامج موضوعات حول مختلف الجرائم، إذ أن أكثر الجرائم المتناولة 

ريمة االختطاف، القتل، التحرش الجنسي، هذا وتتابع النساء الماكثات بالبيت هذه البرامج هي ج
عتين يكون يوم البث وعند اإلعادة المخصصة لتناول هذه الجرائم بصورة دائمة ولزمن يدوم أكثر من سا

أيضا ما ورد في  ،اإلناث أكثر انتظاما في المشاهدةمما يتوافق مع دراسة عبد اهلل بوجالل التي تبين أن 
  النفسيةحالته الذهنية و لمشاهد و الشق النظري كون التنوع في القنوات التلفزيونية يسمح ببث كل ما يوافق ا

، و يعمق  االنتماء بين هاتاالتجاسيطر على المشاعر واألفكار ويؤثر في السلوك و وان التلفزيون ي
هذا ما يؤكد صحة و ، الغوص في عقل المتلقي تمكنها منو  سهولة رسائلهل ، باإلضافةمجتمعهالمشاهد و 

 التساؤل الجزئي األول.

  وبالنسبة ألكثر البرامج تجسيدًا لفكرة التوعية بمخاطر الجريمة فإنها تتمثل في برنامج خط أحمر
خط برتقالي، ثم لغز الجريمة، والتي تبث غالبًا "ليال" وهو توقيت مناسب ومالئم للمبحوثات، وتأخذ هذه 

المختلفة شكال تفاعليا بالدرجة األولى وهو األفضل في تحقيق التوعية  التوعوية حول الجرائم البرامج
بمخاطر الجريمة مقارنة بالريبورتاج أو التحقيق، هذا وتعد اللغة الفصحى+العامية هي األكثر استخداما 

و هذا ما    الدرجة األولى،في هذه البرامج التوعوية لكن اللغة المفضلة بالنسبة للمبحوثات كانت العامية ب
  يتوافق مع ما ورد في الجانب النظري حيث أن التلفزيون يخاطب كل المستويات سواء األمي أو المتعلم

نشر الحقائق لفهم الظروف ير، وانه األول في نقل األخبار والمعلومات واإلقناع، و الصغير أو الكب
قائق عن شتى المشكالت من المشاهدين بحالقدرة على إعالم عدد كبير  لهلألفراد، و الشخصية 
كيفية بالمشاكل و  اإلحساسالتفكير المنطقية التي تمنحهم  بأنماط، كما يقوم بتزويد الجماهير االجتماعية

 كذا تثقيف الجماهير،  وما  وهذا ما يؤكد صحة التساؤل الجزئي الثاني. ، و تجاوزها

لهذه البرامج التوعوية بمخاطر الجريمة فقد كانت وبالنسبة ألسباب متابعة النساء الماكثات بالبيت 
  األخبارموضوعيتها في نقل ج تعالج قضايا مجتمعية حقيقية وكذا صدقها و أغلبيتها حول كون هذه البرام
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وعن استفادة النساء الماكثات بالبيت من هذه البرامج الخاصة بالتوعية من مخاطر الجريمة فقد كانت كل 
تمثلت جوانب استفادة النساء الماكثات بالبيت في  الكشف عن أساليب "، أيضا إجابات المبحوثات "نعم

إحاطة  توعية المرأة بطرق و إجراءات الوقاية من الجريمة و كذا المجرمين في ارتكاب الجرائم و
المبحوثات بالمعلومات الخاصة بالجرائم، أيضا إن التوعية على المستوى الشخصي تكون بأخذ الحيطة 

أما على المستوى العائلي  في التعامل مع اآلخرين وبتبصيرهن بآثار الجرائم على الفرد والمجتمع، والحذر 
فإن التوعية تكون بتحذير األبناء من مكالمة الغرباء خوفا من االختطاف ونصحهم بعدم الذهاب مع 

ي لهم خوفا من األصدقاء دون استئذان خوفا من التحرش الجنسي ، وكذا تحذيرهم من أخذ أي دواء يعط
المخدرات، هذا وقد كانت إجابات النساء الماكثات بالبيت حول التوعية على المستوى المجتمعي متمثلة 

 في عدم الثقة باآلخرين وأخذ الحيطة والحذر في التعامل معهم.

وقد كان للنساء الماكثات بالبيت اقتراحات بخصوص تشجيع هذه البرامج التوعوية بإنتاج برامج 
شبيهة بهذه البرامج ، وكذا عدم إغفال هذه البرامج التوعوية ألي جريمة كانت ، وكذا إيجاد حلول  توعية

التلفزيون يحدث  هذا ما يتفق مع دراسة رحيمة عيساني بانثل هذه الجرائم أو التقليل منها، و كفيلة لمنع م
 الدراسة على وجود عالقة بين، و قد أكدت نتائج مساندة و قد تتقدمه أو تتأخر عنهآثارا بمعية عوامل 

أيضا ما  بين تغيير السلوكيات خاصة في عرض موضوعات  الجريمة،المحتوى الذي يقدمه التلفزيون و 
 .وسائل اإلعالم و التوعية األسريةتوصلت إليه دراسة اليمين شعبان حول وجود عالقة بين ما تقدمه 

تنمي الوعي أن البرامج التلفزيونية هادفة و  باإلضافة لدراسة العمري علي التي تؤيد هذا الرأي حيث
صريح تساهم في بناء رأي عام قوي و يجابية كنبذ العنف والجريمة و بضرورة تبني القيم االجتماعية اال

 ومضاد للجريمة والمجرمين.

كون التلفزيون يعمق االنتماء بين الفرد ومجتمعه و يمكنه من ما ذكر في الجانب النظري  أيضا
، كما انه وسيلة فاعلة في  االجتماعيو يسعى لتوعيته بالواقع  ، المعيشية الحياة ظروف االطالع على

ن م األمنيلقيام التلفزيون بدوره  باإلضافة ،و في عملية التوعية بمخاطر الجريمة األمنسة اسي تطبيق
طريق تبني عن  أو ، اإلجراميةالظواهر التي تمس المجتمع و تدفع لنشوء الشخصية  تلمس و رصدخالل 

تبصير الجماهير بمخاطر بعض العادات التي تفسد القيم  لتجنب الوقوع في  إلىمواد و برامج تهدف 
على  اإلبالغسلوك المواطن من خالل حثه على  على لتأثيرعلى ذلك يهدف ل عالوة، الجريمةاالنحراف و 
 باإلضافة تهابخطور  توعييمة و ر لجغرس ضوابط ذاتية لدى المتلقين تنفر من او ، بالشهادة اإلدالءالجرائم و 
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كذا و  لمواطن بطرق الوقاية من الجريمة،توعية او  ،القانونيةدفع الناس للثقافة تبصير الناس بالقانون و ل
هذا ما جعل الراحل الرئيس هواري و  ،الجريمة بأساليب درءوسالمتهم و  أمنهمبما يحفظ  األفرادتوعية 

وهذا ما يبين صحة التساؤل تعزيزه "بية مهمتها تعميق الوعي و امعة شعبومدين يقول: " إن التلفزيون ج
  ."الجزئي الثالث

من خالل ما سبق نصل إلى صحة التساؤل الرئيسي بمساهمة البرامج التلفزيونية في توعية 
بالجرائم المرتكبة في المجتمع وبأساليب ارتكابها وطرق الوقاية  اهدات من النساء الماكثات بالبيتالمش
 منها.
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 خاتمة:

التي تتميز الجماعات و اإلعالم من أخطر المؤسسات تأثيرًا على األفراد و تعتبر وسائل االتصال و 
صول هذه الوسائل إلى قطاعات عريضة كذا سهولة و ، و التلفزيون...الصحافة و و اإلذاعة كبتعدد وسائلها 

، مواقفهم حيال الكثير من القضايااتجاهاتهم و ، و آرائهممن مختلف الشرائح، حيث تؤثر على تفكير األفراد و 
كسرت الحواجز حتى أننا أصبحنا اليوم نعيش مرحلة الدولة اإلعالمية الواحدة التي ألغت الحدود و 

 .األزمانواختزلت المسافات و 

عب تخلو دولة أو ش وال تكاد، والدولدورًا مهمًا في حياة األمم  واإلعالم تلعبإن وسائل االتصال 
للدول نوافذ  حيث تفتحمعالم التقدم  ومعلمًا من تعد رمزًا من رموز التحضر إذ، من شعوبها من تأثيرها

 بين شعوب العالم.وسائل التعارف بينها و و  سبل االتصالالمعرفة و 

اإلعالمية ليضيف أبعادًا جديدة للعملية  والذي جاء اتصالية جماهيريةوسيلة  أهم ويعتبر التلفزيون
          وصغار المتعلمينالبيوت ضيفًا مرحبًا به من الجميع للكبار  وليدخل معظم ،والصورة معاً  بالصوت
   .واألميين

من خالل البرامج الثقافية والدينية ، و تثقيفية وسيلة تعليمية  يعد إذو يضطلع التلفزيون بادوار كثيرة  
يصال األخبار للجماهير في أماكن تواجدهم،  أهم مصادر تشكيل  أحد كما انهوسيلة ترفيهية ، و هو وا 

التي يعول عليها في تقديم الموضوعات من أهم وسائل اإلرشاد و  ،صياغة أنماط التفكيرالرأي العام و 
حول الجرائم المختلفة للمشاهدين،  وخلق استجابة ايجابية للحفاظ على استقرار   األمنيةوالقضايا  

حول مختلف الجرائم  الجماهير لدىرفع مستوى الوعي   و المجتمع وأمنه، بتشكيل الرأي العام  الواعي
 كالسرقة و  القتل و االختطاف.... 

            أخرى تخضع لقواعد ثابتة ليست كأي ظاهرة اجتماعيةظاهرة الجريمة ذات طابع مركب و  إن

            متعددة ال تتغير، فالجريمة تتعلق بسلوك إنساني في غاية التعقيد  والتغير بحكم خضوعه لعوامل 

ذلك على أساس وصف الظاهرة متداخلة لذلك فان فكرة تفسير الجريمة ال تعود لسبب واحد فقط و و 

في آن واحد، و انطالقا من هذه الحقيقة اإلجرامية بأنها مظهر من مظاهر السلوك الفردي و االجتماعي 
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االجتماعية على حد سواء، فالظاهرة اإلجرامية بالمجتمع استمدت الظاهرة اإلجرامية الصفة الفردية و 

الجزائري ليست نتاج عامل فحسب ولكنها نتاج مجموعة من العوامل االجتماعية والثقافية و االقتصادية 

 والجماعات األفراد تهدد وأصبحت المجتمع فير كبيبشكل  اهانتشار و  الجريمةوالتي ساهمت في استفحال 

 محاربة مهمة والقضائية األمنية األجهزة تتولي أن الضروري من أصبح لذلك واألنظمة والممتلكات

صدار  بسن وذلك أنواعها بشتى الجريمة  لزاما وصار اإلجرامية، األفعال تجرم التي والتشريعات القوانينوا 

 التلفزيونمنها  خاصة المسموعة المقروءة(و المقروءة ) المسموعة و المجتمع في اإلعالم لوسائ كل على

 والردعي الوقائي بالدور واضطالعها بالمجتمع الفتاكة الخطيرة الظاهرة هذه ضد الوقوفالتصدي و 

  .لصدها
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 التوصيات: 

 من لالضئي بالشيء لوو  تقلل أن شانها من التيو   التوصيات لبعض ننوه أن هذه دراستنا خالل من ارتأينا

 :يلي ما منها ونذكر كالجريمة خطيرة ظاهرة تفاقم

 القصير المدى على ذويهم وعلى عليهم للجريمة لسلبيةا باآلثار الشرائح شتى من األفراد وتوعية تعريف -

 والبعيد.

 مجال على التوعية بهدف استثناء دونش( تحر اختطاف، ،)قتل الجرائم أنواع بشتى األفراد تعريف -

 .واسع

 الجريمة من اإلسالمي الدين موقف تبيانو  المختلفة والبرامج الحصص خالل من الدين دور إبراز -

 .المجرمو 

 بارتكاب نفسه له تخول من كل سينالها التي والعقوبات والمجرم الجريمة من القانون موقف إبراز -

 ائم.جر ال

 . لتوخيهام الجرائ وراء بالدوافع األفراد تبصير - 
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 الملخص:  

في التوعية بمخاطر الجريمة،  التلفزيونيةرامج التعرف على دور الب إلىتهدف الدراسة 
و سبل الوقاية  أسبابهاتناولت الدراسة في شقها النظري الجريمة في المجتمع في هذا السياق و 

التلفزيون ومهامه في  وأهميةالجريمة، خصائص  في محاربة  لدور التلفزيون  باإلضافة،  منها
 و تطور التلفزيون الجزائري. نشأة أيضاالتوعية بمخاطر الجريمة والوقاية منها، 

   التوعية لدى النساء الماكثات بالبيت اختبار حصولوفي شقها الميداني تناولت الدراسة 
  زيونية.التلفمن خالل البرامج 

                استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي  إليه اإلشارةولبلوغ ما سبق 
 جهتو وقد  االستمارة،و اإلحصائيات  لجمع البيانات متمثلة في أداتينالتحليلي، كما استخدمت 

 بالبيت.ماكثة  امرأة 160 ـــــستمارة لاال

 :األتيفي  ألخصها مجموعة من النتائج إلىتوصلت الدراسة  األخير فيو 

        البرامج مشاهدة من طرف النساء الماكثات بالبيت هي البرامج التفاعلية  أكثر -  
 والقتل والتحرش الجنسيالجرائم خاصة االختطاف  موضوعات حولتتناول  والدرامية، وكلها

 .واإلعادة عند البث أسبوعيامن ساعتين  ألكثر بشكل دائم وذلك

البرامج تجسيدا لفكرة التوعية بمخاطر الجريمة هي خط احمر،خط برتقالي ولغز   أكثر -
ليال وتأخذ هذه البرامج شكال  تفاعليا و تقدم بالعامية و الفصحى لكن تفضل الجريمة ، وتبث 

 المبحوثات العامية )الدارجة( .

مجتمعية حقيقية ساهمت في مبحوثات هذه البرامج التوعوية كونها تتناول قضايا تتابع ال -
 الوقاية من الجريمة على المستوى الشخصي و العائلي و المجتمعي. إجراءاتتوعيتها بطرق و 
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Résumé: 

L'étude vise à identifier le rôle des programmes de la  télévision 
dans la sensibilisation aux dangers du crime, et dans ce contexte au partie 
théorique cette étude prie on considération  le crime dans la société, 
l'explication et les classifications du crime , en plus le rôle de la télévision 
et de combattre le crime , les caractéristiques et l'importance de la 
télévision, et ces fonctions dans la sensibilisation et la prévention  aux 
dangers du crime, et aussi l'émergence et la  croissance de la télévision 
algérienne. 

Concernant  le partie  pratique  on  a  tester le poursuivre de 
sensibilisation  sur  les femmes au foyer par les programmes de 
télévision. 

Pour réaliser l'étude, j'ai utilisé la méthode descriptive analytique, 
aussi j’ai exploité deux outils pour la collecte des données :le 
questionnaire et les statistiques dirigées pour 160femmes au foyer . 

Cette étude m’a permis d’atteindre les résultats suivants: 

  - les programmes les plus poursuivre par les femmes au foyer sont des 
programmes interactifs et dramatiques, qui traitent des sujets concernant 
des crimes comme : l’enlèvement ,l’assassinat et le harcèlement sexuel  
de façon permanente pendant plus de deux heures par semaine pendant la 
diffusion la  rediffusion.  

-  les programmes les plus réalisant de l'idée de la sensibilisation aux 
dangers de la criminalité sont : khat Ahmar, khat Bortoukhali  et loghz el 
jarima , qui sont  diffusés pendant la nuit par la langage arabe et le 
dialecte ,mais les femmes(Les répondantes) préfèrent le dialecte . 

- Les répondantes suivent ces programmes de sensibilisation parce 
qu’elles traitent  des affaires et des problèmes réelles contribuées  à ca 
sensibilisation et prévention de la criminalité sur le niveau personnel et 
familial et  aussi social.  
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 .9006، الجزائر، 9القصبة للنشر، ط
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، منشورات دمشق، مركز التعليم ة والتلفزيونيةياألخبار اإلذاعر: محمد العمر، إبراهيم زعي (41

 .9005المفتوح، 
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 .9001القاهرة، 
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9001 
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1225. 
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 .9001لتسويق والتوريدات، القاهرة، لالمتحدة 
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، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، االنحراف والجريمة في عالم متغيرمنال محمد عباس:  (60

9011. 
، عالم الكتب، القاهرة، ويةالتلفزيون والمرأة ودوره في تنمية احتياجاتها التربمنى حسين:  (61

9006. 
العربي،  لفكر، دار ااإلعالن في التلفزيون المصريمنى سعيد الحديدي: سلوى إمام علي:  (69

 .1221مصر، 
 .9006، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، علم اإلجرام والسياسة الجنائيةمنصور رحماني:  (63
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9009. 
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، إشراف اإلعالم األمني والوقاية من الجريمة ودور اإلعالم في توجيه الشبابناظم جراح:  (61

 .9001إيلي برادعي، الرياض، 
دار الخلدونية للنشر، ، الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية في الجزائرنور الدين تواتي:  (62

 .9001الجزائر، 
 .9005، ب.د، العراق، اإلعالم والجريمةنوري ياسين هرزاني:  (10
، دار غريب للطباعة والنشر، اإلعالم والمجتمع في عصر العولمةنسمة أحمد البطريق:  (11

 .9004القاهرة، 
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ة للنشر ي العلميدر ، دار الياز وسائل االتصال السياحينعيم الظاهر، عبد الجابر تميم:  (19
 .9001والتوزيع، ب.ب، 

نايف  يمية، مركز الدراسات والبحوث، أكادالتوعية األمنية مالها وما عليهاسيد عبد الرؤوف:  (13
 .9009، الرياض، االمنية العربية للعلوم

 .9010، دار أسامة، عمان، األردن، اإلعالم التلفزيونيسليم عبد النبي:  (14
ا، نماذج لدراسات وبحوث االجتماعية وتنفيذهمحاضرات في تصميم البحوث سعيد ناصف:  (15

 .1221مكتبة زهراء الشرق، ب.ب، ميدانية، 
، ديوان المطبوعات الجامعية، منهجية البحث في العلوم السياسية واإلعالمعامر مصباح:  (16

 .9001الجزائر، 
 ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،التلفزيون الجزائري واقع وآفاقعبد الحميد حيفري:  (11

1215. 
، ديوان المطبوعات اإلحصاء المطبق في العلوم االجتماعية واإلنسانيةعبد الكريم بوحفص :  (11

  9006، الجزائر، 9الجامعية ، ط
 ، أكاديمية نايف العربية، الرياض، ب.ت.تخطيط برامج اإلعالم األمنيعبد اهلل أحمد أفندي:  (12
 .1221العبيكان، الرياض، ، مكتبة صحافة المجتمع الجماهيريعبد اهلل الطويرقي:  (10
 .9001، دار الفكر العربي، القاهرة، نشأة وتطور وسائل اإلعالمعبد اهلل زلطة:  (11
النشأة والتطورية واالتجاهات -يولوجيا االتصال واإلعالمسسعبد اهلل محمد عبد الرحمان:  (19

 .9009، دار المعرفة الجامعية، األزاريطة، الحديثة والدراسات الميدانية
، مكتبة التربية لدول الخليج، مسقط، ماذا يريد التربويونمن اإلعالميينعبد اللطيف حسين فرج:  (13

1214. 
في وسائل  واالنحرافاستراتيجيات ومعالجات قضايا الجريمة عبد المحسن بدوي محمد أحمد:  (14

 .9006، مركز الدراسات العربية، جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض، اإلعالم الجماهيري
، جامعة نايف سيكولوجية االتصال اإلعالمي والمسؤولية األمنيةعبد المجيد سيد أحمد:  (15

 .1216العربية للعلوم األمنية، الرياض، 
نتاج البرامج في الراديو والتلفزيون االتصالولوجيا نتكعبد المجيد شكري:  (16 ، دار الفكر وا 

 .1226العربي، القاهرة، 
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األردن، -، دار الشروق للنشر، عمانلفائل اإلعالم على الط  أثر وسعبد الفتاح أبو معال:  (11
1221. 
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مهام اإلعالم األمني ووظائفه في المجتمعات العربية ي: سير عبد الرحمان بن محمد الع (20
 .9006،مركز الدراسات العربية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، المعاصرة

 لبنان، ب.ت.-، دار الراتب الجامعية، بيروتالجريمة واإلدماني: سو عبد الرحمان محمد العي (21
، دار المعرفة الجامعية،اإلسكندرية، التحليل العلمي للجريمةعبد الرحمان محمد العيسوي:  (29

9019. 
، أكاديمية نايف العربية التنظيم اإلداري ألجهزة اإلعالم األمنيعبد العزيز بن سعيد آل مسبل:  (23

 .1221ض، للعلوم األمنية، الريا
، دار الفكر العربي، القاهرة، البناء الدرامي في الراديو والتلفزيونعدلي السيد محمد رضا:  (24

1221. 
 .9002، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، علم االجتماع الجنائيعدلي محمود السمري:  (25
والتوزيع، ، دار المسيرة للنشر واالنحرافعلم اجتماع الجريمة عدلي محمود السمري وآخرون:  (26

 .9010عمان، 
 .9011، دار أسامة، عمان، األردن، اإلعالم والمجتمععزام أبو الحمام:  (21
 .1224، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، فضاء اإلعالمعبد الرحمان وآخرون:  يعز  (21
، مركز الدراسات والبحوث، اإلعالم األمني والوقاية من الجريمةعلي بن فايز الجحني:  (22

 .9000نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، أكاديمية 
، مكتبة اإلشعاع الفنية، الدولي والتكنولوجيا الحديثة االتصالعلي محمد شمو:  (100

 .9009اإلسكندرية، 
، أكاديمية نايف العربية للعلوم المفهوم والتعريف-اإلعالم األمنيعلي سيد إبراهيم عجوة:  (101

 .9009الرياض، مركز البحوث والدراسات، ، األمنية 
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، دار المسيرة للنشر والتوزيع، األردن، مناهج البحث في التربية وعلم النفسعمار بوحوش:  (109
9000. 

، الدار  -النشأة والتطور-الوسائل المسموعة والمرئيةعصام أنيس، عبد الحميد زكي:  (103
 .9004المصرية اللبنانية، القاهرة، 

الجامعية، اإلسكندرية،  لمعرفةدار ا ،-تمعوالمجاألمن -علم االجتماع األمنيعصمت عدلي:  (104
 .9001مصر، 

، دار المعرفة الجامعية، المدخل إلى التشريعات اإلعالمية واإلعالم األمنيعصمت عدلي:  (105
 .9002اإلسكندرية، 

، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، اإلعالم األمني بين النظرية والتطبيقعصمت عدلي:  (106
9011. 

-، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمانالتلفزيونية ودورها اإلعالمي البرامجفارس عطوان: (101
 .9002، األردن

 .9011، دار أسامة، عمان،  -النشأة التطور–فؤاد أحمد الساري: وسائل اإلعالم  (101
، المكتب الجامعي تأثير البث التلفزيوني الفضائي على طلبة الجامعاتفوزي يوسف مخلف:  (102

 .9013الحديث، مصر، 
 .9009، منشورات جامعة قسنطينة، الجزائر، وتكنولوجياته االتصالوسائل : فضيل دليو (110
 .9003، قسنطينة، االتصال، مخبر علم اجتماع الجماهيري االتصالمدخل إلى فضيل دليو:  (111
 .9001، قسنطينة، الجزائر، 3، دار أقطاب الفكر، طاالتصالتاريخ وسائل فضيل دليو:  (119
، مركز دراسات الوحدة العربية، هقين الثقافية واإلعالميةحاجات المراراوية هالل أحمد شتى:  (113

 .9001بيروت، 
 .9001، األردن، جدار للكتاب العالمي، واالتصالمدخل إلى اإلعالم رحيمة عيساني:  (114
 .1222، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، دليل الجزائر السياسيرشيد بن أيوب:  (115
، جامعة محمد ية البحث العلمي في العلوم االجتماعيةتدريبات على منهجرشيد زرواتي:  (116

 .9009بوضياف، المسيلة، الجزائر، 
 .9005، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مذكرة في تاريخ اإلعالمشدوان علي شيبة:  (111
 .1211، الشركة الوطنية للنشر، الجزائر، أصوات متعددة وعالم واحد: دشون ماكبراي (111
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 .9014فيفري،  10-02أيام  بالوادي االقتصاد االجتماعي، المنعقد

في مسؤولية صندوق الزكاة في التصدي لظاهرة الجريمة التجاني، بولعراس صالح الدين: برقي  (3
مقدمة بالملتقى الدولي حول الجريمة في الوطن العربي من منظور ، دراسة الوطن العربي

 .9014فيفري،  10-02أيام  بالوادي االقتصاد االجتماعي، المنعقد
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التكاليف االجتماعية لظاهرة اإلجرام ودور الدولة في تحقيق هيشور محمد لمين: عيبود زيتوني:  (4
، دراسة مقدمة بالملتقى الدولي حول الجريمة في الوطن العربي االجتماعي لفئة الشباب االندماج

 .9014فيفري،  10-02أيام  بالوادي من منظور االقتصاد االجتماعي، المنعقد
العربية المكتوبة  االعالم المنظمة في وسائلمعالجة الجريمة غير وسار نوال، قصعة خديجة:  (5

، دراسة مقدمة بالملتقى الدولي حول الجريمة في الوطن العربي من منظور بين التقليل والتهويل
 .9014فيفري،  10-02االقتصاد االجتماعي المنعقد بالوادي أيام 

 انتشارمن آليات تفعيل التسويق االجتماعي كمدخل للحد سفيان عصماني، محمد صحراوي:  (6
، دراسة مقدمة بالملتقى الدولي حول الجريمة في الوطن العربي من منظور االقتصاد الجريمة

 .9014فيفري،  10-02االجتماعي المنعقد بالوادي أيام 
، دراسة مقدمة بالملتقى الدولي حول والجريمة االنحرافالعوامل االجتماعية رفيق بوهراوة:  (1

فيفري،  10-02منظور االقتصاد االجتماعي المنعقد بالوادي أيام مة في الوطن العربي من يالجر 
9014. 

 والمعاجم: القواميس-رابعا

، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، معجم العلوم االجتماعيةإبراهيم مذكور وآخرون:  (1
1215. 

 .9003القاهرة، اللبنانية، ، الدار المصرية معجم المصطلحات واإلعالمأحمد زكي بدوي:  (9
، إعداد وتصنيف نديم مرعشلي وأسامة الصحاح في اللغة والعلومإسماعيل بن حماد الجوهري:  (3

 .1213مرعشلي، دار الحضارة العربية، ب.ب 
، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، تقويم فعالية برامج التوعية األمنيةبن متعب العربي فهد:  (4

 .1493الرياض، 
 .1225، دار المعرفة الجامعية، القاهرة، قاموس علم االجتماعث: محمد عاطف غي (5
المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  دار، قاموس المصطلحات اإلعالميةمحمد فريد محمود عّزت:  (6

9005. 
مصطلحات علم االجتماع، دار مدني للطباعة  ، قاموسالمنارسلسلة قواميس فاروق مداس:  (1

 .9003والنشر، ب.ب، 
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 :المحاضرات-خامسا

، قسم علم االجتماع ، قسنطينة، الجزائر،  محاضرات في مقياس المنهجيةعلي غربي : (1
1221 

 :المجالت -سادسا    

، الجامعة اللبنانية، مجلة األبحاث التربوية، التربية اإلعالمية هي المنهج األولأحمد صيداوي:  (1
 .1214، 19عدد 

وسائل اإلعالم في تشكيل الوعي االجتماعي دور موسى عبد الرحيم حلس، ناصر علي مهدي:  (9
 .9010، غزة، 1، عدد 19، مجلة جامعة األزهر، مجلد لدى الشباب الفلسطيني

، مجلة زانكو، جامعة دور وسائل اإلعالم في خلق السلوك اإلجرامينوري ياسين هرزاني:  (3
 .1222، 6العراق، عدد 

، المجلة العربية نمية في المجتمع األردنيتكلفة الجريمة وأثرها على التعبد اإلله نعمه جعفر:  (4
 ، ب.ت.30، عدد 15للدراسات األمنية والتدريب، مجلد 

، 4، المجلة الجزائرية لالتصال، عدد إشكالية تحديد مفهوم الوعي االجتماعيعبد اهلل بوجالل:  (5
 .1220الجزائر، 

 اإللكترونية:  المواقع-سابعا

ن الموقع متم استرجاعها  األمني وأهميته ودوره في المجتمعمفهوم اإلعالم أميرة عبد اهلل جاف:  (1
File://D.Detailaspx?id=80&LinkKID=102. 91:30الساعة  13/01/9015بتاريخ 

 ن الموقعتم استرجاعها مواالنحرافدوراإلعالم في الوقاية من الجريمة بن عودة محمد:  (9
www.swmsa.net/articles.php?action=show&id=2120  11/01/9015بتاريخ 

 .93:11الساعة 
، تم دور وسائل اإلعالم الحديثة في التوعية ومواجهة األزماتوجدي حلمي عبد الظاهر:  (3

 .بتاريخhttps://uqu.edu.sa/page/ar/93208865الموقع من استرجاعها 
 19:54الساعة 19/01/9015

file://D.Detailaspx
file://D.Detailaspx
http://www.swmsa.net/articles.php?action=show&id=2120
http://www.swmsa.net/articles.php?action=show&id=2120
https://uqu.edu.sa/page/ar/93208865.بتاريخ
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تم استرجاعها من الموقع: ، في الجزائر اإلجراميةالظاهرةحسان حوحو: (4
23906.htm-php/t-www.ingZ/ud/archive/index الساعة  14/01/9015، بتاريخ

99:90. 
محمد عبدالمحسن بدوي، تم استرجاعها من الموقعاإلعالم األمنيعبد المحسن بدوي محمد أحمد:  (5

 .15:40الساعة  99/01/9015بتاريخ D.htmاحمد :
www.social-، تم استرجاعها من الموقع: الجريمة أسبابها وآثارهاصالح أبو القاسم:  (6

team.com/Forum/showthread.php?t=9169  الساعة  19/03/9016بتاريخ
12:01. 

مدخل نظري -دور التنشئة االجتماعية في الحد من السلوك اإلجراميصالح أحمد العّزي:  (1
ن الموقع ماسترجاعها تم ،دراسة ميدانيةو 

https://books.google.dz/booksTV?isbn=9957  الساعة  19/19/9015بتاريخ
13:11. 

8) www.Feddo.crimeandpunishment.htm.net/society/social. ills/ 
9) http://www.alukhah net/culture/0/73912/ixzz4G20oxtxk. 
10) www.islambeacon.com/m/ 
11) www.elmaani.com/ar/dict/ar-ar 
23657htmبتاريخ11/01/2015 الساعة 08: 23 (12 من الموقع : ااسترجاعه تم   

http://www.ingz/ud/archive/index-php/t-23906.htm
http://www.ingz/ud/archive/index-php/t-23906.htm
http://www.social-team.com/Forum/showthread.php?t=9169
http://www.social-team.com/Forum/showthread.php?t=9169
http://www.social-team.com/Forum/showthread.php?t=9169
https://books.google.dz/booksTV?isbn=9957
https://books.google.dz/booksTV?isbn=9957
http://www.islambeacon.com/m/
http://www.elmaani.com/ar/dict/ar-ar
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          : أوالدهل لديك  -3
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     هل هم ؟     "بنعم" اإلجابةفي حالة  -4

) (   إناثذكور+) (                    إناث ) (              ذكور                        

     ؟   األبناءهل  هؤالء  -5
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المستوى التعليمي: -6  

              ) ( ثانوي           ) ( متوسط           ) ( ابتدائي      ) (  بدون مستوى                   

                           ) ( جامعي                  

سب تفضيل المشاهدة ؟مشاهدتها رتبيها ح ما هي القنوات الوطنية التي تفضلين -7  
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             ) (        tv   دزاير -                     
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             .............................أخرى تذكر..................................................... -
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م تناولها ما هي أكثر الجرائم التي تتناولها هذه البرامج رتبيها حسب حج "بنعم "إذا كانت إجابتك  -11 

؟ تلفزيونيا  
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...........................أخرى تذكر................................................................   

البرامج التي تتناول مختلف الجرائم هل تتابعينها عادة ؟ هذه -11  
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؟األسبوعلمختلفة في االمخصصة للجرائم هذه  البرامج لما معدل مشاهدتك  -12   

                         ) (                زمن قل من ساعةأ                                                   
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(      )             انساعت                                                    
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                 ما هو الوقت المفضل لديك لمتابعة هذه البرامج الخاصة بأخبار الجرائم المختلفة ؟ -  13

) (  يوم البث                                                        

(      اإلعادة )   عند                                                    

) (        معا                                                      

يمة ؟فكرة التوعية بمخاطر الجر أكثر الوطنية يجسد البرامج التلفزيونية من هذهبرأيك أي  - 14  

                                             ) (          خط احمر                                               

                                              ) (           تحريات                                               

                                                ) (       قالي خط برت                                            



 
 

                                                     ) (    الشروق تحقق                                        

  غز الجريمة  ) (ل                                       

..........................................  ................................................تذكر أخرى  

؟( بمخاطر الجريمة بالتوعية )الخاصة ما هي في الغالب أوقات بث هذه البرامج -15  

                               ) (                                 صباحا                                         

                                                             ) (       مساء                                       

) (        ليال                                          

هل تعتقدين أن توقيت بث هذه البرامج  مناسب ؟ -31  

       ) (    الم   ) (                      نع                                      

، ترى لماذا ؟" بال " اإلجابةفي حالة  -31  

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

شكل؟ هل هذه البرامج تأخذ -18  

) (          ريبورتاج    تفاعلي ) (             برنامج                                      

أخرى تذكر............................................................................................   

في التوعية بمخاطر الجريمة ؟  أفضلا أيهم برأيك -19  

) (                البرنامج التفاعلي      -                                   

الريبورتاج             ) (         -                                  

أخرى تذكر........................................................................................ -  

.....................................................................................ترى لماذا؟  -21  

هل اللغة المستخدمة في طرح  هذه المواضيع  التوعوية  هي ؟ -21  

) (                 العامية )الدارجة( -                                  

) (   الفصحى                  -                                  

) ( العامية +  الفصحى      -                                 

     أي من اللغتين تفضلين ؟ -22

  ) (                    عامية )الدارجة(  ال  -                             



 
 

) (   الفصحى           -                            

) (              كليهما -                            

إلى؟   أساسالخاصة  بمخاطر الجريمة يعود ا  التوعوية هل متابعتك لهذه البرامج -23  

                 ) (                        صدقها و موضوعيتها في نقل األخبار  -                          

) (      لقضايا مجتمعية حقيقية                       معالجتها -                           

                  ) (                جرأتها و صراحتها في الحوارات و النقاشات  -                         

) (                           نوعية المواضيع التي تطرحها -                         

) (            مالئمة المواعيد و األوقات المخصصة لها   -                          

) (      في الواقع  شبيهة بالتي نعيشها تناولها لقصص ومشكالت  -                         

) (                                     طريقة معالجتها لألخبار -                         

 أخرى تذكر...................................................................................

لجرائم ؟بوصفك مشاهدة هل استفدت من هذه البرامج التلفزيونية الوطنية الخاصة بالتوعية با -24   

                                                                  ) ( ال(               نعم  )

التي تتعلق  بالمعلومات إحاطتكفي  الوطنية التلفزيونيةهل تساهم البرامج  "بنعم"اإلجابةفي حالة  -25

 بمختلف الجرائم المرتكبة في المجتمع ؟ 

       ) (  ال  ) (                           نعم                       

؟رائمهم المختلفةالمجرمين في ارتكاب ج اليبالوطنية المختلفة أس التلفزيونيةهل تكشف لك البرامج -26  

    ) (      ال     ) (                     نعم                      

مة بكل الوقاية من الجري إجراءاتالوطنية في توعيتك بطرق و  التلفزيونيةاهم البرامج هل تس -27

؟  أشكالها  

) (         النعم  ) (                                             

الشخصي ؟ المستوىعلى كيف يكون ذلك  ، "بنعم "  اإلجابةفي حالة  -28  

) (م القوانين و النظام   بحثك على احترا -                      

) (   اآلخريناخذ الحيطة و الحذر في التعامل مع  -                     

الجرائم على الفرد و المجتمع   ) (  بآثارتبصيري  -                    

) (  في النفس                 الطمأنينةبث مشاعر  -                    



 
 

تذكر.................................................................................................أخرى   

العائلي ؟ المستوىكيف يكون ذلك على  -29  

(       )          من االختطافمن مكالمة الغرباء خوفا  بتحذير أبناءك -                         

                         دون استئذان خوفا بنصح أبناءك بعدم الذهاب مع األصدقاء -                       

) (                                                       الجنسي من التحرش                          

) (      اتمن المخدرخوفا أي دواء يعطى لهم  من اخذ األبناءبتحذير  -                        

                و الغرباء أبتحذير األبناء من اخذ  أي نوع من الحلوى من األصدقاء  -                     
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.......................................   ...أخرى تذكر......................................................... 

كيف يكون ذلك على المستوى المجتمعي؟ -31      

) (في مكافحة الجريمة  اآلخرينالمشتركة مع  بالمسؤولية اإلحساستنمية  -                   

) (  على المجرمين المحتملين     التسترتحذيرك من حجب المعلومات و  -                  
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......................................................................................................تذكر أخرى  

دفع  الجريمة و لدرأ، ماذا تقترحين لتشجيع مثل هذه البرامج و الحصص التوعوية خيراألفي  -31

عن المجتمع؟ أخطارها  
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