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ØË¬Ÿ]°\;Ïe÷�’\;Öæ›;Ï‚pÂ;flŸ;

;

 ةجامعة سكيكد، نورالدين لبج��ي . د

;

;
يلعــب جمهــور وســائل إلاعــالم دورا بــارزا �ــ� التــأث�� ع�ــ� تفضــيل وســائل الاعــالم لتنــاول �عــض املواضــيع، كمــا 

باع حاجاتـــھ وتلبيـــة �عمـــد هـــذه الوســـائل إ�ـــ� جـــذب ا�جمهـــور، وإ�ـــ� اســـتمالتھ بمختلـــف الطـــرق، ويعـــد طر�ـــق إشـــ

رغباتـــھ مـــن أهـــم هـــذه الطـــرق، لـــذلك �عمـــد وســـائل إلاعـــالم إ�ـــ� �شـــر بـــرامج ا�جر�مـــة والعنـــف ال�ـــي تجـــذب �ســـبة 

معت��ة من هذا ا�جمهور، ورغم أن هذا ا�جمهور متباين ب�ن جمهور عام و جمهور نو�� فـإن الطلبـة ا�جـامعي�ن 

�حة وملا تمثلھ مـن أهميـة بالغـة للـدول واملجتمعـات، وملـا هم محل اهتمام هذه الوسائل، نظرا لنوعية هذه الشر 

تحــــوزه مــــن قــــدرات ذهنيــــة و�دنيــــة عاليــــة، لصــــل��م املباشــــرة ب�ــــل فئــــات املجتمــــع وطبقاتــــھ، ولقــــدرا��م ا�حركيــــة 

والذهنيــة العاليــة، ول�ــو��م مصــدرا مــؤثرا �ــ� عمليــات التغي�ــ� ا�حاصــلة �ــ� املجتمــع، فهــم أك�ــ� الفئــات املجتمعيــة 

للتغي��، وأك��ها قابلية للتكيف مع السلو�ات ا�جديـدة، لـذلك يـزداد اهتمـام وسـائل إلاعـالم ��ـذه ال�ـ�امج  قابلية

 .واملواضيع �لما أحست برغبة هذه الشر�حة �� التعرض لها

ΙH;ÏËq‚fi∏\;]‚h\Ô\ÖpbÂ;ÏË’]“åˆ\;

 اش�الية الدراسة وفرضي��ا: أوال

من�� يتجھ ��م : إن التأث�� الذي تمارسھ وسائل إلاعالم ع�� الشباب ا�جام�� هو تأث�� يأخذ منحي�ن

اتجاها إيجابيا نحو الصا�ح العام، ومن�� سل�ي يدفعهم للتصادم مع مصا�ح املجتمع وقيمھ، وتفيدنا دراسة 

شابة واملثقفة نحو هذه اتجاهات الطلبة نحو برامج ا�جر�مة والعنف �� قياس ميول هذه الشر�حة ال

املواضيع، وكذا معرفة رأ��ا �� تأث�� عرض هذه ال��امج واملواضيع ع�� قيم املجتمع، بحكم ما تتمتع بھ من 

 . ثقافة علمية �سمح لها بتقييم ذلك

 :وعليھ �س�� هذه املداخلة لإلجابة ع�� التساؤل الرئي�ىي آلا�ي

ج ا�جر�مـــــة والعنـــــف املعروضــــة ع�ـــــ� وســـــائل إلاعـــــالم مــــا اتجاهـــــات الطلبـــــة ا�جــــامعي�ن نحـــــو تـــــأث�� بــــرام

 ا�جديد ع�� املنظومة القيمية؟

 :�س�� هذه املداخلة الختبار الفرضية آلاتية:فرضية الدراسة

يتجــھ الطلبــة ا�جــامعيون إ�ــ� الاعتقــاد بــأن كثافــة التعــرض ل�ــ�امج العنــف وا�جر�مــة يــؤثر ســلبا ع�ــ� ''

  .''املنظومة القيمية

 :الفرضیة مؤشرات
 :�عتقد �� تأث��ها السل�ي ع�� البعد ا�خلقي -1

 : املؤشرات الفرعية لهذا املؤشر

ÿ]àÑ¸\;~ÁÑ]hU13J06J2017; ;;;;;;;;;;;;;ÿÊeŒ’\;~ÁÑ]hU03J01J2018;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Öçfi’\;~ÁÑ]h;U30;J06J2018 
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 .�عتقد �� قلة احتواءها ع�� ألا�عاد ا�خلقية -

 .�عتقد بأ��ا تؤثر سلبا ع�� نمو سمة إلاحساس بالذنب  -

 .�عتقد بأ��ا تن�ي ثقافة بناء العالقات غ�� املشروعة  -

 .�عتقد بأ��ا تؤثر سلبا ع�� كمال خلق ا�حياء  -

 .�عتقد �� أ��ا تضعف ا�حساسية اتجاه املمنوعات، وتن�ي امليول إلانحرافية  -

 :�عتقد �� تأث��ها السل�ي ع�� البعد إلايما�ي -2

 املؤشر الفر�� لهذا املؤشر

 .�عتقد بأ��ا تؤثر سلبا ع�� نمو سمة ا�خوف من هللا �عا�� -

 :ها السل�ي ع�� البعد الاجتما���عتقد �� تأث��  -3

 :املؤشرات الفرعية لهذا املؤشر

 .�عتقد بأ��ا تن�ي رغبة النفوس �� التشفي من مرتك�ي ا�جرائم -

 .�عتقد بأ��ا تن�ي صفة التمرد ع�� مختلف الّسلط املحددة �� الواقع الاجتما��  -

 .�عتقد �� أ��ا �ساهم �� بناء ال�خصية الانفعالية  -

 .�عتقد �� أ��ا تؤثر ع�� نفسية أ�حاب الشعور املرهف �� املجتمع  -

 .�عتقد بتعارض املحتوى مع ما هو سائد �� العرف الاجتما�� -

 : �عتقد �� تأث��ها السل�ي ع�� البعد الثقا�� -4

 : املؤشرات الفرعية لهذا املؤشر

 .ثقافة الاخ��اق �عتقد بأن قصص ا�جر�مة والعنف تروج لثقافة املجتمعات ألاخرى، وتكرس -

 .�عتقد �� أ��ا �ساهم �� انتشار أذواق ثقافية سطحية -

 : �عتقد �� تأث��ها السل�ي ع�� البعد السيا�ىي -5

 :املؤشرات الفرعية لهذا املؤشر

 .�عتقد �� أ��ا تؤثر سلبا ع�� نظرة املواطن�ن �حسن س�� نظام العدالة -

 .نية�عتقد �� أ��ا �شعر املواطن بضعف عمل ألاجهزة ألام  -

 .�عتقد �� أ��ا �شعر املواطن بضعف عمل منظمات املجتمع املد�ي  -

يحس �عدم توازن ما �عرضھ وسائل إلاعالم من قصص ا�جر�مةمع ما�عرضھ من جهود الوقاية من  -

 .ا�جر�مة؛ سواء جهود املواطن�ن أو جهود ألاجهزة ألامنية

 أهمية الدراسة: ثانيا

الطلبة نحو هذه ال��امج، ع�� اعتبار أن الطلبة شر�حة نوعية من تحاول هذه املداخلةمعرفة اتجاه 

جمهور وسائل إلاعالم ا�جديد و�� أيضا فئة مثقفة، و�التا�� ف�ي مؤهلة لتقييم هذه ال��امج، وإلبداء وجهة 

 .نظرها نحوها
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املعروضة  ويسمح هذا املوقف وهذا التقييم من تقدير اتجاه التأث�� الذي تلعبھ برامج ا�جر�مة والعنف

 .�� وسائل الاعالم ا�جديد ع�� املنظومة القيمية

 تحديد املفاهيم: ثالثا

 :برامج ا�جر�مة والعنف - أ

من املنظور القانو�ي (�ل ال��امج املتضمنة لقطات تح�ي جرائم : يقصد الباحث ب��امج ا�جر�مة والعنف

 .، أو تحوي لقطات عن عنف كالمي أو جسدي)والشر��

 :الطلبة ا�جامعيون  - ب

الطالب ا�جام�� هو ذلك ال�خص الذي سمحت لھ كفاءتھ العلمية باالنتقال من املرحلة الثانو�ة أو ''

مرحلة الت�و�ن امل�ي أو الف�ي العا�� إ�� ا�جامعة، تبعا لتخصصھ الفر��، بواسطة شهادة أو دبلوم يؤهلھ 

 .1''.لذلك

 : وجهة النظر أوالاتجاه - ت

محصلة استجابات الطلبة نحو برامج : ل��ادف الاتجاه و�قصد بھأورد الباحث مصط�ح وجهة النظر 

ا�جر�مة والعنف املعروضة �� وسائل إلاعالم ا�جديد، والذي يقاس بتعداد الدرجات ال�ي يحصل عل��ا الطالب 

 .عبارة 17�� مقياس الاتجاه الذي أعده الباحث خصيصا لهذه الدراسة، والذي تضمن 

 من�ج الدراسة: را�عا

الباحث �� هذه الدراسة املن�ج الوصفي، وذلك لوصف اتجاه الطلبة نحو تأث�� برامج ا�جر�مة وظف 

أسلوب من أساليب التحليل املركز ع�� معلومات : والعنفع�� املنظومة القيمية، ويعرف املن�ج الوصفي بأنھ

ك من أجل ا�حصول �افية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع محدد من خالل ف��ة أو ف��ات زمنية معلومة، وذل

 2.ع�� نتائج عملية ثم تفس��ها بطر�قة موضوعية و�ما ين�جم مع املعطيات الفعلية للظاهرة

 مجتمع الدراسة وعين��ا: خامسا

الشرق : يتمثل �� طلبة أر�ع جامعات جزائر�ة تم اختيارها بطر�قة عشوائية بناًء ع�� معيار ا�جهة

 :ائية، فحصلنا ع�� ا�جامعات آلاتيةوالغرب والوسط وا�جنوب، وذلك بطر�قة عشو 

 .ممثلة �جامعات الوسط -2البليدة-جامعة لوني�ىي ع��  -

 .جامعة الشهيد حمھ �خضر بالوادي ممثلة �جامعات ا�جنوب -

 .جامعة ابن خلدون بتيارت ممثلة �جامعات الغرب -

 .جامعة محمد الصديق بن يحيى بجيجل ممثلة �جامعات الشرق 

 .مبحوثا، وفق نوع العينة العنقودية 150بحيث أخذت من �ل جامعة  

 أداة جمع البيانات: سادسا

 :عبارة 17وظف الباحث الاستبانة ومقياس الاتجاه؛ حيث تناولت الاستبانة البيانات ألاولية، وضم املقياس 
 :صدق املقياس -

تتسم الاستمارة بالصدق م�ى �انت صا�حة لتحقيق الهدف الذي أعدت ألجلھ، ويعد الصدق شرطا 

الصدق الظاهري وصدق : ، وللصدق أنواع عديدة م��ا3أساسيا �� �عميم نتائج الدراسة ع�� املجتمع ألاص��
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املحتوى وصدق البناء وصدق التوافق، ولقد وظفت الدراسة للتحقق من صدق الاستمارة لقياس ما صممت 

 . لھ الصدق الظاهري 

 : �عر�ف الصدق الظاهري 

ع�� أن املقياس أو ألاداة صا�حة فعال لتحقيق الهدف الذي أعدت  هو الذي �ع�� عن اتفاق املحكم�ن

من أجلھ، وهو يقوم ع�� رؤ�ة املحكم�ن للصالحية �ش�ل عام، فإذا ما اتفق املحكمون، �ان املقياس صادقا 

، وللتأكد من صدق 4بنسبة هذا الاتفاق، مع مراعاة إعادة النظر �� املالحظات والتعديالت ال�ي قدموها

، ثم عّدل الاستمارة ع�� ضوء •ارة ومقياس الاتجاه فقد عرضهما الباحث ع�� مجموعة من املحكم�نالاستم

 .ما أبدوه من مالحظات

 ثبات املقياس -

) ع�� نفس ألافراد و�� نفس املواقف والظروف(ي�ون املقياس ثابتا عندما نحصل بتكرار استخدامھ 

، وهناك عدة أساليب الختبار ثبات الاستمارة أو املقياس، ولقد وظف الباحث �� هذه 5ع�� النتائج نفسها

والذي يف��ض �ساوي املفردات �� املقياس مع Cronbach Alphaالدراسة طر�قة حساب معامل ألفا كرونباخ 

 :�عضها البعض، وتتمثل معادلتھ ��

  
  

)α (يمثل معامل ألفا 

 مفردات الاختباريمثل عدد ) ن(

 يمثل تباين الاختبار) ك2ع(

 يمثل تباين املفردة) ف2ع(

 6...يمثل  املجموع ) مج(

 .و�� قيمة مرتفعة و�افية للثقة �� ثبات املقياس 0.83حيث حسب معامل ألفا كرونباخ فوجده �ساوي 

 خصائص أفراد العينة: سا�عا

 الدراسة وا�جنسيو�ح توزيع عينة الدراسة حسب جامعة ) 01( جدول رقم
 ا�جنس

  ا�جامعة
 املجموع الطالبات الطلبة

 135 89 46 جامعة جيجل

 138 124 14 جامعة الوادي

 131 80 51 جامعة تيارت

 148 134 14 جامعة البليدة

 552 427 125 املجموع
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توزيع عينة البحث بحسبجامعة الدراسة وا�جنس، حيث بلغت عينة ) 01(يو�ح ا�جدول رقم 

طالبا ذكرا، أما ع�� ا�جامعات  125طالبة، و 427: طالبا يتوزعون بحسب ا�جنس وفق آلا�ي 552الدراسة 

طالبا ��  131طالبا �� جامعة الوادي، و 138طالبا �� جامعة جيجل، و 135: ألار�ع فيتوزعون وفق آلا�ي

 .طالبا �� جامعة البليدة 148جامعة تيارت  و

أما : ونالحظ الفرق الكب�� ب�ن حضور الذ�ور وحضور إلاناث �� العينة، وقد �عود ذلك إ�� أمر�ن اثن�ن 

ألامر ألاول فهو متعلق بتفوق �سبة حضور إلاناث �� ا�جامعة، أما ألامر الثا�ي فهو متعلق بنوع العينة املختارة، 

طالبا من �ل تخصص، مما سمح ب��وز قوائم تفوقت ف��ا أسماء إلاناث أك�� من  75اخ��نا عشوائيا حيث 

 .أسماء الذ�ور، خاصة مع اق��ان هذا العامل بالعامل ألاول 

ورغم وجود تقارب ب�ن أفراد العينة �� ا�جامعات ألار�ع، إال أن توزيع حضور ا�جنس ع�� هذه 

، فقد �جل لنا حضورا ضئيال للذ�ور �� �ل من جامعة الوادي وجامعة ا�جامعات قد أخذ منحنا مختلفا

 .البليدة  مقارنة بحضورهم �� جامع�ي جيجل وتيارت

 يو�ح توزيع املبحوث�ن حسب التخصص العلمي وا�جنس) 02( جدول رقم
 ا�جنس

 

 التخصص العلمي
 الطالبات الطلبة

مجموع 

التكرار 

و�سبتھ من 

 العينة

  % ك % ك

 8.90 38 22.4 28 آ��إعالم 
66 

12 

 11.95 51 14.4 18 حقوق 
69 

12.5 

 14.52 62 4 5 بيولوجيا
67 

12.1 

 14.52 62 7.2 9 علوم إسالمية
71 

12.9 

 6.79 29 32 40 هندسة مدنية
69 

12.5 

 11.94 51 8.8 11 أدب عر�ي
62 

11.2 

 15.22 65 7.2 9 علوم التسي��
74 

13.4 

 16.16 69 4 5 علوم اجتماعية
74 

13.4 

 100 427 100 125 املجموع
552  

100 



=ÔÎ‡_å‡ˇ^=qÈwgÿ^=Ë=m_ã^áÑŸÿ=Ôÿ_ãàÿ^=ÔŸß                                                                 Ï‡_oÿ^=ÑŸ.^W ∆f_åÿ^=ÉÑ≈ÿ^=W=„^Èr=2018 
ISSN : 2543-3938                        

171 
=Ë=ÔÎ‡_å‡ˇ^=flÈŸ≈ÿ^=ÔÎŸ‘ÔÎƒ_›kr˘^=============================================================================================================================================Ïågkÿ^=Ïfà≈ÿ^=Ô≈‹_||r–=Ô||||ågj= ÏËdÄ¯\;Â;ÏË›]â›¸\;k]à\ÑÅ’\;1¶ 

توزيع املبحوث�ن تبعا للتخصص العل�ي وا�جنس، حيث تؤكد بياناتھ تقارب ) 02(يو�ح ا�جدول رقم 

،  لكن %13.4و  %12تمثيل الطلبة بحسب تخصصات عينة الدراسة، حيث تراوحت هذه النسبة ب�ن 

البيانات أكدت من جهة أخرى وجود تفاوت معت�� �� �سبة تمثيل الذ�ور وإلاناث �� هذه التخصصات 

، متبوعا %32أع�� �سبة �حضور الذ�ور بلغت) جامعة تيارت(العلمية؛ فقد �جل تخصص الهندسة املدنية 

بنسبة ) ة جيجلجامع(، ثم تخصص ا�حقوق %22.4بنسبة حضور ) جامعة جيجل(بتخصص إلاعالم آلا�� 

جامعة (والعلوم الاجتماعية ) جامعة الوادي(، فيما �جل �ل من تخص�ىي البيولوجيا %14.4حضور 

، ويعود هذا التفاوت أساسا لطبيعة الاختيار العشوائي %4: أد�ى �سبة �حضور الذ�ور قدرت بـ) البليدة

فسھ �جلھ ع�� �سب حضور ملفردات عينة الدراسة وال�ي سمحت بظهور عدم التوازن هذا، وألامر ن

، أد�ى �سبة �جلها تخصص الهندسة املدنية، %6.79الطالبات، فقد تراوحت �سبة حضورهن ب�ن 

 ). جامعة البليدة(أع�� �سبة �جلها تخصص العلوم الاجتماعية %16.16و

 يو�ح توزيع العينة حسب املستوى الدرا�ىي وا�جنس) 03(جدول رقم 

 ا�جنس

 املستوى الدرا�ىي
 الطالبات الطلبة

مجموع التكرارات و�سبتھ 

 من العينة

 ليسا�س
 341 256 85 ك

% 68 59.95 61.8 

 ماس��
 211 171 40 ك

% 32 40.05 38.2 

 125            املجموع

100 

             427 

100 

552 

100 

بياناتھ أن عدد توزيع املبحوث�ن تبعا للمستوى الدرا�ىي وا�جنس، حيث تؤكد ) 03(يو�ح ا�جدول رقم 

من مجموع عينة الدراسة، فيما بلغ عدد طلبة  مرحلة املاس��  %61.8وهو ما �سبتھ  341طلبة الليسا�س هو 

، و�رجع هذا التفاوت لطبيعة العينة املختارة حيث فضلنا أن ت�ون العينة املبحوثة %38.2، بما �سب��م 211

مبحوثا، واعتمدنا ��  30مبحوثا، ومرحلة املاس�� بـ 45:بـفردا موزعة ع�� مرحلة الليسا�س 75�� �ل تخصص 

سنوات، فقد  3فردا ل�ل سنة دراسية، و�حكم أن مرحلة الليسا�س �شمل  15هذا التحديد ع�� تخصيص 

 .استمارة) 2×15( 30استمارة أما مرحلة املاس�� وال�ي تضم سنت�ن، فقد خصصنا لها ) 3×15(45خصصنا لها 

ل ما �سبتھ  256ت ممن يزاولن دراس��ن �� مرحلة الليسا�س وقد بلغ عدد الطالبا
ّ
 %59.95حيث ش�

، بينما %40.05وهو ما �سبتھ  171من مجموع إناث عينة الدراسة، فيما بلغ عدد الطالبات �� مرحلة املاس�� 

راسة، من حجم الذ�ور �� عينة الد %68طالبا وهو ما �ش�ل  85بلغ عدد الطلبة الذ�ور �� مرحلة الليسا�س 

 .من مجموع الذ�ور �� عينة الدراسة %32طالبا وهو ما �سبتھ  40أما �� مرحلة املاس�� فقد بلغ عدد الذ�ور 

ΠH;q]i›Â;Ïà\ÑÅ’\;k]›]Ëd;ôÖ¡]‚;

قصد معرفة اتجاه الطلبة نحو تأث�� كثافة عرض��امج ا�جر�مة والعنف ع�� املنظومة القيمية، عمد 

اس درجة هذا الاتجاه، من خالل قياس درجة موافق��م ع�� تأث��ها؛ سواء الباحث إ�� وضع عبارات تتعلق بقي

ع�� ا�جانب ا�خلقي أو ا�جانب العقدي أو ا�جانب الاجتما�� أو ا�جانب الثقا�� أو ا�جانب السيا�ىي، وقد 
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صيغت هذه العبارات بطر�قة موجبة نحو املوقف من هذا التأث��، وذلك لتتوافق مع الفرضية ال�ي يدرسها 

�عتقد الطلبة ا�جامعيون أن كثافة �شر برامج ا�جر�مة والعنف �� وسائل الاعالم ا�جديد يؤثر '': الباحث، و��

، أي أن موافقة عينة الدراسة عل��ا �ع�ي اعتقادهم �� هذا التأث��، ''سلبا ع�� املنظومة القيمية للمجتمع

عا�جة البيانات ا�خاصة باستجابات الطلبة و�التا�� موافق��م ع�� هذه الفرضية، وستحاول هذه الدراسة م

نحو هذه العبارات ونحو املؤشرات ال�ي وضعها الباحث للفرضية، كما ستبحث العالقة ب�ن هذه الاستجابات 

 .و�عض خصائص عينة الدراسة

و�ش�� إ�� أن الدراسة قد وظفت مقياس ليكرت ا�خما�ىي، كما تم تقدير ألاوزان املعطاة لبدائل 

 :�اآل�يألاجو�ة 

 .لإلجابة موافق �شدة 05العالمة 

 .لإلجابة موافق 04العالمة 

 .لإلجابة محايد 03العالمة 

 .لإلجابة غ�� موافق 02العالمة 

 .لإلجابة غ�� موافق �شدة 01العالمة 

ينب�ي معرفة اتجاه املبحوث�ن نحو عبارات املقياس ع�� حساب املتوسط ا�حساب املرجح، وملعرفة مقياس و

 :ع�� الاتجاه تم حساب طول املسافة ا�خاصة بفئات الاتجاه �اآل�يا�حكم 

موافق �شدة، وموافق، ومحايد، وغ�� موافق، وغ�� موافق �شدة، : لدينا خمس فئات للتقييم و��

، )مسافة 5إ��  4مسافة ومن  4إ��  3مسافة ومن  3إ��  2مسافة ومن  2إ��  1من ( 4:وعدد املسافات هو

 :ة قسمت عدد الفئات ع�� عدد املسافات �اآل�يو�حساب طول املساف
4
5
  =0.8. 

لإلجابة ع��  03لإلجابة ع�� غ�� موافق، و 02لإلجابة ع�� غ�� موافق �شدة، و 01و�حكم أن�ي أعطيت 

لإلجابة ع�� موافق �شدة، و�التا�� ح�ى أعرف فئة �ل صنف من  05لإلجابة ع�� موافق، و 04محايد، و

 :فة إ�� التقدير ألاول ثم الثا�ي ثم الثالث ثم الرا�ع وفق آلا�يالاتجاه نضيف طول املسا

 .�ع�� عن اتجاه غ�� موافق �شدة[1.8إ��  1[من  -

 .�ع�� عن اتجاه غ�� موافق[2.6إ��  1.8[من -

 .�ع�� عن اتجاه محايد[3.4إ��  2.6[من -

 .�ع�� عن اتجاه موافق[4.2إ��  3.4[من -

 .�ع�� عن اتجاه موافق �شدة]5إ��  4.2[من -
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 قراءة وصفية الستجابات املبحوث�ن ع�� العبارات : أوال

 .يو�ح املتوسط ا�حسا�ي للعبارات وترتي��ا) 04(جدول رقم 
 املتوسط ا�حسا�ي والانحراف املعياري 

 العبارة

املتوسط 

 ا�حسا�ي

الانحراف 

 املعياري 

 ال��تيب

 2 0.77 4.22 ا�جديد إ�� تطعيم أخال�� ودي�يتحتاج برامج ا�جر�مة والعنف املعروضة �� وسائل الاعالم 

 15 1.06 3.48 أعتقد أن التعرض املستمر ل��امج ا�جر�مة والعنف ين�ي ثقافة بناء العالقات غ�� املشروعة ب�ن ا�جنس�ن

 8 0.92 3.63 أعتقد أن التعرض املستمر ل��امج ا�جر�مة والعنف �سهم �� بناء ال�خصية الانفعالية

 التعرض املستمر ل��امج ا�جر�مة والعنف يضعف خلق ا�حياءأعتقد أن 
3.52 1.08 11 

 16 1.18 3.43 .أعتقد أن التعرض املستمر ل��امج ا�جر�مة والعنف يؤثر سلبا ع�� نمو سمة ا�خوف من هللا �عا��

 17 1.13 3.32 .الضم��أعتقد أن التعرض املستمر ل��امج ا�جر�مة والعنف �عطل نمو سمة إلاحساس بالذنب وتأنيب 

أعتقد أن �عرض الشباب املستمر ل��امج ا�جر�مة والعنف ين�ي ف��م صفة التمرد ع�� العادات وألاعراف 

 الاجتماعية
3.56 1.07 9 

 11 0.94 3.52 أشعر باحتواء برامج ا�جر�مة والعنف ع�� جرأة زائدة تتعارض مع ما هو سائد من العرف الاجتما��

 13 1.05 3.51 التعرض املستمر ل��امج ا�جر�مة والعنف ين�ي امليول الانحرافية �� أوساط الشبابأعتقد أن 

 14 0.99 3.49 أعتقد أن التعرض املستمر ل��امج ا�جر�مة والعنف ين�ي رغبة النفوس �� التشفي من مرتك�ي ا�جرائم

ظرة املواطن�ن �حسن س�� العدالة أعتقد أن التعرض املستمر ل��امج ا�جر�مة والعنف يؤثر سلبا ع�� ن

 .بحكم أن الكث�� من املجرم�ن يصورون ع�� أ��م  أبطال
4.02 0.98 3 

 4 0.90 3.98 أعتقد أن التعرض املستمر ل��امج ا�جر�مة والعنف يؤثر سلبا ع�� نفسية أ�حاب الشعور املرهف

 1 0.80 4.31 �سري �� حياة ا�جزائر��ن أحس عند التعرضل��امج ا�جر�مة والعنف أن ثقافة املجتمعات الغر�ية

ال تقوم وسائل الاعالم ا�جديد ع�� برامج ا�جر�مة والعنف �عرض جهود املؤسسات ألامنية �� محار�ة 

 ا�جر�مة بنفس حجم ما �عرضھ من قصص املجرم�ن
3.82 1.007 6 

 7 0.90 3.80 .الوقائية من ا�جر�مةأعتقد أن وسائل الاعالم ال �عرض إسهامات املواطن�ن �� مجال التوعية 

 5 0.97 3.94 املبالغة �� عرض برامج ا�جر�مة والعنف قد �ساهم �� نمو شعور املواطن بضعف ألاجهزة ألامنية 

 10 0.96 3.54 .كثافة عرض��امج ا�جر�مة والعنف قد �ساهم �� انتشار أذواق ثقافية سطحية

 3.71 املتوسط ا�حسا�ي

، مما �ع�ي موافق أغلب عينة الدراسة عل��ا، وهو ما �سمح 3.71ا�حسا�ي للمقياس بلغ املتوسط 

با�حكم املبكر ع�� صدق الفرضية، واعتبار أن الطلبة يتجهون إ�� الاعتقاد بأن كثافة عرض��امج ا�جر�مة 

النتيجة ، حيث تدعم هذه ''والعنف �� وسائل الاعالم ا�جديد يؤثر سلبا ع�� املنظومة القيمية للمجتمع

فرضية وجود عالقة ب�ن التعرض لقصص ا�جر�مة وأخبارها والتغ��ات ا�حاصلة �� �� سلو�ات ألافراد ذات 

الصلة ��ذه القصص، إضافة إ�� التغ��ات ا�حاصلة �� املنظومة القيمية ال�ي يرجع إل��ا ألافراد �� ا�حكم ع�� 

ما��م ومناقشا��م �� فضاءا��م املختلفة، ولعل القضايا واملسائل ال�ي تواجههم، أو ال�ي ت�ون محل اهتما

الشعور ��ذه ا�خطورة هو الذي جعل أغلب الطلبة �ع��ون باملوافقة ع�� وجود هذا التأث��، ونميل إ�� 

الاعتقاد أ��م انطلقوا �� ذلك من الصور ال�ي عاشوها �� محيطهم ألاسري واملجتم�� والدرا�ىي وال�ي دعمت 

 .هذا الاتجاه
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 :ستوى عبارات املقياس فتش�� البيانات إ�� ما يأ�يأما ع�� م

أحس عند التعرضل��امج '': عبارة: وهما'' موافق �شدة''وقوع عبارت�ن من عبارات املقياس �� املجال  -

، حيث بلغ متوسط استجابات ''ا�جر�مة والعنف أن ثقافة املجتمعات الغر�ية �سري �� حياة ا�جزائر��ن

تحتاج برامج ا�جر�مة والعنف املعروضة �� وسائل إلاعالم ا�جديد إ�� تطعيم '': وعبارة، 4.31الطلبة نحوها 

، و�ؤشر هذا بقوة إ�� ميل أغلب الطلبة للتخوف 3.48، حيث بلغ متوسط استجابات الطلبة نحوها ''أخال��

شديد الق��اح من حجم التأث�� السلو�ي لكثافة عرض برامج ا�جر�مة ع�� الفرد ا�جزائري، و�بدو ميلهم ال

ضرورة الال��ام بالبعد ا�خلقي �� هذه ال��امج، إضافة إ�� حكمهم الضم�ي ع�� عدم مراعاة عملية انتاج 

وعرض برامج ا�جر�مة والعنف لالل��امات ا�خلقية، و�خاصة املبادئ املنصوص عل��ا �� �عض التشريعات 

مهمة حول املن�جية املعتمدة من طرف وسائل إلاعالمية، أو مبادئ وقيم املجتمع، وهو ما يطرح استفسارات 

إلاعالم �� معا�جة وانتاج هذا النوع من ألاخبار وال��امج،والقواعد املهنية ال�ي �عتمدها �� ذلك، و�خاصة 

القواعد ذات البعد ا�خلقي، وقد يدعم هذا ألامر النتائج ال�ي توصلت إل��ا �عض الدراسات السابقة من إن 

ال تتقيد بالقيم ألاخالقية ''، كما إن ال�حف اليومية 7�� املشاهدين تحمل آثارا سلبيةال��امج ال�ي �عرض ع

 .9، كما ال تل��م بالضوابط القانونية �� ذلك8''للمجتمع عند معا�جة أخبار ا�جر�مة

أعتقد أن '': ، و��"محايد"، إال عبارة واحدة وقعت �� املجال ''موافق''وقوع با�� العبارات �� مجال  -

و�لغ متوسطها '' عرض املستمر ل��امج ا�جر�مة والعنف �عطل نمو سمة إلاحساس بالذنب وتأنيب الضم��الت

؛ مما يؤشر بوضوح تام التجاه الطلبة نحو املوافقة ع�� الفرضية، ومن أمثلة العبارات ال�ي مال الطلبة 3.32

 :إ�� املوافقة  عل��ا بقوة نذكر

�جر�مة والعنف يؤثر سلبا ع�� نظرة املواطن�ن �حسن س�� العدالة أعتقد أن التعرض املستمر ل��امج ا'' •

 .4.02، حيث بلغ متوسط استجابات الطلبة نحوها ''بحكم أن الكث�� من املجرم�ن يصورون ع�� أ��م أبطال

، ''أعتقد أن التعرض املستمر ل��امج ا�جر�مة والعنف يؤثر سلبا ع�� نفسية أ�حاب الشعور املرهف'' •

 .3.98سط استجابات الطلبة نحوها حيث بلغ متو 

، حيث ''املبالغة �� عرض��امج ا�جر�مة والعنف قد �ساهم �� نمو شعور املواطن بضعف ألاجهزة ألامنية'' •

 .3.94بلغ متوسط استجابات الطلبة نحوها 

ھ ال تقوم وسائل إلاعالم ا�جديد �عرض جهود املؤسسات ألامنية �� محار�ة ا�جر�مة بنفس حجم ما �عرض'' •

 .3.82، حيث بلغ متوسط استجابات الطلب نحوها ''من قصص املجرم�ن

، ''أعتقد أن وسائل إلاعالم ا�جديد ال �عرض إسهامات املواطن�ن �� مجال التوعية الوقائية من ا�جر�مة'' •

 .3.80حيث بلغ متوسط استجابات الطلبة نحوها 

جمهور ملا �شاهده وملا يقرأه، وتحد من وقد تدعم هذه النتائج فرضية وجود عوامل تصعب من انتقاء ا�

ام�انية اختياره لل��امج، فالطلبة قد الحظوا هذا التأث�� من �عرضهم لهذه ال��امج ومن مالحظ��م لتغ�� 

سلو�ات ألافراد �� محيطهم بما �عتقدون أنھ بفعل هذا التعرض، ورغم ذلك يتجھ �عضهم ملشاهدة هذه 

عرف��م بمحتوى هذه ال��امج قبل التعرض لها، حيث يجد الطالب نفسھ ال��امج، وقد �عود ذلك إ�� غياب م
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متا�عا لها دون رغبة منھ �� مشاهدة املحتوى السل�ي ف��ا، والذي ال �علم بھ �� الغالب ح�ى يتفاجأ بھ، مما 

ما يجعلھ �عيش تناقضات وجدانية، الختالف ما �ان يتصوروجوده �� هذه ال��امج مع ما اكتشفھ �� واقعها م

يتعارض مع قيمھ، ومن املحتمل أن �سهم هذا التعرض �� خ�خلة موقف الطلبة نحو هذا التأث��، ألن تكرار 

التعرض للمضمون الاعالمي يولد تصورات اعتيادية اتجاهھ، ولعل هذا ما يفسر اتجاه �سبة ولو قليلة من 

 . ة عل��االطلبة نحو رفض �عض العبارات ال�ي اتجھ أغلبية ألافراد إ�� املوافق

 مدى موافقة عينة الدراسة ع�� مؤشرات الفرضية : ثانيا

والذي يضم املؤشرات  ''�عتقد �� تأث��ها السل�ي ع�� البعد ا�خلقي'': موافقة عينة الدراسة ع�� مؤشر -أ

 : الفرعية آلاتية

 .�عتقد �� قلة احتواء برامج ا�جر�مة والعنف ع�� ألا�عاد ا�خلقية -

 .�عتقد بأ��ا تؤثر سلبا ع�� نمو سمة إلاحساس بالذنب  -

 .�عتقد بأ��ا تن�ي ثقافة بناء العالقات غ�� املشروعة  -

 .�عتقد بأ��ا تؤثر سلبا ع�� كمال خلق ا�حياء  -

 .�عتقد �� أ��ا تضعف ا�حساسية اتجاه املمنوعات، وتن�ي امليول الانحرافية -

�عتقد �� تأث��ها السل�ي ع�� البعد ''الدراسة نحو مؤشر يو�ح درجة اتجاه عينة ) 05(جداول رقم 

 .''ا�خلقي

 تكرار شدة اتجاه �ل عبارة و�سبتھ 

 العبارات

موافق 

 �شدة

غ�� موافق  غ�� موافق محايد موافق

 �شدة

 % ك % ك % ك % ك % ك

تحتاج برامج ا�جر�مة والعنف املعروضة �� 

 وسائل إلاعالم ا�جديد إ�� تطعيم أخال�� ودي�ي
226 40.9 235 42.6 83 15 5 0.9 3 0.5 

أعتقد أن التعرض املستمر ل��امج ا�جر�مة 

والعنف ينمي ثقافة بناء العالقات غ�� 

 املشروعة ب�ن ا�جنس�ن

96 17.4 196 35.5 168 30.4 64 11.6 28 5.1 

أعتقد أن التعرض املستمر ل��امج ا�جر�مة 

والعنف ينمي امليول الانحرافية �� أوساط 

 الشباب

92 16.7 215 38.9 156 28.3 61 11.1 28 5.1 

أعتقد أن التعرض املستمر ل��امج ا�جر�مة 

إلاحساس بالذنب "والعنف �عطل نمو سمة 

 "وتأنيب الضم��

86 15.6 174 31.5 161 29.2 93 16.8 38 6.9 

أعتقد أن التعرض املستمر ل��امج ا�جر�مة 

 والعنف يضعف خلق ا�حياء
120 21.7 152 27.5 166 30.1 70 12.7 42 7.6 

 3.61 املتوسط ا�حسا�ي

 :، مما �ع�ي موافقة عينة الدراسة ع�� عباراتھ، و�ش�� البيانات إ��3.61بلغ املتوسط ا�حسا�ي لهذا املؤشر 
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تحتاج برامج ا�جر�مة والعنف املعروضة �� وسائل إلاعالم '':قوة موافقة عينة الدراسة ع�� عبارة -

 %42.6موافق�ن �شدة و %40.9م��م ( %83.5: ال�ي حازت ع�� �سبة موافقة تقدر بـ'' ا�جديد إ�� تطعيم أخال��

 ).موافق�ن

أعتقد أن التعرض املستمر '': إحراز العبارت�ن آلاتيت�ن ع�� �سبة موافقة تفوق ا�خمس�ن باملائة، وهما -

أعتقد أن التعرض املستمر ''و'' ل��امج ا�جر�مة والعنف ين�ي ثقافة بناء العالقات غ�� املشروعة ب�ن ا�جنس�ن

مما يؤشر مليل أغلب الطلبة إ�� الاعتقاد '' ل��امج ا�جر�مة والعنف ين�ي امليول الانحرافية �� أوساط الشباب

بتأث�� كثافة التعرض ل��امج ا�جر�مة والعنف �� ز�ادة امليول الانحرافية لدى الشباب، وخاصة ما يتعلق م��ا 

ببناء العالقات غ�� املشروعة ب�ن ا�جنس�ن، وهو رأي نا�ع عن فئة مثقفة ومعيشة لهذا الواقع، وتتفق هذه 

تأث�� برامج القنوات : صلت إليھ �عض الدراسات السابقة مثل دراسة سعيد ز�وش �عنوانالنتيجة مع ما تو 

، وال�ي أجراها ع�� جميع نزالء مركز إعادة ال��بية 10الفضائية ع�� اكساب ألاحداث للسلوك الانحرا��

املنحرف�ن من ألاحداث  %74، وتوصل إ�� أن 2008والتأهيل ب�ن عاشور والية املبليدة، وذلك �� شهر ماي 

من املبحوث�ن  %81يفضلون مشاهدة برامج القنوات ألاورو�ية ال�ي �عرض أفالم ا�جنس والعنف وإلاثارة، وأن 

 .يقرون بوجود عالقة ب�ن ما تبثھ القنوات الفضائية و��ن اكسا��م لبعض السلو�ات الانحرافية

 املجتمع ع�� ميدانية دراسة: ا�جر�مة انتشار �� التليفز�ون  دور : �عنوان �ش�� أحمد يو�س دراسة و��

 التليفز�ون  يذ�عھ وما اللي�ي املجتمع �� ا�جر�مة ب�ن العالقة فحص خاللها من اس��دف ،وال�ي11اللي�ى

  هناك أن إ�� توصل اللي�ي، بالتليفز�ون  املذاعة ا�جر�مة برامج من عينة مضمون  بخصوصها،وذلك بتحليل
ً
 تأث��ا

 
ً
 �عكسھ آخر أثر و�� �سبةحدو��ا، وارتفاع ا�جرائم عدد ع�� ا�جنس و با�جر�مة املتعلقة ال��امج جانب من شديدا

 Sheriffدانجي�� شر�ف دراسة أشارت ألاطفال لدى خاصة إلاعالم وسائل ع�� العنف و ا�جرائم ألخبار التعرض

Dan Gilley12 الوسيلة لعنف التعرض أن إ�� ل�جر�مة املجتمع مشاهدة حول  
ً
 فيديو ألعاب أو �حافة –�انت  أيا

  أقل ألاطفال يجعل –تليفز�ونية  دراما أو سينمائية أفالم أو
ً
 من خوفهم بجانب آلاخر�ن ومعاناة باآلم شعورا

 و الاجتماعية املؤسسات من مزدوجة رقابة فرض ضرورة إ�� كذلك الدراسة خلصت وقد املحيط��م، العالم

 �� إليھ تركن وال العنف ��جب ال�ي لل��امج للتعرض و��جيعهم ألاطفال، لها يتعرض ال�ي ال��امج ع�� ألابو�ة

 .الواقعية مشا�ل حالل

: إحراز العبارت�ن آلاتيت�ن ع�� �سبة قر�بة جدا من ا�خمس�ن باملائة، وهما: كما بينت النتائج أيضا

بلغت �سبة موافقة الطلبة ، وال�ي ''أعتقد أن التعرض املستمر ل��امج ا�جر�مة والعنف يضعف خلق ا�حياء''

إلاحساس بالذنب "أعتقد أن التعرض املستمر ل��امج ا�جر�مة والعنف �عطل نمو سمة ''، و %49.2عل��ا

 .%47.1، وال�ي بلغت �سبة املوافق�ن من الطلبة عل��ا ''"وتأنيب الضم��

�حياد �� العبارت�ن قد و�� �سبة تؤشر أيضا إ�� اتجاه �سبة معت��ة للموافقة ع�� العبارت�ن ألن �سبة ا

ع��  % 23.7و %20.3: للعبارة الثانية، فيما بلغت �سبة رفض العبارت�ن %29.2للعبارة ألاو�� و 30.1%: بلغ

 .التوا��
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و�التا�� فالطلبة يؤ�دون احتمال تأث�� برامج ا�جر�مة والعنف ع�� إضعاف خلق ا�حياء وع�� �عطيل 

�ع�� هذا ألامر عن الشعور �سلبية محتوى برامج ا�جر�مة  سمة الاحساس بالذنب وتأنيب الضم��، وقد

والعنف اتجاه الانضباط بالقيم ا�خلقية للمجتمع، مما يدعم رأي �عض الباحث�ن حول غياب التخطيط 

 .    13الاعالمي املب�ي ع�� رؤ�ة وا�حة ألهداف عرض برامج ا�جر�مة والعنف

، والذي يضم املؤشر ''�ها السل�ي ع�� البعد إلايما�ي�عتقد �� تأث�'': موافقة عينة الدراسة ع�� مؤشر - ب

 .�عتقد بأ��ا تؤثر سلبا ع�� نمو سمة ا�خوف من هللا �عا��: الفر�� آلا�ي

  - ت
 .''�عتقد �� تأث��ها السل�ي ع�� البعد إلايما�ي'' يو�ح درجة اتجاه عينة الدراسة نحو مؤشر املؤشر ) 06(جداول رقم 

 تكرار شدة اتجاه �ل عبارة و�سبتھ 

  العبارات

غ�� موافق  غ�� موافق محايد موافق موافق �شدة

 �شدة

 % ك % ك % ك % ك % ك

أعتقد أن التعرض املستمر ل��امج 

ا�جر�مة والعنف يؤثر سلبا ع�� نمو 

 .سمة ا�خوف من هللا �عا��

122 22.1 152 27.5 166 30.1 70 12.7 42 7.6 

 3.43 ا�حسا�ي املتوسط

، مما �ع�ي موافقة أغلب عينة الدراسة عليھ، و�ش�� البيانات إ�� 3.43بلغ املتوسط ا�حسا�ي لهذا املؤشر 

، و�لغت �سبة %27.5قد وافقوا �شدة ع�� عبارتھ، فيما وافق فقط ما �سب��م  %22.1أن ما �سب��م 

، %7.6" غ�� موافق �شدة"، و�لغت �سبة %12.7فقد �جلت الرقم " غ�� موافق"، أما �سبة %30.1املحايدين 

و�بدو ميل �سبة معت��ة من الطلبة إ�� الوقوف موقف ا�حياد وعدم إبداء رأي نحو مدى وجود هذا التأث��، 

وقد �عود ذلك لتصورهم عدم وجود عالقة ب�ن ما �عرض من برامج ا�جر�مة والعنف وسمة ا�خوف من هللا 

ا�جر�مة �� قيمة يكتس��ا الفرد من عقيدتھ وإيمانھ با� �عا�� الذي ن�ى  �عا��، رغم أن قداسة ا�خوف من

عن املحرمات وا�جرائم، و�بدو أن موقف أغلب الطلبة من�جم وعقيدتھ، ال�ي تن�ي �� نفوس الناشئة قداسة 

 . ا�خوف من ا�جر�مة ومن املجرم�ن، و�عمل ع�� حصار ا�جر�مة وجعلها �� م�ان مظلم

، والذي يضم ''�عتقد �� تأث��ها السل�ي ع�� البعد الاجتما��'': راسة ع�� مؤشرموافقة عينة الد - ث

 :املؤشرات الفرعية آلاتية

 .�عتقد بأ��ا تن�ي رغبة النفوس �� التشفي من مرتك�ي ا�جرائم -

 .�عتقد بأ��ا تن�ي صفة التمرد ع�� مختلف الّسلط املحددة �� الواقع الاجتما��  -

 .اء ال�خصية الانفعالية�عتقد بأ��ا �ساهم �� بن  -

 .�عتقد بأ��ا تؤثر ع�� نفسية أ�حاب الشعور املرهف �� املجتمع  -

 .�عتقد بتعارض املحتوى مع ما هو سائد �� العرف الاجتما�� -

 ''�عتقد �� تأث��ها السل�ي ع�� البعد الاجتما��''يو�ح درجة اتجاه عينة الدراسة نحو مؤشر) 07(جدول رقم 
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 تكرار شدة اتجاه �ل عبارة و�سبتھ 

 العبارات

غ�� موافق  غ�� موافق محايد موافق موافق �شدة

 �شدة

 % ك % ك % ك % ك % ك

أعتقد أن التعرض املستمر ل��امج ا�جر�مة والعنف 

 .�سهم �� بناء ال�خصية الانفعالية
90 16.3 245 44.4 155 28.1 51 9.2 11 2 

أعتقد أن �عرض الشباب املستمر ل��امج ا�جر�مة 

الّسلط والعنف ينمي ف��م صفة التمرد ع�� مختلف 

 .املحددة �� الواقع الاجتما��

112 20.3 203 36.8 145 26.3 68 12.3 24 4.3 

أشعر باحتواء برامج ا�جر�مة والعنفاملعروضة �� وسائل 

إلاعالم ا�جديد ع�� جرأة زائدة تتعارض مع ما هو سائد 

 .من عرف اجتما��
 

84 15.2 203 36.8 197 35.7 55 10 13 2.4 

أعتقد أن التعرض املستمر ل��امج ا�جر�مة ينمي رغبة 

 .النفوس �� التشفي من مرتك�ي ا�جرائم
84 15.2 206 37.3 179 32.4 64 11.6 19 3.4 

أعتقد أن التعرض املستمر ل��امج ا�جر�مة يؤثر سلبا 

 .ع�� نفسية أ�حاب الشعور املرهف
170 30.8 250 45.3 95 17.2 29 5.3 8 1.4 

 3.64 املتوسط ا�حسا�ي

، مما �ع�ي موافقة أغلب عينة الدراسة ع�� فقراتھ، و�ش�� البيانات 3.64بلغ املتوسط ا�حسا�ي لهذا املؤشر 

 :إ��

أعتقد أن التعرض '': ع�� فقرة) موافق�ن %44.4موافق�ن �شدة و %16.3م��م ( %60.7موافقة ما �سب��م  -

 .''املستمر ل��امج ا�جر�مة والعنف �سهم �� بناء ال�خصية الانفعالية

أعتقد أن �عرض '': ع�� فقرة) موافق�ن %36.8موافق�ن �شدة و %20.3م��م ( %57.1موافقة ما �سب��م  -

ف��م صفة التمرد ع�� مختلف الّسلط املحددة �� الواقع  الشباب املستمر ل��امج ا�جر�مة والعنف ين�ي

 .''الاجتما��

أشعر باحتواء برامج '': ع�� فقرة) موافق�ن %36.8موافق�ن �شدة و %15.2م��م ( %52موافقة ما �سب��م  -

ا�جر�مة والعنف املعروضة �� وسائل إلاعالم ا�جديد ع�� جرأة زائدة تتعارض مع ما هو سائد من عرف 

 .''اجتما��

أعتقد أن التعرض '': ع�� عبارة) موافق�ن %37.3موافق�ن �شدة و %15.2م��م ( %52.5موافقة ما �سب��م  -

 .''املستمر ل��امج ا�جر�مة والعنف ين�ي رغبة النفوس �� التشفي من مرتك�ي ا�جرائم

التعرض املستمر أعتقد أن '': ع�� عبارة) موافق  %45.3موافق �شدة و %30.8( %76.1موافقة ما �سب��م  -

 .''ل��امج ا�جر�مة والعنف يؤثر سلبا ع�� نفسية أ�حاب الشعور املرهف

و�بدو جليا قوة اعتقاد عينة الدراسة �� تأث�� كثافة �شر ا�جر�مة ع�� البعد الاجتما��، خاصة �� الاعتقاد 

ر�ىى، إضافة إ�� بقوة تأث��ها ع�� نفسية أ�حاب الشعور املرهف، من أطفال و�ساء و�عض الفئات من امل

ذوي الشعور املرهف من عامة املواطن�ن، والذين ال يتحملون رؤ�ة الصور املرعبة لقصص ا�جر�مة والعنف 

أو التعرضلتفاصيلها املخيفة واملؤثرة، و�مكن مالحظة تفوق �سب املوافقة �� العبارات جميعها، مما يؤشر 

حيث توجد قناعة را�خة لد��م من �ون مضمون لتخوف الطلبة من حصول �غ��ات �� القيم الاجتماعية، 

هذه ال��امج يدفع إ�� تنمية الكث�� من الصفات ال�ي ظلت القوى الاجتماعية �عمل ع�� محار���ا، مثل تمرد 

الشباب ع�� مختلف السلط الاجتماعية وال�خصية الانفعالية ال�ي ال تحتكم إ�� العقل وال توازن ب�ن مصا�ح 

قة وآلانية وال�خصية، وكذلك إنماء الصفات املضر�ة بمص�حة املجتمع مثل خ�خلة العامة واملصا�ح الضي
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ا�جوانب العاطفية املش�لة لفئات ألاطفال والنساء، إضافة إ�� إنماء صفة التشفي، و�� �لها سلو�ات من 

 .شا��ا أن تولد تأث��ا غ�� مرغوب فيھ �� الواقع الاجتما��

، الذي يضم ''�عتقد �� تأث��ها السل�ي ع�� البعد الثقا��'': ملؤشرموافقة عينة الدراسة ع�� عبارات ا - ج

 : املؤشرات الفرعية آلاتية

 .�عتقد �� أن قصص ا�جر�مة والعنف تروج لثقافة املجتمعات ألاخرى، وتكرس ثقافة الاخ��اق -

 .�عتقد �� أ��ا �ساهم �� انتشار أذواق ثقافية سطحية   -

 

 

 

 ''�عتقد �� تأث��ها السل�ي ع�� البعد الثقا��''عينة الدراسة نحو مؤشر يو�ح درجة اتجاه) 08(جدول رقم 
 تكرار شدة اتجاه �ل عبارة و�سبتھ 

 العبارات

غ�� موافق  غ�� موافق محايد موافق موافق �شدة

 �شدة

 % ك % ك % ك % ك % ك

أحس عند التعرضل��امج ا�جر�مة أن ثقافة 

 املجتمعات الغر�ية �سري �� حياة ا�جزائر��ن
269 48.4 212 38.4 54 9.8 12 2.2 5 0.9 

كثافة عرض��امج ا�جر�مة والعنف قد 

 �ساهم �� انتشار أذواق ثقافية سطحية
90 16.3 199 36.1 205 37.1 37 6.7 21 3.8 

 3.93 املتوسط ا�حسا�ي

، مما �ع�ي موافقة عينة الدراسة ع�� عبارتيھ، و�ش�� البيانات إ�� 3.93بلغ املتوسط ا�حسا�ي لهذا املؤشر 

�� أحس عند قراءة أخبار ا�جر�مة أن ثقافة املجتمعات الغر�ية �سري '':قوة موافقة عينة الدراسة ع�� العبارة

و�سبة موافق  %48.4بلغت �سبة موافق �شدة ( %86.8، حيث بلغت �سبة املوافقة ''حياة ا�جزائر��ن

، مما يؤكد ميل الطلبة إ�� الاعتقاد بقوة الاخ��اق الثقا�� ع�� وسائل إلاعالم، من خالل طر�قة �عامل )38.4%

فة الصفراء ال�ي ظهرت وانتشرت �� ومعا�جة ال�حف ملواضيع ا�جر�مة، وال�ي تق��ب كث��ا من أسلوب ال�حا

الدول الغر�ية، و�ات أسلو��ا �س��دف خصوصيات املشاه�� والقادة وفضائحهم، وأخبار ا�جر�مة املث��ة 

 .والغر�بة و�خاصة املتعلقة ��م

و�لغت % 16.3بلغت �سبة املوافق�ن �شدة ( %52.4كما �ش�� البيانات أيضا إ�� موافقة ما �سب��م 

، ''كثافة �شر مواضيع ا�جر�مة قد �ساهم �� انتشار أذواق ثقافية سطحية'': ع�� فقرة) %36.1ن�سبة املوافق�

 .مما يؤكد تخوف أغلب الطلبة من �غ�� �عض املواقف الاجتماعية ذات الصلة با�جر�مة

الذي ظل '' الاستقرار الثقا��'' ويش�ل هذا املوقف تخوفا وا�حا اتجاه خ�خلة ما يمكن �سميتھ ب

�� نواة �خصية املجتمع، والذي تحدد بفعل تراكمات تار�خية طو�لة، وتم فيھ غرس ا�جزء العضوي  حاصال 

 .الذي يجمع فئات املجتمع، و�ھ ومن خاللھ �ع��ون عن مواقفهم املش��كة اتجاه القضايا املختلفة

، والذي يضم ''�عتقد �� تأث��ها السل�ي ع�� البعد السيا�ىي'': موافقة عينة الدراسة ع�� املؤشر - ح

 : املؤشرات الفرعية آلاتية

 .�عتقد �� أ��ا تؤثر سلبا ع�� نظرة املواطن�ن �حسن س�� نظام العدالة -
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 .�عتقد �� أ��ا �شعر املواطن بضعف عمل ألاجهزة ألامنية  -

 .�عتقد �� أ��ا �شعر املواطن بضعف عمل املواطن�ن ومنظمات املجتمع املد�ي  -

سائل إلاعالم من قصص املجرم�ن وما �عرضھ من جهود الوقاية من يحس �عد تواز ب�ن ما �عرضھ و  -

 .ا�جر�مة؛ سواء جهود املواطن�ن أو جهود ألاجهزة ألامنية

 
 
 
 
 

�عتقد �� تأث��ها السل�ي ع�� البعد ''يو�ح درجة اتجاه عينة الدراسة نحو مؤشر) 09(جدول رقم 

 ''السيا�ىي
 تكرار شدة اتجاه �ل عبارة و�سبتھ 

 العبارات

غ�� موافق  غ�� موافق محايد موافق موافق �شدة

 �شدة

 % ك % ك % ك % ك % ك

أعتقد أن التعرض املستمر ل��امج ا�جر�مة 

والعنف يؤثر سلبا ع�� نظرة املواطن�ن �حسن 

س�� العدالة بحكم أن الكث�� من املجرم�ن 

 .يصورون ع�� أ��م أبطال

213 38.6 189 34.2 109 19.7 31 5.6 10 1.8 

إلاعالم ا�جديدع�� برامج ال تقوم وسائل 

ا�جر�مة والعنف �عرض جهود املؤسسات 

ألامنية �� محار�ة ا�جر�مة بنفس حجم ما 

 �عرضھ من قصص املجرم�ن

149 27 232 42 114 20.7 40 7.2 17 3.1 

املبالغة �� عرض برامج ا�جر�مة قد �ساهم �� 

نمو شعور لدى املواطن بضعف ألاجهزة 

 . ألامنية

177 32.1 227 41.1 96 17.4 44 8 8 1.4 

ال �عرض وسائل إلاعالم إسهامات املواطن�ن �� 

 .مجال التوعية الوقائية من ا�جر�مة
125 22.6 251 45.5 126 22.8 45 8.2 5 0.9 

 3.89 املتوسط ا�حسا�ي

مما �ع�ي موافقة عينة الدراسة عليھ،  و�ش�� البيانات إ�� قوة  3.89بلغ املتوسط ا�حسا�ي للمؤشر 

املبالغة �� عرض��امج ا�جر�مة '': �سبة موافق��م ع�� فقرةموافقة عينة الدراسة ع�� عباراتھ؛ فقد بلغت 

بلغت �سبة موافق �شدة ( %73.2'' والعنف قد �ساهم �� نمو شعور لدى املواطن بضعف ألاجهزة ألامنية

أعتقد أن التعرض املستمر '': ، كما بلغت �سبة موافقة عينة الدراسة ع�� فقرة)%41.1و�سبة موافق  32.1%

والعنف يؤثر سلبا ع�� نظرة املواطن�ن �حسن س�� العدالة بحكم أن الكث�� من املجرم�ن  ل��امج ا�جر�مة

، و�لغت أيضا )%34.2و�سبة موافق  %38.6بلغت �سبة موافق �شدة (%72.8'' يصورون ع�� أ��م أبطال

حار�ة ا�جر�مة ال تقوم وسائل إلاعالم ا�جديد �عرض جهود املؤسسات ألامنية �� م'': �سبة املوافق�ن ع�� فقرة

، كما )%42و�سبة موافق  %27بلغت �سبة موافق �شدة ( %69'' بنفس حجم ما �عرضھ من قصص املجرم�ن
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ال �عرض وسائل إلاعالم إسهامات املواطن�ن �� مجال التوعية الوقائية من '': بلغت �سبة املوافق�ن ع�� فقرة

، و�� �سب تدل ع�� قوة اعتقاد )%45.5 و�سبة موافق 22.6بلغت �سبة موافق �شدة ( %68.1'' ا�جر�مة

عينة الدراسة �� التأث�� السل�ي لكثافة عرض برامج ا�جر�مة والعنف ع�� البعد السيا�ىي، سواء ع�� مستوى 

خلق ثقافة سلبية اتجاه دور القضاء وألاجهزة ألامنية، أو ع�� مستوى إخفاء ا�جهود الكث��ة ال�ي يبدلها 

 .ت مدنية ضد ا�جر�مةاملواطنون كأفراد أو كمنظما

وعليھ يمكن القول أن عينة الدراسة قد وافقت ع�� �ل مؤشرات الفرضية وهو ما : خالصة نتيجة املؤشرات

يتجھ الطلبة ا�جامعيون إ�� الاعتقاد بأن كثافة '': �سمح لنا بالتأكيد مرة أخرى ع�� تحقق صدق الفرضية و��

 .''ؤثر سلبا ع�� املنظومة القيمية للمجتمععرض برامج ا�جر�مة والعنف �� وسائل إلاعالم ي

 

ببعض '' تأث�� كثافة عرض��امج ا�جر�مة والعنف ع�� املنظومة القيمية''عالقة اتجاه املبحوث�ن نحو : ثالثا

 متغ��ات الدراسة

ا�جنس، : باملتغ��ات'' �عتقد �� تأث��ها السل�ي ع�� البعد ا�خلقي''عالقة اتجاه املبحوث�ن نحو مؤشر - أ

 .عة، التخصص العل�ي، املستوى الدرا�ىيا�جام
�عتقد �� تأث��ها السل�ي ع�� البعد ''يو�ح املتوسط ا�حسا�ي التجاهات املبحوث�ن نحو مؤشر) 10(جدول رقم 

 .ا�جنس، ا�جامعة، ا�حالة الاجتماعية، املستوى الدرا�ىي: بحسب املتغ��ات''ا�خلقي
 املتوسط ا�حسا�ي والانحراف املعياري 

 املرصودةاملتغ��ات 
 الانحراف املعياري  املتوسط ا�حسا�ي

 ا�جنس
 0.712 3.71 ذكر

 0.688 3.58 أن�ى

 ا�جامعة

 0.598 3.59 جيجل

 0.637 3.68 الوادي

 0.780 3.53 تيارت

 0.748 3.62 البليدة

 املستوى الدرا�ىي
 0.695 3.61 ليسا�س

 0.697 3.61 ماس��

 التخصص العلمي

 0.558 3.68 إعالم آ��

 0.625 3.50 حقوق 

 0.515 3.72 بيولوجيا

 0.736 3.65 إسالمية. ع

 0.795 3.55 مدنية.ھ

 0.769 3.52 أدب عر�ي

 0.711 3.70 �سي��. ع

 0.780 3.55 اجتماعية.ع

املتوسط ا�حسا�ي 

 للمؤشر
 

3.61 
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املوافقة ع�� هذا املؤشر من إلاناث، إ�� أن الذ�ور هم أك�� ميال إ�� ) 10(�ش�� بيانات ا�جدول رقم 

 .3.85، �� ح�ن بلغ متوسط استجابات إلاناث 3.71حيث بلغ متوسط استجابا��م 

كما �ش�� البيانات كذلك إ�� أن طلبة جامعة الوادي هم أك�� الطلبة موافقة ع�� هذا املؤشر، حيث بلغ 

، ثم طلبة 3.62البليدة بمتوسط قدره ، وجاء �عدهم �� املوافقة طلبة جامعة 3.68متوسط استجابا��م 

 .3.59جامعة جيجل بمتوسط قدره 

ولم �شر البيانات إ�� وجود فروق ب�ن اتجاهات طلبة مرحلة الليسا�س واتجاهات طلبة مرحلة املاس�� نحو هذا 

 .املؤشر

ة ع�� هذا أما وفق متغ�� التخصص العل�ي فتش�� البيانات إ�� أن طلبة البيولوجيا هم أك�� الطلبة موافق

، و�أ�ي �عدهم �� املوافقة طلبة تخصص علوم التسي��، حيث 3.72املؤشر، حيث بلغ متوسط استجابا��م 

، ويعد طلبة ا�حقوق 3.68، ثم طلبة إلاعالم آلا��، الذين بلغ متوسط استجابا��م 3.7بلغ متوسط استجابا��م 

، و�بدو أن هناك فروقا ب�ن 3.50با��م هم أقل الطلبة موافقة ع�� هذا املؤشر، حيث بلغ متوسط استجا

الطلبة �� اتجاههم نحو هذا املؤشر تبعا لتخصصهم، و�مكن مالحظة ذلك �� اتجاه طلبة إلاعالم آلا�� وطلبة 

، أو ب�ن طلبة البيولوجيا وطلبة العلوم إلاسالمية املنتم�ن �جامعة )جيجل(ا�حقوق املنتم�ن لنفس ا�جامعة 

ندسة املدنية وطلبة ألادب العر�ي املنتم�ن �جامعة تيارت، كما يبدو أن طلبة العلوم الوادي، أو ب�ن طلبة اله

التقنية هم أك�� موافقة ع�� هذا املؤشر من طلبة العلوم غ�� التقنية؛ فطلبة إلاعالم آلا�� هم أك�� موافقة من 

لبة الهندسة املدنية هم أك�� طلبة ا�حقوق، وطلبة البيولوجيا هم أك�� موافقة من طلبة العلوم إلاسالمية، وط

 .موافقة من طلبة ألادب العر�ي

: باملتغ��ات ''�عتقد �� تأث��ها السل�ي ع�� البعد إلايما�ي''عالقة اتجاه املبحوث�ن نحو مؤشر - ب

 .ا�جنس، ا�جامعة، التخصص العل�ي، املستوى الدرا�ىي
ا�جنس، : بحسب املتغ��ات'' سل�ي ع�� البعد إلايما�ي�عتقد �� تأث��ها ال'' يو�ح املتوسط ا�حسا�ي ملؤشر) 11(جدول رقم 

 .ا�جامعة، التخصص العلمي ، املستوى الدرا�ىي
 املتوسط ا�حسا�ي والانحراف املعياري 

 املتغ��ات املرصودة
 الانحراف املعياري  املتوسط ا�حسا�ي

 ا�جنس
 1.213 3.57 ذكر

 1.169 3.30 أن�ى

 ا�جامعة

 1.052 3.40 جيجل

 1.135 3.44 الوادي

 1.319 3.43 تيارت

 1.208 3.46 البليدة

 املستوى الدرا�ىي
 1.206 3.45 ليسا�س

 1.148 3.41 ماس��

 التخصص العلمي

 0.991 3.59 إعالم آ��

 1.082 3.21 حقوق 

 0.924 3.56 بيولوجيا

 1.330 3.33 إسالمية. ع

 1.310 3.57 مدنية.ھ
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 1.320 3.27 أدب عر�ي

 1.305 3.47 �سي��. ع

 1.112 3.45 اجتماعية.ع

 3.43  املتوسط ا�حسا�ي للمؤشر

�ش�� البيانات إ�� وجود اختالف وا�ح ب�ن الذ�ور وإلاناث �� درجة اتجاههم نحو هذا املؤشر، حيث 

، �� ح�ن بلغ متوسط استجابات إلاناث ''موافق''، وهو يقع �� املجال 3.57بلغ متوسط استجابات الذ�ور 

، مما �ع�ي أن الذ�ور أك�� ميال للموافقة ع�� هذا املؤشر، ولعل هذا ما ي��ر ''محايد''، وهو يقع �� املجال 3.30

كما مر معنا �� ا�جدول رقم '' محايد''من عينة الدراسة �� درجة  %30.1حصول عبارة هذا املؤشر ع�� �سبة 

)06.( 

متوسط استجابات طلبة ا�جامعات ألار�ع نحو هذا كما �ش�� البيانات كذلك إ�� وجود تقارب �س�ي ب�ن 

، مع تفوق �سيط ملتوسط طلبة جامعة ''موافق''املؤشر، فقد وقعت جميع هذه املتوسطات �� املجال 

 .البليدة، ونقصان ضئيل �� متوسط طلبة جامعة جيجل

وافقة ع�� هذا و�ش�� البيانات وفق متغ�� املستوى الدرا�ىي إ�� أن طلبة مرحلة الليسا�س هم أك�� م

 .املؤشر من طلبة مرحلة املاس��

أما وفق متغ�� التخصص العل�ي فتش�� البيانات إ�� وجود اختالف وا�ح �� استجابات الطلبة نحو 

املؤشر تبعا لتخصصهم العل�ي، حيث نالحظ ميل طلبة العلوم التقنية إ�� املوافقة ع�� املؤشر، �� ح�ن يم�ن 

، فمثال نجد أن متوسط استجابات طلبة إلاعالم آلا�� ''محايد''قنية إ�� املجال أك�� طلبة التخصصات غ�� الت

، حيث أن املتوسط 3.21، بينما متوسط استجابات طلبة ا�حقوق املنتم�ن لنفس ا�جامعة لم يتعد 3.59هو 

رتيب متوسطات ألاول �ان ألاع�� �� استجابات الطلبة نحو املؤشر بينما حل املتوسط الثا�ي ما قبل ألاخ�� �� ت

بلغ متوسط استجابا��م (استجابات الطلبة نحو املؤشر، وألامر نفسھ يالحظ ب�ن طلبة تخصص البيولوجيا 

، وكذلك ب�ن طلبة تخصص الهندسة )3.33بلغ متوسط استجابا��م (و��ن طلبة العلوم إلاسالمية ) 3.56

، ويستث�ى من هذا طلبة علوم )3.27وسط بلغ املت(وطلبة تخصص ألادب العر�ي ) 3.57بلغ املتوسط (املدنية 

 .التسي�� وطلبة العلوم الاجتماعية املنتم�ن لنفس ا�جامعة والذي جاء متوسط استجابا��ما متقارب

: باملتغ��ات''�عتقد �� تأث��ها السل�ي ع�� البعد الاجتما��''عالقة اتجاه املبحوث�ن نحو مؤشر - ت

 .درا�ىيا�جنس، ا�جامعة، التخصص العل�ي، املستوى ال
ا�جنس، : بحسب املتغ��ات'' �عتقد �� تأث��ها السل�ي ع�� البعد الاجتما��''يو�ح املتوسط ا�حسا�ي ملؤشر) 12(جدول رقم 

 .ا�جامعة، التخصص العلمي ، املستوى الدرا�ىي

 املتوسط ا�حسا�ي والانحراف املعياري 

 املتغ��ات املرصودة
 الانحراف املعياري  املتوسط ا�حسا�ي

 ا�جنس
 0.628 3.68 ذكر

 0.616 3.60 أن�ى

 ا�جامعة

 0.518 3.60 جيجل

 0.534 3.74 الوادي

 0.739 3.50 تيارت

 0.642 3.69 البليدة

 0.628 3.65 ليسا�س املستوى الدرا�ىي
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 0.606 3.62 ماس��

 التخصص العلمي

 0.533 3.57 إعالم آ��

 0.505 3.62 حقوق 

 0.497 3.77 بيولوجيا

 0.569 3.71 إسالمية. ع

 0.758 3.51 مدنية.ھ

 0.723 3.50 أدب عر�ي

 0.596 3.75 �سي��. ع

 0.685 3.64 اجتماعية.ع

 3.64  املتوسط ا�حسا�ي للمؤشر

إ�� أن الذ�ور هم أك�� موافقة ع�� هذا املؤشر من إلاناث حيث بلغ ) 12(�ش�� بيانات ا�جدول رقم 

، أما بحسب متغ�� ا�جامعة 3.60�� ح�ن بلغ متوسط استجابات إلاناث  ،3.68متوسط استجابات الذ�ور 

فتش�� البيانات إ�� أن طلبة جامعة الوادي هم أك�� الطلبة ميال للموافقة ع�� هذا املؤشر، فقد بلغ متوسط 

 ، ثم3.69، و�أ�ي �عدهم �� املوافقة طلبة جامعة البليدة، حيث بلغ متوسط استجابا��م 3.74استجابا��م 

 .3.50، و�� ألاخ�� طلبة جامعة تيارت بمتوسط قدره 3.60طلبة جامعة جيجل بمتوسط قدره 

كما �ش�� البيانات كذلك إ�� أن طلبة مرحلة الليسا�س هم أك�� موافقة ع�� هذا املؤشر من طلبة مرحلة 

ن بلغ متوسط ، �� ح�3.65املاس��، رغم أن هذا الفارق ضئيل، فقد بلغ متوسط استجابات طلبة الليسا�س 

 .3.62استجابات طلبة املاس�� 

و�ش�� البيانات أيضا إ�� وجود اختالف ب�ن استجابات الطلبة نحو هذا املؤشر تبعا لتخصصهم العل�ي، رغم 

، 3.77، فقد جاء متوسط استجابات طلبة البيولوجيا أوال بمتوسط قدره ''موافق''وقوع جميعها �� املجال 

، ثم طلبة العلوم إلاسالمية بمتوسط قدره 3.75�� الذين بلغ متوسط استجابا��م وجاء �عده طلبة علوم التسي

، وهو نفسھ املتوسط ا�حسا�ي للمؤشر، فيما حلت 3.64، ثم طلبة العلوم الاجتماعية بمتوسط قدره 3.71

متوسطات استجابات با�� التخصصات العلمية دون هذا املتوسط، ووقع أدناها لدى طلبة ألادب العر�ي، 

 .3.50حيث قدر بـ 

: باملتغ��ات'' �عتقد �� تأث��ها السل�ي ع�� البعد الثقا��''عالقة اتجاه املبحوث�ن نحو مؤشر - ث

 .ا�جنس، ا�جامعة، التخصص العلمي، املستوى الدرا�ىي
جنس، ا�: بحسب املتغ��ات''�عتقد �� تأث��ها السل�ي ع�� البعد الثقا��''يو�ح املتوسط ا�حسا�ي ملؤشر) 13(جدول رقم 

 .ا�جامعة، التخصص العلمي، املستوى الدرا�ىي

 املتوسط ا�حسا�ي والانحراف املعياري 

 املتغ��ات املرصودة
 الانحراف املعياري  املتوسط ا�حسا�ي

 ا�جنس
 0.685 3.91 ذكر

 0.675 3.95 أن�ى

 ا�جامعة

 0.624 3.93 جيجل

 0.598 4.03 الوادي

 0.821 3.73 تيارت

 0.621 3.99 البليدة

 0.678 3.91 ليسا�س املستوى الدرا�ىي
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 0.675 3.95 ماس��

 التخصص العلمي

 0.600 3.96 إعالم آ��

 0.648 3.90 حقوق 

 0.576 3.97 بيولوجيا

 0.614 4.10 إسالمية. ع

 0.749 3.78 مدنية.ھ

 0.896 3.67 أدب عر�ي

 0.595 4.04 �سي��. ع

 0.647 3.95 اجتماعية.ع

 3.93  املتوسط ا�حسا�ي للمؤشر

، وتقارب متوسط ''موافق''إ�� وقوع جميع املتوسطات �� املجال ) 13(�ش�� بيانات ا�جدول رقم 

، �� مقابل 3.95استجابات الذ�ور مع متوسط استجابات إلاناث، مع تفوق �سيط ملتوسط إلاناث الذي بلغ 

البيانات �ش�� إ�� أن طلبة جامعة الوادي هم أك�� رقم متوسط الذ�ور، و�حسب متغ�� ا�جامعة فإن  3.91

الطلبة موافقة ع�� هذا املؤشر، و�أ�ي �عدهم طلبة جامعة البليدة ثم طلبة جامعة جيجل، وأخ��ا طلبة 

 .جامعة تيارت

ونالحظ أيضا تقار�ا ب�ن طلبة املاس�� وطلبة الليسا�س �� متوسط استجابا��م لهذا املؤشر مع تفوق 

 .رحلة املاس��طفيف لطلبة م

و�ش�� البيانات أيضا إ�� وجود اختالف ب�ن طلبة التخصصات العلمية �� استجاب��م لهذا املؤشر، فقد 

الحظنا أن طلبة العلوم إلاسالمية هم ألاك�� موافقة ع�� هذا املؤشر، وجاء �عدهم طلبة علوم التسي��، ثم 

وم الاجتماعية ثم طلبة ا�حقوق ثم طلبة الهندسة طلبة البيولوجيا، ثم طلبة إلاعالم آلا��، ثم طلبة العل

وهو متوسط طلبة العلوم إلاسالمية (املدنية وأخ��ا طلبة ألادب العر�ي، وقد بلغ الفرق ب�ن أع�� متوسط 

 .، وهو فرق معت��0.43) 3.67وهو متوسط طلبة ألادب العر�ي والذي قدر بـ (وأد�ى متوسط ) 4.10والذي قدر بـ

باملتغ��ات '' �عتقد �� تأث��ها السل�ي ع�� البعد السيا�ىي''حوث�ن نحو مؤشر عالقة اتجاه املب - ج

 .ا�جنس، ا�جامعة، التخصص، املستوى الدرا�ىي: آلاتية
ا�جنس، : بحسب املتغ��ات''�عتقد �� تأث��ها السل�ي ع�� البعد السيا�ىي''يو�ح املتوسط ا�حسا�ي ملؤشر) 14(جدول رقم 

 .املستوى الدرا�ىيا�جامعة، التخصص العلمي، 

 املتوسط ا�حسا�ي والانحراف املعياري 

 املتغ��ات املرصودة
 الانحراف املعياري  املتوسط ا�حسا�ي

 ا�جنس
 0.728 3.85 ذكر

 0.658 3.93 أن�ى

 ا�جامعة

 0.595 3.89 جيجل

 0.639 3.93 الوادي

 0.733 3.71 تيارت

 0.690 4.03 البليدة

 املستوى الدرا�ىي
 0.692 3.86 ليسا�س

 0.645 3.93 ماس��

 0.593 3.84 إعالم آ�� التخصص العلمي
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 0.598 3.94 حقوق 

 0.508 3.88 بيولوجيا

 0.742 3.99 إسالمية. ع

 0.740 3.71 مدنية.ھ

 0.732 3.71 أدب عر�ي

 0.742 4.02 �سي��. ع

 0.640 4.03 اجتماعية.ع

 3.89  املتوسط ا�حسا�ي للمؤشر

إ�� أن إلاناث هم أك�� موافقة ع�� هذا املؤشر من الذ�ور، فقد بلغ ) 14(بيانات ا�جدول رقم �ش�� 

، أما وفق متغ�� ا�جامعة فقد أكدت 3.85، �� ح�ن بلغ متوسط استجابات الذ�ور 3.93متوسط استجابا��ن 

ر، إذ بلغ متوسط البيانات أن طلبة جامعة البليدة هم أك�� طلبة عينة الدراسة موافقة ع�� هذا املؤش

، ثم طلبة جامعة جيجل 3.93، وجاء �عدهم �� املوافقة طلبة جامعة الوادي بمتوسط قدره 4.03استجابا��م 

 .3.71، وأخ��ا طلبة جامعة تيارت بمتوسط قدره 3.89بمتوسط قدره 

ونالحظ أيضا وجود اختالف طفيف ب�ن طلبة مرحلة الليسا�س، وطلبة مرحلة املاس��، �� درجة 

، �� ح�ن لم يتعد 3.93افق��م ع�� هذا املؤشر، لصا�ح طلبة املاس��، الذين بلغ متوسط استجاب��م مو 

 .3.86متوسط استجابات طلبة مرحلة الليسا�س 

و�ش�� البيانات أيضا إ�� أن طلبة العلوم الاجتماعية هم ألاك�� موافقة ع�� هذا املؤشر، و�أ�ي �عدهم 

لوم إلاسالمية، ثم طلبة ا�حقوق، ثم طلبة البيولوجيا، ثم طلبة إلاعالم آلا��، طلبة علوم التسي��، ثم طلبة الع

 .3.71�� الرتبة ألاخ��ة بمتوسط متساو قدره ) الهندسة املنية وألادب العر�ي(وجاءت تخصصات جامعة تيارت 

 العالقة الارتباطية ب�ن مؤشرات الفرضية : را�عا

، 14ة عالقة اق��ان التغ�� �� ظاهرة معينة بالتغ�� �� ظاهرة أخرى يفيد دراسة العالقات الارتباطية �� معرف

و�التا�� فبح��ا �سمح لنا بمعرفة مدى وجود عالقة ارتباطية �� استجابات املبحوث�ن نحو هذه املؤشرات مع 

نحو مثال هل تتغ�� استجابة املبحوث�ن ) سواء �� الاتجاه املوجب أو الاتجاه السالب(�عضها البعض؛ هل تتغ�� 

، وستوظف الدراسة لذلك معامل الارتباط ...املؤشر الثا�ي �لما �غ��ت استجاب��م نحو املؤشر ألاول وهكذا

 .سب��مان

 ب�ن مؤشرات الفرضية السا�عة" سب��مان"يو�ح قيمة معامل الارتباط ) 15(جدول رقم 
املؤشر  قيمة معامل سب��مان

 ألاول 

املؤشر 

 الثا�ي

 املؤشر ا�خامس الرا�عاملؤشر  املؤشر الثالث

 0.263 0.289 0.669 0.628 / قيمة الارتباط املؤشر ألاول 

 0.000 0.000 0.000 0.000 / الداللة إلاحصائية

 0.126 0.199 0.427 / 0.628 قيمة الارتباط املؤشر الثا�ي

 0.003 0.000 0.000 / 0.000 الداللة إلاحصائية
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املؤشر 

 الثالث

 0.376 0.389 / 0.427 0.669 قيمة الارتباط

 0.000 0.000 / 0.000 0.000 الداللة إلاحصائية

 0.465 / 0.389 0.199 0.289 قيمة الارتباط املؤشر الرا�ع

 0.000 / 0.000 0.000 0.000 الداللة إلاحصائية

املؤشر 

 ا�خامس

 / 0.465 0.376 0.126 0.263 قيمة الارتباط

 / 0.000 0.000 0.003 0.000 الداللة إلاحصائية

مدى وجود ارتباط ب�ن استجابات الطلبة نحو مؤشرات الفرضية، حيث تؤكد ) 15(يو�ح ا�جدول رقم 

بياناتھ وجود ارتباط معنوي موجب �� استجابات الطلبة ب�ن جميع مؤشرات الفرضية، فقد قدرت قيمة 

ب�ن املؤشر الثا�ي واملؤشر ا�خامس، وال�ي ، ب�ن �ل املؤشرات ما عدا 0.000الداللة إلاحصائية ملعامل الارتباط 

، مما �ع�ي أن الارتباط املوجود ب�ن جميع هذه املؤشرات هو ارتباط 0.05، و�� �لها أصغر من 0.003قدرت بـ

 .معنوي ودال إحصائيا

، و�أ�ي �عده �� قوة 0.669ويعد ارتباط املؤشر ألاول بالثالث هو ألاقوى، حيث �جل معامل الارتباط 

 . 0.628اط املؤشر ألاول مع الثا�ي، والذي بلغت فيھ قيمة الارتباط الارتب

k]p]ifiià\Â;Ï≤]|;

هدفت الدراسة إ�� الوقوف ع�� اتجاهات الطلبةنحو تأث�� عرض��امج ا�جر�مة والعنف ع�� املنظومة القيمية، 

 : ومن أهم الاستنتاجات ال�ي خرجت ��ا

�عتقد الطلبة ا�جامعيون أن كثافة عرض��امج ا�جر�مة والعنف '': تحقق الفرضية ال�ي بحث��ا الدراسة و�� -1

 . ''�� وسائل إلاعالم ا�جديد يؤثر سلبا ع�� املنظومة القيمية للمجتمع

ية، الرتبة ألاو�� �� ترتيب مؤشرات هذه الفرض" �عتقد �� تأث��ها السل�ي ع�� البعد الثقا��"احتل مؤشر  -2

�عتقد �� تأث��ها السل�ي ع�� البعد "، ثم مؤشر "�عتقد �� تأث��ها السل�ي ع�� البعد السيا�ىي"وجاء �عده مؤشر 

�عتقد �� تأث��ها السل�ي ع�� "، ثم مؤشر "�عتقد �� تأث��ها السل�ي ع�� البعد ا�خلقي"، ثم مؤشر "الاجتما��

 ".البعد إلايما�ي

�عتقد �� تأث��ها السل�ي ع�� البعد : "يميل الذ�ور أك�� من إلاناث للموافقة ع�� املؤشرات آلاتية -3

 ". �عتقد �� تأث��ها السل�ي ع�� البعد إلايما�ي"، و"�عتقد �� تأث��ها السل�ي ع�� البعد ا�خلقي"، و"الاجتما��

�عتقد �� تأث��ها السل�ي ع�� البعد " :تميل الطالبات أك�� من الطلبة الذ�ور للموافقة ع�� املؤشر�ن  -4

 ".�عتقد �� تأث��ها السل�ي ع�� البعد السيا�ىي"، و"الثقا��
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éŸ\Ê6\;
                                                             

علم الاجتماع، جامعة منتوري، قسنطينة، ، معهد مجلة الباحث الاجتما��فضيل دليو وآخرون، ا�جامعة تنظيمها وهي�ل��ا،  -1

 .226، ص 1995العدد ألاول، 
 .176ص  1982ذوقان عبيدان وآخرون،  البحث العل�ي، مفهومھ وأدواتھ وأساليبھ، دار الفكر ،عمان، ألاردن،  -2
 .430-429، ص2000، عالم الكتب، القاهرة، مصر، 1محمد عبد ا�حميد، البحث العل�ي �� الدراسات إلاعالمية، ط - 3
 .430محمد عبد ا�حميد، املرجع السابق، ص  - 4

 :وهؤالء ألاساتذة هم -•

 . ألاستاذ الدكتور عبد هللا بوجالل، جامعة ألام�� عبد القادر، قسنطينة-

 .�سكيكدة 1955أوت  20إسماعيل ق��ة، أستاذ علم الاجتماع بجامعة ألاستاذ الدكتور  -

 .ألاستاذ الدكتور مراد زعي�ي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة با�� مختار �عنابة-

 .الدكتور سم�� لعرج، أستاذ إلاعالم بجامعة محمد الصديق بن ي�� بجيجل-

 .�� مختار �عنابةالدكتور جمال العيفة، أستاذ إلاعالم والاتصال بجامعة با-

 .419محمد عبد ا�حميد، املرجع السابق، ص - 5
، 2007، دار النشر ل�جامعات، القاهرة، مصر، 6رجاء محمود أبو عالم، منا�ج البحث �� العلوم النفسية وال��بو�ة، ط: ينظر -6

 .493-492ص ص
 :توصلت إ�� هذه النتيجة العديد من الدراسات م��ا ع�� سبيل املثال -7

 .1999-1998، جامعة عنابة، )غ�� منشورة(دراسة رحيمة عيسا�ي، دور التلفز�ون �� �شر العنف وا�جر�مة، رسالة ماجست��  -

دراسة عمر عسوس، دور وسائل الاتصال �� رفع مستوى الانحراف وا�جر�مة والوقاية م��ما، املجلة ا�جزائر�ة لالتصال، تصدر  -

 .31-10، ص ص 1997جوان /، جانفي15عة ا�جزائر، العدد عن معهد علوم الاعالم والاتصال جام

عبد هللا بوجالل، أثر مشاهدة ال��امج ألاجنبية ع�� القيم الاجتماعية والثقافية والسلوكية باملجتمعات النامية، املجلة  -

 .117-68، ص ص 1996د�سم��/ ، جو�لية 14ا�جزائر�ة لالتصال، مرجع سابق، ع 
�� ال�حافة ا�جزائر�ة، تحليل مضمون أخبار ا�جر�مة �� جر�دة الشروق اليومي، مذكرة مكملة لنيل  حليمة عا�ش، ا�جر�مة -8

 .191-190ص ص  2009-2008شهادة املاجست�� �� علوم الاعالم والاتصال، جامعة منتوري، قسنطينة، 
، ص 2006والنشر والتوزيع، مصر،  ، اي��اك للطباعة)د ط(فت�� حس�ن أحمد عامر، أخالقيات ال�حافة �� �شر ا�جرائم،  -9

 . 49-48ص 
، قسم )غ�� منشورة(سعيد ز�وش، تأث�� برامج القنوات الفضائية ع�� اكساب ألاحداث للسلوك الانحرا��، مذكرة ماجست��  -10

 .2009-2008علم الاجتماع، جامعة ا�جزائر، 
، )غ�� منشورة(نية ع�� املجتمع اللي�ي، رسالة دكتوراه دور التليفز�ون �� انتشار ا�جر�مة، دراسة ميدا ��، �شيو�س أحمد  -11

 .46محمد بن سليمان الصبي�� ، مرجع سابق، ص : نقال عن. 2001جامعة الزقاز�ق، �لية آلاداب، 
 .46املرجع نفسھ، ص  -12
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غ�� (طروحة دكتوراه نورالدين لبج��ي، معا�جة ال�حافة ا�جزائر�ة اليومية ا�جر�مة، واتجاهات الطلبة ا�جامعي�ن نحوها، أ -13

 .260، ص 2017-2016، �� الدعوة والاعالم والاتصال، جامعة ألام�� عبد القادر، قسنطينة، )منشورة
، ص 2014، الدار املصر�ة اللبنانية، القاهرة، مصر، 1بر�ات عبد العز�ز، مقدمة �� التحليل إلاحصائي لبحوث إلاعالم، ط - 14

173. 


