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عالم في الحد من ظاهرة العنف اإلجتماعي في دولة الكويت من وجهة دور وسائل اإل

 نظر الشباب الجامعي الكويتي

 إعداد 

 محمد يوسف حاجي الفيلكاوي 
 إشراف

 د. رائد البياتي  

 الملخص

في  التعرف على دور وسائل اإلعالم في الحد من العنف اإلجتماعي الىهدفت هذه الدراسة إلى 

ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام المنهج ، الشباب الجامعي الكويتي نظر من وجهة  دولة الكويت

تم اختيارهم ، الجامعات الكويتيةفي  ( طالبًا وطالبة428)وتكونت عينة الدراسة من ، الوصفي التحليلي

 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي : ، سلوب العينة العشوائية البسيطةبواسطة أ

 هي الحّد من ظاهر والمكتوبة ف هوالمسموع هوسائل اإلعالم المرئي قامت بهور اإليجابي الذي الد -

كان متوسطا إذ بلغ المتوسط  الكويتي عيالجام الشبابمن وجهة نظر  ىالعنف االجتماع

( وجاءت جميع الفقرات في الدرجتين المرتفعة 5.05( وبانحراف معياري )4.85الحسابي )

( وربما يعزى ذلك إلى وعي 2.22- 4.44اوحت المتوسطات الحسابية بين )إذ تر ، والمتوسطة

توفير الحوار الطلبة باالهتمام المتواضع الذي توليه وسائل اإلعالم في الحد من ظاهر العنف 

ومن ، العنف االجتماعي هث عن ظاهر والنقاش الفعال عبر الوسائل اإلعالمية المتنوعة للحدي



 ي

 

عالم إلى اكتساب األفراد سلوك حضاري هو احترام اآلخرين واستخدام وسائل اإل خالل أيضا عمل

دراسة حلس، ومهدي  واتفقت هذه النتيجة مع دراسة، ر الذي يعد مقياسا لتحضر المجتمعالحوا

 .et. Al,2010 Andersonدراسة ، (2555)

وسائل اإلعالم مجال الدور السلبي لفقرات على أفراد عينة الدراسة لموافقة الحسابية تراوحت   -

ويعزى ذلك إلى أن ، وجاءت النسبة مرتفعة، (8.54-4.52بين ) في تنمية العنف االجتماعي

عدم االهتمام وسائل اإلعالم لها دور سلبي في المساهمة في نبذ العنف االجتماعي بسبب 

وجود  عدمو ، بالمعالجة اإلعالمية الشاملة لظاهرة العنف وتبيان كل أسبابها ونتائجها وأشكالها

وسيلة في التكامل والتعاون بين مختلف وسائل اإلعالم عند الحديث عن الظاهرة، حيث تقوم كل 

 Bushman, & Anderson واتفقت هذه النتيجة مع دراسة، الحديث عنها بشكل منفرد

 .(2555دراسة حلس، ومهدي ) ، (2555)

ل اإلعالم في الحد من ( لدور وسائα≤0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   -

ظاهرة العنف اإلجتماعي في دولة الكويت من وجهة نظر الشباب الجامعي الكويتي باختالف 

حيث كان ، (5.580( وبمستوى داللة )5.454( المحسوبة إذ بلغت )tاستنادا إلى قيمة )، الجنس

بأنه يوجد النتيجة وباالعتماد على هذه ، الفرق لصالح اإلناث بدليل ارتفاع متوسطاتهن الحسابية

ثير وسائل اإلعالم عليهن في الحد من ظاهر فروق ذات داللة إحصائيه لصالح اإلناث في تا

واتفقت هذه ، وربما يعود لك إلى أن اإلناث يقضين فترة أطول في المنزل أكثر من الشباب. العنف

 .et. Al,2010 Andersonدراسة مع نتيجة  النتيجه
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( لدور وسائل اإلعالم في الحد من α≤0.05صائية عند مستوى )وجود فروق ذات داللة إح -

ظاهرة العنف اإلجتماعي في دولة الكويت من وجهة نظر الشباب الجامعي الكويتي باختالف 

و كانت (5.554( وبمستوى داللة )2.245استنادا إلى قيمة )ف( المحسوبة إذ بلغت )، العمر

العتماد على هذه النتيجة تقبل فرضية الدراسة ( وبا22-24)( مع فئة  22-54من )لصالح فئة 

( لدور وسائل اإلعالم في الحد α≤0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  الثانية "

ي باختالف من ظاهرة العنف اإلجتماعي في دولة الكويت من وجهة نظر الشباب الجامعي الكويت

( أكثر تعرضا لوسائل اإلعالم من فئة 22-54وربما تعزى هذه النتيجة إلى أن فئة )، عمر "ال

 .( وبالتالي يزداد التاثر بها أكثر من أي فئة أخرى22-22)

( لدور وسائل α≤0.05)أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

اإلعالم في الحد من ظاهرة العنف اإلجتماعي في دولة الكويت من وجهة نظر الشباب الجامعي 

وبمستوى داللة ، (5.8استنادا إلى قيمة ف المحسوبة إذ بلغت )، جامعةي باختالف الكويتال

وربما يعزى ذلك غلى التشابه الكبير بين األسلوب والطرح والمساقات والثقافة التي ، (5.542)

ة إضافة إلى التطور العلمي السريع وثور ، يتلقاها كافة المتعلمين على منستوى الجامعات باختالفهما

االتصاالت واألنترنت التي أتاحت مصادر المعرفة لكافة الطلبة الجامعيين باختالف مواقعهم 

ولعل هذه األسباب ، وتلقي الطلبة نفس المستوى من المهارات بدءا بالتحاقهم بالجامعات، الجغرافية

 .الجامعة( على وجهات نظر أفراد عينة الدراسة )مجتمعة قلصت من أثر متغير 

 الكويتي.الجامعي  عي، الشباباالجتماالعنف  اإلعالم،وسائل  المفتاحية:الكلمات 
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Abstract 

This study aimed at to identify the role of the media in the reduction of 

social violence in the State of Kuwait from a Kuwaiti university youth of 

view, and to achieve this goal is the use of descriptive and analytical 

approach, the study sample consisted of (324) students in Kuwaiti universities, 

were selected by simple random sampling method, and the study found a 

range of results including the following: 

- The positive role played by the media audio-visual and written in reducing 

the phenomenon of social violence from the point of Kuwaiti university 

students view was average as the arithmetic average (3.41) and standard 

deviation (0.50) and came all the paragraphs in the high and medium-Class, 

with averages between ranged (3.93 -2.77) and possibly due to the students' 

awareness of the modest attention given by the media to reduce the 

phenomenon of violence to provide dialogue and active debate across diverse 

media to talk about the phenomenon of social violence, and also through the 

work of the media to the acquisition by individuals civilized behavior is 

respect for others and the use of dialogue, which is a measure of the 

urbanization of society, and this result agreed with the study Hillis study, and 

Mehdi (2010), Anderson et study. Al, 2010. 
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- Calculations ranged to the approval of the study sample clauses field of the 

negative role of the media in the development of social violence between 

(3.17-4.16), came the ratio is high, due to the fact that the media have a 

negative role in contributing to the rejection of social violence due to lack of 

interest in the overall media treatment the phenomenon of violence and to 

identify all causes and consequences and forms, and the lack of integration 

and cooperation between the various media when talking about the 

phenomenon, where are all the way in talking about them individually, and 

agreed this result with Bushman study, & Anderson (2001), Hillis study, and 

Mehdi (2010 ). 

- And no statistically significant differences at (α≤0.05) for the role of the 

media in curbing the phenomenon of social violence in the State of Kuwait 

from a Kuwaiti university youth of view according to sex, based on the value 

(t) calculated as of (0.816) and the level of significance (0.045 ), where he was 

the difference in favor of females evidenced by high Mtostathn calculations, 

and based on this result that there were statistically significant differences in 

favor of females in the influence of the media on them to reduce the 

phenomenon of violence. This may be due to you that females spend longer in 

the home of more than young people, and agreed this result with the result of 

the study of Anderson et. Al, 2010. 

- And no statistically significant differences at (α≤0.05) for the role of the 

media in curbing the phenomenon of social violence in the State of Kuwait 

from a Kuwaiti university youth of view depending on age, based on the value 

(P) calculated as of (2.760) and the level of significance (0.003 ) and was in 

favor of a class (19-22) with a class (23-27) based on this finding accept 

second study hypothesis "and no statistically significant differences at 
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(α≤0.05) for the role of the media in curbing the phenomenon of social 

violence in the state Kuwait from the point of view of Kuwaiti university 

students of different ages, "and perhaps this result is attributable to that 

category (19-22) are more vulnerable to the media of a class (22-27) and thus 

vulnerability is increasing more than any other category. 

- The results showed that there were no statistically significant differences at 

(α≤0.05) for the role of the media in curbing the phenomenon of social 

violence in the State of Kuwait from a Kuwaiti university youth of view 

depending on the university, based on the P value calculated as of (1.4), and 

the level of significance (0.162), probably due boil striking similarity between, 

subtraction, courses and culture received by all learners Mnstoy universities 

Pachtlavhma method, in addition to the rapid scientific development and the 

revolution in communications and the Internet, which provided a source of 

knowledge for all university students in different geographical locations, and 

receive students the same level of skills, starting Balthakhm universities, and 

perhaps for these reasons combined have reduced the impact of the variable 

(university) on the views of the study sample. 

Key words: media, social violence, young Kuwaiti university. 
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 الفصل األول
 يتهاخلفية الدراسة وأهم

 المقدمة

القرن الواحد والعشرين،  وبدايةالقرن العشرين منتصف في  تطورت يهسائل اإلعالمالو 

في  مهمادورًا  ولعبت، وبقيقت ، ةاإلجتماعي اتلمعرفة على المستوىوسائل ا واحدة منلتصبح 

إتجاه في  وتطور تغير حقائق و وآراءأفكار و تبّثه من  بما ؛التاثير على المجتمعات اإلنسانيه 

التي سبقت  قليلة ، لم تعهده المجتمعات اإلنسانيهزمنية  مدةفي  ؛المجتمعات نحو رأي عام

تهدف  إلعالم ظاهرة إنسانيةاو  ،تصالالتي تقوم بدور اإلعالم واالوسائل الالتطور الهائل في 

يجادإلى  لدائم بالسعي ا جتماعيه متمثلها هله وظيفير المطلوب في المجتمعات، يالتغي إحداث وا 

والتثقيف والتعليم في  رًا في التوعيهيًا كبي وراء كل تطور في مختلف المجاالت، كما يتحمل جزء

 .اةـــاالت الحيـــشتى مج

الهائل  االتكنولوجيفي علم مع التطور  يةل اإلعالمــوسائالفي  السريع  هذا التطور وصاحب

تنقل معلومات واآلراء واألفكار والرؤى الالمعلومات واإلتصال،  في عالم الثورات الهائلةوظهور 

 رالمحرضة علىصور ال، وظهرت العنف االجتماعيب المتعلقة قضاياال فظهرت، مكان من كل 

تطور وسائل االتصال، مع  وتطورت تلك الصوره، اإلعالميه واإلخباريه  العنف على الواجهات

المواقع اإلخباريه زدحام مع او الدمار بشكل يومي، و لقتل االتخذريب و مظاهر  نرىفأصبحنا 

المحطات و بأخبار حوادث القتل الفردي، والسرقة، والسطو المسلح وغيرها الكثير من مظاهر و 
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ون، )الصحف، التلفيزي ل وسائل اإلعالم من وسائل تقليديهتحو فضاًل عن  ،العنف اإلجتماعي

ساهم بنشر أخبار العنف  )انترنت، الهاتف الجوال(، ثر حداثهــكأ الراديو( الى وسائل تكنولوجيه

 اإلجتماعي بشكل أكبر.

ل خطر وسائل اإلعالم على المجتمع وما له من نتائج وخيمة على من حو الدول وقد تنبهت 

التوعية تهدف إلى  البرامج التي فعمندت إلى استغالل الجانب اإليجابي من خالل بث يشاهدونه،

العنف  الكبير لظاهره نتشاراالي الحد من مما يساهم ف المختلفة، عبر هذه الوسائل المجتمعيه

ها، ولذلك قام الباحث بعرض دور وسائل االعالم في الحد من انتشار ظاهرة ـضمن مجتمعات

من هيه هذا الدور، والنتائج المرجوه العنف في المجتمع كموضوع لدراسته، وتحديد صفات وما

 ار ظاهرة العنف. نتشفي الحد من ا محليه والعالميهاضطالع وسائل االعالم ال

 :مشكلة الدراسة

 :السؤال اآلتي الدراسة حولتتمحور مشكلة 

في الحد من ظاهرة العنف اإلجتماعي في  بدورها المطلوب الكويتيهوسائل اإلعالم هل قامت 

  ؟الشباب الجامعي الكويتي دولة الكويت من وجهة نظر 

 أسئلة الدراسة:

ه في الحّد من ظاهر  إيجابيادورا  هوالمكتوب هة والمسموعت وسائل اإلعالم المرئيقامهل  .5

 العنف االجتماعي ؟
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في الحّد من ظاهرة السلبي دورا الوسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمكتوبة  قامتهل  .2

 العنف االجتماعي ؟

(لدور وسائل اإلعالم في α≤0.05هل هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .4

ف اإلجتماعي في دولة الكويت من وجهة نظر الشباب الجامعي الحد من ظاهرة العن

 الكويتي باختالف الجنس ؟

دور وسائل اإلعالم ل (α≤0.05)هل هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .8

الكويت من وجهة نظر الشباب الجامعي  همن ظاهرة العنف اإلجتماعي في دولفي الحد 

 باختالف العمر  ؟ الكويتي

دور وسائل اإلعالم ل(α≤0.05)هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة هل  .0

الكويت من وجهة نظر الشباب الجامعي  همن ظاهرة العنف اإلجتماعي في دولفي الحد 

 باختالف الجامعة  ؟ الكويتي

 أهمية الدراسة:

 يأتي:مما تنبع أهمية هذه الدراسة 

 تنبع أهمية هذه الدراسة مما يأتي:

 عنف اإلجتماعي في دولة الكويت. لل العامة هظاهر الها تلقي الضوء على أن .5
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في  هى فئات المجتمع الكويتي والمتمثلوقياس وجهة نظر إحد همعرفا الرئيسة هدفهأمن  .2

بشكل  هثر فيها وسائل اإلعالم الحديثو ، والتي تهالخطير  هبهذه الظاهر  الشباب الجامعي 

 كبير.

عند م به وسائل اإلعالم للحد من ظاهرة العنف اإلجتماعي للدور الذي تقو  تهادراسمن  .4

 .هالطلبة موضع الدراس

 مصطلحات الدراسة:

 وسائل اإلعالم: 

والراديو والتلفزيون  والمجالت لصحفكاالكويت  المعروفه في دولهوسائل اإلعالم الهي 

 .، ومواقع التواصل اإلجتماعياألنترنت والرسائل القصيرهو 

بادئ ــر الم  ش  ى ن  ــف الد  ه  ــ  والتي تالمختلفة  يهائل اإلعالمــوسالبها  تقومالتي  فهوهو الوظيالدور: 

 الم تلّقين.ات ــيك  لو  ثر على س  و ي ت  ـــالت واألفكار والرؤي

بير عن بتع: "ةالعنف بأن "2554" إكسفورد  هقاموس جامع عّرف: االجتماعيالعنف 

د ر  غام الف   أو إر هدعم  ت  رة م  و  ص  ر ب  ص آخ  خ  ش   د أي  ض   أو  س ف  د النّ ر ض  د  ص  التي ت   هالجسدي هالقو 

 . ذى"أ   ن  م   ه  عرض ل  ت  ي  ا ـم باألالم ٍبس ببوره شعــة لتيج  ل ن  ع  يان هذا الف  ـلى إتع  

 بالتوبيخ أو ء سـوا ،هالمادي هالمتعمد للقو  االستخدام": ةالعنف بأن هالعالمي هالصح هوتعرف منظم

ضد نفسه أو ضد شخص آخر أو  المعنفالفعلي لها، من قبل  االستخدامو أالمعنف  بالتهديـد
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ته بمر صابأو موت أو إاهة ـمؤدية إلى عاحتمال حدوث إصابة  إلى ى، بحيث يـؤدضد مجتمع

 .نفسي

 حدود الدراسة:

 م، وتحديدًا أشهر كانون الثاني وشباط وآذار.2554األشهر األولى من عام  زمني:الالحد 

األمريكية  ميه بدوله الكويت، متمثله بجامعتي الكويت، والجامعهالجامعات الحكو : مكانيالالحد 

 في الكويت.

 .المسجلين في جامعتي الكويت واألمريكية الجامعات الكويتيه طالب وطالباتالحد البشري: 

 محددات الدراسة:

 تحقيق ل لألداه المصممه هالسليم هائج الدراسة على الخطوات المنهجييتحدد تعميم نت

 .دراسهأهداف ال

 على  ه عند تطبيق أداه الدراسهالسليم هعلى الخطوات المنهجي هيتحدد تعميم نتائج الدراس

 .لمختارةا هعينال

 وعلى المجتمعات  هعلى المجتمع الذي أخذت منه العين هيمكن تعميم نتائج الدراس

 .هالمماثل

  كويتيين.الغير يستثنى من عينه الدراسه الطلبه 
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 الثاني الفصل
 األدب النظري والدراسات السابقة
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة

 

 أواًل: األدب النظري

، ما،وخصائصهالحديث لتقليدي واإلعالموهما اإلعالم ا بقسميهاإلعالم هذا الفصل مفهوم  يتناول

ا الفصل أيضًا الدراسات ويتناول هذالتي تقوم عليها الدراسة،  النظريات اإلعالميهوماهية و 

 الدراسة. موضوع دور اإلعالم في العنف اإلجتماعيالسابقة التي ناقشت 

 :تم استخدامها في اطار هذه الدراسةالنظريات التي 

تخّص التي  قضاياالنحو الناس اتجاهات وأراء  توجيه وتشكيلدور كبير في أن لإلعالم  نظرا

المجتمع الذي يعمل به، وانطالقا  من  حور ضمن اطرسياسية والتي تتمالو  األمور االجتماعية

 الدراسه في اطارها النظري على كل من : تعتمد، اوتحقيقًا الهداف الدراسه هذا المنطق

 (Gate Keeper) ـــهوابـــارس البــــرية حـــظــن .2

 (Theory of the media violenceنظرية العنف في وسائل اإلعالم ) .1
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 (Gate Keeper) نظرية حارس البوابة

التي تم مجال االعالم و التي تخّص  من النظريات القديمةهذه النظريه هي واحده 

بمراحل  الرساله االعالميه على أنّ  وقد نّصت هذه النظريه " لوين كرت“بواسطة ييرها تطو 

ن فا على مفهوم هذه النظريه ، بناءً صدر وحتى تنتهي بالوصول إلى المتلقيمن الم   تبدأ متعددة،

هناك عدد معين من المتغيرات والتي قد تؤثر على القائم باالتصال والتي من خاللها يتم تحديد 

" على أنه واحد من اهم عدم نشرها. يعتبر مفهوم "حراسه البوابه المواضيع التي يتم نشرها أو

ظرية النظريات التي اهتم بدراستها العديد من الباحثون االعالميون نظرأ  إلى أهمية هذه الن

ه نقطه معينه في حلقه بالنسبة للعملية االعالمية. يعرف مصطلح حراسة البوابة على أن

يتم بالعبور من ات بشأن ما سلطة في اتخاذ القرار ــلحارس البوابة السيكون  االتصال بحيث أنة

 (. 5444والسيد،  مكاوي) كيف سوف بعبر حتى يصل إلى المتلقىو  بوابتةخالل 

وبينت إلى أن الرساله  وغيرهم أشارت لــ )بريد( و )كارتر( وعة وهناك دراسات متن

وتشبة المراحل ، قل من المصدر حتى تصل إلى المتلقىوهي تنت اإلعالميه تمر بمراحل عديده

ولكن هذه ، مجرد سلسلة متصلة الحلقات فاالتصال هو، من عدة حلقات السلسلة المكونه

بالعديد من  تمر أن المعلومات إذ اً جد كون طويلهــت السالسل في حاله االتصال الجماهيرى

فالحدث الذي يقع ، كما هو الحال في الصحف والراديو والتلفزيون  الحلقاة أو األنظمه المتصله

هد في األردن في القدس مثال يمر بمراحل عديدة قبل أن يصل إلى القارئ أو المستمع أو المشا
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لمعلومات الذي يخرج من بعض تلك الحلقات قد يكون وقدر ا،  أو الواليات المتحده األمريكيه

 (.5444، السيد، مكاوي. )لق عليه  " شانون " أجهزه التقويهوهذا ما يط، أكبر مما يدخل فيها 

إذ ان على أنه الرسالة االعالمية تمر عبر نقاط معينة حتى تبلغ الجمهور  وبّين لوين

يجب ان يتم تحديد ما يجب ان يدخل أو ما  حتى بوابات عديده عبرّ  تمرّ  الرسالة االعالميه

يتولون إدارة هذه البوبات يكون لديهم سلطة شخاص الذين يخرج من هذه البوابات. لذلك فإن األ

 وعليه فنظريه حارس البوابههذه البوبات  عن طريقتعبر عالميه التي ساال في تحديد المادهقوية 

االتصال بحيث يصبح  في سلسلة لى التأثيرله القدرة ع على مكان استراتيجي هتعني السيطر 

" وكيف سيمر حتى يصل في  ةلقرار فيما سيمر من خالل " بوابتاتخاذ ا هسلط هلحارس البواب

 (. 5424 ،)رشتي. النهاية إلى الجمهور المستهدف

تها العديد من هم النظريات التي اهتم بدراسفهوم "حراسه البوابه" على أنه واحد من أم يعد

مصطلح ن نظرا إلى أهمية هذه النظرية بالنسبة للعملية االعالمية. يعرف ن االعالمييالباحثو 

السلطة في  حراسة البوابة على أنه نقطه معينه في حلقه االتصال إذ أنه يصبح لحارس البوابه

 كيف سوف بعبر حتى يصل إلى المتلقىيتم بالعبور من خالل بوابته و القرار بشأن ما س اتخاذ

 (. 5444سيد، )مكاوي وال

 من ضخم عدد عرضــت من خاللهايتم التي العمليه المقننة هي البوابة أّن حراسة أي

 خالل من بثه يتم محدود عدد إلى النهايه في تصل حتى والتشكيل اإلخباريه للغربله الرسائل

 .((Shoemaker 2001 , P 233. اإلعالم وسائل
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ينقل من خاللها شخص معين في  التي بأنها العمليه Shoemakerوعرفها شوميكر 

 Shoemaker). في العالم آالف وماليين الرسائل المتاحهمكان معين مئات الرسائل من بين 

2001 , P 3). 

 مناطق هناك أن مغزاها حقيقة على يعتمد خاصه اتصال قنوات عبر اإلخباريه الماده فانتقال

 حــراس خــالل مــن البوابــات هــذه نقــاط فــي الــتحكم ويــتم كبوابــات، القنــوات هــذه فيهــا تعمــل خاصــة

 Marshal Jones).يمر ال وما يمر ما يحدد القرار الذي صنع في والسلطة بالقوة يتمتعون بوابه

& Emma Jones 1999 , P 89.) 

قاط معينة حتى تبلغ الجمهور حيث عبر ن الرسالة االعالمية تمرّ  على أن ويبين لوين

حتى يتم تحديد ما يجب ان يدخل أو ما يجب ان  ت عديدهعبر بوابا تمرّ  أن الرساله االعالميه

في  قويةون هذه البوابات لديهم سلطة يخرج من هذه البوابات. لذا فان االشخاص الذين يدير 

 (. 5444هذه البوابات )رشتي  عن طريقالتي سوف تعبر  تحديد الماده االعالميه

ى أبعد من مجرد اختيار ما ينقل تذهب إل لذا يمكن القول بأن حراسة البوابه اإلعالميهو 

 كل على تحتوي التي المعلومات في للتحكم واسعه يةعم هو بل أخرى، واستبعاد من الرسائل

 فراتيش أنواع
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 والنقل الحجب تتضمن معينة بطريقة التشكيل ولكن يار،ياالخت فقط وليس الرسائل

 عمليةفترة  وأثناء, هورالجم إلى المرسل من توصيلها توقيت في والتحكم والبث والصياغه

همال اإلخبارية القصة جوانب بعض على التأكيد يتم االختيار  البوابة حراسة فإن ولذا أخرى، وا 

. هاإلعالمي البوابه عبر والمرور االختيار عند تفصيالً  أكثر الرسائل أو األخبار بعض تجعل

(Berger.p2,) وهي  :، بةالوظائف الرئيسة لحارس البوا (وذكر )مكاوي والسيد 

 .بثهانشرها أو ل ـير هذه الملومات قبـعن طريق تحر الواجب توفرها تحديد المعلومات -

 كمية المعلومات عن طريق توسيع بيئتنا اإلعالمية.في زيادة ال -

عادة-  .ها تفسير  ترتيب المعلومات وا 

ل التوجيه را مهما من خالألنه يلعب دو  حارس البوابه وقد استفادت هذه الدراسة من نظريه

هذه الرسائل إيجابية أم ء أكانت  سوا، الرسائل المختلفه بتمرير معظم المجتمعى عبر سماحة

ذا تّم ، ثر سلبي بليغ على الجمهورسيكون لها اح بتمرير الرسائل المحرضة اسمفال، سلبية وا 

على مما يؤدي إلى الحفاظ  العنف،فهو يساهم في التقليل من  الرسائل التحريضيه حجب هذه

 .النسيجى االجتماعى أو اللحمة الوطنيه
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 (Theory of the Media Violence) العنف في وسائل اإلعالم نظريات

 اإلعالم بالعنف وهي على النحو اآلتي: وهي مجموعه النظريات التي تصف عالقه

 اإلعالم وسائل في المعروض العنف على أن النظرية هذهظر تنوت :التطهير نظرية .2

 المحتمل من التي هالعنيف الدوافع هوتهدئ التوترا تفريغ على يساعد إيجابيا اعيااجتم جهازا

 . الواقع في تتمثل أن

 شدة من عنف لمشاهد عرضها خالل من تخفف اإلعالم وسائل فإن التطهير هنظري بحسبف

 عنيفة بتصرفات القيام من المشاهد يمنع أن ةشأن من الذي األمر ،ينيالمشاهد لدى التوتر

 تفريغ على المشاهد تشجع التيو . التلفزيون في يراها التي المشاهد على نفنالع قتصاروا

 لمضامين االنكشاف فإن النظرية هذه وبحسب المشاهدة، عملية خالل من بداخله التي تيالتوترا

 المشاهدة هعملي خالل من ذلك عن والتنفيس التوترات ديتبدي إلى ىدو ي أن ةشأن من عنيفة

(Hussmann, 2007). 

 المتحدثين مع غيره من يوير ، أبرز المؤيدين لمفهوم التطهير (Feshbach)فيشنباخ ويعد

، عدوانية بديلة الجمهور بخبر تجعلأن مشاهدة برامج العنف في التليفزيون ، بنظرية التطهير

 Feshbach, 1961).)آثار العدوان والترهيبوهذا يمثل أداة غير ضارة لتهدئة مشاعرهم من 
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 تجعلاء والعد يمارس فيه العنف ممثل تليفزيوني في دور هسبيل المثال فان مشاهد فعلى

إلى أعمال عدوانية خطير تدمر وذلك يؤدى إلى ، ائيةفي أعمال الممثل العد قلدالفرد المشاهد ي

لبرامج لالتعرض  هو أن هبهذه النظري باحثين لعلماء الل والتنبؤ الرئس، المجتمع وتفسده 

مشاهدي  تتسم بالعنف يقلل من احتماالت حدوث أعمال عدوانية حقيقية لدىالتي ة تليفزيونيال

أن السلوك العدواني مرتبط بما يشاهده الفرد عبر شاشات التلفزة أي ، وهو أمر إيجابي التليفزيون

بشتى محطاتها المتنوعة ، فإن كان ما يشاهده عبارة عن أفالم رعب وتحريض على القتل فيزرع 

 ض مشاهديه رغبة في ممارسة هذه األفعال أو تجريبها .في نفس بع

ذا   هعلى االفتراضات األساسي هالثالث النظريات ةبي لهذير النسيأن نحدد التأثي أردنا وا 

فاالختالفات ، همقوالت منظور االختالفات الفردي في أن جذورها تمتدفإننا نجد ، يريالتطه هلنظري

الذي  اتاكم والعداءاير هي مستوى اإلحباط المتر يتطهال هاس لنظريـالتي هي األس هالفردي

أو  في التلفزة أو شاشات السينماويختزنونه قبل التعرض لبرامج العنف  األشخاصيتعرض له 

وى واحد تعنف ليس لديهم مستالتي فيها برامج لل رضيتعفمن ، كافة وسائل اإلعالم المتنوعة 

 بل أنه يكون، ثابتاً  ىري للعنف التليفزيونيأثير التطهياإلحباط أو العداء وبالتالي ال يكون الت من

 الذين هم بحاجة أكبر للتطهير وبصفة خاصة األفراد الذين لديهم األشخاصأكبر عند هؤالء 

 (.40،  2555، )نهار إحباط أو عداء متزايد
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 :والتقليد التعلم نظرية .1

 ,Bandura) ولت العالمين باندورا و وأوجدها أول من بحث من بحث هذه النزريه

Walters) أن الناس يمكنهم تعلم العنف أو السلوك العنيف  هلهذه النظري رئيسىواالفتراض ال

 :من خالل، التلفزيون والسنما ووسائل اإلعالم المختلفهالعنف فيما تصوره  همالحظ من خالل

 تقديم الشخصيات الشريرة التى تمثل دورا عدوانيا  . -

 م القتل وكيفية التخطيط لها .نن في تقديم جرائتالتف -

 تصوير طرق التعذيب الجسدس . -

يؤدي  المشاهدين، ممانفوس بعض سلبي في الثر األكل هذه المشاهد تؤدي إلى ظهور 

 والخير.كاره للحب المحب للعدوانية الجيل ال وصناعه سلوكياتهم،تغير في  إلى

Klapper,1960)) 

 : المشاهد أنتقوم على   النظريةف

إلى سلبيات  ثر في شخصيته المشاهد العنيفة مما يغير من سيلوجيته نحو الخيرتو  -5

 إذا وباألخص أطفال عن هو ثيالحدي كان إذا وخصوصا، للشر  تخرج من كوامنه مثيره

Donnerstein ,) للتقليد نموذج أنه على التصرفات من النوع هذا إلى ينظرون األطفال كان

, 1986& Linz). 
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  :العنف تحفيزل اإلثارة هنظري .5

اإلطار  ين وأول من قدميعلماء النفس االجتماعي من وهو (Berkowitz) تشييعد بيركوفي

  ههذه النظري ويشار إلى، ام لنظرية الحوافز في مجال تأثير العنف الذي تقدمه وسائل اإلعالمــالع

هو أن  هظريالن واالفتراض األساسي لهذه، (Aggressive Cue) باسم المزاج العدوانيعرفت 

هذه ، والعاطفية للفرد هالسيكولوجي هدواني من شأنه أن يزيد من اإلثار التعرض لحافز أو مثير ع

لمباراة  إنسان هفمثاًل مشاهد، اإلثارة بدورها سوف تزيد من احتماالت قيام الفرد بسلوك عدواني

 إلى سلوك عدوانيتؤدى  هعاطفي يمكن أن تثير لدى الفرد انفعاالت هأو المصارع هفي المالكم

Borkowitz,1962).) 

 المشاهد كشف وأن العنف تحفيز على كبيرة قدرة لديه التلفزيون بأن فالنظرية بينت

 من أنه كما ،هعنيف بتصرفات بقيامه والتسبب ةإثارت إلى يؤدي أن المحتمل من عنيفة لمضامين

 وأعمال هتخريبي أعمال سطةبوا احتياجاته عن باإلعراب الحالة بهذه المشاهد يقوم أن المحتمل

 .عنف

 التلفزيون في هالمعروض والمواقف التصرفات فإن هالنظري هذه وبحسب: التعزيز نظرية .4

 فإن الحالة هذه وفي. هالعنيف التصرفات بخصوص للمشاهد هالسابق المواقف تعزز

 المشاهد لدى الموجودة الميول ي عززويريد أن  العنف خلق إلى ىيؤد ال التلفزيون

 بسبب بعنف يتصرف ال المشاهد بأن هالنظري هذه وترى. عنيف بشكل تصرفلل

نما بسبب المعايير االجتماعية التي تؤدي إ|لى  عنيفة لما يحوي من مضامين ةمشاهدت وا 
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 لمضامين االنكشاف بعد بعنف يتصرفون الذين فإن وهكذا. نبذ هذه األفعال العدواية 

 لديهم هعنيف لتصرفات همسبق هنزع وجود بسبب إال ليس بذلك يقومون إنما فإنهم عنيفة

 (.Hussmann, 2010) ونيالتلفزي في عنيفة مشاهد مشاهدة بعد ط فق تتعزز ولكن

 نظرية استزراع العنف : -3

االفتراض  ويقوم، وزمالئه Gerbner)) رت على يد جيربنريأول ما ظه هظهرت هذه النظري

 هاإلعالم خاصلوسائل  (Symbolic World) على أن العالم الرمزي هلهذه النظريالرئيس 

واسع في المنازل بانتشاره ال فالتليفزيون، للعالم الواقعي ةيفزيون يشكل إدراك الجمهور وتصور التل

أصبح أكثر  ةوبذلك فإن، األطفال التي يولد فيها معظم هالمشترك هالرمزي هأصبح يشكل البيئ

. معظم أبناء المجتمع  يشارك فيها التيه اليومي هافات الرمزيمصادر التعرض للثق

(Gerbner,1980.) 

ير كبير على حياتنا يتأث من لوسائل اإلعالملما  من هذه النظريه قد استفاد الدراسهو 

وغيرها من وسائل اإلعالم المختلفة ، واألنترنت، وتصرفاتنا، ومن أهم تلك القضايا تأثير التلفاز

 .هاالجتماعي هة التنشئمليفي عدورهم نتيجة  الشباب المراهقينخاصة 

 :اإلعالممفهوم 

ي، وهذا أدى إلى يالتقدم العلمي والتكنولوج هشهدت تسارع وتير ه الماضي هالسنوات القليل

التغيرات  هوذلك نتيج همتعددة ومتسارع هيات كثير يعلى مستوى العالم تحد المجتمعاةأن تواجه 
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في دول  اإلعالم هلمنظوم هشامل هيات مراجعلومات وتتطلب هذه التحدارف والمعــفي المع هالهائل

 .العالم المتقدمة والنامية 

التفصيالت لهذا و  هالمعاني الدقيقختلفت التعريفات في او  بتعريفها،وقام اإلعالميومن 

 هالمعرفي هوالخلفي هوتختلف التعريفات بإختالف البيئ ،لمفهوم، مع أنها اتفقت في الجوهرا

ومفاهيمه لإلعالم هم اإلنفجار المعرفي في وضع معاني جديدة ، وسااإلعالميينللباحثين و 

، )إمام .، كما ذكر الباحث بعضّا من هذه التعريفات خالل تعريفه لمصطلحات الدراسةوأساليبه

5444 .) 

مصطلح اإلعالم الجديد )الحديث( ين لمفهوم اإلعالم، يوظهر من خالل تعريفات اإلعالمي

  عالم التقليدي.والذي يختلف في أسلوبه عن اإل

ول وسيلة ألظهور الرتبط مع لممصطلح اإلعالم التقليدي االمن المعلوم أن اإلعالم التقليدي: 

من نقل األخبار  ر وسائل أشبه بالبدائية، بدءً تنتقل عب كانت أخبارهإعالمية منذ فجر الحضارة، 

أو عبر الرسائل إلى أخرى،  باشر، من شخص إلى اخر، ومن مجموعهعبر التواصل اللغوي الم

مدن، وانتقااًل إلى وسائل نقل الرسائل بيانات التي تعلق في المجتمعات حضرية قرى و وال

المتبادلة بين الدول عن طريق المراسلين، وانتهاًء بالتكنولوجيات المعاصرة والتي انتشرت بشكل 

 (.5445 ،شلمونالهو  ،العمايرةالراديو والتلفزيون )ي المجتمعات على مستوى العالم، كواسع ف
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 اإلعالم الجديد:

أو  همتحكم هالجديد لم يعد فيه نخب اإلعالم ، كوناإلعالم التقليد مع يكملمصطلح حديث 

 ةه واستخداميل فيو الدخو  ةمع وأفرادتن، بل أصبح متاحًا لجميع شرائح المجتيإعالميي هقاد

، يحدد ريف علمي محدد حتى اآلنته، ال يوجد تعاأدوا طالما تمكنو وأجادو فادة منهتواالست

 :إال أن لإلعالم الجديد مرادفات عدة ومنها همفهوم اإلعالم الجديد بدق

 .اإلعالم البديل -

 .االجتماعي اإلعالم  -

وغيرها من  (مدوناتوال ،واليوتيوب ،وتويتر ،الفيسبوك). مثل  مواقع التواصل االجتماعي -

: لجديد بالعديد من الخصائص ومنهاا اإلعالم تميز، النشطة هاإللكتروني هالمواقع االجتماعي

، اندماج الوسائط، و هالكوني، و هوالمرون هالحرك، واالنتشار هالمشاركو  ،هالالتزامنيو  ،هالتفاعلي

  .(2552زودة، ) التخزين والحفظ، و االنتباه والتركيزو 

 لوسائل اإلعالم: الدور االجتماعي

إلى درجة عات جليًا وواضحًا، مما ال شك فيه أن أصبح دور اإلعالم في سلوكيات المجتم

عن طريق تلك  محددةتتولى تحقيق أهداف ، خصصت الحكومات أقسامًا ودوائر ووزارات إعالم

ثقافيًا، وتطوير أوضاعها االجتماعية  المجتمعاترفع مستوى ، من تلك األهداففالوسائل، 

ولم ، ل الدوليةالمسائ فيالدول  تعريف العالم بحضارة الشعوب ووجهات نظر، و واالقتصادية

يقتصر اهتمام الحكومات بوسائل اإلعالم، بل أن مؤسسات اجتماعية وسياسية واقتصادية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
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، والتي تبث اهتمت بها، ووجدت أن تلك الوسائل تخدمها وتخدم أهدافها وتساعد في ازدهارها

م أرآئها وأفكارها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لألفراد والمجتعات، وتؤثر في سلوكياته

( بخمس 2555) الموسويمستفيدة من وظائف اإلعالم المتعددة، والتي حددها  واتجاهاتهم، 

 وظائف رئيسية، وهي:

 الوظيفة اإلخبارية 

 التوجيه وتكوين المواقف واالتجاهات. 

 زيادة الثقافة والمعلومات. 

 تنمية العالقات اإلنسانية وزيادة التماسك االجتماعي. 

 ة وقضاء أوقات الفراغسبل التسلي وتوفيرلترفيه ا. 

 اإلعالن والدعاية. 

تعني قيام وسائل اإلعالم الجماهيرية بنقل األحداث والقضايا و  الوظيفة اإلخبارية:

المهمة، ومتابعة تطوراتها وانعكاساتها على المجتمع، وذلك لتلبية حاجة اإلنسان الطبيعية لمعرفة 

ه، ويكاد المضمون اإلخباري يشكل النسبة ومعرفة الحوادث الجارية من حول، البيئة المحيطة به

الرئيسية السائدة اليوم في وسائل اإلعالم التي يفترض أن تقوم بتغطية تلك األحداث بحيادية 

  (.2554العامري، ).الجمهور ودقة ومصداقية، لكي تحظى باحترام

من المتعارف عليه أن المدرسة تتولى مهمة  :وتكوين المواقف واالتجاهات التوجيه

التوجيه، بعد العائلة، باعتبار أن الطالب يقضي قسما مهما من حياته فيها؛ لكن المجتمع بجميع 



21 

 

مؤسساته األسرية والعائلية واالجتماعية والدينية واالقتصادية له دور كبير في مجال التوجيه، 

 (.2555)حلس، ومهران،  وتكوين المواقف واالتجاهات الخاصة بكل فرد

التثقيف العام هدفه زيادة ثقافة الفرد بواسطة وسائل اإلعالم،  :علوماتزيادة الثقافة والم

وليس بالطرق والوسائل األكاديمية التعليمية، والتثقيف العام يحدث في اإلطار االجتماعي للفرد 

  (.2552)المشوخي،  سواء كأن ذلك بشكل عفوي وعارض أم بشكل مخطط ومبرمج ومقصود

ويعرف االتصال االجتماعي عادة باالحتكاك المتبادل : ت البينيةاالتصال االجتماعي والعالقا

بين األفراد بعضهم مع بعض، هذا االحتكاك هو نوع من التعارف االجتماعي يتم عن طريق 

 (2558 )تيتي، وسائل اإلعالم التي تتولى تعميق الصالت االجتماعية وتنميتها

فيما تقوم به من وظائف بمهمة ملء تقوم وسائل اإلعالم  :الترفيه عن الجمهور وتسليته

أوقات الفراغ عند الجمهور بما هو مسل ومرفه؛مثل األبواب المسلية في الصحف أو البرامج 

وهو أن  وفي الحالتين تأخذ وسائل اإلعالم في اعتبارها مبدأ واضحاً ، الكوميدية في التلفزيون

يمكن عن طريقها الدعوة إلى و ا، برامج الترفيه والتسلية ضرورية لراحة الجمهور ولجذبه إليه

 (.2555، الشميمري) بعض المواقف ودعم بعض االتجاهات أو تحويرها وحتى تغييرها

تقوم وسائل اإلعالم بوظيفة اإلعالن عن السلع الجديدة التي تهم  :اإلعالن والدعاية

وجود وظائف المواطنين، كما تقوم بدور مهم في حقول العمل والتجارة عندما تتولى اإلعالن عن 

شاغرة أو وجود موظفين مستعدين للعمل، أو عندما تتولى اإلعالن عن إجراء مناقصة أو وضع 

 .(5445، الهشلمونو  ،العمايرة) التزام موضع التنفيذ
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ذاعة وسينما، أمام  ولهذا استطاعت وسائل اإلعالم على تنوعها من صحافة وتلفزيون وا 

ت وصناعات واكتشافات أن تقوم بمهمة التعريف بما هو تعقيد الحياة وتعدد ما فيها من اختراعا

 .جديد وتقديمه إلى الجمهور وعرض فوائده وحسناته بشكل عام

 وسائل اإلعالم في دولة الكويت:

لم تكن الكويت بأقل شأنا من غيرها من دول اللعالم فقد تنبهت إلى التطور وفي وسائل 

، وقد بدأ لتلفزيونات التي ظهرت في الوطن العربيمن أوائل ايعد التليفزيون الكويتي ف ،اإلعالم

المقر  الكويت، وكانوذلك من الحي الشرقي من مدينة  5445نوفمبر  ٥١البث الرسمي له في 

في تلك الفترة عبارة عن شبرات تتوزع عليها كل أنشطة التليفزيون من إخراج وبث للبرامج 

ن بث البرامج باللونين األبيض واألسود لمدة واألخبار واإلدارة وكل قطاعات التليفزيون. وقد كا

أربع ساعات يوميا. ومن ثم بدأ البث باأللوان، وكانت أول مرة يبث فيه باأللوان في أول دورة 

 50. )وكالة األنباء الكويتية " كونا " ، وكان ذلك من خالل ما يلي :  لكأس الخليج في البحرين

 (.2554ديسمبر، 

 يون الكويت منذ إستقالل الدولة وبدأت تفعيله .العمل على إنشاء تلفز   -

 . مرادفة للتلفزيون الوطنيالمتزامنة و المحطات السيس سمحت بتا -

 .نشر األحداث واألخبارالخاصة، لصحف التشجيع الدولة على تأسيس   -

، من إعالم مرئي متمثل بشبكات التلفاز، جميع أوجه الوسائل اإلعالميه المتاحه شمول -

ع عالم مطبوع متمثل بالصحف ، وا  مسموع متمثل بالمحطات اإلذاعيه الحكوميه والخاصه مالـوا 
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عالم اإلنترنالكويتيه المنتشره ت المتمثل بمواقع التواصل اإلجتماعي ومواقع األخبار ي، وا 

 .(2554، ديسمبر 50)وكالة األنباء الكويتية " كونا "  اإللكترونية.

 عن هير من أفراد المجتمع الكويتي صور يتيين والكثوقد انطبعت في ذهن اإلعالميين الكو 

التطور هو والسبب في ذلك  عربيا،التليفزيون الكويتي تحمل معنى الريادة خليجًيا والمشاركة فيها 

وفي  ومضموًنا،ة الماضية على كل المستويات شكال شهده خالل العقود األربع الذي الواضح

ترة الزمنية التي شهدت مالمح ظهور التليفزيون في عدد وهي الف، التليفزيوني كل مجاالت األداء

فقد كانت البدايات عبر شاشات ، أما بالنسبة لمجال األخبار عالمًيا .من الدول العربية

د اختلف؛ حيث اقتضى مادة لها، لكن األمر فيما بع هاإلنساني هفزيون تتخذ من الطرافيالتلي

ر من أهم القطاعات على اإلطالق قطاع األخبا وأصبح كله،الشأن اإلنساني  هالتطور متابع

وأصبحت الممارسات  الكويتيه،الحالة  وهو ما كان له نصيب واضح في، ذاعًيا وتليفزيونًياإ

 همؤسسللرعاية الكاملة من  بالجانب األكاديمي إضافة هفي مجال األخبار مرتبط هاإلعالمي

ذاعةى لظهور كل وسائل اإلعالم لالكويت منذ البدايات األو   .وتليفزيون من صحافة وا 

ل ــ، فهي من أهّم سائهمرموق همكاني يالكويتفي المجتمع ت حتلفقد ا أما بالنسبه للصحافه

 لسان الناطقه بحالال، وهي ّـــ ثر الفعو الم ىلتنّوع ماّدتها وأسلوبها التوجيهفي هذا العصر  هالمعرف

 ة. وطموحات ةيه وأمانياعن ر ه والمعّبر المجتمع 

 .(54-54-2558دة األنباء الكويتية". اطلع عليه بتاريخ جري)  
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 :ثانيًا: الدراسات السابقة

وسائل اإلعالم في العنف  "( والمعنونة بـ2555) Bushman, & Andersonدراسة 

وهدفت هذه الدراسة إلى ، "والرأي العام األميركي: حقائق علمية مقابل التضليل اإلعالمي

 جههوالتعرف على و  ،خطورة كبيرة م والذي يمثل ل اإلعالئوسافي العنف القائم  التعرف على 

 المنهج الوصفي التحليلي القائم  اعتمدت هذه الدراسة ، ةيلهذه التغطيالرأي العام األمريكي نظر 

في متوسط التغير الوخلصت إلى ، ات المستحصلهموذج للمعلومكأن هاالت اإلخباريـالمقعلى 

إلى ارتباط المعتدل ومن ضعيف ال متدنيالمتوسط المن  ارير اإلخباريهأرآء األمريكيين تجاة التق

وخلصت الدراسة إلى . ضعيف بين العنف وسائل اإلعالم والعدوانالرتباط االإلى  هثم العود

، تجاه الرفض لما يبث على وسائل اإلعالم من مشاهد العنف بشكل واضح بهإيجاب هصل وجود

 وزادت باستمرار مع مرور الوقت.

في دعم األطر Bushman, & Anderson (2555 )واستفاد الباحث من دراسة 

والحد المكاني،  هبين الدراستين في المنهج والعين ة، ومع عدم وجود تشابةدراست هلمشكل هالنظري

 إال أن االطار النظري بين الدراستين متشابه إلى حد كبير.

لتلفاز والسلوك العدواني لدى العالقة بين برامج ا " بعنوان(، 2554دراسة دحالن )

برامج التلفاز  هبين مشاهد هاسة إلى إظهار العالقوهدفت هذه الدر ، " األطفال بمحافظة غزة

  هالمتغيرات وهي معدل مشاهد مجموعة منوء لـدى األطفال في ض نيةالعدوا ياتوالسلوك

ج بعض برام همشاهد بين هالعالق والعمل على توضيح ، ومكان اإلقامة، ومتغير الجنس التلفاز
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شيوع مظاهر السلوك  ه، وتحديد نسبفئة صغار السن ) األطفال( التلفاز والسلوك العدواني لدى 

 هعشوائي هعين أخذتم . عندهم نظرا ألنهم الفئة األكبر التي تتعرض لمشاهدة التلفاز  العدواني 

والذي يتكون  ىع األصلالمجتمـعينة ( مـن %١بنسبة ).( طالب وطالبة٨٨ ٨) من  هاأفرادتكون 

اإلستبانة كأداة للمنهج الوصفي التحليلي المتبع في مستخدمه  ،ه( طالب طالب٥٥١١١من)

 هالتليفزيوني هة ارتباط طردية بين معدل المشاهدوجود عالقالدراسة. وخلصت الدراسة إلى 

، ني لدى األطفالاختالف نسبة شيوع السلوك العدواو  ،والسلوك العدواني لألطفال بأبعاده المختلفة

رًا السلوك ـوأخي، ىدوان السلبـفالع، ىثم العدوان اللفظ، األولى هــل العـدوان المـادي المرتبحيث احت

 .ىالسو 

( الباحث في تحديد أشكال السلوك العدواني كأحد أشكال 2554وأفادت دراسة دحالن )

وفي منهجها وفي األهداف العنف االجتماعي، حيث تتشابه الدراستان في نوعية مجتمع الدراسة 

 التي تناقشها الدراستان وتختلف في الحدين البشري والمكاني.

لدى  القيم والسلوكيات ىأثر وسائل اإلعالم عل(: تحت عنوان 2550) بومعيزة دراسة

اصل تو ال أنماطهدفت إلى التعرف على ، في الجزائر بمنطقه بليده كدراسة إستطالعيهالشباب، 

 .ثيرها على السلوك اإلجتماعيمن عينة وتااإلعالمي للشباب ض

واعتمدت هذه الدراسة المنهج الوصفي  لديهم،أثر وسائل التواصل ستقصاءإلى إأيضا وهدفت 

عينة عشوائية إختيارهم من  تم ة،شابو  شاب (76 2) من الدراسة عينة تكونت والتحليلي ، 

من الجنسين يتعرضون لبرامج  الشباب أن الدراسة نتائج أظهرت وقد. للشباب مختلفة الفئات
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ث ت من أجل البحي، وأن الشباب األضغر سنًا يستخدمون اإلنترنشاشات التلفزة الخيال في

ت ألغراض الدردشة و ي، ويستعمل الشباب األكبر سنًا اإلنترنالعلمي واأللعاب وسماع الموسيقي

الشابات ضمن عينة الدراسة ، وأن أغلبية الشباب و لكترونى ومواقع التواصل اإلجتماعىالبريد اإل

 .من مختلف األعمار ال يستعملون اإلنترنت بنسبة ضئيلة ألغراض األخبار

من التلفزيون في إسرائيل:  عام 10المعنونة بـ: Gurvitch (2009 )و Katzدراسة 

 .التواصل اإلجتماعي والتغييرات الثقافية

من أشكال  على اعتبار أنه اإلعالم الحر والحديثفي بحثت اسة إلى الر وهدفت هذه الد

في تغير  أثار اإلعالم الحرتحقق من صحة تو  ةالدراستصور هذه و التواصل بين الجمهور، 

( عشرين عامًا، مستخدمة عشرونعلى إمتداد ) ادالة على الثقافةالقيم والممارسات واإلتجاهات و 

نقاط القوة ب راد العينةأف والتي تعّرف تأثير اإلعالم على السلوكيات اإلجتماعية، أداة لتشخيص

ألف ) ي، حيث خضعمنهج البحث المسح ان. استخدم الباحثاإلعالم الحروالضعف في مجاالت 

 نتائج األوليهللدراسة، واستخدمت األساليب اإلحصائية لتحليل الشخص  (وتسعمائة وستون 

ئل اإلعالم وسااإلهتمام ب قلل منتلفزيون تال أنالنتائج أظهر تحليل ، و في التحليل النهائيهو 

اجع المقروئية العروض السينمائية والمسرحية والحفالت الموسيقية، وتر  األخرى، وتراجع مشاهده

دراسة لباحث من تلفزيون كل هذه المحتويات، وأفاد ات؛ وذلك لتقديم الوالفنون الكالسيكيه األخري

Katz وGurvitch (2009 )عتبار أحد وسائل ثير التلفزيون على عينة دراسته بإفي تحديد تا

 اإلعالم المتاحة، مع اختالف المنهج المتبع وفي الحد الزمني بين الدراستين.
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  :في صناعة الرأي العام دور اإلعالم اإلجتماعي بعنوان :(، 2552دراسة زودة )

التعرف على الرأي وهدف إلى التعرف على الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم االجتماعي في 

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي  ،الشبابه تأثير سلبي أم إيجابي على وهل ل العام،

( فقرة كأداة 85( شخصًا من الجنسين، مستخدمًا استبانة مكونة من )425على عينة مكونة )

للدراسة، أظهرت نتائج الدراسة إلى أن الجيل الشاب من العينة يعتمد على وسائل اإلتصال 

 دون غيره من الوسائل األخرى بعكس الفئات األكبر عمرًا. واإلعالم اإلجتماعي

( في إتباع المنهج المعتمد للدراسة وفي تحديد أفراد 2552واستفاد الباحث من دراسة زودة )

ونوعية العينة، مع أن الدراسة تختلف عن هذه الدراسة في أعمار أفراد مجتمع الدراسة، وفي 

 الحد المكتني للدراسة.

دور وسائل اإلعالم في تفعيل قيم المواطنة لدى الرأي (: والمعنونة 2558دراسة تيتي )

ية ألهم وسائل اإلعالمال الرأي العام بطريقة تغطيه وهدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثيرالعام 

في ظل تفعيل قيم  إظهار كيفية معالجة الوسائل االجتماعية لهذه الظاهرة إلى  وأيضاحداث ، األ

، يةوسائل اإلعالمالمع و الرأي العام مع تفاعل ال هكيفيوالتعرف على لدى الرأي العام،  ه لمواطنا

يرة، العربية( و القنوات الجز )العربية  هللقنوات اإلخباري هاإلعالمي هالجمدى تأثير المع هومعرف

 همياإلعال ه، وتقييم التغطيهالعربي هعلى قيم المواطن (28فرنس ) هبالعربي هالناطق هاألجنبي

، وخلصت الدراسة بمنهجها التحليلي إلى أن حجم تأثير وسائل اإلعالم كان هوات اإلخباريللقن
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( مع 2558أحد أسباب تغيير الرأي العام تجاه مفهوم المواطنة، حيث تتشابه دراسة تيتي )

 الدراسة الحالية في اإلطار النظري واإلهداف، وأختلفت معها في المنهج والطريقة.

تأثير مشاهد العنف في وسائل اإلعالم على  ( والمعنونة بـ2550) Hummerدراسة 

 جرامي: ما ينتظرنا في المستقبل .تطور العقل اإل

 على أهم ما تحققه وسائل اإلعالم في الفرد ، من خالل بث مشاهد العنف وهدفت إلى التعرف

 اإلعالم المحتلفة عمدت معظمها إلى  : في وسائل

تقنيات التصوير وذلك من خالل االعتماد على  ية، والسلوكيات والمشاعر،األفكار العدوانتأجيج 

 . لهذه التغييرات هلتحديد اآلليات المحرك ى للدماغ،العصبالطبقي 

على ض يحر الت تعمل على  وسائل اإلعالمفي عنف امصورة للعمشاهد الأن أشارت إلى   -

 تابعة المشاهدة .العنف وذلك من خالل التغذية المستمرة للفكر من خالل م

عدم مشاهدة  واستخدم الدراسة المنهج الوصفي التحليلي  ، وخرجت بمجموع من النتائج أهمها

 المدى الطويل. األطفال لمشاهد العنف في وسائل اإلعالم على

 اإلعالم على العنف اإلجتماعي خاصهالباحث في تحديد أوجه تأثير وسائل  وأفادت الدراسه 

ختلفت في المنهج، والعينة، في مرحلة الطفولة،  تشابهت الدراستان في اإلطار النظري وا 

 واألهداف.
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 أهم ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة  :

 هفي دعم األطر النظريBushman, & Anderson (2555 )استفاد الباحث من دراسة  -

والحد المكاني، إال أن  هنبين الدراستين في المنهج والعي ة، ومع عدم وجود تشابةدراست هلمشكل

 االطار النظري بين الدراستين متشابه إلى حد كبير.

( الباحث في تحديد أشكال السلوك العدواني كأحد أشكال العنف 2554أفادت دراسة دحالن ) -

االجتماعي، حيث تتشابه الدراستان في نوعية مجتمع الدراسة وفي منهجها وفي األهداف التي 

 وتختلف في الحدين البشري والمكاني.تناقشها الدراستان 

في تحديد تاثير التلفزيون على عينة Gurvitch (2009 )و Katzفاد الباحث من دراسة ستوأ -

دراسته بإعتبار أحد وسائل اإلعالم المتاحة، مع اختالف المنهج المتبع وفي الحد الزمني بين 

 الدراستين.

باع المنهج المعتمد للدراسة وفي تحديد أفراد ( في إت2552واستفاد الباحث من دراسة زودة ) -

ونوعية العينة، مع أن الدراسة تختلف عن هذه الدراسة في أعمار أفراد مجتمع الدراسة، وفي 

 الحد المكتني للدراسة.
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( مع الدراسة الحالية في اإلطار النظري واإلهداف، وأختلفت 2558دراسة تيتي ) تتتشابه -

 .معها في المنهج والطريقة

وأفادت الدراسه الباحث في تحديد أوجه تأثير وسائل اإلعالم على العنف اإلجتماعي خاصه  - 

ختلفت في المنهج، والعينة،  في مرحلة الطفولة، تشابهت الدراستان في اإلطار النظري وا 

 واألهداف.
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 الفصل الثالث

 منهجية الدراسة )الطريقة واإلجراءات(
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 الفصل الثالث

 (دراسة )الطريقة واإلجراءاتمنهجية ال

 :منهج الدراسة

ديد خصائص مشكلة والذي يعتمد على تح الوصفي التحليليالدراسة المنهج  اتبعت

(، 2552الدراسة ووصف طبيعتها، وتحليل وتفسير تنائج الدراسة حسب تعريف المشوخي )

أسئلتها من خالل  أهداف الدراسة واإلجابة عن الميداني لتحقيقمعتمدًا الباحث طريقة المسح 

 اا والتاكد من صدقهم الباحث باعدادهقا حيث الكويتي،الشباب الجامعي  أستبانة تبين أرآءإعداد 

 .وتحليل النتائجلمقارنة 

 :مجتمع الدراسة

-2550للعام الدراسي  خاللالشباب الجامعي الكويتي  مل مجتمع الدراسة علىش

طالب وطالبة، والجامعة األمريكية   444841تمثل بطلبة جامعة الكويت وعددهم ، و الم2554

 2.طالب وطالبة 54248في الكويت وعددهم 

 

 

                                         
المصدر: موقع جامعة الكويت االلكتروني والمتوفر على الرابط: . 1

http://www.kuniv.edu/ku/ar/ABOUTKU/ABOUTKU/index.htm 
 : موقع الجامعة األمريكية في الكويت والمتوفر على الرابط:المصدر  2

http://www.auk.edu.kw/index.jsp 
 

 

http://www.kuniv.edu/ku/ar/ABOUTKU/ABOUTKU/index.htm
http://www.kuniv.edu/ku/ar/ABOUTKU/ABOUTKU/index.htm
http://www.auk.edu.kw/index.jsp
http://www.auk.edu.kw/index.jsp
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 :عينة الدراسة

عينة عشوائية نسبية تبعا للجامعة باستخدام جدول بارلنت وكونرلك وهيجنز                  تم اختيار

(Bartlett, Kotrlik & Higgins, 2001)  وبلغ عدد لتحديد حجم العينة من حجم المجتمع

 ( يبين توزيع أفراد العينة :5وجدول )، ( طالبًا وطالبة428أفرادها )

 (2الجدول )

 توزيع أفراد عينة الدراسة على الجامعات وفق متغير الجنس

 

 المجموع عدد اإلناث عدد الذكور الجامعة

 254 525 44 جامعة الكويت

 554 45 84 الجامعة األمريكية 

 428 545 588 المجموع 

 

 :أداة الدراسة

، فقرة( 25من ) ةمكون استبانة بناءتم و كأداة دراسة،  اإلستبانةالباحث على  اعتمد

عينة تم بعد ذلك خضوع حكمين ذوي الخبرة األكاديمية، و على لجنة من الم اإلستبانة عرض

أسئلة مع  الضابطةالعينة  إستبانةأسئلة من خارج عينة الدراسة، وذلك لضمان مطابقة ضابطة 

 .عينة الدراسة استبانة
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 :صدق اداة الدراسة

وذلك بعرضها على ، للتحقق من صدق االستبانة تم التحقق من الصدق الظاهري لها

 مجال من أصحاب الكفاءات والخبرات العلمية من أساتذة الجامعات في من المحّكمينمجموعة 

، إضافة الى العالي التعليم ووزارة وعلم النفس العربية واللغة والتقويم التربوية الدراساتو  اإلعالم

 ، لتحديد مدىاإلعالمميدان  إعالميين متميزيين من أصحاب الكفاءات فياإلستئناس برأي 

تم حساب معامالت ، و مناسباً  رأوه عليهم، وتعديل اسئلته بما وذلك بعرض اإلختبار األداة صدق

 .الصدق بعد ذلك

من المحكمين على محتوى كل فقرة  (%45وقد عدت موافقة )، ( يبين ذلك2والملحق )

وهذا وقد أبدى بعض المحكمين اقتراحاتهم بتعديل ، وبذلك تم اإلبقاء عليها، مؤشرا على صدقها

عادة صياغتها وقد تم األخذ بها ( فقرات ألنها لم تحصل على 4وقد تم إلغاء )، بعض الفقرات وا 

، ( فقرة25الستبانة النهائية )وفي ضوء ذلك أصبح عدد فقرات ا، ( فأكثر%45نسبة موافقة )

 .( يبين االستبانة بصورتها النهائية4والملحق )

 :ثبات أداة الدراسة

 طالبا( 85للتحقق من ثبات أداة الدراسة تم تطبيقها على عينة استطالعية مكونة من )

من خارج عينة الدراسة من خارج العينة األصلية للدراسة، وبفارق زمني مدته أسبوعين، تم 

االستقرار عن طريق استخراج معامالت االرتباط بين  وقيم معامالتب كرونباخ ألفا حسا
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وتعد هذه القيمة مقبولة لغايات ، (5.44وقد بلغت قيمت معامل الثبات لألداة ككل ) التطبيقين،

 .الدراسة

كما تم التحقق من ثبات أداة الدراسة بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرومباخ 

، وتعد هذه القيمة مقبولة لغايات هذه الدراسة، (5.42ا فبلغت قيمة معامل الثبات لألداة ككل )ألف

 ( يوضح ذلك.2الجدول رقم ) و، كما تم احتساب معامل الثبات لمجالي أـداة الدراسة

 
 (1الجدول رقم )

 باستخدام طريقة كرونباخ ألفا ومعامالت االستقرار قيم معامالت االتساق الداخلي

 لمجاالتا
كدونباخ 

 ألفا

 معامل االستقرار 

 5.44 5.44 الدور اإليجابي للحد من ظاهرة العنف

 5.45 5.42 الدور السلبي لوسائل اإلعالم في تنمية العنف االجتماعي

 5.45 5.42 األداة ككل 

 

( أن قــيم معــامالت االتســاق الــداخلي كرونبــاخ ألفــا للمجــاالت 2يظهــر مــن الجــدول رقــم )

الـــدور الســـلبي لوســـائل اإلعـــالم فـــي كـــان أعالهـــا لمجـــال ، (5.42-5.44تراوحـــت بـــين ) الدراســـة

كما بلغ معامل الثبـات ، الدور اإليجابي للحد من ظاهرة العنفوأداناها ، تنمية العنف االجتماعي

وهــــي قــــيم مرتفعــــة ومقبوبــــة ، (5.45( أمــــا أبــــرز قــــيم ثبــــات اإلعــــادة بلغــــت )5.42لــــألداة ككــــل )

 .لدراسةألغراض تطبيق ا



36 

 

 المعالجات اإلحصائية

تم الحصول عليها من خالل استبانة الدراسة ضمن الحزمة تم إدخال البيانات التي  

  (SPSS - Statistical Package for Social Science)اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

ألساليب ا متتي تحقق غرض الدراسة، وتحديدًا استخدبعدها معالجتها وفق االختبارات ال تتمو 

 التالية:

  مقاييس النزعة المركزية: مثل الوسط الحسابي والتكرارات والنسب المئوية، وذلك لوصف

آراء عينة الدراسة حول متغيرات الدراسة، ولتحديد أهمية العبارات الواردة في االستبانة، وكذلك 

 االنحراف المعياري لبيان مدي تشتت اإلجابات عن وسطها الحسابي.

  نباخ ألفا اختبار كرو(Cronpach - Alpha) وذلك الختبار مدى االعتمادية على أداة :

 .جمع البيانات المستخدمة في قياس المتغيرات التي اشتملت عليها الدراسة

  تحليل االنحدار الخطي المتعدد(Multiple Regression) وذلك من أجل اختبار أثر :

 مجموعة المتغيرات المستقلة في المتغير التابع.

 حليل االنحدار الخطي البسيط: ت(Simple Regression) وذلك من أجل اختبار أثر كل :

 متغير مستقل في المتغير التابع.

 ( اختبارt للفروق الفردية: وذلك لقياس مدى ).الفروق في إجابات العينة على أداة الدراسة 
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 :الدراسة إجراءات

 :يلي بما الباحث قام

رق األوسط للدراسات العليا موجه إلى جامعة الكويت إصدار كتاب رسمي من جامعة الش .5

 ولتسهيل إجراء الدراسة.

بالتعاون مع الدكتور المشرف على  عليها الدراسة تطبيق المرادالمواضيع البحثية  اختيار .2

 .وذلك لتضمينها في أداة الدراسة الدراسة لموضوع مناسبة األكثرو  الدراسة

 .التجريبية موعةمجلوا الضابطة، وعةالمجم تحديد .4

 بدء قبل تمهيدي كاختبارة، والضابط التجريبية، موعتينالمج علىاإلستبانة  تطبيق تم .8

 .نتائج اإلستبانة رصد ، ويتمالدراسة

نتائج اإلستبانة، وتحليل النتائج وتقديم ورصد إجراء الدراسة على العينة المختارة،  .0

 .التوصيات
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 الفصل الرابع

 عرض نتائج الدراسة
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 ابعالفصل الر 

 عرض نتائج الدراسة

وسائل تضمن هذا الفصل عرض نتائج الدراسة التي تهدف إلى التعرف على دور 

اإلعالم في الحد من ظاهرة العنف اإلجتماعي في دولة الكويت من وجهة نظر الشباب الجامعي 

 تم عرض النتائج وفقًا لما تناولته الدراسة من أسئلة.و ، الكويتي

وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمكتوبة  قامت هل :لقة بالسؤال األولأواًل: النتائج المتع -

 في الحّد من ظاهرة العنف االجتماعي ؟ دور إيجابيب

ولإلجابة على هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لموافقة 

، حّد من ظاهرة العنف االجتماعييجابي في الاإل أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال الدور

( توضح 4( على المجال ككل، الجداول )One Sample T-testكما تم تطبيق اختبار )

 ذلك.
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 (5الجدول رقم )

الدور المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات مجال 
 تنازلًيا مرتًبا اإليجابي في الحّد من ظاهرة العنف االجتماعي

 

 الرقم 
 الفقرة 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقييم

8 

تعمل وسائل اإلعالم على توفير الحوار والنقاش 
الفعال عبر الوسائل اإلعالمية المتنوعة للحديث عن 

 .ظاهرة العنف االجتماعي
 مرتفعة 5.42 4.44

5 
لعبت وسائل اإلعالم دورا إيجابيا في الحد من 

 .هرة العنف االجتماعيظا
 مرتفعة 5.40 4.22

52 
تدعم اإلدارات الجامعية دور وسائل اإلعالم في 

 .الحد من ظاهرة العنف
 مرتفعة 5.44 4.25

 وعي لتنمية أشكالها بمختلف اإلعالم تقوم وسائل 4
 .العنف حوادث بأخطار األفراد

 متوسطة 5.24 4.04

4 
للعنف تقوم وسائل اإلعالم ببث رسائل مناهضة 

 .تساعد من خاللها على الحد من العنف االجتماعي
 متوسطة 5.44 4.84

54 

تعمل وسائل اإلعالم بكافة صورها على تقديم برامج 
إذاعية وتربوية تسهم في الحد من ظاهرة العنف 

 .الجامعي

 متوسطة 5.52 4.82

تسلط وسائل اإلعالم الكويتية الضوء على ظاهرة  58
 متوسطة 5.55 4.44 .العنف االجتماعي

55 
 اإلتصال عناصر أكثر اإلعالمية الرسالة تعتبر
 لتغيير الجماهير، لدى اإلقناع إلحداث وقدرة فعالية

 متوسطة 5.55 4.44
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 الفقرة  الرقم 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقييم

 .وسلوكاتهم واتجاهاتهم أفكارهم

2 

 المتعلقة والحقائق والمفاهيم بالمعلومات األفراد تزويد
 نفالع كاستعمال) العنف ظاهرة عن الناتجة بأخطار

 نفسية مشكالت من عنه ينتج وما الطفل تربية في
والطرق  وأسبابها( المدرسة في نتائجه وضعف

 .وقوعها لتفادي إتباعها المطلوب واألساليب

 متوسطة 5.44 4.44

55 

تعتبر الوسائل اإلعالمية المرئية أكثر تأثرا من 
غيرها في التأثير على األفراد في نبذ العنف 

 .االجتماعي
 متوسطة 5.25 4.40

2 
 القيم تنمية على قادرة إعالمية توجد إستراتيجية

 الحوار إلى وتدعو العنف تنبذ التي االجتماعية
 .المجتمع أفراد بين والتواصل

 متوسطة 5.40 4.40

4 

 في عظيما دورا اإلعالم لوسائل يكون أن يمكن
 اللفظي) أشكاله بكل العنف االجتماعي مواجهة

 اإلجتماعية القيم تثبيت لخال من(،الرمزي ،الجسدي
 الحوار استخدام إلى باللجوء األفراد وتوعية وتدعيمها
 .مشاكله حل في اآلخرين مع التعامل عند والعقل

 متوسطة 5.28 4.48

4 
 سلوك األفراد اكتساب إلى اإلعالم تعمل وسائل

 الذي الحوار واستخدام اآلخرين احترام هو حضاري
 .المجتمع لتحضر مقياسا يعد

 متوسطة 5.54 4.24

50 
تسهم البرامج الثقافية المرئية والمسموعة المقدمة في 
تشكيل عقل الشباب ووجدانه وفق رؤى ثقافية توعوية 

 .تشجع على التجديد والتطور في المجتمع
 متوسطة 5.58 4.28
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 الفقرة  الرقم 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقييم

من ظاهرة العنف  للحد الدرامية األعمال تسخير 0
يجاد الجامعي  .نافعوال السليم الترفيه وسائل وا 

 متوسطة 5.48 4.24

توجد قوانين وتشريعات حازمة تمنع عرض أفالم  52
 .الرعب على القنوات العامة

 متوسطة 5.54 2.22

 مجال الدور اإليجابي في الحّد من ظاهرة العنف االجتماعي
 ككل

 متوسطة 5.05 4.85

 

دراسة على فقرات ( أن المتوسطات الحسابية لموافقة أفراد عينة ال4يظهر من الجدول رقم )

(، كما 4.44-2.22تراوحت بين ) الدور اإليجابي في الحّد من ظاهرة العنف االجتماعي

تعمل وسائل اإلعالم على توفير الحوار ( والتي تنص:" 8تبين من الجدول أن الفقرة رقم )

"  والنقاش الفعال عبر الوسائل اإلعالمية المتنوعة للحديث عن ظاهرة العنف االجتماعي 

بينما جاءت بالمرتبة ، جاءت بالمرتبة األولى ودرجة تقييم مرتفعة، درجة تقييم مرتفعةب

توجد قوانين وتشريعات حازمة تمنع عرض أفالم ( والتي تنص:" 52األخيرة الفقرة رقم )

وبلغ المتوسط الحسابي للمجال ، " ودرجة تقييم متوسطة.الرعب على القنوات العامة

 رتفعة.( بدرجة معرفة م4.85ككل)
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 (4الجدول رقم )

مجال الدور اإليجابي ( على المجال ككل / أثر One Sample T-testنتائج تطبيق اختبار )
 في الحّد من ظاهرة العنف االجتماعي

  
المتوسط  المجال 

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقييم 

T 
درجات 
 الحرية 

الداللة 
 اإلحصائية

مجال الدور 
اإليجابي في 

لحّد من ا
ظاهرة العنف 

 االجتماعي

 5.55 424 524.80 متوسطة 0.50 3.41

 
( α≤0.05( وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )8يظهر من الجدول رقم )

( T( )524.80حيث بلغت قيمة )، مجال الدور اإليجابي في الحّد من ظاهرة العنف االجتماعيل

( ؛ إذ أن المتوسط الحسابي للمجال ككل α≤5.50ى الداللة )وهي قيمة دالة إحصائيًّا عند مستو 

( بدرجة تقييم متوسطة ؛ مما يدل مما يدل على وجود دور متوسط للعمل من لوسائل 4.85بلغ )

 .اإلعالم للحد من ظاهرة العنف االجتماعي

 وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة لعبتهل : ثانيًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني -

 ؟في الحّد من ظاهرة العنف االجتماعي  سلبياوالمكتوبة دورا 

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لموافقة  استخراجولإلجابة على هذا السؤال تم 

الدور السلبي لوسائل اإلعالم في تنمية العنف مجال على فقرات أفراد عينة الدراسة 
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( على المجال ككل، الجداول One Sample T-testكما تم تطبيق اختبار )، االجتماعي

 ( توضح ذلك.0-4)

 
 (3الجدول رقم )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات مجال أثر تطبيق 
 )التويتر( على مصادر معلومات اإلعالميين في القنوات الفضائية العربية مرتًبا تنازلًيا

المتوسط  لفقرة ا الرقم  الرتبة 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقييم

5 5 

وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة  تعتبر
العنف  النتشار المسببة العوامل من

 أو العنف أفالم مشاهدة نتيجة االجتماعي
 .العنف بمشاهد مليئة متحركة رسوم

 مرتفعة 1.15 4.16

2 2 
 لشاملةا اإلعالمية بالمعالجة االهتمام عدم

 ونتائجها أسبابها كل وتبيان العنف لظاهرة
 .األخرى بالظواهر عالقتها أيضا وأشكالها،

 مرتفعة 1.09 4.13

4 0 

 عبر أللعاب والمستمر الدائم اإلطالع
 السينما أو التلفزيون في العنف”و االنترنت

 عن صورة يخلق إعالمي منتوج عن عبارة
 .عنيف عالم

 مرتفعة 1.04 3.71

8 4 

 مختلف بين والتعاون التكامل وجود عدم
 الظاهرة، عن الحديث عند اإلعالم وسائل
 عنها الحديث في وسيلة كل تقوم حيث
 .منفرد بشكل

 متوسطة 1.06 3.59

 متوسطة 1.14 3.39العنف في وسائل  ظاهرة عن الحديث يكثر 8 0
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المتوسط  لفقرة ا الرقم  الرتبة 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقييم

أو عند   فقط، المناسبات في اإلعالم
 مستمر. غير وبشكل، وقوعه فقط

4 4 

 علميا مؤهال صحفي وجود عدم
 الظاهرة معالجة على قادرا ومتخصصا،

 جميع يطرح ومتوازنة موضوعية بطريقة
 معرفة على يكون كما ويناقشها، اآلراء
 العنف بقضايا الخاصة بالقوانين واسعة

 متوسطة 1.11 3.17

الدور السلبي لوسائل اإلعالم في تنمية العنف مجال 
 ككل االجتماعي 

 مرتفعة 0.72 3.69

 

على أفراد عينة الدراسة لموافقة ( أن المتوسطات الحسابية 0يظهر من الجدول رقم )

-4.52تراوحت بين )مجال الدور السلبي لوسائل اإلعالم في تنمية العنف االجتماعي فقرات 

تعتبر وسائل اإلعالم المرئية  ( والتي تنص:"5(، كما تبين من الجدول أن الفقرة رقم )8.54

سموعة من العوامل المسببة النتشار العنف االجتماعي نتيجة مشاهدة أفالم العنف أو رسوم والم

، جاءت بالمرتبة األولى ودرجة تقييم مرتفعة، " بدرجة تقييم مرتفعة متحركة مليئة بمشاهد العنف

عدم وجود صحفي مؤهال علميا  ( والتي تنص:"4بينما جاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة رقم )

صصا، قادرا على معالجة الظاهرة بطريقة موضوعية ومتوازنة يطرح جميع اآلراء ويناقشها، ومتخ
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مجال وبلغ المتوسط الحسابي لل، " كما يكون على معرفة واسعة بالقوانين الخاصة بقضايا العنف

 ( بدرجة معرفة مرتفعة.4.44ككل)

 (6الجدول رقم )
مجال الدور السلبي  لمجال ككل /على ا (One Sample T-test)نتائج تطبيق اختبار 

 لوسائل اإلعالم في تنمية العنف االجتماعي

 
المتوسط  المجال 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقييم 

T 
درجات 
 الحرية 

الداللة 
 اإلحصائية

مجال الدور 
السلبي لوسائل 

اإلعالم في تنمية 
 العنف االجتماعي

 55 5536 مرتفعة 0.72 3.69

0500 

مجال الدور السلبي لوسائل اإلعالم في تنمية العنف ( 4من الجدول رقم )يظهر 

( وهي قيمة دالة إحصائيًّا عند مستوى الداللة T( )4.04حيث بلغت قيمة )، االجتماعي

(α≤5.50( ؛ إذ أن المتوسط الحسابي للمجال ككل بلغ )بدرجة تقييم مرتفعة وهي قيمة 4.44 )

الدور السلبي لوسائل اإلعالم في تنمية العنف ا يدل على أعلى من العالمة المعيارية؛ مم

 .االجتماعي
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: هل هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ثالثًا:

دور وسائل اإلعالم في الحد من ظاهرة العنف اإلجتماعي في دولة الكويت ل(α≤0.05)الداللة 

 .باختالف الجنس  لكويتيمن وجهة نظر الشباب الجامعي ا

دور وسائل اإلعالم في الحد من ظاهرة من أجل الكشف عن الفروق عن الداللة اإلحصائية ل

باختالف الجنس  العنف اإلجتماعي في دولة الكويت من وجهة نظر الشباب الجامعي الكويتي

ويظهر  (t_test)كما تم تم اختبار )، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 ( ذلك.2)الجدول 

 
 (7الجدول رقم )

الختبار داللة الفروق في دور وسائل  (One Sample T-test)نتائج تطبيق اختبار 
اإلعالم في الحد من ظاهرة العنف اإلجتماعي في دولة الكويت من وجهة نظر الشباب 

 الجامعي الكويتي باختالف الجنس  
المتوسط  العدد  الجنس

 الحسابي
راف االنح

 مستوى الداللة   T المعياري

 044. 05826 5.08 4.45 588 ذكر

   5.44 4.48 545 أنثى
 

( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 2تشير النتائج في الجدول )

(α≤0.05 لدور وسائل اإلعالم في الحد من ظاهرة العنف اإلجتماعي في دولة الكويت من )

( المحسوبة إذ بلغت tاستنادا إلى قيمة )، الكويتي باختالف الجنس وجهة نظر الشباب الجامعي
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حيث كان الفرق لصالح اإلناث بدليل ارتفاع متوسطاتهن ، (5.580( وبمستوى داللة )5.454)

بأنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح اإلناث في وباالعتماد على هذه النتيجة ، الحسابية

 .ي الحد من ظاهر العنفتأثير وسائل اإلعالم عليهن ف

: هل هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع رابعًا:

دور وسائل اإلعالم في الحد من ظاهرة العنف اإلجتماعي في دولة الكويت ل (α≤0.05)الداللة 

 .باختالف العمر  من وجهة نظر الشباب الجامعي الكويتي

دور وسائل اإلعالم في الحد من روق عن الداللة اإلحصائية لمن أجل الكشف عن الف

باختالف  ظاهرة العنف اإلجتماعي في دولة الكويت من وجهة نظر الشباب الجامعي الكويتي

 (t_test)كما تم تم اختبار )، العمر تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 ( ذلك.4)ويظهر الجدول 

 (8الجدول رقم )
الختبار داللة الفروق في دور وسائل  (One Sample T-test)تائج تطبيق اختبار ن

اإلعالم في الحد من ظاهرة العنف اإلجتماعي في دولة الكويت من وجهة نظر الشباب 
 الجامعي الكويتي باختالف العمر

المتوسط  العدد العمر 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 5.48 4.44 555 11 -25من 

 5.05 4.24 524 12-15من 

 5.82 4.42 80 12أكثر من 
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وسائل اإلعالم في الحد  تأثير ( وجود فروق ظاهرية بين مستوى4يالحظ من الجدول )

من ظاهرة العنف اإلجتماعي في دولة الكويت من وجهة نظر الشباب الجامعي الكويتي 

وجاءت فئة ، (4.44( على أعلى متوسط حسابي بلغ )24-54إذ حصلت فئة ). باختالف العمر

( بمتوسط حسابي بلغ 22بينما حصلت فئة )أكثر من ، (4.24( بمتوسط حسابي بلغ )24-22)

ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى ، (4.42)

وحاءت نتائج ، (One Way ANOA)تم تطبيق تحليل التباين األحادي ، (α≤5.50)الداللة 

 ( :4التباين على النحو الذي يوضحه الجدول )تحليل 

 (5الجدول رقم )
وسائل اإلعالم في الحد من ظاهرة العنف تحليل التباين األحادي إليجاد داللة الفروق تأثير 

 اإلجتماعي في دولة الكويت من وجهة نظر الشباب الجامعي الكويتي باختالف العمر
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 مستوى الداللة   قيمة ف المربعات

 0.003 15260 5.252 2 5.854 بين المجموعات

   5.254 425 44.524 داخل المجموعات
    424 44.844 المجموع

 

( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 4تشير النتائج في الجدول )

(α≤0.05لدور وسائل اإلعالم في الحد من ظاهرة ال ) عنف اإلجتماعي في دولة الكويت من

استنادا إلى قيمة )ف( المحسوبة إذ بلغت ، عمروجهة نظر الشباب الجامعي الكويتي باختالف ال
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( ،ولمعرفة عائدية الفروق تم عمل اختبار شيفيه وجدول 5.554( وبمستوى داللة )2.245)

 .( يوضح ذلك55)

(20الجدول رقم )  
وسائل اإلعالم في الحد من ظاهرة فروق في مستوى تأثير اختبار شيفيه لتحديد عائدية ال

 العنف اإلجتماعي في دولة الكويت من وجهة نظر الشباب الجامعي الكويتي باختالف العمر

 المتوسط الحسابي العمر
 12أكثر من  12-15من  11-25من 

5555 5515 5551 

 0501 5.52 - 4.44 11-25من 

    4.24 12-15من 

    4.42 12أكثر من 

( 22-24)( مع فئة  22-54من )لصالح فئة  ت( أن الفرق كان55يظهر من الجدول )

وباالعتماد على هذه النتيجة تقبل فرضية الدراسة الثانية " وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

( لدور وسائل اإلعالم في الحد من ظاهرة العنف اإلجتماعي في دولة α≤0.05)مستوى 

 .عمر "هة نظر الشباب الجامعي الكويتي باختالف الالكويت من وج

: هل هناك أثر ذو داللة إحصائية عند خامسًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس

دور وسائل اإلعالم في الحد من ظاهرة العنف اإلجتماعي في دولة ل (α≤0.05)مستوى الداللة 

 .جامعة باختالف ال الكويت من وجهة نظر الشباب الجامعي الكويتي

دور وسائل اإلعالم في الحد من ظاهرة ل تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

، جامعي الكويتي باختالف الجامعةالعنف اإلجتماعي في دولة الكويت من وجهة نظر الشباب ال

 ( ذلك.55ويظهر الجدول )
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 (11الجدول رقم )
وسائل اإلعالم  ختبار داللة الفروق لدورال( One Sample T-test) نتائج تطبيق اختبار

في الحد من ظاهرة العنف اإلجتماعي في دولة الكويت من وجهة نظر الشباب الجامعي 
 الكويتي باختالف الجامعة

المتوسط  العدد اسم الجامعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 5.88 4.44 254 جامعة الكويت

 5.84 4.45 554 الجامعة األمريكية

 

الفروق لدور وسائل اإلعالم في الحد وجود فروق ظاهرية عدم ( 55جدول )ظ من النالح

من ظاهرة العنف اإلجتماعي في دولة الكويت من وجهة نظر الشباب الجامعي الكويتي 

وحصلت  (،4.44)إذ حصلت جامعة الكويت على أعلى متوسط حسابي بلغ ، باختالف الجامعة

ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين ، (4.45ي بلغ )الجامعة األمريكية على متوسط حساب

تطبيق تحليل التباين  تم (α≤0.05)لة المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال

وجاءت نتائج تحليل التباين على النحو الذي يوضحه (، One Way ANOAاألحادي )

 (:52الجدول )
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 (21الجدول رقم )
وسائل اإلعالم في الحد من ظاهرة العنف اللة الفروق تأثير تحليل التباين األحادي إليجاد د

 الجامعةاإلجتماعي في دولة الكويت من وجهة نظر الشباب الجامعي الكويتي باختالف 
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة   قيمة ف

 0.162 254 5.544 2 5.524 بين المجموعات

   5.254 425 44.244 لمجموعاتداخل ا
    424 44.844 المجموع

( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 55تشير النتائج في الجدول )

(α≤0.05 لدور وسائل اإلعالم في الحد من ظاهرة العنف اإلجتماعي في دولة الكويت من )

تنادا إلى قيمة ف المحسوبة إذ بلغت اس، جامعةوجهة نظر الشباب الجامعي الكويتي باختالف ال

 .( 5.542توى داللة )وبمس، (5.8)
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 الخامسالفصل 

 مناقشة النتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

دور وسائل اإلعالم على نتائج الدراسة التي تهدف إلى التعرف  مناقشةتضمن هذا الفصل 

الشباب الجامعي تماعي في دولة الكويت من وجهة الحد من ظاهرة العنف اإلجكيفية في 

 النتائج وفقًا لما تناولته الدراسة من أسئلة.وسيتم مناقشة  الكويتي؟

وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة  قامت هل :األولأواًل: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال 

 االجتماعي؟في الحّد من ظاهرة العنف  إيجابياوالمكتوبة دورا 

وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة  هرت نتائج هذا السؤال أن الدور اإليجابي الذي لعبتهأظ

كان الشباب الجامعي الكويتي من وجهة نظر  والمكتوبة في الحّد من ظاهرة العنف االجتماعي

( وجاءت جميع الفقرات في 5.05( وبانحراف معياري )4.85متوسطا إذ بلغ المتوسط الحسابي )

( وربما 2.22- 4.44إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين )، المرتفعة والمتوسطةالدرجتين 

يعزى ذلك إلى وعي الطلبة باالهتمام المتواضع الذي توليه وسائل اإلعالم في الحد من ظاهر 

توفير الحوار والنقاش الفعال عبر الوسائل اإلعالمية المتنوعة للحديث عن ظاهرة العنف العنف 

وسائل اإلعالم إلى اكتساب األفراد سلوك حضاري هو  ن خالل أيضا عملوم، االجتماعي

واتفقت هذه النتيجة مع ، ر الذي يعد مقياسا لتحضر المجتمعاحترام اآلخرين واستخدام الحوا

 .et. Al,2010 Andersonدراسة ، (2555دراسة حلس، ومهدي ) دراسة
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وسائل اإلعالم المرئية قامت ل ه :النتائج المتعلقة بالسؤال الثانيمناقشة ثانيًا: 

 في الحّد من ظاهرة العنف االجتماعي ؟ سلبياً والمسموعة والمكتوبة دورا 

أفراد عينة الدراسة لموافقة أظهرت النتائج المتعلقة بهذا السؤال أن المتوسطات الحسابية 

بين تراوحت مجال الدور السلبي لوسائل اإلعالم في تنمية العنف االجتماعي فقرات على 

ويعزى ذلك إلى أن وسائل اإلعالم لها دور سلبي في ، وجاءت النسبة مرتفعة، (4.52-8.54)

عدم االهتمام بالمعالجة اإلعالمية الشاملة لظاهرة بسبب المساهمة في نبذ العنف االجتماعي 

عدم وجود التكامل والتعاون بين مختلف وسائل و ، العنف وتبيان كل أسبابها ونتائجها وأشكالها

واتفقت ، اإلعالم عند الحديث عن الظاهرة، حيث تقوم كل وسيلة في الحديث عنها بشكل منفرد

دراسة حلس، ومهدي  ، Bushman, & Anderson (2555 ) هذه النتيجة مع دراسة

(2555). 

: هل هناك أثر ذو داللة إحصائية عند لنتائج المتعلقة بالسؤال الثالثمناقشة ثالثًا: 

دور وسائل اإلعالم في الحد من ظاهرة العنف اإلجتماعي في دولة ل(α≤0.05)مستوى الداللة 

 .باختالف الجنس الكويت من وجهة نظر الشباب الجامعي الكويتي

( لدور وسائل α≤0.05)النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  أظهرت

ة نظر الشباب الجامعي اإلعالم في الحد من ظاهرة العنف اإلجتماعي في دولة الكويت من وجه

( وبمستوى داللة 5.454( المحسوبة إذ بلغت )tاستنادا إلى قيمة )، الكويتي باختالف الجنس

وباالعتماد على ، حيث كان الفرق لصالح اإلناث بدليل ارتفاع متوسطاتهن الحسابية، (5.580)
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سائل اإلعالم عليهن هذه النتيجة بأنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح اإلناث في تأثير و 

وربما يعود لك إلى أن اإلناث يقضين فترة أطول في المنزل أكثر . في الحد من ظاهر العنف

 .et. Al,2010 Andersonدراسة واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة ، من الشباب

: هل هناك أثر ذو داللة إحصائية عند نتائج المتعلقة بالسؤال الرابعمناقشة رابعًا: 

دور وسائل اإلعالم في الحد من ظاهرة العنف اإلجتماعي في ل (α≤0.05)اللة مستوى الد

 .باختالف العمر  دولة الكويت من وجهة نظر الشباب الجامعي الكويتي

( لدور وسائل α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )أظهرت النتائج 

ويت من وجهة نظر الشباب الجامعي اإلعالم في الحد من ظاهرة العنف اإلجتماعي في دولة الك

( وبمستوى داللة 2.245استنادا إلى قيمة )ف( المحسوبة إذ بلغت )، الكويتي باختالف العمر

( وباالعتماد على هذه النتيجة 22-24)( مع فئة  22-54من )و كانت لصالح فئة  (5.554)

( لدور α≤0.05)توى تقبل فرضية الدراسة الثانية " وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مس

وسائل اإلعالم في الحد من ظاهرة العنف اإلجتماعي في دولة الكويت من وجهة نظر الشباب 

( أكثر تعرضا 22-54وربما تعزى هذه النتيجة إلى أن فئة )، عمر "الجامعي الكويتي باختالف ال

 .أخرىوبالتالي يزداد التاثر بها أكثر من أي فئة  (22-22لوسائل اإلعالم من فئة )
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: هل هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى خامسًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس

دور وسائل اإلعالم في الحد من ظاهرة العنف اإلجتماعي في دولة الكويت ل(α≤0.05)الداللة 

 .باختالف الجامعة  من وجهة نظر الشباب الجامعي الكويتي

( لدور α≤0.05)داللة إحصائية عند مستوى أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات 

وسائل اإلعالم في الحد من ظاهرة العنف اإلجتماعي في دولة الكويت من وجهة نظر الشباب 

وبمستوى ، (5.8استنادا إلى قيمة ف المحسوبة إذ بلغت )، جامعةالجامعي الكويتي باختالف ال

األسلوب والطرح والمساقات والثقافة وربما يعزى ذلك غلى التشابه الكبير بين ، (5.542داللة )

إضافة إلى التطور العلمي ، التي يتلقاها كافة المتعلمين على منستوى الجامعات باختالفهما

السريع وثورة االتصاالت واألنترنت التي أتاحت مصادر المعرفة لكافة الطلبة الجامعيين 

مهارات بدءا بالتحاقهم وتلقي الطلبة نفس المستوى من ال، باختالف مواقعهم الجغرافية

الجامعة( على وجهات نظر )ولعل هذه األسباب مجتمعة قلصت من أثر متغير ، بالجامعات

 .أفراد عينة الدراسة 
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 التوصيات :

 في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة قدم الباحث بعض التوصيات ومنها :

من وسائل اإلعالم في كيفية  ولة إجراء دراسات مستقبلية تبحث في دور كل وسيلةامح -

 .ها من الدولبشتى أشكاله في دولة الكويت وغير  الحد من ظاهرة العنف

 .عمل قنوات إذاعية ومواقع إلكترونية جاذبة للشباب وقادرة على التأثير في ثقافاتهم -

 .تبني قنوات التلفزيون المحلي برامج هادفة تحاكي اهتمامات الطلبة الجامعيين -
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 :قائمة المراجع

 العربية المراجع
-مكتبة اإلنجلو، مصر: 52ص ، 5ط "، إلعالم واالتصال بالجماهيرا، "(5444) إبراهيم، إمام -

 وتم أسترجاعه على الرابط:، مصرية

 http://www.alukah.net/culture/0/72322/#ixzz3tzKCfjky 

 دكتوراهرسالة ، أثر وسائل اإلعالم على القيم والسلوكيات لدى الشباب (،2550) السعيد، بومعيزة -

 .الجزائرجامعة كلية العلوم السياسية واإلعالم، منشورة، 

رسالة  دور وسائل اإلعالم في تفعيل قيم المواطنة لدى الرأي العام،(، 2558تيتي، حنان ) -

 ورة، جامعة محمد خيضر في بسكرة، الجزائر، ومتاح على الرابط:ماجستير منش

http://dspace.univ-

biskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/4472/1

/دور%25وسائل%25اإلعالم%25في%25تفعيل%25قيم%25المواطنة%25لدى%25الرأي%25ال

 .pdfعام.

"دور وسائل اإلعالم في تشكيل الوعي (، 2555حلس، موسى عبد الحليم، ومهدي، ناصر علي ) -

 .(1)، 21، مجلة جامعة األزهر بغزة، االجتماعي لدى الشباب الفلسطيني"

 م استرجاعه على الرابط:ت

https://www.google.jo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=

rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOmsn5neXJAhVK9HIKHZ_sDm0QFggwMAQ

&url=http%3A%2F%2Fwww.alazhar.edu.ps%2Fjournal123%2FattachedFile.

asp%3Fseqq1%3D1546&usg=AFQjCNGL9J44XJk2lG7ZFWh6OrCpXxuNZ

w&sig2=XXrJVOrH3zHJ4tKRjadm1A 

 

http://www.alukah.net/culture/0/72322/#ixzz3tzKCfjky
http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/4472/1/دور%20وسائل%20الإعلام%20في%20تفعيل%20قيم%20المواطنة%20لدى%20الرأي%20العام.pdf
http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/4472/1/دور%20وسائل%20الإعلام%20في%20تفعيل%20قيم%20المواطنة%20لدى%20الرأي%20العام.pdf
http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/4472/1/دور%20وسائل%20الإعلام%20في%20تفعيل%20قيم%20المواطنة%20لدى%20الرأي%20العام.pdf
http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/4472/1/دور%20وسائل%20الإعلام%20في%20تفعيل%20قيم%20المواطنة%20لدى%20الرأي%20العام.pdf
https://www.google.jo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOmsn5neXJAhVK9HIKHZ_sDm0QFggwMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.alazhar.edu.ps%2Fjournal123%2FattachedFile.asp%3Fseqq1%3D1546&usg=AFQjCNGL9J44XJk2lG7ZFWh6OrCpXxuNZw&sig2=XXrJVOrH3zHJ4tKRjadm1A
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 (1الملحق )

 أداة الدراسة

 

 كلية االعالم

 السيدة االعالمية المحترمة، السيد االعالمي المحترم

 .....تحية طيبة وبعد

ائل اإلعالم في الحد من ظاهرة العنف اإلجتماعي في دولة يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان " دور وس
الكويت من وجهة نظر الشباب الجامعي الكويتي "  وذلك الستكمال الحصول على درجة الماجستير 
في االعالم من جامعة الشرق األوسط في األردن، وألغراض هذه الدراسة فقد قام الباحث بتطوير هذه 

 االستبانة.

 ب الباحث الحصول عليها تتعلق بوجهة نظركم حول فقرات االستبانة.البيانات التي يرغ

أرجو التكرم باإلجابة عن جميع فقرات االستبانة، علمًا بأن النتائج التي ستخلص إليها الدراسة متوقفة 
على مصداقية اإلجابة على الفقرات، وأن أي معلومات ستدلون بها سيتم التعامل معها بسرية تامة وهي 

 البحث العلمي فقط.ألغراض 

 شاكٌر لكم تعاونكم وسنزودكم بنتائج الدراسة في حال االنتهاء منها.

 في الحقل الذي يمثل وجهة نظرك (√)مالحظة: يرجى وضع عالمة 

 المشرف الدكتور : رائد البياتي                     الباحث   محمد الفيلكاوي  
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 انثى
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   م.

 العبارة
 مرتفعة

 مرتفعة جدا
 قليلة جدا قليلة  متوسطة

      األول :  الدور اإليجابي للحّد من ظاهر العنف االجتماعيالمجال 
لعبـــت وســــائل اإلعــــالم دورا إيجابيــــا فــــي الحــــد مــــن  5

   .ظاهرة العنف االجتماعي

   

ـــة توجـــد إســـتراتيجية 2 ـــادرة إعالمي ـــى ق ـــة عل ـــيم تنمي  الق
ـــة ـــذ التـــي االجتماعي ـــدعو العنـــف تنب ـــى وت  الحـــوار إل
   .المجتمع أفراد بين والتواصل

   

تقــوم وســائل اإلعــالم ببــث رســائل مناهضــة للعنــف  4
تســـــــاعد مـــــــن خاللهـــــــا علــــــــى الحـــــــد مـــــــن العنــــــــف 

   .االجتماعي

   

تعمــل وســائل اإلعــالم علــى تــوفير الحــوار والنقــاش  8
الفعـــال عبـــر الوســـائل اإلعالميـــة المتنوعـــة للحـــديث 

   .عن ظاهرة العنف االجتماعي

   

اهرة العنـــف مـــن ظـــ للحـــد الدراميـــة األعمـــال تســـخير 0
يجاد الجامعي    .والنافع السليم الترفيه وسائل وا 

   

 فـــي عظيمـــا دورا اإلعـــالم لوســـائل يكـــون أن يمكـــن 4
 اللفظـــي) أشـــكاله بكـــل العنـــف االجتمـــاعي مواجهـــة

ــــــــت خــــــــالل مــــــــن(،الرمــــــــزي ،الجســــــــدي  القــــــــيم تثبي
 إلـــى بـــاللجوء األفـــراد وتوعيـــة وتـــدعيمها اإلجتماعيـــة

 اآلخــرين مــع التعامــل عنــد والعقــل الحــوار اســتخدام
   .مشاكله حل في

   

 والحقـــــــائق والمفـــــــاهيم بالمعلومـــــــات األفـــــــراد تزويـــــــد 2
   العنـــــــف ظـــــــاهرة عـــــــن الناتجـــــــة بأخطـــــــار المتعلقـــــــة

   



69 

 

   م.
 عنــه ينــتج ومــا الطفــل تربيــة فــي العنــف كاســتعمال)

( المدرســة فــي نتائجــه وضــعف نفســية مشــكالت مــن
ــــــوب والطــــــرق واألســــــاليب وأســــــبابها  إتباعهــــــا المطل

 .وقوعها يلتفاد
 ســـلوك األفـــراد اكتســـاب إلـــى اإلعـــالم تعمـــل وســـائل 4

 الـذي الحـوار واستخدام اآلخرين احترام هو حضاري
   .المجتمع لتحضر مقياسا يعد

   

 وعــي لتنميــة أشــكالها بمختلــف اإلعــالم تقــوم وســائل 4
   .العنف حوادث بأخطار األفراد

   

ـــة الرســـالة تعتبـــر 55 ـــر اإلعالمي  اإلتصـــال عناصـــر أكث
ـــــة  الجمـــــاهير، لـــــدى اإلقنـــــاع إلحـــــداث وقـــــدرة فعالي
   .وسلوكاتهم واتجاهاتهم أفكارهم لتغيير

   

ـــر الوســـائل اإلعالميـــة المرئيـــة أكثـــر تـــأثرا مـــن  55 تعتب
غيرهــــا فــــي التــــأثير علــــى األفــــراد فــــي نبــــذ العنــــف 

   .االجتماعي

   

ـــدعم اإلدارات الجامعيـــة دور وســـائل اإلعـــالم فـــي  52 ت
   .ظاهرة العنف الحد من

   

توجــد قــوانين وتشــريعات حازمــة تمنــع عــرض أفــالم  54
   .الرعب على القنوات العامة

   

تســلط وســائل اإلعــالم الكويتيــة الضــوء علــى ظــاهرة  58
   .العنف االجتماعي

   

تســـهم البـــرامج الثقافيـــة المرئيـــة والمســـموعة المقدمـــة  50
افيــة فــي تشــكيل عقــل الشــباب ووجدانــه وفــق رؤى ثق

   .توعوية تشجع على التجديد والتطور في المجتمع

   

تعمــــل وســــائل اإلعــــالم بكافــــة صــــورها علــــى تقــــديم  54
  بـــرامج إذاعيـــة وتربويـــة تســـهم فـــي الحـــد مـــن ظـــاهرة 
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   م.
 .العنف الجامعي

 المجال الثاني :    الدور السلبي لوسائل اإلعالم في تنمية العنف االجتماعي

52 

 م المرئيـــــة والمســـــموعة مــــــنوســـــائل اإلعـــــال تعتبـــــر
 نتيجــة العنــف االجتمــاعي النتشــار المســببة العوامــل
 مليئــــــة متحركــــــة رســــــوم أو العنــــــف أفــــــالم مشــــــاهدة
 .العنف بمشاهد

  

   

54 
 لظــاهرة الشــاملة اإلعالميــة بالمعالجــة االهتمــام عـدم

 أيضـا وأشـكالها، ونتائجها أسبابها كل وتبيان العنف
 .األخرى بالظواهر عالقتها

  

   

54 

 قـادرا ومتخصصـا، علميـا مؤهال صحفي وجود عدم
 ومتوازنــة موضــوعية بطريقــة الظــاهرة معالجــة علــى

 علـــــى يكـــــون كمـــــا ويناقشـــــها، اآلراء جميـــــع يطـــــرح
 العنف بقضايا الخاصة بالقوانين واسعة معرفة

  

   

25 
 العنف في وسائل اإلعـالم ظاهرة عن الحديث يكثر
 وبشــكل، ه فقــطأو عنــد وقوعــ  فقــط، المناســبات فــي
 مستمر. غير

  

   

25 
 االنترنــــت عبــــر أللعــــاب والمســــتمر الــــدائم اإلطـــالع

 منتـوج عـن عبـارة السـينما أو التلفزيـون فـي العنف”و
 .عنيف عالم عن صورة يخلق إعالمي

  

   

22 
 وســـائل مختلـــف بـــين والتعـــاون التكامـــل وجـــود عـــدم

 كــل تقـوم حيـث الظـاهرة، عــن الحـديث عنـد اإلعـالم
 .منفرد بشكل عنها الحديث يف وسيلة
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