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 ملخص
تهدف هذه الدراسة الميدانية إلى معرفة مدى تـأثير البـرامج التلفزيونيـة غيـر                     

لقـد تـم   . األردن فـي  األحداث األربعةمراكز تأهيل  األخالقية على سلوك نزالء جميع   
صـلت  وقـد تو  .  ذكرا ٢١٥عددهم   البالغ   األحداث المبحوثين  على جميع    ةتوزيع استبان 

  :  إلى ما يليالدراسة
يـشاهدون  % ٢٠من األحداث يشاهدون الفضائيات األردنية والعربيـة و        %٩٥,١ -

  . الفضائيات األجنبية
صـحن القـط   % ٩٣,٣من أفراد العينة يوجد في بيوتهم جهـاز تلفـاز و     % ٩٤,٤ -

% ٧١,٨و. يشاهدون التلفاز ساعتين في اليوم    % ٨١,٢نترنت و إاشتراك   %١٤,٤و
يشاهدون أفالم البطوالت الخارقة،    % ٥٦,٩وج المصارعة والكاراتيه    يشاهدون برام 

قالوا بأنهم كانوا يقلدون ما     % ٤٨يشاهدون مسلسالت الرعب والدماء، و     %٥٤,٦و
  لهـا  اإلباحية كان أن مشاهدة األفالم    الدراسة  كذلك بينت   . يرونه على شاشة التلفاز   

 مثل التخيل بالمشاركة والرغبة ،ا سلوك األحداث أثناء المشاهدة وبعدهفيكبر األثر أ
  . يشاهدونهفي التطبيق والسهر ألوقات متأخرة من الليل وتقليد ما 

 .برامج تلفزيونية، انحراف أحداث، فضائيات تلفزيونية: الكلمات المفتاحية

Abstract 
      This field study aimed at recognizing the extent of the effect of immoral 
TV programs on the behavior of all the juveniles in the four Jordanian 
rehabilitation centers. The sample was composed of 215 males. 95.1 %  
of them watch Jordanian and Arab satellite TV stations, and 20% watch 
foreign TV stations. 94.4% of the members of the sample have TV sets in 
their houses, 93.3% have satellite dishes and 14, 4% have internet 
subscription. 81.2% watch TV for two hours daily. 71. 8% watch wrestling  
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االتصال  وسائل   أكثريعتبر التلفزيون من          

 األطفالالجماهيري جذبا للمشاهدين، خصوصا     
والشباب لما يتميز به من صـوت وصـورة    

 كبير فـي وللتلفزيون دور   .  ومؤثرات ألوانو
 االجتماع  كان علماء وقد  . االجتماعية تنشئتهم

نه وسيلة ثانوية في عملية     أ على   إليهينظرون  
 والمدرسـة   واألصـدقاء  األسرة بعد   ئةتنشال

 في الوقت   أصبحنه  أ إال ،والمجتمع بوجه عام  
 ،االجتماعية شئةتنال في عملية    أولياعامال   الحاضر
 والـصديق والمدرسـة     األسرة جانب دور    إلى

والمجتمع في تغيير معلومات واتجاهات وسلوك      
و سلبا، ويـؤثر علـى   أ إيجابا والشباب  األطفال

 تأثيرية والعقلية والجسدية معا، وله صحتهم النفس
 رسائله من مشاهد عنف هخطير عليهم لما تحتوي

عدوانيا قد قد تولد فيهم سلوكا   جسديةأو لفظية
 انحرافهم عن قيم المجتمع وعاداتـه       إلىيؤدي  
 الميدانيـة منـذ    الدراسات   أثبتتوقد  . وقوانينه

 إلـى  الخمـسينيات    التلفزيوني فـي  بداية البث   
 عالقـة بـين العنـف       ن هناك أالي  الوقت الح 

 الشاب عن   أوالمتلفز والسلوك العدواني للطفل     
طريق تقليد ما يراه على الـشاشة الـصغيرة،         

و أ القيام بعمل عدواني     إلىحيث يندفع المشاهد    
تقمص شخصية شريرة في أفـالم المغـامرات    

 مشاعر لديه قد تقوده     أو أفكار وتوليد ،والرعب
 مما قـد يجعـل فـي        ، العنف في المستقبل   إلى

 . لديه في واقع الحياة    مألوفاالمستقبل العنف شيئا    
 إلـى  الدراسات التي توصلت نتائجها      أهمومن  

وجود عالقة بين العنف التلفزيوني و الـسلوك        
   : انحرافهم ما يليأو لألطفالالعدواني 

سلسلة دراسات معهد الـصحة النفـسية        - ١
 المعهد  أجراهاوهي دراسات   األمريكي،  

  التـابع األمريكيون مع الجراح العام     بالتعا
مـدى   األمريكية علـى  لوزارة الصحة   

قـد  و )١(١٩٧٢-١٩٥٢عشرين عاما من    
 عالقة مباشرة بينت الدراسات عن وجود     

بين العنف التلفزيوني والسلوك العدواني     
ن المشاهد  أ، حيث   األطفالللمشاهد خاصة   

 المالحظة ويقوم   يتعلم العدوان عن طريق   
  . رض الواقعأ بتطبيقها على

and Karate programs, 56. 9 watch super heroism films, 54. 6% watch blood  
and horror films, and 48% imitated the content of the films they were 
exposed to. The study also showed that immoral films have big influence on 
the behavior of the juveniles during and after TV viewing such as 
imagination, desire to apply in their daily life, imitation and staying awake 
for late nights.  
Key words: TV programs, Juveniles, TV Satellites. 
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 Bandura, Ross 1963, Gouldدراسات  - ٢
& Shafer 1986, & Ross, Anderson 
1983, and Huseman, lagetrtz & 

Eron 1984)ن هناك عالقة أ التي بينت ب
بين تعرض المـشاهد لمـشاهد العنـف      

 العدواني عن طريق    أووالسلوك العنيف   
 وخاصة تقمـص دور     ،تقليد المشاهد لها  

  .  فيهااألبطال
 Birkiwitz, 1984 & Bushman ادراست - ٣

اللتان بينتا بان العنف التلفزيـوني       1998
   .لى ترسيخ العنف في ذاكرة المشاهدإيؤدي 

 Mustonen & Tennenbaumدراسات  - ٤

& Zilman 1974 and Pulkinnen 1993 
ن العنف التلفزيوني قد يثير     أبينت ب   التي

 زيادة  إلى مما قد يؤدي     ،مشاعر المشاهد 
  .  سلوكه العدوانيفي

 Gunter, 1994, 1985, 1983دراسات - ٥

Atkin     أن إلـى وقد توصلت الدراسات 
العنف المتلفز يزيد من قبول العنف فـي        

  . واقع الحياة
 Fishbach & Singer, 1991 دراســة - ٦

ن العنف التلفزيوني يـساعد     أالتي بينت ب  
المشاهد على التنفيس عم يجول في نفسه       

 من مشاعر العنف

 ,Fowls, 1999, Fredmanدراسـات   - ٧

2002 & Clapper, 1960, U. S. A 
Department of Health & Human 

Services, 2001 . ــذه ــت ه ــد بين وق

 العنف التلفازي قـد يولـد       أنالدراسات  
سلوكا عدوانيا لدى المـشاهد بطريقـة       

 .  غير مباشرةأومباشرة 

 Theories 

of TV Violence :  
 تأثيراتهظل موضوع العنف التلفزيوني و          

 الشباب محـور  والمحتملة على سلوك األطفال     
اهتمام علماء االجتماع، وعلماء النفس وعلماء 
النفس االجتماعي وعلماء الجريمة على مدى      
العقود الستة الماضية، حيث انصبت جهودهم      
على محاولة الـربط بـين مـشاهد العنـف          

 االنحراف  أودوان   الع أوفزيوني، والعنف   لالت
وقد تمكنوا من وضع    .  والشباب األطفاللدى  

 العنـف   تـأثيرات  التالية لتفـسير  النظريات  
 األطفـال  المـشاهدين مـن      التلفزيوني على 

  : الشبابو

: نظرية التعلم مـن خـالل المالحظـة        -١
Observational Learning Theory :  

 يمكن لمشاهدي   بأنهترى هذه النظرية          
اللفظـي  ( يتعلموا السلوك العدواني     أنالتلفزيون  
بالمالحظة من خالل مشاهدة برامج     ) والجسدي

 أن أي. )٢(تحتوي على مـشاهد مـن العنـف       
المشاهد يطبق السلوك العدواني الذي الحظـه       

وهـذا يعنـي أن     التلفزيونية،   المشاهدة   أثناء
  التلفزيون يشكل اتجاهات المـشاهدين سـلبا       

  . إيجاباً أو
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  :Arousal Theory :ارة نظرية اإلث-٢
 تعرض المشاهد   نأالنظرية  تقول هذه         

ثيـره  تلبرامج تحتوي على مشاهد من العنف    
. )٣( زيادة في سـلوكه العـدواني    إلى يؤدي   مما

 العنف التلفزيوني مسؤولة    أن مشاهد وهذا يعني   
  . المشاهدعن زيادة السلوك العدواني لدى 

  : Justification Theory :نظرية التبرير -٣
 األشـخاص تقول هذه النظريـة بـان             

العدوانيين يحبون مشاهدة البرامج التلفزيونية     
 العنـف يـؤدي  التي تحتوي على مشاهد من    

. )٤(أنفـسهم  أمام سلوكهم العدواني    إلى زيادة 
 نتيجـة   التلفزيوني هي  العنف   أن مشاهدة أي  

  . للسلوك العدواني وليست سببا في وقوعه

  :Catharsis Theory نظرية التطهير -٤
 تعرض المشاهد   النظرية بان تقول هذه         

 تحتوى على مـشاهد   التلفزيونية التي للبرامج  
 أي. )٥(عنف يقلل من الدوافع العدوانية لديـه      

 ن مشاهدة مشاهد العنف على شاشة التلفزيون      أ
  . العدوانيتقلل من السلوك 

  تساعدالسابقة التي أهم النظرياتإن من       
  : هيفسير نتائج هذه الدراسة في ت
حيـث بينـت    : بالمالحظةنظرية التعلم    - ١

نتائج الدراسة الحالية أن لألفالم اإلباحية      
تأثيرات كبيرة على الحدث أثناء المـشاهدة       

وجود تأثيرات   :التاليوبعدها على النحو    
 في معظم الجوانب مثل التخيل بالمـشاركة     

 والرغبة فـي    ،)٢,٣١(بمتوسط حسابي   
ــق ــات )٢,٣٠ (التطبي ــسهر ألوق ، وال

  ). ٢,٢٤(متأخرة بمتوسط حسابي 
حيـث احتلـت بـرامج      : اإلثارةنظرية   -٢

المصارعة والكاراتيه النسبة األعلى من     
تالهـا أفـالم    ) ٧١,٨(المشاهدة بنسبة   

ــسبة   ــة بن ــوالت الخارق ، )٥٦,٩(البط
 ). ٥٤,٦( ومسلسالت العرب والدماء بنسبة

 Problem of the Study:  
 التعرفتكمن مشكلة الدراسة في محاولة            
 مدى تأثير البـرامج التلفزيونيـة غيـر         إلى

 األحـداث باإلجابـة   األخالقية على انحراف    
  : التاليةعلى األسئلة 

ما أسباب تواجد األحداث فـي مراكـز         -
  التأهيل؟

ما الفنون البرامجية والفيلمية المفـضلة       -
  للمشاهدة من قبل األحداث؟

ثيرات لمشاهدة الفنون البرامجيـة     ما التأ  -
  المختلفة على األحداث؟ 

  ما جنسية القنوات التلفزيونية المشاهدة؟ -
  نماط المشاهدة للحدث؟أما  -
هل توجد عالقة بين الـدخل الـشهري         -

لألسرة وسبب وجود الحدث في مراكز       
  التأهيل؟

هل توجد عالقة بين الحالة االجتماعيـة        -
  أهيل؟لألب وتصنيف الحدث في مراكز الت
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والوقت  ،هل للمستوى التعليمي لألب عالقة -
  الذي يقضيه الحدث في المشاهدة؟

  هل لمكان السكن عالقة بالقنوات المشاهدة؟ -
هل هناك عالقة بـين امـتالك غرفـة          -

خاصة بالحدث ومشاهدة األفـالم غيـر       
  األخالقية؟

 Objective of the Study   
سليط الضوء   ت إلىتهدف هذه الدراسة          

على مدى العالقة بين البرامج التلفازية غيـر    
 المودعين فـي    األحداثاألخالقية وانحراف   

  األحداث األربعـة فـي     تأهيلجميع مراكز   
  قبل إيداعهم فـي مراكـز التأهيـل        ،األردن
  . األربعة

 Importance of the 
Study   
 بقةهذه الدراسة هي امتداد للدراسات السا           

 وأثـره علـى     لتلفـازي االتي تناولت العنف    
 أنهـا  في   أهميتهاحداث، وتكمن   األطفال واأل 

 من نوعها التي اشتملت على      األولىالدراسة  
 األحداث تأهيلمسح شامل لجميع نزالء مراكز      

البـرامج   لمعرفـة مـدى تـأثير        ؛األردنفي  
  . التلفازية على سلوكياتهم المنحرفة

 Methodology  
   وكميـة  هذه دراسة وصـفية تحليليـة          
على األرقام للوصول إلـى الحقـائق       تعتمد  

 منهج وقد تم استخدام. واالستدالالت المطلوبة

المسح الشامل باعتباره جهدا علميـا منظمـا        
 ،يسهم في الحصول على معلومات عن الظاهرة      

 . االهتماموموضوع الدراسة 

جل أستبانة من   لقد تم تصميم ا   : الدراسة أداة
غراض الدراسة التي تهـدف     جمع البينات أل  

 التعرف على دور الفضائيات على سلوك       إلى
  .حداثاأل

للتحقق من صـدق األداة قـام       : صدق األداة 
الباحثان بعرضها بعد إعدادها في صـورتها       
األولية على عدد من األساتذة المختصين في       

 ومـن ثـم إجـراء       ،اإلعالم ألخذ مالحظاتهم  
الت الالزمة للتأكد من قدرتها على تحقيق       التعدي

الهدف من البحث، وقد تم تعديل صياغة بعض        
الفقرات وإلغاء أخرى، وإضافة بعض الفقرات       

  . في ضوء مالحظات المحكمين

يقصد بها ثبـات    : إجراءات الثبات والتحليل  
النتائج التي تعززها أداة القياس إذا مـا تـم          

 ن مختلفتين،تطبيقها أكثر من مرة على مجموعتي  
 الثبات يشير إلـى إمكانيـة       نأآخرون ب ويرى  

تكرار تطبيـق   الوصول إلى نفس النتائج عند      
فراد في نفس المواقـف  المقياس على نفس األ  

  والظروف

يتكـون مجتمـع    : مجتمع الدراسة وعينتها  
حداث الدراسة من جميع نزالء دور تأهيل األ      

  . ذكرا) ٢١٥( البالغ عددهموفي األردن 



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

  

 ١٩٤ 
  

١٢٢٠ ،٢ العدد ،١٨ المجلد ،المنارة

 Limitations of the 

Study:  
لقد بدأت هذه الدراسة الميدانية في شهر            
. ٢٠١٠ وانتهت في شـهر آذار       ٢٠٠٩أيار  

 ماكن فهن مراكز تأهيل األحداث    أما بالنسبة لأل  
  . ربدإفي معان وعمان والرصيفة و

 Operational 
Definitions  

صـغير الـسن أو     : نـي يع في اللغة    الحدث
، أما في قانون األحداث األردنـي       )٦(القاصر

كل شخص أتم السابعة ولم     : فهو ١٩٦٨لعام  
سواء كان ذكرا   عمره،  يتم الثامنة عشرة من     

حداث هم األشـخاص الـذين      فاأل .)٧(أم أنثى 
يجنحون عن قيم المجتمع وقوانينه ويرتكبون      
أفعاال تضعهم تحت طائلـة القـانون وتقـل         

  . عاما عن ثمانية عشر أعمارهم
أي مؤسسة إصـالحية    : حداثدار تأهيل األ  

حكومية أو أهلية يعتمـدها وزيـر التنميـة         
حداث وتعليمهم علميا   االجتماعية إلصالح األ  

 على أساس أنها مؤسسة إصـالحية     )٣(ومهنيا  
  . وليست عقابية

 
أثـر  : بعنـوان ) ١٩٩٧(الدوري  دراسة      

ف والجريمـة علـى الناشـئة فـي        برامج العن 
   األطفال  إلى أن  الدراسة   قد توصلت و. الكويت

  يميلون إلى تقليد ما يشاهدونه على الـشاشة        
  هيوأن أعلى نسبة للتقليد  ،أعمارهم زادت كلما

  . )٨( تزيد أعمارهم على الثالثة عشرةللذين
وسائل تأثير  ": بعنوان) ١٩٩٩ (شومان دراسة
حداث فـي المملكـة      على انحراف األ   اإلعالم

حيـث هـدفت الدراسـة      ". العربية الـسعودية  
لإلجابة عن سؤال هل لإلعالم خصوصا أفالم       
العنف دور في جنوح األحداث؟ ولإلجابة عـن        
هذا السؤال تم توزيع اسـتبانة علـى أفـراد     

وتوصلت الدراسـة إلـى     . العينة المستهدفة 
العديد من النتائج الهامة منها ميل الجـانحين        

لبرامج والمسلسالت واألفالم التـي     لتفضيل ا 
تتضمن عنفا وجريمة مقارنـة بتفـضيالت       

بغض النظر عن مدى شرعية أو ال     العاديين،  
  .)٩(شرعية استخدام العنف

 الـشباب : "، بعنوان)١٩٧٥ (دراسة نبيل حسن 
مجلة اإلذاعة والتلفزيون،   " وانحراف األحداث 

القاهرة، سلسلة كتاب اإلذاعة والتلفزيون رقم      
 على عينة من    التي أجريت  .)١٠(١٩٧٥ ،٣٧

الشباب المنحرفين الذين أسهم التليفزيون في      
انحرافهم، حيث هدفت الدراسة إلى التعـرف       

 آثار التليفزيون المؤدية إلى هذا االنحـراف        إلى
 مـن  ١٥٠(شـاب   ) ٢٠٠(لدى عينة قوامهـا     

) ٦٠( باإلضافة إلـى     ،) من اإلناث  ٥٠الذكور،  
باحثين فـي مجـال      من المحققين وال   اًمتخصص

الشرطة وعلم االجتماع، وقد تم اختيار العينـة        
من المودعين بـبعض الـسجون والموقـوفين        

التربية بمـدينتي   ببعض أقسام الشرطة ودور     
القاهرة والجيزة، وتشير نتائج الدراسة إلـى       
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أن البرامج المفضلة لدى المنحرفين الـشباب       
 ،هي األفالم والحلقات والمغامرات البوليسية    

أنهم يرغبون في تقليـد شخـصيات تمثـل       و
دائمـا،  أدوار العنف وشخصيات تمثل الشر      

وأن األشياء التي رأوها وحـاولوا تقليـدها        
السرقة والرقص والغناء والشهرة والمـال،      

من أفراد العينة أن التليفزيـون      % ٥٠ويرى  
 ،كان أحد أسباب مـشكالته التـي يعانيهـا        

 ويـرى ارتكبـه،   وساعدت على الخطأ الذي     
األخرى من أفراد العينة أن التليفزيون      % ٥٠

وإن لم يكن عامال مباشرا لالنحراف إال أنـه      
  . كان سببا أساسيا في انحرافهم

 Foreign Study 
 (Stein et al, 1981) شتاين واخريندراسة 
تأثيرات العنف وأفالم الحركة فـي      : "بعنوان

دى األطفال  التلفاز على السلوك االجتماعي ل    
تكونت عينة الدراسـة    . )١١(في والية تكساس  

 في سن ما قبـل      أنثى و طفال ذكراً ) ٦٦(من  
المدرسة، وتم وضعهم في ظروف مختلفـة،       

ولـد،  (حيث قسموا العينة إلى مجموعات ثنائية       
في وعرضوا عليهم مقاطع تلفازية مختلفة      ) بنت

 وقد ،)عنيفة جدا، قليلة العنف(درجة العنف مثل    
حظة سلوك األطفال قبل وبعـد عـرض   تم مال 
 وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتـائج        ،المقاطع

عنـد   األطفال قد ارتفع      أن تركيز  :من أهمها 
عرض المقاطع التي تحتـوي علـى مـستوى       

  حـال من العنف، وأن سلوك األطفال أصبـع

أكثر عنفا وعدوانية أثناء اللعب بعد عـرض        
  . مشاهد العنف عليهم

 & Mattrteige)  وفيتـر مـاترتيجي دراسة 

Vetter, 1999)العنف التلفازي في :  بعنوان
بينت الدراسة   .)١٢(الواليات المتحدة األمريكية  

أن للتلفاز دورا كبيـرا فـي التـأثير علـى           
المشاهدين بمختلف أعمارهم أطفاال كـانوا أم   
مراهقين، ولقد أكد العديد من أفـراد العينـة         

ورهم ذلك بإجاباتهم التي أكـدوا فيهـا شـع        
بالتنويم المغناطيسي عند مـشاهدتهم ألفـالم       

كما أنها تجعلهم أقل طاقة وتجعلهـم       العنف،  
 ذالك مـن التـأثيرات   إضافة إلى غير  أغبياء  

 . السلبية عليهم

 ,Marina & Katheryn) مارينا وكاثريندراسة 

العالقة بين التعرض لمشاهدة    : " بعنوان (2000
 إلـى  العنف في التلفاز مـع ميـل المـراهقين       

سنة فـي  ) ٢٢-١١(المجازفة في العمر ما بين     
 أن  إلـى ، أشارت نتائج الدراسـة      )١٣("بريطانيا

هناك صلة بين التعرض للعنف في التلفاز على        
شكل دراما عنيفة وبرامج الجرائم والرياضـات    

 وبين المشاركة فـي مختلفـة أنـواع         ،العنيفة
النشاطات المجازفـة مثـل إدمـان الكحـول،         

ء القيـادة، واالنحـراف، والقيـادة       وتناولها أثنا 
المخدرات، غير أن قـوة     المتهورة، وتعاطي   

هذه الصلة تتنوع بحسب ما يتعـرض إليـه         
المراهقون، فالتعرض إلى الدراما العنيفة بشكل      

  . خاصة يؤثر سلبا على سلوك المجازفة
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 ,Yalcin et al) نييالـسين وآخـر  دراسة 

العوامـل المـؤثرة جـراء      :  بعنوان (2002
هدة التلفاز على األطفال مـا قبـل سـن       مشا

حيث تكونت   .)١٤(المدرسة وفي سن المدرسة   
رجل وامرأة، حيث   ) ٤٠٠(عينة الدراسة من    

وزعت عليهم استبانات لتبيان عادات مشاهدة      
التلفاز عند أطفالهم والقنوات التي يشاهدونها      

 وأثر تلك القنوات علـى تـصرفات        ،بالعادة
ت الدراسـة إلـى   أطفالهم في تركيا، وقد توصل   

 أن فترة المـشاهدة لـدى       :عدة نتائج من أهمها   
أطفال ما قبل سن المدرسة أطول منها لـدى         
التالميذ الذين هم في سن المدرسة، وأن اآلباء 
قد صرحوا بأن مشاهد العنف علـى قنـوات    
  .التلفاز لديها تأثير سلبي على سلوك أطفالهم

 ,Myers) ميرس وايجليستون وسمواكدراسة 

Eggleston & Smoak, 2003)ــوان :  بعن
جريمة قتل جنسية لحدث متـأثر بـاإلعالم        "

يصفون فيها حدثا بلغ من العمر       ،)١٥("العنيف
عاما عندما ارتكب جريمة قتل جنسية      ) ١٣(

 في الواليات  Slasher" الجارج" تأثرا بفلم اسمه    
 امـرأة المتحدة، حيث ارتكبت الجريمة ضـد        

دراسة لدور  سكنت في الجوار، كما تعرضت ال     
مثـل  عوامل أخرى على انحراف األحـداث        

النمو غير الطبيعي للطفل، باإلضافة إلى حدة       
المزاج والعـصبية، وعـدم كفـاءة العائلـة،         

 العنيف  والمرض العقلي، باإلضافة إلى اإلعالم    
  مـ والذي قد يؤدي إلى ارتكاب الجرائ،المشاهد

  . الجنسية
 فــي (Palermo, 2005) بــاليرمودراسـة  

السلوك اإلجرامي  : "اليات المتحدة بعنوان  الو
لدى المراهقين، هل العنف في التلفـاز أحـد       

 يقدم الباحث دراسة حول اآلثار      )١٦("المذنبين؟
السلبية واإليجابيـة لبـرامج التلفـاز علـى         
المشاهدين الصغار فـي الجـو االجتمـاعي        
العنيف الذي يعيشون فيه، ويتفق هذا الباحث       

أنها ليـست البـرامج     مع الباحثين اآلخرين ب   
وحدها هي التي تتسبب في العنف المؤدي إلى 
الجريمة، ولكن البرامج المحتوية على العنف      
هي التي تؤثر سلبا على األفراد الذين لـديهم         

 تعرضوا لذلك،   إذا األطفال على   أو ،استعداد
. نموهمأو إلى العنف في مراحل حساسة من        

لـى  ويؤكد الباحث على المسؤولية الملقاة ع     
عاتق الوالدين في اإلشراف علـى عـادات        

  . أطفالهم المتعلقة بمشاهدة التلفاز
 Nofziger)نوفزيجر وكيتـز دراسة للباحثين 

& Kurtz, 2005)عنيفـة حيـاة  ":  بعنوان :
نموذج من أسلوب حياة يربط بين التعـرض        
للعنف والجريمـة العنيفـة التـي يرتكبهـا         

، حيث اعتمـد الباحثـان علـى      )١٧("األحداث
يانات للمراهقين فـي الواليـات المتحـدة        ب

 لعينة وطنية ممثلة ألحداث  (NSA)األمريكية  
عاما، وقاما  ) ١٧ و ١٢(تتراوح أعمارهم بين    

بدراسة العالقة بين األنواع المختلفـة مـن         
التعرض للعنف والجريمة، ويناقش الباحثـان      
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أن التعرض للعنف يشير إلى أسلوب حياة تتسم        
ض للعنف يتنوع بين أن      حيث إن التعر   ،بالعنف

يكون المراهق ضـحية للعنـف، أو مـشاهدة         
تشير نتـائج  . العنف، أو مصادقة زمالء عنيفين  

الدراسة إلى أن مؤشرات أسلوب الحياة العنيف       
  . يعد عامال خطرا للجريمة العنيفة

 بمراجعـة  (Coyne, 2007) كـوين وقامت 
مجموعة من الدراسات السابقة التي تظهـر       

وسائل اإلعالم يمكن أن يؤثر     بأن العنف في    
، غيـر أن  )١٨(على السلوك العـدواني سـلبا     

غالبية هذه الدراسة مبنية على أوضاع مخبرية،       
وال تخبرنا إال بالقليل عن تأثير اإلعالم علـى          

وقامـت الباحثـة   . السلوك اإلجرامي الحقيقـي   
بمراجعة إحصائيات الجريمة ودراسات طويلـة    

لة بين العنـف     بوجود ص  االدعاءمن أجل تقييم    
وصلت الباحثة إلـى أن     . في اإلعالم والجريمة  

العالقة بين العنف في اإلعـالم والجريمـة        
بالعوامل ضعيف بالمقارنة بين عالقة الجريمة 

  . االجتماعية األخرى
رسالة ماجـستير    )٢٠٠٨(دراسة الدسيت،   

العالقة بين مـشاهد العنـف فـي        " بعنوان
 فـي   القنوات الفضائية وانحراف األحـداث    

مركزي عمر بن عبد العزيز وأسامة بن زيد     
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة      :)١٩(في األردن 

العالقة بين مشاهد العنف في القنوات الفضائية        
 بن زيـد    أسامةوانحراف األحداث في مركزي     

لألحـداث فـي األردن     وعمر بن عبد العزيز     

تم توزيع االستبانة على مجتمع . على سلوكهم
ونـة مـن جميـع األحـداث        الدراسة والمك 

الموجودين في مركزي أسامة بن زيد، وعمر   
 )١٠٨(بن عبد العزيز لألحداث البالغ عددهم ا

وقد تم اسـتخدام مـنهج المـسح        . أشخاص
تكمـن  . االجتماعي الشامل في هذه الدراسة    

أهمية الدراسة في أنها من الدراسات الريادية       
التي تكشف عن العالقة بين مشاهد العنف في      

قنوات الفضائية وانحراف األحـداث فـي       ال
وقـد توصـلت    . مراكز األحداث في األردن   
من أفراد  % ٦,٧٩ :الدراسة إلى النتائج التالية   

عينة الدراسة يمتلكون جهازا القطا في المنزل 
من أفـراد   % ٨,٥٢ وأن. قبل ارتكاب الجرم  

ساعات ) ٣-١(عينة الدراسة يقضون ما بين      
% ٥,٣١ وأن. همفي مشاهدة التلفاز في بيوت    

من أفراد عينة الدراسة يفـضلون البـرامج        
من أفراد % ٥٩,٣وإن . األجنبية بدرجة كبيرة

عينة الدراسة يشاهدون التلفاز وحـدهم دون       
بينمـا  . وجود أحد من إخوانهم أو من أسرهم  

من أفراد عينة الدراسـة أنهـم       % ٣,٤٦أكد  
يشاهدون جميع القنوات والمحطات التلفازية     

وأكد . والعربية واألجنبية على السواءاألردنية 
من أفراد عينة الدراسـة أن ال تـأثير      % ٦٣

  . سلبيا للمشاهدة على سلوكهم
ما يميز هذه الدراسة عـن الدراسـات             

السابقة هو أنها الدراسة األولى من نوعها في      
حيث قام الباحثان بمقابلة شخـصية      . األردن
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فـي  لجميع األحداث الموقوفين والمحكومين     
جميع مراكز تأهيل األحداث األربعـة فـي        

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى تأثير     . األردن
البرامج التلفازيـة غيـر األخالقيـة علـى         

 إيداعهم في مراكز  الذين تمسلوكيات األحداث
تتفق نتائج هذه الدراسة مـع نتـائج        . التأهيل

من " األحداثالشباب وانحراف   "دراسة نبيل   
 هي  لدى األحداث مفضلة   البرامج ال  حيث أن 

البوليـسية  األفالم والحلقـات والمغـامرات      
رغبتهم في تقليد شخـصيات تمثـل أدوار        و

وكذلك تتفق وبقية الدراسات إلـى أن     . العنف
التعرض لمشاهد العنف قد يؤثر على السلوك       

 ؛اإلجرامي بطريقة مباشرة أو غير مباشـرة      
ن هناك عوامل تنشئة اجتماعيـة أخـرى        أل

حراف األحداث كالبيئة االجتماعية    تسهم في ان  
  .وطبيعة الشخصية
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: 
تدل النتائج كما يتضح في الجدول رقم             

أن خصائص العينة جاءت على النحـو       ) ١(
 الفئـة   تشـكل وتحت متغير العمر،    ف: التالي

 سنة النسبة الكبيرة من العينـة،       ١٧العمرية  
 ١٢٤حيث جاءت بالمرتبة األولى وبنـسبة       

 سنة  ١٦الفئة العمرية   جاءت  ، ثم   %)٥٧,٧(
، %)١٧,٢( ٣٧ وبنـسبة    نيةالمرتبة الثا في  
 الفئات العمرية الباقية على النحـو       توزعتو

سنة  ١٤و، %)٢,٣( ٥ سنة بنسبة ١٣ :التالي
  %). ١٥,٨ (٣٤ سنة بنسبة ١٥، و%)٦( ١٣

 النتائج كما يتـضح مـن       تدل :الدخل      
دينـار   ٢٠٠خل  ن فئة الد  أ) ١(الجدول رقم   

، %)٥٢,٦( ١١٣جاءت بالمرتبة األولى وبنسبة 
 ٤٠٠ – ٢٠١فئة   في المرتبة الثانية  جاءت  و

 النسبة  وتوزعت%) ٣٥,٧ (٦٨ وبنسبة   ،دينار
 دينار  ٦٠٠ – ٤٠١الباقية على النحو التالي،     

 دينـار   ٨٠٠ – ٦٠١،  %)٧,٧ (١٧وبنسبة  
) ١٢٠٠ – ٨٠١ (وفئـة %) ١,٥( ٣وبنسبة  

ن المستوى أ انيرى الباحث. %)١,٥ (٣بنسبة 
ن أ جداً، خاصة   المعيشي ألسر األحداث متدنٍ   

  فئـة  سر األحداث تقع ضـمن    أغالبية دخل   
  مـع ارتفـاع     دينار، وهذا دخل متدنٍ    ٤٠٠

المعيشة في األردن، وقد يكون سبباً      مستوى  
  . في انحراف األحداث

 جـاء المـستوى     المستوى التعليمي،       
 ٨٧ وبنـسبة    ،ولـى اإلعدادي في المرتبة األ   

وفي المرتبة الثانيـة المـستوى      %) ٤٠,٥(
 وفي المرتبة   ،%)٣٤ (٧٣ وبنسبة   ،االبتدائي

 ٤٩الثالثة واألخيرة المستوى الثانوي وبنسبة      
ن المـستوى   إكما تشير النتائج ف   %). ٢٢,٨(

  .  جداًالتعليمي لألحداث متدٍن
  جاء في المرتبة   الحالة االجتماعية لألب،        

 ١٥٩وبنــسبة ) األم( معــاً نعيــشااألولــى ي
، في حين دلت النتائج عن وجود األب        %)٧٤(

يعيش مع زوجة أخرى بالمرتبة الثانية وبنـسبة     
ــسبة  %)١٢,٦ (٢٧ ــل بن %) ٧ (١٥، وأرم

الحالة  حاالت لم تحدد     ٨و%) ٢,٨ (٦ومطلق  
  %). ٣,٧(وبنسبة ب االجتماعية لأل

 نو تبين أن أباء العينة موزع     مهنة األب،       
ولـى   القطاعات، في المرتبـة األ     كافة على

 ،%)٢٨,٤ (٦٠موظف قطاع عام وبنـسبة      
، %)٢٠ (٤٣ خاص وبنسبة    وموظف قطاع 

 ،%)١٧,٧ (٣٨وعاطل عن العمل وبنـسبة      
  %). ٢٦ (٥٦وأعمال حرة 

 النتـائج أن    تـدل  ،مستوى تعليم األب        
فتحت مستوى  و جداً،   مستوى تعليم األب متدنٍ   

 بلغت  ،وثانويائي، إعدادي،    أمي، ابتد  :تعليمي
وهي نـسبة عاليـة     %) ٨٧,٥ (١٨٨النسبة  

ـ     أن ذلـك يـؤثر فـي       انجداً، ويرى الباحث
سلوكيات األحداث في حين جـاء مـستوى        

 وبكـالوريوس  ، متوسـط ، دبلـوم :تعليمـي 
  %). ١٠,٣ (٢٢وشهادات عليا 

  سكن  شكلت المدينة غالبية،مكان السكن      
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 وفي المرتبة، %)٣٤,٧ (٨٤األحداث وبنسبة 
، %)٢٩,٨ (٦٤الثانية جاءت القرية وبنسبة     

والبادية بنسبة %) ١٩١,١( ٤١مخيم بنسبة الو
فـي  حيـاة   الن  أ ان، يرى الباحث  %)٣,٧ (٨

 أثرت على أفراد العينة بشكل سلبي   المدينة قد 
وأدت إلى انحرافهم من حيث ضعف الترابط       
األسري في المدينة أكثـر منـه فـي الباديـة           

الظـروف   المخيم فيعود إلى  وما قاطن والقرية، أ 
  . المعيشية الصعبة فيه

ن ما نسبته   أ تبين   نوع السكن لألسرة،        
من المالكين للـسكن فـي      %) ٥٤,٨ (١١٨

%) ٣٤,٩ (٧٥ وما نـسبته     ،المرتبة األولى 
  . بدون مقابل%) ٩,٣ (٢٠مستأجرين و

ن مـا   أتبـين   الحالة األسرية للحدث،          
  ونـمن األحداث يعيش%) ٧٨,٦ (١٦٩نسبته 

مع أسرهم وهي نسبة عالية، ويعود ذلك إلى        
 ،طبيعة المجتمع الشرقي المحافظ من جهـة      

وصغر سن الحدث الذي يبقى تحت رعايـة        
ن مـا  أكمـا تبـين   أخرى، األسرة من جهة   

 يعيشون مع    من األحداث  %)٧,٩ (١٧نسبته  
يعيــشون مــع %) ٦ (١٣األم المنفــصلة و

 ٧ زوج األم و   مع%) ٢,٣ (٥زوجة األب و  
  . يعيشون مع األقارب%) ٣,٣(

 أفـراد  ٨ن أ تبين عدد أفراد األسـرة،        
، %)١٤,٩ (٣٨شكل المرتبة األولى وبنسبة     

 أفراد بالمرتبة الثانية بما نـسبته       ١٠ثم جاء   
ن عـدد   أ، يالحظ من النتائج     %)١٤,٤ (٣١

 أفـراد فـأكثر    ١٠أفراد األسرة مرتفع جداً،     
  %). ٣٥,٤ (٧٦شكلوا ما نسبته 
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  ) ٢(جدول رقم 
  توزيع أفراد العينة على سبب الوجود وتصنيف في المركز

  المتغير
  سبب الوجود في المركز

  %  عدد

 8.4 18  القتل

 16.3 35  هتك العرض

 32.6 70  السرقة

 9.8 21  مشاجرة/ مشكلة عادية

 1.4 3  سطو مسلح مع تجارة أسلحة وإرهاب

 3.3 7  مخدرات

 4.2 9  رفاق السوء

 0.5 1  مظاهرات

 9.3 20  شروع في القتل

 85.6 184  المجموع

 14.4 31  لم يحدد

  0 .100  215   المجموع العام
      تصنيفك في المركز

  ___%___  _____عدد_  ________________________
  11.2  24  محكوم
  81.4  175  موقوف

  1.4  3  خرىأ
  94.0  202  لم يحدد
 13  المجموع

215 
6.0 

100.0 

 تشير النتائج كما يتضح في الجدول رقم        
ن السرقة كانت السبب األول للوجود فـي    أ) ٢(

 ،%)٣٢,٦ (٧٠مراكز تأهيل األحداث، وبنسبة     
وفي المرتبة الثانية كان السبب هتك العرض       

المرتبة األخيرة   وفي   ،%)١٦,٣ (٣٥وبنسبة  
   %).٠,٥(المظاهرات وبنسبة 

 أخـرى أدت    اًن هناك أسباب  أتبين من النتائج    
 إلى الوجود في مراكز التأهيل لألحداث، كالقتل      

السوء  ورفاق ،%)٣,٣(والمخدرات %) ٨,٤(
الباحثان يرى  .  وغيرها من األسباب   ،%)٤,٢(

أن هذه األسباب وغيرها مرتبطة بعدد مـن        
 المعطيات والظروف المعيشية للحدث، كالوضع    
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االقتصادي والعادات االجتماعية، فعلى سبيل     
  ومن خالل اللقاء الشخصي مع األحداث      المثال

نها لها صلة بجـرائم     أالذين ارتكبوا القتل، تبين     
  ةـبالنياب حيث دفع الحدث للقيام بذلك الشرف،

  . عن والده أو شقيقه األكبر
ن عدد الموقوفين في    أكما أشارت النتائج          

، %)٨١,٤( وبنـسبة    ١٧٥مراكز التأهيل بلغ    
  . اًمحكوم%) ١١,٢ (٢٤ن هناك أفي حين 

  )٣(جدول رقم 
   العينة على ملكية واحدة من وسائل المشاهدةأفرادتوزيع 

  المتغير  ال  نعم
  %  العدد  %  العدد  ملكية األجهزة

 6 .5 12 4 .94 202  هل تمتلك جهاز تلفاز؟

 0 .50 107 0 .50 107  و دي في دي؟أهل تمتلك فيديو، 

 1 .6 13 9 .93 201  هل تمتلك صحن القط؟

 6 .83 179 4 .16 35  نترنت؟هل تمتلك اشتراك في اإل

 تشير النتائج كما يتضح في الجدول رقم        
أن الغالبية العظمى تمتلك جهاز تلفـاز،       ) ٣(

ن أ كما تدل النتائج     ،%)٩٤,٤ (٢٠٢ونسبته  
يمتلكون الـصحن   %) ٩٣,٩ (٢٠١ما نسبته   
يمتلكـون  %) ٥٠ (١٠٧ في حين أن     ،الالقط
 وفي المرتبة األخيـرة     ،ي دي و دي ف  أفيديو  

  %). ١٦,٤ (٣٥ نترنت وبنسبةاشتراك في اإل

يعزى ذلك إلى عدد من األسباب منها رخص        
الكلفة المادية المتالك التلفزيـون والـصحن       
الالقط من جهة، وأصبح كضرورة اجتماعية      
بالدرجة الثانية، أما أسباب عدم االشتراك في       

العاليـة  نترنت فتعود إلى الكلفـة الماليـة      اإل
  . نترنتلالشتراك في خدمات اإل

  ) ٤(جدول رقم 
  فراد العينة على امتالك غرفة في البيتأتوزيع 

  %  عدد  
  هل لديك غرفة خاصة في بيتك؟

 ال
  نعم

  المجموع
  لم يحدد

  المجموع العام

 
107 
107 
214 

1 
215  

  
49.8 
49.8  
99.5 
0.5 

100.0  
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تدل النتائج كما يتضح في الجدول رقم             
يمتلكـون  %) ٤٩,٨ (١٠٧ن ما نسبته    أ) ٤(

  . غرفة خاصة في المنزل

  )٥(جدول رقم 
  توافر األجهزة التالية في غرفتك الخاصة

  المتغير  ال  نعم
  %  العدد  %  العدد  ملكية األجهزة

 2 .68 146 8 .31 68  جهاز تلفاز

 5 .71 153 5 .28 61  و دي في ديأفيديو، 

 9 .79 171 1 .20 43  صحن القط

 4 .86 185 6 .13 29  نترنتاشتراك في اإل

تدل النتائج كما يتضح في الجدول رقم             
من غرف  %) ٣١,٨ (٦٨ن ما نسبته    أ :)٥(
حداث فيها جهاز تلفـاز، وفـي المرتبـة         األ

نترنـت فـي الغرفـة     إاألخيرة وجود خـط     
 يعود، %)١٣,٦ (٢٩ وبنسبة ،الخاصة للحدث

  وجود ن فكرةأأولها : ذلك إلى عدد من العوامل

و فيـديو فـي     أو خط انترنت    أصحن القط   
غرف األطفال والشباب ما زال عليه تحفـظ        

 وكنوع من الحذر    ،من قبل األهالي من جهة    
من وجود هذه األجهزة في غرف األطفـال        

  . من جهة ثانية

  ) ٦(جدول رقم 
  الوقت الذي يقضيه االفراد في مشاهدة االتي

أقل من 
 ٤-٣  ساعتان  ساعة  ساعة

  ساعات
 ساعات ٥

  فأكثر
  المتغير

الوقت الذي تقضيه في 
متابعة الوسائل التالية 

  يومياً
  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد

Mean  Std. 
Deviation 

 1.4101 1.868 9.1 19 10.1 21 30.8 64 28.4 59 21.6 45  مشاهدة التلفاز

 1.5022 1.724 8.6 14 12.9 21 15.3 25 31.3 51 31.9 52   أو السي ديمشاهدة الفيديو

 1.4975 1.817 9.3 16 12.2 21 23.3 40 24.4 42 30.8 53  مشاهدة الفضائيات

 1.7640 2.169 19.6 32 11.7 19 19.0 31 18.4 30 31.3 51  استخدام اإلنترنت
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تدل النتائج الواردة في الجـدول رقـم              
ن أعلى نسبة مشاهدة للتلفـاز كانـت        أ) ٦(

، وتحــت %)٣٠,٨ (٦٤ة ن وبنــسبيســاعت
 ساعات فأكثر جاءت فـي المرتبـة     ٥متغير  

، بينما جاءت   %)٩,١ (١٩األخيرة، وبنسبة   
مشاهدة الفيديو األكثر مشاهدة تحت متغيـر       

وفـي  %) ٣١,٩ (٥٢أقل من ساعة وبنسبة     
 ٥المرتبة األخيرة لنفس الوسيلة تحت متغير       

 ، ومشاهدة%)٨,٦ (١٤ساعات فأكثر وبنسبة 
اءت في المرتبة األولى تحـت      الفضائيات ج 

%) ٣٠,٨ (٥٣متغير أقل من ساعة وبنسبة      
 ساعات  ٥وفي المرتبة األخيرة لنفس الوسيلة      

، في حين جاء في   %)٩,٣ (١٦فأكثر وبنسبة   

نترنت تحت متغير   المرتبة األولى استخدام اإل   
  %). ٣١,٣ (٥١أقل من ساعة وبنسبة 

يتضح من النتائج أن المتوسطات لحجم            
نترنت والتلفاز والفيديو   لمشاهدة بالساعات لإل  ا

اسـتخدامات االنترنـت    : على النحو التـالي   
) ٢,١٦٩(بالمرتبة األولى وبمتوسط حسابي     

، وفي المرتبة   )١,٧٦٤٠(وبانحراف معياري   
الثانية جاءت مـشاهدة التلفـاز وبمتوسـط        

ــسابي  ــاري ) ١,٨٦٨(ح ــانحراف معي وب
 وفي المرتبة األخيـرة جـاءت     ) ١,٤١٠١(

 DVD وCDمـشاهدة الفيـديو أو أقــراص   
وبانحراف معياري ) ١,٧٢٤(بمتوسط حسابي 

)١,٥٠٢٢ .(  

  )٧(جدول رقم 
  دةـة المشاهـنوعي

 دائما حياناأ نادرا
  المتغير

 Mean %  عدد %  عدد %  عدد  نوعية المشاهدة
Std. 

Deviation 

 710 .0 44 .2 9 .56 116 4 .30 62 7 .12 26  المشاهدة مع األهل

 769 .0 69 .1 7 .18 38 5 .31 64 8 .49 101  المشاهدة مع األصدقاء

 838 .0 74 .1 4 .25 53 4 .23 49 2 .51 107  المشاهدة بشكل فردي

تشير النتائج الواردة في الجدول رقـم             
ن المشاهدة بالدرجة األولى تكون مـع       أ) ٧(

  حيث جاءت تحت متغير دائماً بالمرتبة،األهل
وبمتوســط %) ٥٦,٩ (١١٦بعــدد األولــى و

، )٠,٧١٠(وبانحراف معياري   ) ٢,٤٤(حسابي  
  ل ـبشك المشاهدة جاءت الثانية ةـوفي المرتب

 ٥٣فردي، فقد بلغت وتحت متغيـر دائمـا         
 وبانحراف) ١,٧٤(وبمتوسط حسابي   %) ٢٥,٤(

  ). ٠,٨٣٨(معياري 
ن ذلك يعزى إلى طبيعة     أيرى الباحثان         

لمشاهدة الجماعية مـن    األسرة األردنية في ا   
جهة وعدم وجود أجهزة خاصة باألبناء فـي        
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  . الفردية في كثير من األحيان من جهة ثالثة غرفهم من جهة ثانية، وعدم السماح بالمشاهدة      

  )٨(جدول رقم 
  البرامج والمسلسالت التي يشاهدها األفراد

  المتغير داكبيرة ج كبيرة متوسطة ضعيفة
  

 Mean %  عدد %  عدد %  عدد %  عدد  الفنون البرامجية والفلمية
Std. 

Deviation 

 1.253 2.02 23.8 49 7.8 16 15.0 31 53.4 110  المسلسالت البدوية

 1.033 2.83 32.4 68 32.4 68 21.4 45 13.8 29  األفالم والمسلسالت العربية

 1.124 2.08 16.7 35 16.7 35 23.9 50 42.6 89  األفالم الغربية

 1.149 2.69 33.5 70 23.4 49 21.5 45 21.5 45  عربيةالمنوعات ال

 1.203 2.37 24.5 50 24.0 49 15.7 32 35.8 73  المنوعات الغربية

 1.146 2.90 42.2 84 24.1 48 15.1 30 18.6 37  الفيديو كليب

 1.261 2.67 41.1 86 11.0 23 21.1 44 26.8 56  أفالم الكرتون

 1.340 2.86 54.6 113  4.8 10 12.1 25 28.5 59  األفالم البوليسية والجريمة

 1.179 2.60 30.5 62 25.1 51 17.7 36 26.6 54  الخيال العلمي

 1.320 2.32 33.5 68 6.9 14 17.2 35 42.4 86  الوثائقية

 1.174 2.90 45.9 96 16.3 34 19.6 41 18.2 38  األفالم الغرامية

 1.091 3.15 54.6 113 19.8 41 12.1 25 13.5 28  أفالم ومسلسالت الرعب والدماء

 1.159 3.14 56.9 115 17.8 36  7.4 15 17.8 36  أفالم البطوالت الخارقة

 أفالم ومسلسالت غير األخالقية
  )الجنس(

79 41.4 26 13.6 24 12.6 62 32.5 2.36 1.310 

 1.312 2.23 30.2 60 9.0 18 14.1 28 46.7 93  اإلعالنات التجارية

 1.299 2.44 33.8 69 14.2 29 14.2 29 37.7 77  يةالبرامج اإلخبار

 1.237 2.83 47.3 95 10.4 21 20.4 41 21.9 44  األفالم الرومانسية

 1.091 2.63 27.0 55 29.4 60 23.0 47 20.6 42  البرامج الدينية

 1.198 2.34 24.5 48 20.9 41 18.9 37 35.7 70  البرامج السياسية

 1.137 2.65 32.4 66 20.6 42 26.5 54 20.6 42  البرامج الثقافية

 0.925 3.49 71.8 153 12.2 26 8.9 19  7.0 15  المصارعة والكراتيه
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) ٨(تدل النتائج الواردة في الجدول رقم        
 وتحت متغير كبيرة    هلمصارعة والكاراتي ان  أ

 ١٥٣جداً جاءت بالمرتبة األولـى وبنـسبة        
 ه، كما جاءت المصارعة والكاراتي    %)٧١,٨(

بالمرتبة األولى على كل الفنـون البرامجيـة      
وبانحراف %) ٣,٤٩(والعلمية وبمتوسط حسابي 

الثانية وتحت  ، وفي المرتبة    )٠,٩٢٥(معياري  
متغير كبيرة جداً جـاءت أفـالم البطـوالت      

ــسبة  ــة وبن ــي %) ٥٦,٩ (١١٥الخارق وف
المرتبة الثانية حسب المتوسطات الحـسابية      

والـدماء  جاءت أفالم ومسلـسالت العـرب       
وبانحراف معياري ) ٣,١٥(وبمتوسط حسابي 

جاءت في المرتبة الثالثـة تحـت    ) (١,٠٩١(
  ). متغير كبيرة جداً

 وتحت متغير ضعيفة جاءت المسلـسالت        
ــسبة   ١١٠البدويــة بالمرتبــة األولــى وبن

وقد جاءت في المرتبة األخيـرة      %) ٥٣,٤(
حسب المتوسطات الحسابية، وبمتوسط حسابي 

  ). ١,٢٥٣(وبانحراف معياري ) ٢,٠٢(
أشارت النتائج أن البرامج واألفالم ذات           

الطابع العنيف جاءت في المرتبـة األولـى        
ن ذلك يعـود إلـى      أيرى الباحث   . للمشاهدة

مجموعة من األسباب، أولها أن هذه البرامج       
لها مقدرة على جذب مثل هذه الفئة العمرية،        

دور فـي   كما أنها نوع من التنفيس عن ما ي       
نفوس األحداث، فعلى سبيل المثـال نـسبة        
عالية من األحداث يشاهد األفالم البوليـسية       
والجريمة، في حين تراجعت نسب المشاهدة      

  . وبشكل الفت لالنتباه للمسلسالت البدوية
ن سبب ذلك يعود إلى ابتعـاد       أيرى الباحث   

هذه المسلسالت عن عنصر اإلثارة والتشويق      
  . لهذه الفئة العمرية

  ) ٩(جدول رقم 
  ما القنوات التي تشاهدها

  المتغير
 %  عدد  جنسية القناة

 13.5 29 ردنيةأ

 13.5 29 عربية

 20.0 43 جنبيةأ

 45.1 97 جميع ما ذكر

 92.1 198 المجموع

 7.9 17  لم يحدد

 100.0 215 لمجموع الكليا
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تدل النتائج كما يتضح في الجدول رقم             
ان غالبية العينة تشاهد جميع القنـوات        ) ٩(
حيث أشار إلـى    )  أجنبية – عربية   –أردنية  (

في حين تساوت النتيجة    %) ٤٥,١ (٩٧ذلك  
 ٢٩لمشاهدة القنوات األردنية والعربية بعدد      

ة ن مـشاهد  أكما تـشير النتـائج      %) ١٣,٥(
القنوات األجنبية أكثر من األردنية والعربيـة       

يرى الباحثان أن هذه    %). . ٢٠ (٤٣وبعدد  
النتيجة ذات تبعات مستقبلية من حيـث قـوة     

  :التأثير لهذه القنوات األجنبية

  )١٠(جدول رقم 
  هل قلدت يوماً ما شاهدته على شاشة التلفاز

  المتغير
 %  عدد  التقليد

 48.8 105 نعم

 27.0 58 ال

 12.1 26 الراي

 87.9 189 المجموع

 12.1 26 لم يحدد

 100.0 215 المجموع الكلي

تدل النتائج الواردة في الجـدول رقـم              
 فقد أجـاب    ،ن الحدث يقلد ما يشاهده    أ) ١٠(

فـي حـين    %) ٤٨,٨ (١٠٢بنعم ما نسبته    
  . بعدم التقليد%) ٢٧ (٥٨أجاب بالنفي 

ظريـة  فهذه النتيجة تؤكد مـضمون ن           
لوسائل اإلعـالم بـان     ) المشاهدة(المالحظة  

األحداث يقلدون ما يشاهدونه مـن مـشاهد        
  .تلفزيونية ويطبقونه في واقع حياتهم
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تدل النتائج الواردة في الجـدول رقـم              
ن هناك تـأثيرات تحـدثها مـشاهدة        أ) ١١(

األفالم اإلباحية والجنسية على األحداث أثناء      
ي المرتبة األولى جـاءت      فف ،وبعد المشاهدة 

وتحت متغير كبيرة التخيل بالمشاركة وبنسبة      
وبنفس الوقت جاءت فـي     %) ٥٧,١ (١٠٩

المرتبة األولى حسب المتوسطات الحـسابية،   
 وبانحراف معياري) ٢,٣١(وبمتوسط حسابي 

وفي المرتبة الثانية وتحت متغيـر      ) ٠,٨٥٦(
كبيرة جاءت الرغبة في التطبيق على الواقع       

 وجاءت أيضاً فـي     ،%)٥٣,١ (١٠٢ وبنسبة
الترتيب الثاني حسب المتوسطات الحـسابية      

الثالثة  وفي المرتبة    ،)٢,٣٠(وبمتوسط حسابي   
جاءت الرغبة في الممارسة وتحـت متغيـر        

، كمـا دلـت     %)٤٦,٣ (٨٧كبيرة وبنـسبة    
 وجود تأثيرات قوية في مجاالت      علىالنتائج  

مختلفة وتحت متغير كبيرة كاإلدمـان علـى       
، %)٤٣,٨(مشاهدة لألفالم اإلباحية والجنسية     ال

وعدم الرغبة فـي الـذهاب إلـى المدرسـة          
   %).٤٣,٨(انزعاج من الواقع و، %)٤٣,٨(

 وجود تـأثيرات    لىكما دلت النتائج ع         
بعد المشاهدة، فحسب المتوسطات الحـسابية      
في المرتبة األولى الصداع الشديد وبمتوسط      

لثانية الرغبـة   وفي المرتبة ا  ) ١,٩٩(حسابي  
  ). ١,٩٢(في الممارسة وبمتوسط حسابي 

يرى الباحثان أن تـأثيرات المـشاهدة             
لألفالم اإلباحية والجنسية على العينة كبيـرة       
وتستمر لفترات ما بعد المـشاهدة، ونظـراً        
  لطبيعة التفكير لهذه الفئة فإن مـن األجـدى         
أن توضع التشريعات التي تحرم على األهل       

ــاهي ا ــداث  إلومق ــسماح لألح ــت ال نترن
  . بمشاهدتها
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  )١٢(جدول رقم 
  العالقة بين الدخل الشهري لألسرة وسبب وجود الحدث في المركز

  الدخل الشهري     فأكثر500  500-300  300-200   فأقل200
  

درجة   ٢كا  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  سبب الوجود في المركز
  الحرية

. م
  الداللة

 24 0.006 (a)44.851  13.3 2  2.8 1  19.4 12  3.1 2  القتل

    20.0 3 13.9 5 21.0 13 18.5 12  هتك العرض

    40.0 6 19.4 7 35.5 22 50.8 33  السرقة

    6.7 1 27.8 10 3.2 2 12.3 8  مشاجرة/ مشكلة عادية 

سطو مسلح مع تجارة    
  أسلحة وإرهاب

0 0.0 0 0.0 2 5.6 1 6.7    

    0.0 0 5.6 2 4.8 3 3.1 2  مخدرات

    6.7 1 5.6 2 6.5 4 3.1 2  رفاق السوء

    0.0 0 2.8 1 0.0 0 0.0 0  مظاهرات

    6.7 1 16.7 6 9.7 6 9.2 6  شروع في القتل

تدل النتائج الواردة في الجـدول رقـم              
ن من أهم أسباب وجود األحداث في        أ) ١٢(

 ٢القتـل بنـسبة     : مراكز التأهيل مـا يلـي     
ــة %) ٣,١( ــأكثر و  دي٢٠٠لفئ ــار ف  ١٢ن
 ١ دينـار، و   ٣٠٠-٢٠٠لصالح فئة   %) ١٩,٤(
%) ١٣,٣ (٢ و ، دينار ٥٠٠-٣٣لفئة  %) ٢,٢(

 سـبب هتـك     وتحـت ،  دينار فأكثر  ٥٠٠لفئة  
،  دينار فأقل  ٢٠٠لفئة  %) ١٨,٥(١٢العرض  

،  دينار ٣٠٠-٢٠٠لصاح فئة    %) ٢٠ (١٣و
 ٣ و ، دينـار  ٥٠٠-٣٠٠لفئة  %) ١٣,٩ (٥و
وتحت سبب  ،  دينار فأكثر  ٥٠٠لفئة  %) ٢٠(

   ، دينار فأقل٢٠٠لصالح %) ٥٠,٨ (٣٣السرقة 

 ٧و ، دينـار  ٣٠٠-٢٠٠لفئة  %) ٣٥,٥ (٢٢و
ـ  ٥٠٠- ٣٠٠ة  ـلفئ%) ١٩,٤(  ٦و ،ارـ دين
 بـوتحت سب ،  دينار فأكثر  ٥٠٠لفئة  %) ٤٠(

فئـة  %) ١٢,٣ (٨مشكلة عادية أو مشاجرة     
 ٣٠٠-٢٠٠لفئة  %) ٣,٢ (٢ دينار فأقل و   ٢٠٠
-٣٠٠ فئـة    لـصالح %) ٢٧,٨ (١٠و  ، دينار
دينـار   ٥٠٠فئـة   %) ٦,٧ (١و،  دينار ٥٠٠
و تحت سبب سطو مسلح مع تجـارة        ، فأكثر

،  دينار فأقـل   ٢٠٠لفئة  ) صفر(أسلحة وإرهاب   
%) ٥,٦ (٢و،  دينار ٣٠٠-٢٠٠لفئة  ) صفر(و

لـصالح  %) ٦,٧ (١و  ،  دينار ٥٠٠-٣٠٠لفئة  
 ٢سبب مخـدرات    وتحت  ،  دينار فأكثر  ٥٠٠
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%) ٤,٨ (٣و،  دينار فأقل  ٢٠٠لفئة  %) ٣,١(
 لـصالح %) ٥,٦ (٢و  ،  دينار ٣٠٠-٢٠٠لفئة  
 دينار  ٥٠٠لفئة  ) صفر(و،  دينار ٥٠٠-٣٠٠
%) ٩,٢ (٦وسبب الشروع في القتل     ، فأكثر
لفئـة  %) ٩,٧( ٦و،  دينار فأقـل   ٢٠٠لفئة  

لـصالح  %) ١٦,٧ (٦و،  دينار ٣٠٠-٢٠٠
ــار٥٠٠-٣٠٠ ــة %) ٦,٧(و،  دين  ٥٠٠لفئ

، ٤٤,٨٥١ ٢وقد بلغت قيمة كـا ، دينار فأكثر 
و هي ذات داللة إحصائية على مستوى أقل        

  .%٠١من 

  )١٣(جدول رقم 
  العالقة بين مستوى التعليم للحدث وتقليد ما يشاهده على شاشة التلفاز

  التعليم    ابتدائي  اعدادي  ثانوي
هل قلدت يوماً ما 

شاهدته على شاشة 
  التلفاز

  ٢كا  %  عدد  %  عدد  %  عدد
درجة 
  الحرية

. م
  الداللة

 4  0.354  (a)4.406  65.1 28  49.4 38  57.8 37  نعم

    20.9 9 37.7 29 26.6 17  ال

    14.0 6 13.0 10 15.6 10  ال رأي

تدل النتائج كما يتضح في الجدول رقم             
عن عدم وجود عالقة بين المـستوى       ) ١٣(

  التعليمي للحدث وتقليد ما يشاهده على شاشة 

 وهي  )٤,٤٠٦ (٢التلفاز، حيث بلغت قيمة كا    
  . غير ذات داللة إحصائية
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  )١٤(جدول رقم 
  العالقة بين الحالة االجتماعية ألب الحدث وأنواع المشاهدة والبرامج التي يشاهدها الحدث

 مطلق رملأ يعيش مع زوجة اخرى )ماأل(يعيشا معا 

  بالحالة االجتماعية لأل
 نوع المشاهدة والبرامج

M
ea

n
 

St
d.

 
D
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M
ea

n
 

St
d.

 
D

ev
ia

tio
n

 

M
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M
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F 
 

Sig. 
 

0.605  0.617 0.816 2.33 0.480 2.69 0.801 2.44 0.698 2.43  المشاهدة مع األهل

0.756  0.396 0.837  1.50 0.798 1.50 0.742 1.63 0.766 1.70  المشاهدة مع األصدقاء

 0.142 1.836 0.816 1.33 0.519 1.50 0.751 1.56 0.864 1.82  المشاهدة بشكل فردي

0.038  2.864 1.329 1.83 0.516 1.13 1.248 2.16 1.285 2.09  المسلسالت البدوية

0.532  0.735 1.033 2.33 0.961 2.73 0.832 3.00 1.084 2.82  األفالم والمسلسالت العربية 

 0.106 2.066 1.033 1.67 0.961 1.93 0.860 1.64 1.167 2.18  األفالم الغربية

0.587  0.644 1.169 2.17 1.242 2.60 1.046 2.52 1.173 2.72  المنوعات العربية

0.215  1.505 1.033 2.67 1.320 2.20 1.083 1.96 1.196 2.47  المنوعات الغربية 

 0.402 0.984 1.732 2.50 1.187 2.53 1.242 2.72 1.124 2.96  الفيديو كليب

0.320  1.175 0.894 3.40 1.163 2.27 1.423 2.56 1.238 2.69  أفالم الكرتون

0.015  3.561 1.517 2.40 0.910 3.60 1.409 2.30 1.320 2.92  األفالم البوليسية والجريمة

  0.007 4.203 1.342 1.60 0.834 2.87 1.136 1.96 1.186 2.68  الخيال العلمي
0.127  1.927 1.472 2.17 0.961 1.73 1.274 1.96 1.342 2.42  الوثائقية

0.929  0.580 1.378 2.50 1.223 2.73 1.173 2.72 1.171 2.94  األفالم الغرامية

  0.043  2.760 1.211 2.33 0.724 3.67 1.100 2.92 1.084 3.18  أفالم ومسلسالت الرعب والدماء
0.603   1.774 1.169 2.83 1.056 3.40 1.214 2.95 1.144 3.17  أفالم البطوالت الخارقة

 أفالم ومسلسالت غير األخالقية  
  )الجنس(

2.43 1.335 2.17 1.274 2.00 1.279 2.33 1.211 0.615   0.606

  0.628  0.151 1.342 2.60 1.320 2.20 1.341 2.17 1.327 2.24  اإلعالنات التجارية 
0.040   2.833 0.816 1.67 0.976 1.67 1.414 2.50 1.286 2.53  البرامج اإلخبارية 

0.152   1.780 1.169 1.83 0.975 2.79 1.234 2.61 1.247 2.91  م الرومانسية األفال

  0.154  0.620 1.049 2.50 0.743 3.13 1.069 2.32 1.118 2.62  البرامج الدينية 
0.773   0.373 1.472 2.83 1.047 2.33 1.291 2.40 1.201 2.31  البرامج السياسية 

0.059   1.707 1.140 2.40 1.100 2.07 1.227 2.88 1.130 2.67  البرامج الثقافية 

  0.167  2.517 0.548 3.50 1.100 2.93 0.823 3.70 0.896 3.53  المصارعة والكراتيه
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تدل النتائج الواردة في الجـدول رقـم              
عن وجود عالقة بين الحالة االجتماعية      ) ١٤(

ألب الحدث وأنواع المشاهدة والبرامج التـي       
 تحتف ،الم البوليسية والجريمة  يشاهدها في األف  

، %٢,٩٢متغير يعيشان معا جاءت بمتوسط      
، %٢,٣٠ويعيش مع زوجة أخرى بمتوسط      

وبمتوسـط  ، رمـل أ بمتوسط لـصالح     ٣,٦٠و
) ٣,٥٦١(وقد بلغت قيمة فــ     . للمطلق% ٢,٤

وهي ذات داللة إحصائية على مستوى أقل من        
مـي وتحـت الحالـة      ل الع لوفي الخيا . ٠٥,٠

عيشان معا جاءت النتيجة بمتوسط     االجتماعية ي 
، . ١,٩٦ويعيش مع زوجة أخـرى      ، %٢,٦٨
ومطلـق بمتوسـط    ، ٢,٨٧ بمتوسـط    لرمأو

وهي ذات  ، )٤,٢٠٣(وبلغت قيمة ف    ، ١,٦٠
. ٠٥داللة إحصائية على مستوى أقـل مـن         

فقد جاءت  وفي أفالم ومسلسالت غير أخالقية      
النتيجة فيما يخص الحياة االجتماعية ليعيـشان       

 ويعيش مع زوجة أخـرى      ٢,٤٣توسط  معا بم 
وبلغت . ٢,٣٣ وللمطلق   ٢,٠٠ ولألرمل   ٢,١٧

وهي ذات دالة إحـصائية     ، )٢,٧٦٠(قيمة ف   
وفـي البـرامج   . ٠٥على مستوى أقـل مـن      

اإلخبارية فيما يخص الحالة اجتماعية جـاءت       
بمتوسـط  ،  ليعيشان معا  ٢,٥٣النتيجة بمتوسط   

 ١,٦٧ ليعــيش مــع زوجــة أخــرى و٢,٥٠
.  للمطلـق  ١,٦٧رمل وبمتوسط    لأل بمتوسط

وهي ذات داللـة    ) ٢,٨٣٣(وبلغت قيمة ف    
  . ٠٥ من أقلإحصائية على مستوى 

وفي األفالم البوليسية، حيث بلغت قيمة            
وهي ذات داللة إحصائية على     ) ٣,٥٦١(ف  

وفي الخيال العلمي،   ) ٠,٠٥(مستوى أقل من    
وهـي ذات   ) ٤,٢٠٣(حيث بلغت قيمـة ف      

) ٠,٠٥(لى مستوى أقل من     داللة إحصائية ع  
وفي أفالم ومسلسالت غير أخالقية، حيـث       

وهـي ذات داللـة     ) ٢,٧٦٠(بلغت قيمة ف    
وفي ) ٠,٠٥(إحصائية على مستوى أقل من      

بلغـت قيمـة ف     حيـث   البرامج اإلخبارية،   
وهي ذات داللة إحـصائية علـى       ) ٢,٨٣٣(

  ). ٠,٠٥(مستوى أقل من 
الـة  العالقة بين الح  ): ١٥(جدول رقم         

االجتماعية ألب الحدث وتصنيف الحدث في      
 تدل النتائج كما يتضح في الجـدول        ،المركز

عن عدم وجود عالقة بين الحالـة       ) ١٥(رقم  
االجتماعية ألب الحدث وتصنيف الحدث في      

، )٢,٤٨٠ (٢المركز، حيث بلغت قيمـة كـا      
  .وهي غير ذات داللة إحصائية
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 ٢١٦ 
  

١٢٢٠ ،٢ العدد ،١٨ المجلد ،المنارة

ول رقم  تدل النتائج كما يتضح في الجد           
عن وجود عالقة بين الحالة االجتماعية      ) ١٦(

الم الحدث وأنواع البرامج التي يشاهدها في       
 حالةال فقد جاءت النتيجة لصالح  ،الفيديو كليب 
، ٢,٩٧تعيش معنـا بمتوسـط      : االجتماعية
 ٢,٨٩ وبمتوسـط   ، لمنفصلة ٢,٩١وبمتوسط  

 ٢,٨٠لمتزوجة من شخص آخر، وبمتوسط      
ودلـت  .  للمتوفيـة  ١,٨٢وبمتوسط  ، للمطلقة

النتائج على وجود عالقة في البرامج الثقافية       
،  للحالة اجتماعية تعيش معنا    ٢,٧٢بمتوسط  

وبمتوسـط  ، لصالح منفـصلة  ) ٣(وبمتوسط  
وبمتوسط ، للمتزوجة من شخص آخر) ٢,٥٦(
للمتوفية، وبلغت  ) ١,٧٣(للمطلقة، و ) ٢,١٧(

و هي ذات داللة إحصائية ، )٢,٥٨٧(قيمة ف 
  .٠٥ى أقل من على مستو
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 ٢١٧ 
  

١٢٢٠ ،٢ العدد ،١٨ المجلد ،المنارة
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 ٢١٨ 
  

١٢٢٠ ،٢ العدد ،١٨ المجلد ،المنارة

تدل النتائج كما يتضح في الجدول رقم             
عن وجود عالقة بين مستوى تعليم أب       ) ١٧(

الحدث والوقت الذي يقـضيه الحـدث فـي         
مشاهدة وسائل متعددة في مـشاهدة الفيـديو        

جاءت النتيجة تحت مـستوى     ،CDوأقراص  
ــط  ــيم األب بمتوس ــيلأل) ١,٧٨٥(تعل ، م

وبمتوسـط  ، ائيبتـد لال) ١,٩٨٤(وبمتوسط  
) ١,٢٠٢(وبمتوسـط   ، لإلعدادي) ٢,٠٩٩(

 وبمتوسط، للدبلوم) ١,١٦٧(وبمتوسط ، للثاني
و بلغـت قيمـة ف      ، لصالح شهادة عليا  ) ٣(
وهي ذات داللة إحـصائية علـى       ) ٣,١٤٣(

  .٠٥. مستوى أقل من

  )١٨(دول رقم 
  العالقة بين مكان سكن الحدث وجنسية القنوات التي يشاهدها

  مكان السكن مخيم بادية مدينة قرية
  ٢كا % عدد % عدد % عدد % عدد الجنسية

درجة 
 الحرية

. م
 الداللة

 9 0.313 (a)10.487 17.9 7 40.0 2 9.0 8 19.3 11  ردنيةأ

    17.9 7 0.0 0 15.7 14 14.0 8  عربية

    20.5 8 20.0 1 27.0 24 12.3  7  جنبيةأ

    43.6  17 40.0 2 48.3 43 54.4 31  جميع ما ذكر

تدل النتائج الواردة في الجـدول رقـم              
عن عدم وجود عالقة بين مكان السكن       ) ١٨(

  . للحدث وجنسية القنوات التي يشاهدها
وقد جاءت النتائج تحت جنسية القنوات            

%) ١٩,٣ (١١قناة أردنية   : على النحو التالي  
لصالح %) ٤٠ (٢للمدينة و %) ٩ (٨للقرية و 
   عربية وتحت قناة، للمخيم )١٧,٩( ٧و البادية

، للمدينة%) ١٥,٧ (١٤و، للقرية%) ١٤ (٨
، لصالح المخيم %) ١٧,٩ (٧للبادية و ) صفر(

 ٢٤للقرية و %) ١٢,٣ (٧وتحت قناة أجنبية    
، للبادية%) ٢٠ (١و، لصالح المدينة %) ٢٧(
 ٢وبلغـت قيمـة كـا     . للمخيم%) ٢٠,٥ (٨
  . وهي غير دالة إحصائيا) ١٠,٤٨٧(
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 ٢١٩ 
  

١٢٢٠ ،٢ العدد ،١٨ المجلد ،المنارة

  )١٩( رقم جدول
  العالقة بين عدد أفراد أسرة الحدث ووجود غرفة خاصة بالحدث

  عدد أفراد األسرة  فما فوق١٠ ٩ ٨ ٧ - ٦  فأقل٥
 الداللة. م درجة الحرية ٢كا % عدد % عدد % عدد % عدد غرفة خاصة

 3 0.544 (a)2.138 52.6 40 41.8 23 52.4 22 56.0 14  ال

    47.4 36 58.2 32 47.6 20 44.0 11  نعم

تدل النتائج كما يتضح في الجدول رقم             
عن عدم وجود عالقة بين عدد أفـراد        ) ١٩(
  دث، ـبالحرة الحدث ووجود غرفة خاصة ـأس

، وهي غير ذات    ١٣٨و٢ ٢فقد بلغت قيمة كا   
  . داللة إحصائية

  )٢٠(جدول رقم 
  عددةالعالقة بين عدد أفراد أسرة الحدث وملكية واحد من أجهزة مت

 ٩ ٨ ٧ - ٦  فأقل٥
 فما ١٠

 فوق
  عدد أفراد األسرة
ملكية واحد من 

 ٢كا % عدد % عدد % عدد % عدد األجهزة
درجة 
 الحرية

. م
 الداللة

  جهاز تلفاز
  ال

18 72.0 32 76.2 36 65.5 49 64.5 

 35.5 27 34.5 19 23.8 10 28.0 7  نعم

2.080(a) 3 0.556 

  دي في دي، فيديو
  ال

19 76.0 31 73.8 41 74.5 53 69.7 

 30.3 23 25.5 14 26.2 11 24.0 6  نعم

.594(a) 3 0.898 

   خاص بكصحن القط
  ال

20 80.0 35 83.3 45 81.8 59 77.6 

 22.4 17 18.2 10 16.7 7 20.0 5  نعم

.668(a) 3 0.881 

  نترنتإخط 
  ال

22 88.0 41 97.6 46 83.6 64 84.2 

 15.8 12 16.4 9 2.4 1 12.0 3  نعم

5.391(a) 3 0.145 
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 ٢٢٠ 
  

١٢٢٠ ،٢ العدد ،١٨ المجلد ،المنارة

) ٢٠(تشير النتائج الواردة في الجدول رقـم        
عن عدم وجود عالقة بين عدد أفراد أسـرة         

  . الحدث وملكية واحد من أجهزة متعددة

  )٢١(جدول رقم 
  العالقة بين الحالة االجتماعية ألم الحدث ونوع المشاهدة

 منفصلة معناتعيش 
متزوجة من 
 متوفية مطلقة شخص آخر

الحالة 
  االجتماعية لالم
 نوع المشاهدة
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F  
 Sig 

المشاهدة مع 
  األهل

2.44 0.697 2.60 0.699 2.56 0.726 2.00 0.926 2.42 0.793 0.947 0.438 

المشاهدة مع 
  صدقاءاأل

1.71 0.764 1.36 0.674 1.33 0.707 2.25 0.886 1.73 0.786 2.106 0.082 

المشاهدة بشكل 
  فردي

1.78 0.841 1.91 0.944 1.33 0.707 1.63 0.916 1.64 0.809 0.785 0.536 

تشير النتائج الواردة في الجدول رقـم             
عن عدم وجود عالقـة بـين الحالـة         ) ٢١(

  . ث ونوع المشاهدةم الحداالجتماعية أل
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 ٢٢١ 
  

١٢٢٠ ،٢ العدد ،١٨ المجلد ،المنارة

  )٢٢(جدول رقم 
   يشاهدها الحدث وبين أنواع المسلسالت والبرامج التي يشاهدهاالتيالعالقة بين القناة 

  جميع ما ذكر أجنبية عربية  أردنية
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 0.723 0.442 1.180 2.05 1.421 2.07 1.047 1.90 1.292 1.79  الت البدويةالمسلس
 0.557 0.694 0.988 2.95 0.887 2.70 1.145 2.90 0.978 2.79  األفالم والمسلسالت العربية

 0.000 11.669 1.061 1.94 1.008 2.72 0.484 1.34 1.149 2.03  األفالم الغربية
 0.906 0.186 1.092 2.78 1.146 2.79 0.841 2.72 1.334 2.93  المنوعات العربية
 0.000 6.431 1.185 2.26 0.872 3.05 1.500 2.20 1.280 1.93  المنوعات الغربية

 0.001 6.098 0.964 3.24 1.279 2.49 1.214 2.48 1.256 2.83  الفيديو كليب
 0.192 1.597  1.250 2.67 1.101 2.71 1.208 2.38 1.441 2.17  أفالم الكرتون

 0.116 1.997 1.312 2.79 1.182 3.28 1.317 2.66 1.518 2.66  األفالم البوليسية والجريمة
 0.000 7.607 1.147 2.41 1.022 2.95 1.091 1.76 1.114 2.79  الخيال العلمي

 0.017 3.499 1.243 2.00 1.384 2.58 1.002 1.83 1.312 2.52  الوثائقية
 0.000 12.759 1.131 3.12 0.932 3.19 1.145 2.10 1.100 2.07  األفالم الغرامية

أفالم ومسلسالت الرعب 
 0.236 1.426 0.963 3.35 1.042 3.09 1.271 3.00 1.017 3.03  والدماء

 0.001 5.589 1.071 3.34 0.974 3.16 1.295 2.70 1.378 2.45  أفالم البطوالت الخارقة
أفالم ومسلسالت غير 

 0.006 4.238 1.231 2.06 1.314 2.81 1.424 2.13 0.974 1.92  )الجنس(األخالقية

 0.868 0.241 1.350 2.15 1.005 2.12 1.238 1.93 1.451 2.03  اإلعالنات التجارية
 0.068 2.417 1.342 2.20 1.137 2.60 1.155 2.78 1.438 2.07  البرامج اإلخبارية
 0.068 2.411 1.161 2.98 1.310 2.63 1.281 2.44 1.305 2.39  األفالم الرومانسية
 0.731 0.430 1.122 2.58 0.846 2.63 1.412 2.72 0.928 2.83  البرامج الدينية

 0.001 5.529 1.181 2.31 1.055 1.93 1.193 2.93 0.998 1.93  البرامج السياسية
 0.912 0.176 1.253 2.68 1.098 2.56 1.252 2.52 1.015 2.62  البرامج الثقافية

 0.006 4.217 0.867 3.52 0.708 3.70 0.985 3.45 1.280 2.93  يهالمصارعة والكرات

تشير النتائج الواردة في الجدول رقـم             
 تـي عن وجود عالقة بـين القنـاة ال       ) ٢٢(

 جـاءت   ، في األفالم الغربية    الحدث يشاهدها
) ٢,٠٣(لمشاهدة قناة أردنية بمتوسـط      النتيجة  
  وبمتوسط ،ةـعربي لقناة )١,٣٤( طـوبمتوس

بلغت قيمة ف   .  القناة األجنبية  لصالح )٢,٧٢(
وهي ذات داللة إحصائية علـى      ) ١١,٦٦٩(

وفـي المنوعـات    ) ٠,٠١(مستوى أقل من    
وهي ) ٦,٤٣١(الغربية، حيث بلغت قيمة ف      

ذات داللة إحصائية على مستوى أقـل مـن         
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 ٢٢٢ 
  

١٢٢٠ ،٢ العدد ،١٨ المجلد ،المنارة

وفي الفيديو كليب، حيث بلغت قيمة      ) ٠,٠١(
 وهي ذات داللة إحصائية على    ) ٦,٠٩٨(ف  

 وفـي األفـالم     ،)٠,٠٥(مستوى أقل مـن     
 ،)١٢,٧٥٩(الغرامية حيث بلغت قيمـة ف       

وهي ذات داللة إحصائية على مستوى أقـل        
 وفي أفالم البطوالت الخارقـة،      ،)٠,٠١(من  

وهـي ذات   ) ٥,٥٨٩(حيث بلغت قيمـة ف      
، وفـي   )٠,٠١(داللة إحصائية عند مستوى     

) الجـنس (أفالم ومسلسالت غير األخالقيـة      
وهـي ذات   ) ٤,٢٣٨(ت قيمـة ف     حيث بلغ 

، وفـي   )٠,٠١(داللة إحصائية عند مستوى     
البرامج السياسية، حيـث بلغـت قيمـة ف         

وهي ذات داللة إحـصائية عنـد       ) ٥,٥٢٩(
، هوفي المصارعة والكاراتي  ) ٠,٠١(مستوى  

وهـي ذات   ) ٤,٢١٧(حيث بلغت قيمـة ف      
  ).٠,٠١(داللة إحصائية عند مستوى 

  )٢٣(جدول رقم 
  ن طبيعة المشاهدة ودرجة التأثير لألفالم والمسلسالت اإلباحية أثناء المشاهدةالعالقة بي

 Total كبيرة جدا كبيرة متوسطة ضعيفة

  درجة التأثير
M  طبيعة المشاهدة
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 0.388 1.013 0.687 2.47 0.715 2.49 0.760 2.29 0.673 2.56 0.508 2.48   مع األهلالمشاهدة

 0.125 1.939 0.754 1.66 0.800 1.78  0.774 1.65 0.737 1.61 0.561 1.42  المشاهدة مع األصدقاء

 0.000 11.124 0.840 1.76 0.790 2.05 0.857 1.59 0.895 1.73 0.528 1.21  المشاهدة بشكل فردي

تدل النتائج كما يتضح في الجدول رقم             
عن وجود عالقة بين طبيعة المشاهدة      ) ٢٣(

بشكل فردي ودرجة التأثير لألفالم والمسلسالت      
جـاءت النتيجـة     فقد   ،اإلباحية أثناء المشاهدة  

  وبمتوسط) ١,٢١(وتحت متغير ضعيفة بمتوسط 

، كبيرة) ١,٥٩(وبمتوسط  ، لمتوسطة) ١,٧٣(
وبلغت . لصالح كبيرة جدا  ) ٢,٠٢(وبمتوسط  
، وهي ذات داللة إحصائية     ١١,١٢٤قيمة ف   

  ). ٠,٠١(على مستوى أقل من 
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 ٢٢٣ 
  

١٢٢٠ ،٢ العدد ،١٨ المجلد ،المنارة

  )٢٤(جدول رقم 
  )الجنس(العالقة بين وجود غرفة خاصة في البيت للحدث وأفالم ومسلسالت غير األخالقية 

  هل لديك غرفة خاصة في بيتك ال نعم
  

 الداللة. م حريةدرجة ال ٢كا % عدد % عدد  غير األخالقيةأفالم ومسلسالت

 3 0.000 (a)51.757 51.0 49 31.6 30  ضعيفة

    3.1 3  24.2 23  متوسطة

    25.0 24 0.0 0  كبيرة

    20.8 20  44.2 42  كبيرة جداً

تدل النتائج كما يتضح في الجدول رقم             
 عـن وجـود     ٢ومن خالل اختبار كا   ) ٢٤(

ـ       ي البيـت   عالقة بين وجود غرفة خاصة ف
للحدث وأفالم ومسلسالت غيـر األخالقيـة       

 فقد جاءت النتيجة تحت متغير نعم       ،)الجنس(
لصالح اإلجابـة   %) ٥١ (٤٩و%) ٣١,٦ (٣

  ـل%) ٢٤,٢ (٢٣متغير متوسطة  ال، وتحت

وتحت ، لإلجابة ال %) ٣,١( ٣و، صالح نعم 
لصالح إجابـة   %) ٢٥ (٢٤و، )صفر(كبيرة  

لصالح %) ٤٤,٢ (٤٢وتحت كبيرة جدا    ، ال
وبلغت قيمـة   . لإلجابة ال ) ٢٠,٨ (٢٠و، نعم
   وهـي   ٣ودرجة الحريـة    ) ٥١,٧٥٧ (٢كا

ذات داللة إحصائية على مستوى أقـل مـن         
)٠,٠١.(  
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 ٢٢٤ 
  

١٢٢٠ ،٢ العدد ،١٨ المجلد ،المنارة
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 ٢٢٥ 
  

١٢٢٠ ،٢ العدد ،١٨ المجلد ،المنارة

تدل النتائج الواردة في الجـدول رقـم              
عن وجود عالقة بين المشاهدة الفردية      ) ٢٥(

والتأثيرات لمشاهدة األفالم اإلباحية الجنـسية      
المشاهدة وبعدها، فقد بينت النتائج عـن     أثناء  

العالقة أثناء المشاهدة في الحياء من الـنفس،     
وهـي ذات   ) ٩,٠٠٦(حيث بلغت قيمـة ف      

 ،)٠,٠١(داللة إحصائية على مستوى أقل من 
وفي السهر ألوقات متأخرة حيث بلغت قيمة       

وهي ذات داللة إحصائية على     ) ٤,٧١١(ف  
 فـي    وفي الرغبة  ،)٠,٠١(مستوى أقل من    

ــة ف   ــي قيم ــراف األخالق ) ٦,٥٩٨(االنح
، وفي الرغبة   )٠,٠١(اللة أقل من    دومستوى ال 

ومـستوى  ) ٤,٢١٣(في التطبيق العملي قيمـة   
، وفي الرغبة فـي تعـاطي       )٠,٠١(داللة عند   

ومستوى داللة  ) ١٣,٠٢٠(المخدرات قيمة ف    
، والرغبة في الزنـا قيمـة ف      )٠,٠١(أقل من   

، )٠,٠١(مـن   ومستوى داللة أقـل     ) ٩,٢٦٦(
وعدم الرغبة في الذهاب إلى المدرسة قيمة ف        

 ،)٠,٠١( أقل مـن     ومستوى داللة ) ٥,٢٠٣(
) ٥,٩٤٧(واإلدمان على المشاهدة قيمـة ف       

 والتحـدث   ،)٠,٠١(ومستوى داللة أقل من     
ومستوى داللـة   ) ٥,٤٩٧(مع الذات قيمة ف   

 والشعور باالختناق قيمة ف    ،)٠,٠١(أقل من   
 ،)٠,٠١(لة أقل من    ومستوى دال ) ١١,٩١٠(

وتخيــل الشخــصيات المــشاركة بــاألفالم 
والمسلسالت في كل مكان في البيت قيمة ف        

) ٠,٠١( ومستوى داللة أقل مـن       ،)٥,٩١٥(

، ومـستوى  )٧,١٣٢(وترك الصالة قيمة ف   
وأخذ المنشطات قيمة ف    ) ٠,٠١(داللة أقل من    

  .)٠,٠١(ومستوى داللة أقل من ) ٩,٦٩٣(
تائج على وجود عالقـة     كما أشارت الن        

بين المشاهدة الفردية والتـأثيرات لمـشاهدة       
األفالم اإلباحية بعد المشاهدة في الحياء مـن        

وهـي  ) ٤,٣٠٧(النفس، حيث بلغت قيمة ف    
ذات داللة إحصائية على مستوى أقـل مـن         

، وفي انزعاج من الواقع قيمـة ف         )٠,٠١(
، )٠,٠١(ومستوى داللة أقل مـن      ) ٤,٢٧٣(

) ٣,٨٠٨(بالمـشاركة قيمـة ف   وفي التخيل   
، )٠,٠١(ومستوى داللة إحصائية أقل مـن       

وهـي  ) ٥,٥٥٥(وفي الرغبة في الزنا قيمة ف      
، وفي عدم   )٠,٠١(ذات داللة إحصائية أقل من      

الرغبة في الذهاب إلـى المدرسـة قيمـة ف          
وهي ذات داللة إحصائية أقـل مـن    ) ٣,٩٠٨(
ة  وفي التأثير على العالقات االجتماعي     ،)٠,٠٥(

وهي ذات داللة إحـصائية     ) ٥,٧٣٤(قيمة ف   
، وفـي التمـسك   )٠,٠١(على مستوى أقل من   

) ٦,٦٣٠(باألشياء من شدة الخـوف قيمـة ف     
وهي ذات داللة إحصائية على مستوى أقل من        

 وفـي الرضـا عـن الـنفس قيمـة      ،)٠,٠١(
وهي ذات داللة إحـصائية علـى       ) ١٠,٢١٧(

 ، وفي تخيل الشخصيات   )٠,٠١(مستوى أقل من    
 باألفالم والمسلسالت في كل مكان       المشاركة

وهي ذات داللة   ) ٤,٣٧٥(من البيت قيمة ف     
 وفي  ،)٠,٠١(إحصائية على مستوى أقل من      
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صدور حركات جنسية غير مقصودة قيمة ف     
وهي ذات داللة إحصائية أقل من      ) ٣,٣٢٨(
ــة ف )٠,٠٥( ــصالة قيم ــرك ال ــي ت ، وف
وهي ذات داللة إحصائية علـى      ) ١٧,٧٢٧(

خذ المنشطات أ، وفي )٠,٠١(وى أقل من مست
ــة ف  ــة  ) ٢٢,٥٠٧(قيم ــي ذات دالل وه

 وفي  ،)٠,٠١(إحصائية على مستوى أقل من      
) ٤,١٥٧(حدوث اضطرابات جسمية قيمة ف    

وهي ذات داللة إحصائية على مستوى أقـل        
  ). ٠,٠١(من 

 
مـن  %) ٥٧,٧(شكل الذكور ما نسبته      .١

 ٢٠٠أفراد العينة، وشكل متغير الدخل      
، مـا   %)٥٢,٦(دينار أعلى نسبة وبـ     

من األحداث ذات   %) ٤٠,٥(نسبته من   
مستوى تعليمي إعدادي، كمـا أن األب       

 معاً شكال النسبة العظمى     نواألم يعيشا 
احتلت مهنة موظف عـام     %) ٧٤(وب  

، فـي  %)٢٨,٤(المرتبة األولى وبنسبة   
ن مستوى األب التعليمي ثـانوي      أحين  

 ،%)٣١,٢(وبنسبة جاء في المرتبة األولى 
ن غالبية األحداث مالكين للبيت الذي      أو

من %) ٧٨,٦(يسكنوه، وشكل ما نسبته     
األحداث يسكنون مع األسـرة كاملـة،       

من أمهـات   %) ٥,١(وشكل ما نسبته    
 %)١٤,٩(ن ما نسبته    أاألحداث منفصلة، و  

  .  أشخاص٨من العينة عدد أفراد األسرة 

احتلت السرقة المرتبة األولـى لـسبب        .٢
جود الحدث فـي المركـز وبنـسبة        و
، في حين جاء سبب القتـل       %)٣٢,٦(

ــسبة  ــرض  %) ٨,٤(بن ــك الع وهت
مـشاجرة  / ومشاكل عادية   %) ١٦,٣(

  %). ٩,٨(بنسبة 
الغالبية العظمى من األحداث المتواجدين      .٣

 ،%)٨١,٤(في المراكز موقوفون وبنسبة     
  . منهم فقط محكوم%) ١١,٢(ن أفي حين 

لعينة جهـاز   من أفراد ا  %) ٩٤,٤(لدى   .٤
صـحن  %) ٩٣,٩(تلفزيون وما نسبته    

اشتراك في  %) ١٦,٤(القط، وما نسبته    
نترنت، في حين كانت نسبة وجـود       اإل

جهاز تلفاز في الغرفة الخاصة للحـدث       
صـحن  %) ٢٠,١(، و   %)٣١,٨(الـ  

فيديو أو دي في دي     %) ٢٠,١(القط، و 
  . نترنتاشتراك في اإل%) ١٣,٦(و

تهم فـي   اتضح أن األحداث تساوت نسب     .٥
امتالك وعدم امتالك غرفة خاصة فـي       

  %). ٤٩,٨(المنزل وبنسبة 
التلفزيون  ونمن األحداث يشاهد  %) ٨١,٢( . ٦

ن فأقل، ونفس المدة فـي مـشاهدة        يساعت
%) ٥٨,٧(وما نسبته   %) ٧٨,٥(الفضائيات  

  . نترنتالستخدامات اإل
هـل  غالبية مشاهدة األحداث تتم مع األ      .٧

وبشكل  ،%)٥٦,٩(وبشكل دائم ما نسبته     
 نسبته ومع األصدقاء ما ،%)٢٥,٤(فردي 
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)١٨,٧ .(%  
ـ    .٨  النـسبة   هاحتلت المصارعة والكاراتي

األعلى مـن المـشاهدة بمـا نـسبته         
بدرجة كبيرة جداً، باإلضافة    %) ٧١,٨(

إلى أفالم البطـوالت الخارقـة بنـسبة        
، ومسلسالت الرعب والدماء    %)٥٦,٩(

غالبية األحداث تميل   %). ٥٤,٦(بنسبة  
هدة مشاهد العنف وتبتعد عـن      إلى مشا 

مشاهدة المسلسالت البدوية التي جاءت     
بالمرتبة األخيرة حـسب المتوسـطات      

وانحـراف  ) ٢,٠٢(وبمتوسط حـسابي   
  ). ١,٢٥٣(معياري 

غالبية األحداث يـشاهدون الفـضائيات       .٩
األردنية والعربية واألجنبيـة بنـسبته       

، في حين احتلت الفضائيات     %)٤٥,١(
مقارنة بالفضائية  ) %٢٠(األجنبية نسبة   
  %). ١٣,٥(األردنية بنسبة 

األحداث يقلدون ما يرونه على شاشات       . ١٠
التلفزيون، فقد ظهـر أن مـا نـسبته          

 ورفض ذلك ما    ،أجاب بنعم %) ٤٨,٨(
  %). ٢٧(نسبته 

تعد مشاهدة األفالم اإلباحية ذات تأثيرات       . ١١
كبيرة تحدثها أثنـاء المـشاهدة وبعـدها،        
ه يالحظ مـن المتوسـطات وجـود هـذ     

التأثيرات في معظم الجوانـب كالتخيـل       
) ٢,٣١(بالمشاركة وبمتوسـط حـسابي      

 والـسهر   )٢,٣٠(والرغبة في التطبيـق     

ألوقات متـأخرة وبمتوسـط حـسابي       
  . وغيرها من الجوانب) ٢,٢٤(
تبين وجود عالقة بين الدخل الـشهري        . ١٢

وسبب وجود الحدث في مراكز التأهيل      
ووجود عالقة  ) ٤٤,٨٥١ ٢كا(لألحداث  

ن الحالة االجتماعية لألب والمـشاهدة     بي
، ووجود عالقة   )٢,٨٦٤ف  (بشكل فردي   

بين المستوى التعليمي وتقليد مـا يـشاهد        
، كما تبين وجـود عالقـة       )٤,٤٠٦ ٢كا(

بين الحالة االجتماعية ألب الحدث وأنواع      
ــسية   ــاألفالم البولي ــشاهدة، ك ف (الم

، )٤,٢٠٣ف  (الخيال العلمي   و،  )٣,٥٦٧
ين تصنيف الحـدث فـي      ووجود عالقة ب  

 ٢كـا (المراكز والحالة االجتماعية لألب     
  . وغيرها من العالقات) ٢,٤٨٠

 
يجابية يلجأ إليها من في هذا      إإيجاد بدائل    - ١

  . السن
حمالت توعوية ومـن خـالل وسـائل         - ٢

االتصال إلرشاد األهل في كيفية التعامل      
  . مع االنفتاح الفضائي

م والعـادات  إيجاد إنتاج بديل يعزز القـي     - ٣
والتقاليد ويوجه الجماهير لما فيه خيرهم      
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