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الملخص
يهدف البحث الحالي الى كشف دور البرامج المتلفزة في مستوى السلوك العدواني لدى تالميذ في الصفوف
(الرابع و الخامس و السادس) من المرحلة األساسية في مركز قضاء كوية بشكل العام و في ضوء بعض
المتغيرات مثل ( الجنس  ،مضمون البرامج ،صفوف الدراسية و عدد ساعات المشاهدة )  ،ولعدم وجود مقياس
مالئم باللغة الكردية قامت الباحثة باعداد مقياس للسلوك العدواني اذ تم إستخراج الصدق الظاهري من خالل
عرض المقياس على مجموعة من الخبراء في االعالم وعلم االجتماع وعلم النفس والتربية كما تم إستخراج
ثبات المقياس بطريقة ( التجزئة النصفية) فبلغ معامل الثبات ( ،)0,78ومن ثم تم توزيع المقياس على عينة من
اولياء امورلعينة عشوائية من التالميذ البالغ عددهم (  ) 405مفردة موزعين على ( )62مدرسة  ،وبعد جمع
بيانات ومعالجتها باستخدام البرنامج االحصائي (  )SPSSأظهرت النتائج إن افراد العينة بشكل عام يتسمون
بسلوك عدواني ما دون المتوسط وهناك فروق ذو داللة إحصائية بين التالميذ وفق متغير (الجنس) حيث كان
السلوك العدواني لدى تالميذ الذكور اعلى من تالميذة االناث ،كما اظهرت النتائج وجود فروق ذو داللة
إحصائية بين التالميذ وفق متغير(مضمون البرامج) حيث كان مستوى السلوك العدواني لدى مشاهدين البرامج
ذات المضمون العنيف أعلى من أقرانهم الذين يشاهدون برامج غير عنيفة  ،وأظهرت النتائج وجود فروق ذو
داللة إحصائية بين التالميذ و وفق متغير الصفوف الدراسية حيث اظهرت النتائج ان تالميذ الصف (الرابع) كانوا
اكثرعدوانيا مقارنة بأق رانهم في الصفوف الدراسية االخرى و أظهرت النتائج وجود فروق ذو داللة إحصائية بين
التالميذ وفق متغير (عدد ساعات المشاهدة) حيث اظهرت النتائج ان التالميذ اللذين يشاهدون التلفاز (اكثرمن
ثالث ساعات) يوميا األكثر عدوانيا من اقرانهم ،وفي ضوء نتائج البحث قدمت الباحثة عددا من التوصيات
والمقترحات.
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The Role of Children's Television
Programs in the Level of Aggressive
Behavior among Kurdish Children
ABSTRACT
The study aimed to uncover problems from the role of televised programs in
aggressive behavior among students in grades (4, 5 and 6) of the basic stage in Koya
center for the academic year 2018- 2019, according to some variables such as (gender,
program content, classroom and number of hours watched) and In general , the
researcher has prepared a measure of aggressive behavior as it was extracted virtual
honesty through presentation to a group of experts in the media, sociology,
psychology and education also extracted the stability of the scale method (Midsegmentation) the stability coefficient was 0.87. The Questionnaire was distributed
randomly to a sample of parents of the 504 students in 26 schools.
After collecting and processing data using the statistical program (SPSS), the results
showed that the sample members are generally characterized by aggressive behavior
below average and there are statistically significant differences between pupils
according to variable (sex) where the aggressive behavior among male pupils was
higher than female pupils. The results also showed that there were statistically
significant differences among students according to variable (program content) where
the level of aggressive behavior among viewers of programs with violent content was
higher than pupils who watched non-violent programs, also the results showed that
there were statistically significant differences between the pupils according to the
variable of the grades, however results showed that the students who watch TV (more
than three hours) a day are more aggressive than others ,at the end the researcher has a
number of recommendations and suggestions according the search results.
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المقدمة:
شهد العالم في اآلونة األخيرة تطورا كبيرا في مجال االتصاالت و االعالم ورافقه ظهور مئات من القنوات
الفضائية كما تم انتاج االالف من برامج المتنوعة ومنها برامج خاصة باألففال هذا باإلضافة الى الكثير من
قنوات التلفاز المحلية  ،مما تستدعي البحث في مضمون تلك البرامج بشكل عام و البرامج الموجه لألففال بشكل
خاص ومعرفة أثرها السلبي و اإليجابي على سلوكياتهم والسيما بات التلفاز عامل مؤثرا من عوامل التنشئة
االجتماعية  ،ويتفق المختصون في مجال التربية على قوة تأثير البرامج التلفزيونية في سلوك االفراد عموما و
سلوك األففال خصوصا كونهم األكثر ميال لتقليد ما يشاهدونه من حولهم سواء كانت إيجابيا اوسلبيا.
و كما نعلم انه من المستحيالت استئصال العنف من المجتمع ببسافة و بمجرد اِبعاد الطفل عن شاشة التلفاز و
لكننا في وقت ذاته سوف نكون مخطئين اِذا سمحنا لوسائل االعالم أن تبث الففالنا هذا الكم الهائل من البرامج
من دون رقيب وحسيب ومن دون اجراء دراسات علمية لمضون برامجها ومعرفة أثرها على االففال  ،لذا يعد
هذا البحث محاولة علمية لكشف أثر برامج األففال على السلوك العدواني لدى األففال ليكون الخطوة األولى في
تقليل مظاهر العنف في المجتمع.

أوالَ :مشكلة البحث :

المطلب األول
االطار المنهجي للبحث

يعتبر العنف المتلفز من اخطر الظواهر االجتماعية الت ي ته دد الص حة النفس ية لألفف ال م ن جه ة وعالق اتهم
االجماعية من جهة أخرى  ،فبعد غزو التلفاز للبيوت اصبح يشكل ع امال قوي ا م ن عوام ل التنش ئة االجتماعي ة و
النمو النفسي واالجتماعي لألففال ( الصقور  ، 6006 ،س ، )052وكما هو واضح ان وسائل االعالم كالتلف از و
الرادي و و الص حف و الجرائ د و االنترني ت ...ال ن ق د تتض من ف ي فياته ا محت وى ع دواني و عني ف وق د اثبت ت
الدراسات العلمية بهذا الخصوص تأثر سلوك األففال بتل ك المحت وى ت أثرا س لبيا فأكتس بوا س لوكيات عدواني ة و
انفعاالت غي ر س ارة ك الخوف و الغض ب و التعص ب كم ا جعله م ال يب الون ب االمحيط االجتم اعي له م ( الهيت ي ،
 ، 6008ص .)62-64
أظهرت احدى الدراسات حول أففال سوريا ان نسبة ( ) % 70,8م ن عين ة الدراس ة اعت ادوا عل ى مش اهدة
التلفاز منذ السنة الرابع ة و الخامس ة م ن أعم ارهم و ان نس بة ( ) %7,,6م نهم يت ابعون التلف از بانتظ ام ي ومي و
بش اهدون الب رامج المخصص ة للكب ار (خض ور،0777،ص ، )068وأظه رت الدراس ات الخاص ة بالعالق ات
االجتماعية ان محتوى الرسائل اإلعالمية تؤثر على الجماهير المتابعة لتلك الرسائل فتغير من اتجاهاتهم و فريقة
تفكيرهم و سلوكياتهم و هذا ما يدعى ) (Effectأي الت أثير (خض ور،6000،ص ، )78وم ن المؤك د س يكون ذل ك
التأثير ) (Effectأكبر على الطفال عندما يتعرضون لمشاهدة محت وى الرس ائل اإلعالمي ة المتلف زة اذ ان األفف ال
يميل ون بش كل ملح وظ ال ى تقلي د ك ل م ا يش اهدونه فحس ب رأي الع الم النفس ي ( الب رت بان دورا ) يق وم الطف ل
بمالحظة ما يجري امام ه ويحف ا الس لوك المالح ا ف ي ذاكرت ه عل ى ش كل (ص ور و رم وز) ف ي عملي ة ت دعى (
الحفاظ) و من ثم وفي وقت اخر يمكنه القيام بعملية ( االسترجاع ) أي استرجاع الصور و الرم وز م ن ال ذاكرة و
إعادة ممارسة السلوك الذي شاهده من قبل (فان افرا،6004،ص )50وقد اجرى بان دوا العدي د م ن التج ارى عل ى
األففال اثبتت جميعها صحة نظرية التي تدعى التعلم عن فريق المالحظة .
ولعدم توفر دراسات علمية حول مستوى السلوك العدواني الن اتج م ن متابع ة ب رامج متلف زة ل دى تالمي ذ المرحل ة
االساسية باللغة الكوردية فقد انطلقت الباحث ة م ن ذل ك كمش كلة ج ديرة بالبح ث و االهتم ام وق ررت اج راء البح ث
الحالي.

ثانياَ:أهمية البحث :

 .0تطرق البحث ال ى نظري ة (العن ف المتلف ز) ف ي مج ال اع الم الطف ل يع د ذو أهمي ة خاص ة اذ ان االتج اه
المعاصر تشجع اجراء البحوث في االعالم المتخصص.
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 .6اهتمام البح ث بموض وع ( العن ف) ال ذي يع د م ن المواض يع المهم ة والملح ة حي ث يظه ر ت اثير الس لبي
لعنف المتلفز على األففال يوما بعد االخر فهي مشكلة جديرة بالبحث و االهتمام  ،وال سيما ع دم وج ود
ابحاث سابقة في هذا المجال في مجتمع الدراسة ( حسب علم الباحثة ).
 .,اهتمام البحث بمرحلة دراسية وعمرية حرجة وهم اففال تالميذة الصفوف ( الرابع-الخامس-السادس)
في المرحلة االساسية اذا يعد أهم مراحل الطفولة وذو اثر بالغ في تكوين شخصياتهم .
 .5محاولة البحث كشف مستوى الس لوك الع دواني ل دى تالمي ذ وف ق ن وع الب رامج التلفزيوني ة و مض مونها
ذات أهمية بالغة للمربين و التربويين و االعالميون من جهة و لعوائل األففال من جهة أخرى .

ثالثاَ:مجتمع البحث :

يتحدد مجتم ع البح ث الح الي التالمي ذ الص فوف ( الراب ع-الخ امس-الس ادس) ف ي المرحل ة األساس ية ف ي
مركز قضاء كوية.

رابعاَ :عينة البحث :

يتحدد عينة من التالميذ الصفوف ( الرابع-الخامس-السادس) في المرحلة االساية في مرك ز قض اء كوي ة و الب الغ
عددهم ( )405تلميذا .

خامساَ :أدوات البحث :

لغرض تحقيق اه داف البح ث اس تخدمت الباحث ة اس تبيان لقي اس الس لوك الع دواني ل دى التالمي ذ م ن وجه ة نظ ر
الوالدين.

سادساَ :أهداف البحث:

يهدف البحث الحالي الى اإلجابة عن األسئلة االتية:
 .0ما مستوى السلوك العدواني لتالميذ الصفوف ( الرابع-الخامس-السادس) في المرحلة االساسية بشكل
عام ؟
 .6هل هناك فروق دالة احصائية بين التالميذ في مستوى السلوك العدواني من وجهة نظر اولياء امورهم
وفقا لمتغير الجنس .
 .,هل هناك فروق دالة احصائية بين التالميذ في مستوى السلوك العدواني من وجهة نظر اولياء امورهم
وفقا لمتغير الصفوف الدراسية.
 .5هل هناك فروق دالة احصائية بين التالميذ في مستوى السلوك العدواني من وجهة نظر اولياء امورهم
وفقا لمتغير عدد ساعات المشاهدة.
 .4هل هناك فروق دالة احصائية بين التالميذ في مستوى السلوك العدواني من وجهة نظر اولياء امورهم
وفقا لنوع البرنامج التلفزيوني .

سابعاَ :حدود البحث:
.0
.6
.,
.5

الحدود البش ري  :ذوي األفف ال التالمي ذ و تالمي ذ الص فوف ( الراب ع-الخ امس-الس ادس) ف ي المرحل ة
األساسية .
الحدود المكاني  :مدارس المرحلة االساسية في مركز قضاء كوية .
الحدود الزمني  :العام الدراسي (. )6007 -6007
الحدود النظري  :نظرية العنف المتلفز

ثامناَ :تعريف مصطلحات البحث:
 .0تعريف برامج االففال Children's Programs



تعريف(شلبي )0775،في معجم المصطلحات االعالمية  :البرامج الخاصة باألففال في االذاعة و
التلفزيون و تخدم أغراضا َ معينة مثل التعليم و التنشئة و التربية و التسلية و رفع مستوى التذوق الفني،
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و تعد بطريقة يغلب عليها فابع األلعاى و المسابقات و الحكايات بأسلوى قريب الى نفسية الطفل و
مداركه و بنفس الللغة التي يستخدمها( .شلبي :0775،ص)02,


تعريف ( كيشك  : )600, ،هي تلك المواد التي يتم عرضها أو بثها بصورة مباشرة أو غير مباشرة
وتكون من إنتاج القنوات الفضائية التي تقوم في قوالب فنية مختلفة وتعرض في أوقات محددة.
(الصباغ : 600,،ص)02



تعريف(تمار : )6002،هي تلك البرامج و األفالم التي تعد للصغار حتى سن المراهقة  ،و ذلك على
شكل فقرات أو منوعات أو استعراض يتضمن األغاني و التمثيليات التي يقصد منها المواد المسموعة
المرئيةالمنتجة بقصد عرضها على األففال من خالل التلفزيون و يدخل فيها مسلسالت األففال و
الصور المتحركة(.تمار:6002،ص)07

 .6تعريف السلوك
تعري ف( عيس وي  : )0777،ه و االس تجابات الحركي ة والغددي ة  ،أي االس تجابات الص ادرة ع ن عض الت
الك ائن الح ي أو ع ن الغ دد الموج ودة ف ي جس مه أو األفع ال أو الحرك ات العض لية أو الغددي ة( .
عيسوي:0777،ص)00,
 .,تعريف العدوان
تعريف (عاقل : )0788،العدوان في معاجم علم النفس ( بأنه أفعال ومشاعر عدائية )  ،وهو حافز يستثيره
اإلحباف أو تسببه اإلثارة الغريزية (.عاقل:0788،ص)04
 .5تعريف السلوك العدواني
تعريف (ألبرت باندورا  )078,،هو س لوك يه دف إل ى إح داث نت ائج تخريبي ة أو مكروه ة أو إل ى الس يطرة م ن
خ الل الق وة الجس دية أو اللفظي ة عل ى اآلخ رين وه ذا الس لوك يع رف اجتماعي ا عل ى أن ه ع دواني.
(الفسفوس،6002،ص)7


و يعرفه ( )0784،Berkwitzبأنه سلوك يهدف ال ى ايق اع األذى عل ى أى ش ى أو ش خص م ا( .لفت ة ،
)6007,652

لتعريف الباحثة النظ ري للس لوك الع دواني :باإلس تفادة م ن التعريف ات الس ابقة تع رف الباحث ة  ،ه و ك ل الس لوك
المراد منه اذاء األخرين أو الذات سواء كانت حركيا َ أو لفظيا َ أوغير لفظيا االيماءات و اإلشارات .
التعريف اإلجرائي سلوك العدواني  :تعرف الباحثة الس لوك الع دواني إجرائي ا بأن ه الدرج ة الكلي ة الت ي يحص ل
عليه أفراد عينة البحث بعد إجابتهم على فقرات مقياس السلوك العدواني المستخدم في البحث الحالي .

تاسعاَ :دراسات السابقة
 -0دراسة زليخة الصايم ()6002-6004
أجريت الدراسة تحت عنوان (البرامج التلفزيونية العنيفة و عالقتها بالسلوك العدواني للتلميذ المراهق)،
هدفت الدراسة الى معرفة العالقة بين البرامج التلفزيونية العنيفة و السلوك العدواني لدى التلميذ
المراهق ،توصلت الدراسة الى أن توجد عالقة ارتبافية بين البرامج التلفزيونية العنيفة و العنف
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الجسدي لدى التلميذ المراهق ،و توجد عالقة ارتبافية بين البرامج التلفزيونية العنيفة و العنف اللفظي و
الغير اللفظي لدى التلميذ المراهق كما توجد عالقة ارتبافية بين البرامج التلفزيونية العنيفة و العنف
نحو الذات.

 -6دراسة هادي نعمان الهيتي()6008
أجريت الدراسة تحت عنوان (استخدام األففال لأللة في تنفيذ الفعل الجانح و عالقة تعرض الشباى
المراهقين ألفالم العنف في التلفزيون و السينما و الفيديو و عالقته بالجنوح) ،و هدفت الدراسة الى التثخيص
مجاالت و حدود تقليد الشباى المراهقين لألفعال الجريمة و تعلمهم فرق و اساليب تنفيذ األجرام وفقا لما
تظهر في أفالم العنف التي يتعرضون لها ،استخدم الباحث استمارة تسجيل (األستبار) و اختيار عينة قوامها
 40مبحوثا َ من الشباى في مرحلة المراهقة الجانحين المحكوم في جرائم مختلفة من المودعين في مدرسة
األصالح من جميع انحاء القطر،و توصلت الدراسة الى عدة نتائج من اهمها :لم يثبت أن ألفالم التي
يتعرض لها المراهقون من خالل السنما و التلفزيون أو الفيديو عالقة مباشرة بقيامهم بالسرقة أو القتل اذ ان
ذلك النوع من األفالم عالقة غير مباشرة األجرام.
 -,دراسة رحاى أحمد لطفي دمحم المرسي (6000م)
أجريت الدراسة تحت عنوان (أثر أفالم االجنبية بالفيديو على اتجاهات عينة من االففال المصريين نحو
العنف) و هدفت الدراسة الى التعرف على أثر أفالم العنف االجنبية بالفديو على اتجاهات عينة من االففال
ا لمصريين نحو العنف و دور المتغيرات العديدة من اكتساى االففال االتجاهات العنيفة  ،استخدمت الباحثة
االستبيان بالمفبلة و اختيار عينة قوامها  500مفردة من االففال بحضر و ريف بمحفظة الجيزة و توصلت
الى عدة نتائج من اهمها  :ارتفاع نسبة مشاهدة أفالم العنف االجنبية بالفيديو بصفة عامة بنسبة  ، %7,.2و
جود عالقة ارتبافية ذات داللة اِحصائية بين معدل تعرض االففال للعنف المقدم باَفالم العنف االجنبية
بالفيديو و اتجاهاتهم نحو العنف.
 -5دراسة منال الوهيب و ليلى ابراهيم ()0770
أجريت الدراسة تحت عنوان ( األثار النفسية و التربوية للتلفاز و الفيديو على األففال) ،توصلت الدراسة
الى أن برامج العنف التي يعرضها التلفاز و يشاهدها األففال تخيفهم و تبقى في مخيلتهم لوقت فويل ،كما
أنها تسبب لهم أحالما َ مزعجة مما يؤدي ذلك الى عدم الشعور باأمان و التوتر لدى أبناء و هذا يدفعهم ألتخاذ
مواقف عدوانية للدفاع عن أنفسهم.

اوالَ :التلفزيون

االمطلب الثاني
االطار النظري

اثبتت الدراسات أن التلفاز يعد من وسائل االعالم و األكثرتأثيراَ على الطفل حيث بمتلك امكانيات و
مميزات يمكنها تقديم المعلومات واالفكار و السلوكيات بشكل يتعذر تقديمها فريق الكلمة أو المطبوعة أو
المسموعة أو المصورة  ،ويعد التلفاز من الوسائل التي تتميز بتنوع أساليب عرضها بما يثير اهتمام المشاهد
كالعرض البطيء و السريع الذي يحقق جذى انتباه األففال واثارة اهتمامهم ، ،كما يأتي التلفزيون في مقدمة
االعالم
الوسائل االعالمية التي يتعرض لها االففال(.معوض،6000 ،ص ،)082أن ما تقدمه كثير من وسائل ِ
من أفالم و مسلسالت العنف و الجريمة و ا ِالدمان و الخيانة تعطي األففال و المراهقين نموذج سيئا ربما قي
يقلدونه مما يؤثر بالسلب على عملية التنشئة االجتماعية().البدوي :6002 ،ص)27
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التلفزيون يجسد األفكار و المعلومات و الخبرات لألففال وغيرهم في مشاهد متكاملة تعتمد على الصورة الحية
أو األلحان الموسيقية أو المؤثرات الصوتية التي تجذى انتباههم و تشير اهتماماتهم و بلونها الطبيعي الزاهي التي
تضفي مزيداَ من الواقعية و يزيد من قوة تأثيرها على االففال  ،فينشأ أففال األجيال الحالية و يجدون التلفزيون
عنصرا َ أساسيا َ في البيئة المنزلية فيلعب دورا َ كبيراَ في أسلوى حياتهم بل وأكثر من ذلك اذ أصبح التلفزيون
منافسا َ حقيقيا َ ليس فقط لغيره من وسائل األتصال و اِعالم و الترفيه بل أصبح منافسا َ لكل العالقات االجتماعية
االشارة اِلى
التي تربط الطفل بمن حوله سواء في داخل االسرة أو في جماعة االصدقاء أو في المدرسة  ،وتجدر ِ
أن التلفزيون أصبح في األسر األمية و محدودة الدخل جليس األففال و معلمهم الرئيسي في المنزل ،وهذا قد
يؤدي الى نتائج إجابية أو سلبية بحسب ما يعرض على األففال من خالل شاشة
التلفزيون(.االهواني،6000،ص.)640 ،657 ، 657
أظهرت الدراسات عديدة مدى الثقة المتزايدة في التلفزيون كجهاز اخباري و كمصدر من مصادر المعلومات
للمشاهدين يبحث على التصديق أكثر من الوسائل األخرى ،حيث أنه يركز على الصورة و الفعل و الحركة
بدرجة اساسية  ،وألن التلفزيون يجمع بين الصوت و الصورة الحركة ،و اللون فاِن العلماء يعتقدون بأن قدرة
المرئيات على التأثير في حاسة البصر فوق قدرة الصوتيات على التأثير في حاسة السمع و في جذى االنتباه يزيد
خمسة و عشرين ضعفاَ ،فحاسة البصر أسرع الحواس في تسجيل الصور الذهنية في عقل ا ِالنسان و تتقدم حاسة
البصر وحدها على جميع الحواس األخرى لألنسان و في اكتساى المعلومات بنسبة  (.%70حمبلي6002،
:ص)55
تتبلور خطورة التلفزيون في أنه وسيلة مرئية في مقام األول وأن الرؤية أساس االقناع على حد التعبير المثل
األنجليزي ) (seeing is believingوأهمية تقديم المعلومة بصورة مبسطة و شيقة تجذى الطفل وتشد انتباهه
والتلفزيون وسيلة سمعية بصرية وهو يجتذى العين واألذن اذ انه اليرسل الصوت فقط بل الصورة المتحركة
بما فيها حركة الجسم و التعبيرات التي تعكس على الوجوه(.االهواني: 6000،ص)884،885
ثانياَ :برامج االطفال المتلفزة
يعد برامج االففال من البرامج السهلة و الصعبة في أن معا َ أو ما يطلق عليها تسمية (السهل الممتنع) حيث
ان هذه الشريحة تعتبر اللبنة األساسية لبناء المجتمع وهي همزة الوصل بين جيل مضى و جيل قادم لحمل
المسؤلية و هؤالء األففال هم نقطة البداية لدورة الحياة البشرية(.فلحي :6004،ص )027
تلعب وسائل االتصال و االعالم بوجه عام – وبرامج االففال التلفزيونية بوجه خاص – دوراَ هاما َ في عملية
التربية و التنشئة االجتماعية للطفل اذ تعتبر من أوثق مصادر المعرفة التي يستمد منها الطفل معلوماته  ،كما تقوم
وسائل االعالم في العصر الحالي بنقل العالم الخارجي الى األفراد اينما كانوا فيتعرفون على المجتمعات األخرى
وعاداتها و تقاليدها وعليه فإن التعرض لوسائل األعالم يساعد على فهم األخرين(. .االهواني،6000،ص،)880
و مع ذلك أن مشاهدة البرامج و األفالم التي تحتوي قدرا َ عاليا َ من العرض الجنسي و تصوير حاالت االختالف
بين الجنسين على شكل مغامرات أو"فوازير" انما تعطي انطباعات خافئة عن فبيعة العالقة بين الرجل و المراة
والفتى والفتاة و الطفل والطفلة في هذه المرحلة الحساسة من العمر مما قد يزيد من احتمال ظهور انحراف في
سلوك الطفل في مراحل عمرية الحقة( .محسن:6006،ص)60
إن االففال يتأثرون بمشاهدة العنف على شاشة التلفاز و أن هذه األثارهي غالبا َ و اِن لم يكن دائما َ سلبية ،
ويقودنا ذلك الى تأمل حقيقة أن مزيدا َ و مزيدأ من التأكيد و التشديد يوضعان على وجهي األختالف وهما:
المشاهد التي تصور العنف كوسيلة لحل المشاكل و تلك التي يظهر فيها العنف كنتيجة للمشاكل وايضا اظهار
العنف كأسلوى للتسلية و الترفيه وايضا مظاهر العنف في مواد ا ِالخبارية (خضور:600,،ص. )78

ثالثاَ :النظريات المفسرة للعنف في وسائل االعالم

اِن كثيرا َ من المقاالت العلمية المعاصرة واألراء الشائعة تفترض عالقة سببية بين العنف التلفزيوني والسلوك
العدواني أنه كلما تعرض الفرد لمشاهدة عنف أكثر اتجه نحو السلوك العدواني بشرف أن تتوافر فيه العوامل
األخرى التي قد تدفعه نحو هذا السلوك().أفرا ،6004،ص ، )085وحسب ما توصلت اليه دراسة ( Jeffrey
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 )Johnsonبجامعة كولومبيا من توصيات انه يتوجب على أباء عدم السماح لألففال بمشاهدة التلفزيون أكثر
من الساعة واحدة يوميا َ في المتوسط ألن االنسان يميل الى تجريب األشياء التي يرى األخرين يفعلونها خصوصا َ
اذا كان األشخاص يكافئون على ما فعلوه أو يصورون كأبطال عندما يصفون ذلك  ،وان المراهقين الذين يبلغ
متوسط أعمارهم أربعة عشر عاما َ و اللذين قد شاهدوا التلفاز ألكثر من ثالث ساعات يوميا َ كانوا أكثر عرضة
من أولئك الذين شاهدوا أقل من ساعة واحدة يوميا َ الرتكاى أعمال عدوانية ضد اشخاص
أخرين(بيرغر:6006،ص . )085
هناك رؤية تؤكد أن التعرض للخيال العنيف في وسائل االعالم له صلة بالسلوك الناتج من خالل التقليد و
النمذجة،و أن االففال و المراهقين تقل لديهم الضوابط الرسمية مما يجعلهم أكثرعرضة للتأثر بمضمون العنف
االعالم.
وسائل
في
(مكاوي،0777،ص),45

 نظرية التطهيرCatharsis Theory
تفترض هذه النظرية وجود أثار ايجابية لمشاهدة العنف في وسائل االعالم وفوفقا لهذه النظرية فان التعرض
ألعمال العنف في وسائل االعالم يمكن أن يقلل من حاجة االنسان الى ممارسة العدوان اذ إن مشاهدة برامج
العنف في التلفزيون تزود المشاهدين بخبرة عدوانية بديلة ،و يمثل ذلك وسيلة غير ضارة لتهدئة مشاعرهم من
العدوان أو االحباف فتقل احتماالت السلوك العدواني لديه (.مكاوى،0777،ص ),28-,22
وحسب هذه النظرية أن الناس في حياتهم اليومية العادية يواجهون كثيرا َ من ا ِالحبافات التى غالبا َ ما تقودهم
اِلى التورف في أعمال عدوانية ،و التطهير هو الراحة أو التخلص من هذه و ا ِالحبافات من خالل المشاركة
االعالم يمكن أن يعطي الفرد
البديلة السلبية في عدوان و عنف األخرين ،وأن مشاهدة الفرد للعنف عبر وسائل ِ
فرص مشاركة سلبية في الصراع العنيف الذي ينطوي عليه البرامج أو الفيلم المعروض تلفزيونياَ ،هذه المشاركة
تحقق تطهيرا َ من الميول العدوانية لدى الفرد().الرمحين،600, ،ص ، )077وعندما تختبر التأثير النسبي لهذه
المفاهيم على توجهات نظرية التطهير وعلى فروضها سنجد أن جذورها تمتد عميقة في مفهوم الفروقات
الفردية ،فالفروقات الفردية األساسية بالنسبة لنظرية التطهير هي في مستوى ا ِالحبافات و العدوانية المتراكمة
التي يعيشها الفرد قبل تعرضه لبرامج العنف في التلفزيون ،فتأثير التطهير على العنف المتلفز سيكون أكبر
االحباف و
بالنسبة ألولئك األفراد المحتاجين بشكل كبير للتطهير أي لدى أولئك األشخاص الذين استفحل عندهم ِ
اشتدت عندهم العدوانية(.دى فلور:6000،ص)670

 نظرية االستثارة Stimulating Theory
يشار الى هذه النظرية أيضا باسم المزاج العدواني ) ) Aggressive Cueو االفتراض األساسي لهذه
النظرية هو أن التعرض لحافز أو مثير عدواني من شأنه أن يزيد من األثارة السيكولوجية للفرد ،فمشاهدة الفرد
لمباراة في المصارعة أو المالكمة يمكن أن تستشير لديه انفعاالت عاففية تؤدي به الى السلوك العدواني و تهيء
المشاهدين للشعور بامكانية االستجابة العدوانية لما شاهدوه(.مكاوي،0777،ص .),27-,28
وعليه تزيد مشاهج العنف في التلفاز من احتماالت ميل األففال اِلى السلوك العنيف فالمشاهد التي تتضمن
العنف و التهديد و استخدام األسلحة تؤدي اِلى اِثارة نفسية و عوافف األففال و تهيئهم ألفعال عدوانية و تحيط
االحباف
بعملية االستجابة العدوانية لمشاهد العنف وفقا َ لنظرية اِثارة الحوافز العدوانية عوامل عدة منها مستوى ِ
الذي يعانيه المشاهد و مسوغات العدوان المقدم في المادة التلفزيونية كأن يقدم العنف بمبررات الدفاع عن النفس
و مدى التشابه بين خبرة المشاهد و المثل الذي يؤدي دور العنف (.نغيمش المحامي:6004،ص.),00
 نظرية التدعيم Reinforcement Theory
تفترض هذه النظرية أنه التوجد عالقة مباشرة بين التعرض للعنف في وسائل االعالم و زيادة السلوك العدواني
لدى افراد الجمهور ،وكثير من الباحثين الحظوا عالقة ارتباف موجبة بين الوقت الذي ينقضي في مشاهدة برامج
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التلفزيون العنيفة و بين العدوان ،اال ان هذه المالحظات ال تعني أن التلفزيون ضار
اجتماعيا(مكاوى،0777،ص ، ),8,-,80يؤكد اتباع هذه النظرية أن مختلف الوسائل سمعية البصرية تثير
العوامل النفسية عند الفرد فترتفع من مستوى حدة المشاعر العاففية  ،و بالتالي احتمال االستجابة السلوكية
االنفعالية فتتحول الى سلوك عدواني وهذا ما يحدث لمشاهد وسائل العنف االأعالم المرئية كما هو الشأن عند ما
االثارة اي عامل أخر في حياة اليومية و
يطلب من الناس تأدية أفعال تتضمن العدوان  ،وعندما يعزي سبب هذه ِ
من خالل ذلك فالعالقة بين الحافز و االستجابة في مفهوم نظرية الحوافز ليست عالقة حتمية أو تلقائية و انما هي
عامل محتمل و مساعد على زيادة و اكتساى السلوك العدواني بمعنى أن ليس بالضرورة أن من يشاهدون برامج
العنف في وسائل ا ِالعالم سيتعرضون لدرجة واحدة من العدوانية و انما هي تزيد في حالة االحباف التي بدورها
تؤدي الى زيادة االستجابة العدوانية أثناء فترة المشاهدة( الصايم:6002،ص. ),2

 نظرية النموذجModeling Theory
تعد النظرية النموذج من المساهمات المهمة لمعرفة دور وسائل االعالم في التطور االجتماعي للفرد  -رغم
أن (ألبرت باندورا)  Banduraصاحب هذه النظرية لم يطلق هذا االسم على نظريته -وحسب هذه النظرية هناك
صلة قوية بين ظاهرة التعلم و االتصال ألن هدف المصدر من االتصال هو عادة َ-التغيير سلوك المتلقي ،أي يريد
أن يجعله يتعلم و يمكن تعريف التعلم بأنه التغيير الذي يطرأ على العالقة الثابتة بين منبه ) ) Stimulusيدركه
الفرد ،و استجابة ) ) Responseيقوم بها الفرد نتيجة الدراكه لذلك المنبه  ،واالستجابة يمكن أن يكون علنية أو
ضمنية(.مكاوي،0777،ص ،),85و أن الناس أيضا َ يمكنهم تعلم العنف من خالل مالحظة العنف فيما تصوره
وسائل ا ِالعالم و أن الناس أيضا يمكنهم تعديل سلوكياتهم في ضوء الشخصيات الشريرة التي تحفل بها وسائل
االعالم و العنف في التلفزيون أو غيره من وسائل ا ِالعالم يزيد من احتمال العدوانية لدى المتلقين ليس فقط
خالل تزويدهم بفرص لتعلم العدوانية ولكن أيضا َ من خالل تقديم شخصيات شريرة تقدم بدورها نماذج سلوكية
للمشاهدين(الصايم:6002،ص. ),4

رابعاَ :األثر السلبي للتلفاز على سلوك االطفال
اقترح فبيب أعصاى عن العنف في وسائل ا ِالعالم الجماهيري أن سيناريوهات العنف قد تؤثر فينا من خالل
تعديل أنظمتنا العصبية مشاهد العنف قد تصبح شكال من أشكال التكيف  ،وهذا يعني أنها قد تخلق مسارات معينة
و دوائر في الدماغ و تؤثر في كيميائها العصبية ومن ثم تنبه الدماغ بوسافة بعض األعمال التي تعمل مثل
((الرايات الحمراء)) وهذا يمكن أن يؤدي الى العنف الجسدي أو أشكال أخرى من السلوك المعادي للمجتمع ،
وان االففال يقلدون األخرين لهذا هناك ما يدعو الى الخوف من أن األففال سوف يقلدون سلوك شخصيات
وسائل االعالم التي يندمجون معها ( .بيرغر :6006،ص)076
وللتلفاز دور في اشباع حاجات الطفل و تنمية لغتهم و معارفهم و التلفزيون ببرامجه و أفالمه و يزود الطفل
بخبرات واقعية و أخرى متحررة عن الواقع ،و األففال األذكياء يجدون فيه فرصة ذهنية الشباع خياالتهم  ،و
تنمية عواففهم ،و لغتهم و معافهم  ،و كل ففل يتأثر به بشكل مختلف عن األخر( ).الخطيب،6000 ،ص ، )47
و يرى المختصون في مجال التربية و علم النفس و علم االجتماع بأن (تنوع المواد و القنوات الفضائية بين ماهو
مفيد لألففال وما هو ضار لهم من ناحية األخالقية(المواد المتعلقة بألباحة أو العنف) أو ما يتعارض مع
الخصوصية الثقافية للمجتمع  ،واللتباس األمر على األففال في بعض ما يشاهدونه و محاولتهم تقليده دون تميز
االيقاع السريع من أثار السلبية
بين الحقيقة والخيال و االستثارة الزائدة للمن عند الطفل من بعض البرامج ذات ِ
شاشةالتلفزيون.
خالل
من
األففال
على
يعرض
ما
بحسب
(االهواني،6000،ص)640
واِن مما يزيد و بالذات من خطورة ما يعرضه التلفاز و بالذات محطات التلفزة الفضائية من أفالم و مسلسالت
العنف أنها عادة ما تقد م المادة التعليمية بما في ذلك أدوار الممثلين بشكل مقلوى ،فهي تصور المجرمين على أنهم
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أذكياء أشداء نشطين  ،يحصلون على المال بأقل جهد و يناورون رجال الشرفة و هذا الذي يزين لألففال
تقليدها و يجعلها ضمن األمور المباحة ال بل أن في ا ِالقدام عليها ما يثير الفخر و القدرة و العبقرية في األداء
فيصبح الخروج على القوانين أمرا َ مقبوالَ لدى الكثيرين و بالذات فئة المراهقين( الصقور:6006 ،ص -020
)020

خامساَ :العنف المتلفز
تعمد العديد من محطات التلفزة الى تغطية ساعات البث اليومي المتواصل و الطويل بعرض األفالم و
المسلسالت الطويلة و بالذات التي تحتوي كما َ كبيرا َ من العنف و القتل و الدمار و ا ِالرهاى و االنتقام و
المطاردات البوليسية و عصابات المافيا و المخدرات  ،األمر الذي يؤثر في نفسية و سلوك األففال و يجعل منهم
عدوانيين(الصقور :6006،ص ،)047وكما اعتبرت الكثير من الدراسات أن التلفزيون هو أحد المصادر
المسؤولة عن نشر العنف و الجريمة في المجتمع فمن متابعة بسيطة لمحطة ما تالحا كمية العنف الذي يشاهده
الفرد من خالل الدراما أو كرتون األففال أو نشرة األخبار(الرمحين:600,،ص.)072-074
لقد اكدت الدراسات أن مرحلة الطفولة تعد فترة حرجة في النمو االنساني  ،و يتفق علماء النفس على أن
خبرات الطفولة هي ثمار تفاعله مع بيئة و أن استجابة ألى نمط تنبيهي يتوقف على تفاعل مع ما لديه من
استعدادات عقلية  ،وما اكتسبه من عادات و ميول و اتجاهات مع مؤثرات البيئة الطبيعية و االجتماعية و الثقافية
التي يعيش فيها  ،فالطفل يتميز في شخصيته بصفات خاصة ال يشاركه فيها أحد من أبائه ،و يتحدد السلوك الفعلي
بنا َء على التفاعل الذي يتم بين هذه االستعدادات من ناحية و بين البيئة التي تحيط بالفرد و يعيش فيها من ناحية
أخرى حيث يولد الطفل و لديه استعدادات فطرية كامنة على نموها و ظهورها(.االهواني:6000،ص)0,6
الحا الباحثون أن التعرض للعنف التلفزيوني لعددا قليل من المرات ربما يكون له أيضا َ أثارا َ بسيطة على
الفرد اِال أن استمرار هذا التعرض قد يساعد في ظروف معينة على العنف في سلوك الفرد أثناء تفاعله
االجتماعي مع الَخرين فتأثير العنف التلفزيوني هو تأثير التراكمي  ،و في التحليل الخاصة بهذا الدراسات قد
أظهر وجود عالقة سببية بين العنف الذي تقدمه وسائل ا ِالعالم و العدوان و هناك عالقة بين المشاهدة برامج
العنف و السلوك العدواني(أفرا:6004،ص .)087

المطلب الثالث
منهجية البحث و إجراءاته
أوالَ:منهجية البحث:
إعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي المقارن في خطوات إجراء البحث كونه المنهج المناسب لبلوغ أهداف
المنشودة للبحث من حيث تحديد مستوى العنف لدى عينة البحث بشكل عام ومن ثم إجراء مقارنة بينهم في
مستوى العنف المتلفز وفق متغيرات (الجنس و المضمون البرامج و الصفوف الدراسية و عدد ساعات في
مشاهدة التلفزيؤن يومياَ) .

ثانيا َ :مجتمع البحث :
تكون مجتمع البحث الحالي من جميع تالميذ الصفوف (الرابع و الخامس و السادس) في المدارس المرحلة
األساسية في مركز قضاء كوية البالغ عددهم ( 1 )50,6الموزعين على ( )62مدارس .

 - 1تم الحصول على عدد الطلبة من وحدة ( اإلحصاء) في قسم التسجيل العام في مديرية التربية في قضاء كوية في . 6007/06/60
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ثالثاَ :عينة البحث :

2

تكونت عينة البحث الحالي بشكلها النهائي من (  ) 405مفردة وكما موضح في جدول رقم (  ،) 0و بلغت
نسبة  %06,4من مجتمع البحث،تم إختيار عينة البحث بشكل عشوائي فبقي فى صفوف (الرابع و الخامس و
السادس) من كل المدارس في مركز قضاء كوية.

المدارس

0
6
,
5
4
2
8
7
7
00
00
06
0,
05
04
02
08
07
07
60
60
66
6,
65
64
62

مدرسة ككون األساسية
مدرسة كوردستان األساسية
مدرسة شيرين األساسية
مدرسة علةكة األساسية
مدرسة زريبار األساسية
مدرسة جرا األساسية
مدرسة جناروك األساسية
مدرسة باواجى األساسية
مدرسة حاجى قادر األساسية
مدرسة زانست األساسية األساسية
مدرسة نجيبة خان األساسية
مدرسة باريزة األساسية
مدرسة زين األساسية
مدرسة دللدار األساسية
مدرسة يكيتى األساسية
مدرسة لييوزة األساسية
مدرسة كوية االولى األساسية
مدرسة كريم شيخانى األساسية
مدرسة حماموك األساسية
مدرسة كوسرت األساسية
مدرسة هومر خونجان األساسية
مدرسة كشتيارى األساسية
مدرسة نوروز األساسية
مدرسة باكورى األساسية
مدرسة مالى كةورة األساسية
مدرسة رنو األساسية

جدول رقم ( ) 0
عينة البحث
الصف 4
الصف 5
اناث
ذكور اناث ذكور
5
5
5
5
5
5
5
5
5
,
6
,
5
5
5
5
,
6
5
6
----4
5
5
5
5
2
5
5
,
6
,
,
,
,
5
5
6
,
,
,
,
,
,
,
0
5
0
,
المجموع

4
5
5
5
5
5
5
5
,
4
5
2
4
5
,
,
,
6
4
5
,
0
,
,
,
,

5
,
5
5
5
,
5
5
,
0
2
5
4
,
5
5
,
,
-,
,
,
0
,
0
5

الصف2
ذكور اناث
,
5
5
5
5
,
5
,
,
5
4
5
-0
5
6
,
,
6
,
6
,
,
-,
5

5
5
5
5
5
5
5
5
,
0
4
4
-6
5
,
,
6
,
,
,
,
6
,
6
5

المجموع

65
6,
65
65
6,
07
65
6,
08
08
60
07
07
07
64
60
08
02
02
60
02
02
04
04
05
07
405

 - 2تم توزيع ( )420استبانة  ،لكن فقدت (  ),,منها و لعدم اسكمال المعلومات تم استبعاد (  )6,استبانة.
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رابعاَ :أداة البحث:
بعد مراجعة الباحثة للدراسات السابقة وجدت إنه اليوجد مقياس للعنف االعالمي باللغ ة الكوردي ة الفف ال
(حسب علم الباحثة) فقررت إعداد اداة لقياس لهذا الغرض و وفق الخطوات التالية :
 .3اجراء استبيان مفتوح :
قامت الباحثة بأجراء استبيان مفتوح لعينة عشوائية من اولياء امورالتالميذ البالغ عددهم ( ),2ولي أمر
لتالميذة مدرستيين تم اختيارهم عشوائيا ووجهت الباحثة لهم سواال مفاده (ماهي برأيكم اهم المظاهر
السلوك العدواني لدى اففالكم الناتج من متابعة و تقليد البرامج التلفزيونية؟) كما موضح في ملحق
رقم(  ، )0و بعد جمع اإلجابات و تحليلها تم صياغة ( ),0فقرة لتعبر كل فقرة عن السلوك العدواني
ناتج عن مشاهدة البرامج التلفزيونية ،كما وضع امام كل فقرة ( )4بدائل وهي (دائما َ  ،كثيراَ ،احياناَ،
نادراَ ،ابداَ) وتم إعطاء الدرجات ( ) 0 ، 6 ، , ، 5 ، 4للبدائل على التوالي .
 .3استخراج الصدق الظاهري للمقياس
الصدق بمفهومه الواسع هو أن يقيس المقياس القدرة أو السمة أو اإلتجاه أو اإلستعداد الذي وضع
ألجله وال يقيس أي شيء اخر ( عباس  )66 : 0772 ،وألجل ذلك عمدت الباحثة الى إستخراج
الصدق الظاهري للمقياس من خالل عرضه على ( )7خبراء في االعالم وعلم االجتماع و التربية و
علم النفس (ملحق  ، )6وفلبت منهم ابداء ارائهم حول مدى مالئمة الفقرات و البدائل مع اهداف البحث
و مجتمعه و اجراء ما يرونه مناسبا من التغيرات  ،وبعد جمع االراء اعتمد الباحثة على نسبة اتفاق
( )%74بين الخبراء لإلبقاء على الفقرات او حذفها وعليه تم حذف ( )5فقرات وهي الفقرات (07
 ),0 ،64 ،6,،كما تم تعديل بعض الفقرات األخرى كما موضح في ملحق رقم( . ),
 .0إيجاد ثبات المقياس
يقصد بثبات المقياس مدى تناسق الفقرات و الحصول على نتائج مشابهة في حال تطبيقه المقياس الكثر
من مرة على نفس االفراد (عالم  ،)0,0 :6000،تم إيجاد الثبات بطريقة التجزئة النصفية للمقياس
( )Subdivided- Testاذ تم حساى معامل االرتباف اجابات عينة عشوائية بلغت ( 3 )50استبانة
على الفقرات الفردية و الزوجية باستخدام معادلة بيرسون ( )Pearsonفبلغ معامل الثبات النهائي
للمقياس (  ) 0,78وكما موضح في جدول رقم ( .) 6

عدد الفقرات
الفقرات الفردية
()0,
الفقرات الزوجية
()0,

جدول رقم ( )6
معامل ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية
معامل اتباف بيرسن
عدد
االنحراف
متوسط
المعياري العينة
العينة
2,00
07,08
0,78
50
07,70

مستوى
الداللة
0,00

4,74

خامساَ :تطبيق المقياس:
تم توزيع االستبيان على عينة البحث البالغ عددهم ( ) 405من اولياء امور التالميذ الموزعيين على جميع
المدارس المرحلة االساسية و البالغ ععدهم ( )62مدرسة منذ  6007 /06/66و لغاية . 6007/ ,/ 5
 - 3وزعت الباحثة ( )20استبانة  ،ولكن تم استبعاد ( )07منهم لعدم ملئها بصورة صحيحة.
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سادساَ :الوسائل االحصائية:
تم االستفادة من برنامج الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية (  )SPSSفي تحليل بيانات البحث و ال سيما اعداد
المقياس و كاالتي :
 .0معادلة بيرسون ( )Pearsonاليجاد معامل االرتباف بين الفقرات الفردية و الزوجية في معامل الثبات
بطريقة التجزئة النصفية.
 .6االختبار التائي لعينة واحدة ( )One- Sample T-testلمقارنة متوسط عينة البحث مع المتوسط
الفرضي للمقياس .
 .,االختبار التائي لعينيتين مستقلتين )  (Independent sample T-testلمقارنة متوسطات السلوك
العدواني للتالميذ حسب اراء اولياء امورهم وفق متغيرات (الجنس و مضمون البرامج)
االختبار تحليل تباين( )One-way ANOVAلمقارنة متوسطات السلوك العدواني للتالميذ حسب
.5
اراء اولياء امورهم وفق متغيرات (عدد ساعات في مشاهدة التلفزيؤن يوميا و الصفوف الدراسية)0

المطلب الرابع
عرض نتائج البحث وتحليله
سيتم في هذا الفصل عرض النتائج وتحليله وفقا ألهداف البحث وكاالتي-:

الهدف األول:
فيما يخ ص اله دف األول المتمث ل باالجاب ة عل ى الس وال (م ا أث ر محت وى الب رامج التلفزيوني ة لالفف ال عل ى
السلوك الع دواني لالفف ال بش كل ع ام ؟)  ،أظه رت النت ائج أن متوس ط العين ة بلغ ت ( )4,,62ب إنحراف معي اري
قدره ( )07,72و بعد إستخدام اإلختبار الت ائي للعين ة الواح دة ) (One sample t-testالخ اص بمقارن ة متوس ط
العينة بالمتوسط الفرضي للمجتمع الذي يستمد من المتوس ط المعي ارى للمقي اس و الب الغ ( 4 )87تب ين إن القيم ة
التائية بلغت ( )67,56بدرجة حرية ( )40,و عند مستوى داللة ( ) 0,04وكم ا موض ح ف ي ج دول (  ، ) ,وه ذا
يدل على وج ود ف روق ذو دالل ة إحص ائية ب ين متوس ط العين ة و المتوس ط المعي ارى للمقي اس و به ذا نس تطيع أن
نقول ان افراد ا لعينة يتسمون بسلوك عدواني ما دون المتوس ط بش كل ع ام ،وترج ع الباحث ة ذل ك ال ى أن الس لوك
العدواني يعد سلوكا َ شاذا َ و اليتسم به جمي ع أف راد العين ة و ه ذا يؤك ده األعت دال الطبيع ي للخص ائص و الص فات،
ون جهة االَخرى تعتقد الباحثة قد يكون هناك تحيز من قبل الواليدين أثناء اجابتهم عل ى أس تبيان الس لوك الع دواني
لدى اففالهم.
جدول ( ) ,
لمقارنة المتوسط الحسابي للعينة و المتوسط المعياري للمقياس
القيمة
المتوسط
اإلنحراف
المتوسط
درجة
عدد
مستوى الداللة
التائية
المعيارى
المعياري
الحسابي
الحرية
الطلبة
للمقياس
للعينة
405

40,

4,,62

87

07,72

67,56

ال يوجد فروق ذو
داللة إحصائية عند
مستوى داللة 0,04

 - 4المتوسط المعيارى للمقياس هي مجموع قيم اإلختيارات مقسوم على عدد اإلختيارات مضروبا في عدد الفقرات  .وفي بحث
الحالي كان مجموع قيم اإلختيارات هي (  04= )4=5+,+6+0وبقسمته على عدد اإلختيارات ( ) , = 4\04و بضرب ( ),في
عدد الفقرات البالغ (. 87 = )62
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الهدف الثاني:
فيما يخص الهدف الثاني للبحث و لالجابة على السوال (هل هناك ف روق ذو دالل ة أحص ائية ب ين االفف ال ف ي
السلوك العدواني وف ق الج نس ؟ )  ،أظه رت النت ائج إن متوس ط ال ذكور عل ى المقي اس ك ان ( )25,77و متوس ط
اإلناث ( )50,77و بعد إستخدام إختبار التائي لعينتين مستقلتين  (Independent sample t-testبدرج ة حري ة
( )40,و عن د مس توى دالل ة ( )0.04أظ رت النت ائج وج ود ف روق ذو دالل ة إحص ائية ب ين التالمي ذ وف ق متغي ر
الجنس حيث كان السلوك العدواني لدى تالميذ الذكور اعلى مما هي عليه لدى االناث كم ا موض ح ف ي ج دول ( 5
).

الجنس

عدد
التالميذ
647

إناث

654

ذكور

جدول ( ) 5
مقارنة مستوى السلوك العدواني لدى التالميذ وفق متغير الجنس
درجةالحر القرار و مستوى
القيمة
المتوسطالحسابي اإلنحراف
الخطأ
ية
التائية
المعيارى
يوجد فروق ذو
08,76
25,77
داللة إحصائية
40,
07,20
عند مستوى خطأ
7,8,
50,77
0,04

وترجع الباحثة النتيجة أع اله ال ى عملي ة التنش ئة اإلجتماعي ة ف ي المجتم ع مس وؤلة بدرج ة كبي رة ع ن جع ل
اإلناث اكثر ترويا وبعدا عن ممارسة االسلوك العدواني وفي المقاب ل ي تم تش جيع ل ذكور عل ى ممارس ة الس لوكيات
الت ي ق د تنط وي عل ى العن ف و الع دوان ض من مس ميات منه ا الش جاعة و الرجول ة  ،وم ن جه ة اخ رى اكث ر
الشخصيات الكارتوني ة ه ي م ن ج نس ال ذكور مم ا يس هل عملي ة تقم ص لس لوك تل ك الشخص يات م ن قب ل افف ال
الذكور (،كما أشار ليفى  )0774( livineأن األوالد يبدو أنهم كانوا أكثر اجذابا َ اِلى الشاهد العنيفة كما كانوا أكثر
تهيجا َ و اِثارة بمشاهدتها  ،ألما البنات فكن أكثر نفوراَ و حزنا َ من هذه المشاهد().افرا ،6004 ،ص )07,

الهدف الثالث:
فيما يخص الهدف الثالث و هواإلجابة عن السوال (هل هناك فروق ذو داللة أحصائية بين االففال في
السلوك العدواني وفق مضمون البرامج ؟)  ،و بعد استخدام االختبار التائي لعينيتين المستقلتين (Independent
) sample T-testاظهرت النتائج وجود فروق ذو داللة إحصائية بين التالميذ في مستوى السلوك العدواني
وفقا لمتغير مضمون البرامج التي يشاهدونها حيث بلغ متوسط التالميذ اللذين يشاهدون برامج ذات المضمون
العنيف ( )80,64في حين بلغ متوسط اقرانهم ممن يشاهدون البرامج الغير العنيفة ( )50,4,و بلغ القيمة التائية
( )68,82وعند مستوى داللة ( )0,04وكما موضح في جدول ( .) 4

مضمون
البرامج

جدول ( ) 4
مقارنة مستوى السلوك العدواني لدى التالميذ وفق متغير مضمون البرامج
درجة
القيمة
اإلنحراف
المتوسط
عدد
مستوى الداللة
الحرية
التائية
المعيارى
الحسابي
التالميذ

برامج العنيفة

60,

80,64

04,0,

برامج الهادئة

677

50,4,

7,88

68,82

40,

اليوجد فروق ذو
داللة إحصائية عند
مستوى خطأ 0,04
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أظهرت النتائج وجود فروق ذو داللة إحصائية بين التالميذ في مستوى السلوك العدواني وفقا لمتغير مضمون
البرامج التي يشاهدونها وتعلل الباحثة ذلك وفقا لنظرية (المزاج العدواني ) التي تؤكد على ان كثرة التعرض
لحافز او مثير عدواني من شأنه أن يزيد من االثارة السيكولوجية للفرد على سبيل المثال مشاهدة الفرد لمباراة
المصارعة أو المالكمة يمكن ان تستثير لديه انفعاالت عاففية تؤدي الى السلوك العدواني ( .المكاوي ،0777،
ص),27

الهدف الرابع:
فيما يخص الهدف الرابع و التي كان حول اإلجابة على السوال (هل هناك فروق ذو داللة أحصائية بين
االففال في السلوك العدواني وفق الصفوف الدراسية ؟)  ،اظهرت النتائج أن المتوسط الحسابي لتالميذ الصف
الرابع بلغ ( )45,78في حين كانت متوسط الحسابي لتالميذ الصف الخامس (  )46,72و متوسط الحسابي
لتالميذ الصف السادس (، )40,72بعد إستخدام االختبار تحليل تباين( )One-way ANOVAلمقارنة
متوسطات التالميذ على المقياس وفق متغير الصفوف الدراسية ،أظهرت النتائج وجود فروق ذو داللة إحصائية
بين التالميذ و وفق متغير الصفوف الدراسية حيث اظهر تالميذ الصف ( )5سلوكا عدوانيا اكبر مقارنة بأقرانهم
في الصفوف الرداسية االخرى وكما موضح في جدول رقم ( . ) 2

الصفوف

الصف 5
الصف 4
الصف 2

جدول ( ) 2
مقارنة مستوى العنف لدى التالميذ وفق متغير الصفوف الدراسية
درجة
Sig
المتوسط اإلنحراف القيمة
عدد
الحرية
الفائية
التالميذ
الحسابي المعيارى )(F
بين المجموعات
0,000
07,70 45,78 02,
()5
0,06
07,25 46,72 070
داخل
07 40,78 020
المجموعات()045

مستوى
الداللة
0,04

وترجع الباحثة ذلك الى ان االففال كلما كبروا بالسن تقدم نموهم االخالقي بفعل التنشئة االجتماعية التي تتطلب
منهم ضبطا سلوكيا اكثر مما لدى اقرانهم االصغر سنا ومن جهة اخرى كلما نضج تفكيرهم كانوا اكثر ادراكا
للسلوك المطلوى منهم اجتماعيا واكثر وعيا بعواقب سلوكهم الغير المرغوى بها اجتماعيا وهذا يجلهم اكثر حذرا
وتجنبا للسلوك العدواني .

الهدف الخامس:
فيما يخص الهدف الخامس و التي كان حول اإلجابة على السوال (هل هناك فروق ذو داللة أحصائية بين
االففال في السلوك العدواني وفق عدد ساعات في مشاهدة التلفزيؤن يوميا ؟)  ،اظهرت النتائج أن المتوسط
الحسابي لتالميذ الذين يشاهدون التلفزيون (اقل من ساعة) يوميا َ بلغ ( )54,02في حين كانت متوسط الحسابي
لتالميذ الذين يشاهدون التلفزيون (ساعة الى ساعتان) يوميا َ بلغ (  )46,06و متوسط الحسابي لتالميذ الذين
يشاهدون التلفزيون (ساعتان الى ثالث ساعات) يوميا َ ( )42,,2و متوسط الحسابي لتالميذ الذين يشاهدون
التلفزيون(اكثرمن ثالث ساعات) يوميا َ (،)26,40بعد إستخدام االختبار تحليل تباين )(One-way ANOVA
لمقارنة متوسطات التالميذ على المقياس وفق متغير عدد ساعات في مشاهدة التلفزيؤن يوميا ،أظهرت النتائج
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وجود فروق ذو داللة إحصائية بين التالميذ حيث ان اللذين يشاهدون التلفاز (اكثرمن ثالث ساعات) يوميا األكثر
عدوانيا من اقرانهم و وكما موضح في جدول رقم ( . ) 8

ساعات
المشاهدة
اقل من ساعة
ساعة الى
ساعتان
ساعتان الى
ثالث ساعات
اكثرمن ثالث
ساعات

جدول ()8
مقارنة مستوى العنف لدى التالميذ وفق وفق عدد ساعات في مشاهدة التلفزيؤن يوميا
مستوى
درجة
المتوسط اإلنحراف القيمة الفائية sig
عدد
الداللة
الحرية
)(F
التالميذ
الحسابي المعيارى
0,04
 0,000بين المجموعات
08,45
05,56 54,02 008
()08048,068
07,08 46,06 6,4
داخل المجموعات
07,45 42,,2 008
()026006,684
44

26,40

60,47

وتوضح الباحثة النتيجة أعاله اال انه كلما زادت عدد ساعات المشاهدة لبرامج التلفاز اصبح الطفل اكثر انعزاال
عن محيطه االجتماعي وهذا يجعله غير واعيا بما يطلب منه وبما يجب ان يتقيد به من السلوك المرغوى
اجتماعيا ويكون غير منسجما اجتماعيا مما يزيد سلوكه العدواني  ،ومن جهة اخرى يزداد تقمصه لشخصيات
العدوانية التي يشاهدها و يقلد سلوكها الحقا .

المطلب الخامس
المقترحات و التوصيات
أوال  :التوصيات :
 -0تشكيل لجان لإلرشاد التربوي في المدارس لغرض عقد لقاءات شهرية مع اولياء امورالتالميذ لبحث
سبل تقليل عدد ساعات مشاهدة التلفاز بشكل عام و عدم مشاهدة البرامج ذات المضمون العنيف بشكل
خاص.
 -6قيام وزارة الثقافة بمراقبة القنوات التلفزيونية والسيما برامج االففال ومعاقبة القناة في حال عرضها
برامج اففال ذات المضمون العنيف .
ثانيا  :المقترحات ببحوث علمية
 -0أجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية على المراحل الدراسية (اإلعدادية ـ المتوسطة).
 -6أجراء دراسة لمعرفة التعرض لبرامج العنيفة و عالقة بالجنوح بين الجاحين في السجون.
 -,أجراء دراسة لمعرفة التعرض لبرامج العنيفة و عالقة بالتوافق االجتماعي لدى االففال.

المصادر والمراجع
 .0أفرا ،جويديت ،ت :عزالدين جميل عطية ،التلفزيون و نمو الطفل،ف ،,المجلس االعلى للثقافة،القاهرة،
.6004
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.6
.,
.5
.4
.2
.8
.7
.7
.00
.00
.06
.0,
.05
.04
.02
.08
.07
.07
.60
.60
.66
.6,
.65
.64
.62
.68

االهوانى ،اكرم أحمد ،االتصال بين العولمة و المحلية و اِعداد الطفل ثقافياَ ،دار الكتاى
الحديث،القاهرة.6000،
البدوي ،دمحم علي ،دراسات سوسيو اعالمية ،دار النهضة العربية ،بيروت.6002 ،
بيرغر ،أرثر أسا،ت  :صالح خليل أبو اصبع،وسائل االعالم و المجتمع وجهة نظر نقدية،عالم المعرفة،
سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوفني للثقافة و الفنون و األدى  ،الكويت.6006 ،
تمار ،ناجي ،تأثير برامج األففال في التلفزيون الجزائري على معلومات تالميذ الطو الثاني من التعليم
األساسي دراسة ميدانية في والية الجزائر،رسالة دكتوراه غير منشورة  ،جامعة الجزائر –كلية العلوم
االنسانية و االجتماعية.6002-6004 ،
حمبلي،هاجر و لطيفة بغيل،العنف في التلفزيون و تأثيره على سلوك الطفل دراسة ميدانية على عينة من
أولياء مدينة أم البواقي ،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر غير منشورة،جامعة العربي بن مهيدي – أم
البواقي ،كلية العلوم االجتماعية و االنسانية.6002-6004،
خضور ،أديب ،التلفزيون و األففال،المكتبة االعالمية ،دمشق.600, ،
الخطيب ،ابراهيم ،ياسين ،و اخرون ،أثر وسائل االعالم على االففال  ،الدار العلمية للنشر ،عمان.6000 ،
االذاعية و السمعبصرية،منشورات جامعة
الرمحين،عطا هللا و بارعة شقير ،مقدمة في الفنون ِ
دمشق.600,،
شلبي ،كرم ،معجم مصطلحات االعالمية،دار الجيل  ،فبعة ،6بيروت.0775،
الصايم،زليخة ،البرامج التلفزيونية العنيفة و عالقتها بالسلوك العدواني للتلميذ المراهق ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،جامعة دمحم خيضرة -كلية العلوم االنسانية و االجتماعية – قسم العلوم االجتماعية-6004،
.6002
الصقور ،صالح خليل  ،االعالم و التنشئة االجتماعية،دار أسامة للنشر و التوزيع،عمان.6006،
عاقل  ،دمحم عطا حسين  :النمو اإلنساني  ،الطفولة والمراهقة  ،دار الخريجي للنشر ،الرياض . 0788 ،
عيسوي ،عبد الرحمن دمحم  :علم النفس الفسيولوجي  ،دار المعرفة الجامعية  ،اإلسكندرية .0777 ،
الفسفوس  ،عدنان أحمد  :الدليل اإلرشادي لمواجهة السلوك العدواني لدى فلبة المدارس  ،ف ، 0المكتبة
االلكترونية أففال الخليج . 6002 ،
فلحي ،دمحم جاسم و سعيد حمد سعيد،الدور التربوي لبرامج األففال في التلفزيون الليبي ،الباحث األعالمي ،
العدد ،67بغداد.6004،
االعالم ،دار األمل للنشر و التوزيع.6000،
فلور،م .دي و س.بال روكاخ ،ت:دمحم ناجي الجوهر،نظريات ِ
لفتة ،كريم علوي،السلوك العدواني لدى فلبة معهد الفنون الجميلة في الديوانية،مجلة الفنون و األدى و علوم
االنسانياتو االجتماع ،العدد ،,8،االمارات.6007،
محسن ،حارث صاحب،دور التلفزيون في سلوك االففال،وحدة األعالم و العالقات العامة،المعهد التقني-
كوفة ،وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ،6006،العراق.
مرسي ،رحاى احمد لطفي دمحم  ،أثر أفالم االجنبية بالفيديو على اتجاهات عينة من االففال المصريين نحو
العنف ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة عين شمس ،معهد الدراسات العليا للطفولة .6000،
معوض ،دمحم،األى الثالث و الطفل  ،دار الكتاى الحديث ،الكويت6000،م.
مكاوى ،حسن عماد و لياى حسين السيد ،االتصال و نظرياته المعاصرة،دار المصرية اللبنانية،
القاهرة.0777،
منظمة االمم المتحدة للطفولة ،اليونسيف  ( UNICEFاتفاقية حقوق الطفل) ،مادة ،08سنة .0777
منى كشيك ،القيم الغائبة في اإلعالم  ،فلعت عبد الحميد،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر األسكندرية،
.600,
نغيمش المحامي ،هاشم أحمد ،التلفزيون و تأثيراته المحتملة على جمهور األففال ،مجلة علوم و المجتمع،
العدد  ،05أردن.6004 ،
الهيتي،هادي نعمان ،االعالم و الطفل ،دار أسامة للنشر و التوزيع،عمان.6008،
الوهيب ،منال و ليلى ابراهيم ،األثار النفسية و التربوية للتلفاز و الفيديو على األففال ،مجلة التربية ،عدد
 ،5الكويت.0770،
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المالحق
الملحق رقم ()3
استبيان مفتوح
بعد التحية ...
عزيزي المربي هذا االسبيان ألجل اجراء دراسة علمية حول (دور البرامج االففال المتلفزة على السلوك
العدوانى
لدى اففال الكورد)  ،لذا نرجوا منك كتابة أدناه كل ما الحظته من ففلك من سلوك عدواني وهو يقلد شخصيات
البرامج التلفزيونية.
ولكم جزيل الشكر
فالبة الدكتوراه
م .جوان بهاء الدين علي

المشرف
أ.م .د سالم نصر الدين دمحم

الملحق رقم ()3
ت
0
6
,
5
4
2
8
7
7

أسماء الخبراء واختصاصاتهم و عناوينهم
عنوان الوظيفة
االختصاص
األسماء
جامعة صالحدين -كلية أداى -قسم علم االجتماع.
علم االجتماع
إ  .د .فاهر حويز زيبارى
جامعة سليمانية -كلية علوم االنسانية.
اعالم
إ .م  .د .ابتسام اسماعيل
جامعة سليمانية -كلية علوم االنسانية -قسم االعالم.
االذاعة و التلفزيون
إ .م  .د .ابراهيم سعيد
إ .م  .د .جبار أحمد عبد الرحمن فرائق التدريس العامة جامعة كؤيه كلية التربية – قسم التربية و علم النفس.
جامعة سليمانية -كلية التربية االساسية.
علم النفس التربوي
إ .م  .د .حسن فخرالدين خالد
جامعة سليمانية -كلية التربية االساسية -قسم رياض
علم النفس التربوي
إ .م  .د .صابر بكر مصطفى
االففال.
جامعة سليمانية -كلية علوم االنسانية -قسم االعالم.
فلسفة التربية
إ .م  .د .كاوة علي دمحم
االعالم و اعالم التجاري جامعة سليمانية -كلية علوم االنسانية -قسم االعالم.
إ .م  .د .نةزاكت حسين
جامعة سليمانية -كلية علوم االنسانية -قسم االعالم.
اعالم
إ .م  .د .هيمن مجيد
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الملحق رقم ()0
المقياس بصورته النهائية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة سليمانية
كلية العلوم االنسانية -قسم اإلعالم

استبيان
بعد التحية .....
عزيزي المربي هذا االستبيان بين يديك خاص بإجراء دراسة علمية حول (دور البرامج االففال
المتلفزة على السلوك العدوانى لدى اففال الكورد) لذا ارجو من حضراتكم قراءة أسئلة و فقرات
المقياس بتأني ومن ثم اإلجابة أو اختيار البديل الذي تجدونه مناسبا وان المعلومات التي نحصل
عليها ال يتطلع عليها احد سوى الباحثة وال يستخدم سوى ألغراض البحث العلمي .
مع فائق تقدير وشكر

المشرف
أ.م .د سالم نصر الدين دمحم







فالبة الدكتوراه
م .جوان بهاء الدين علي

جنس الطفل ........................ :
الصف ............................. :
ما الوقت الذي يشاهد الطفل البرامج التلفزيونية ؟
 ,-6ساعة( )
 6-0ساعة( )
اقل من ساعة ( )
( )
ما هي نوعية المحوى للبرامج المشاهدة من قبل الطفل ؟
هادئة ( )
ئاشكن و الحركة ( )

اكثر من  ,ساعات
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مقياس السلوك العدواني لألففال
دائما

00
00
06
0,
05
04
02
08
07
07
60
60
66
6,
65
64
62

كثيرا

2
8
7
7

احيانا

6
,
5
4

نادرا

0

يقلد ففلي ما يشاهده من السلوك العنيف للشخصيات التلفزيونية سواء
كانت في المسلسالت او برامج االففال
اثناء تقليده للشخصيات التلفزيونية يستخدم ادوات خطرة.
يلحق االذى باالففال االصغر منه سنا وهو يفلد البرامج التلفزيونية
يستخدم ففلي ما يسمعه من الكلمات البديئة في البرامج التلفزيونية
يقلد الشخصيات التلفزيونية العنيفة فيأخذ االلعاى من االففال عنوة و بقوة
.
يقلد ما يراه من حركات خطرة في البرامج مثل القفز و الشقلبات...الن
اثناء تقليده لشخصيات البرامج التلفزيونية يكسر اثاث المنزل
يمزق مالبسه وهو يقلد الشخصيات التلفزيونية العنيفة
يقلد اصوات الحيوانات المفترسة الذي رأه في التلفاز لتخويف األففال
االخرى
عند مشاهدة للبرامج العنيفة ال يقبل تغير القناة
يرفع صوته اكثر من الالزم بعد مشاهدته للبرامج التلفزيونية
يغضب اذا اخذ منه جهاز التحم عن بعد (كونترول) التلفاز
يضع المسدس البالستيكي على رأسه و هو يقلد الشخصيات التلفزيونية
يظهر سلوكا عدوانيا ضد غيره من االففال مثل ( الضرى و شد الشعر و
العا ...الن )وهو الشخصيات التلفزيونية العنيفة
كلما شاهدة التلفاز اكثر اجدة اكثر عدوانيا
يقوم بكسر العابه بعد مشاهدته للبرامج التلفزيونية
يستغر وقتا في تخيل و تقليد ما راه من السلوك العنيف في البرامج
التلفزيونية
يغضب اذا فلبت منه الكف عن مشاهدة البرامج التلفزيونية
يحب مصارعة و االذى الجسدي كلما يشاهد البرامج التلفزيونية
يردد عبارات عنيفة مثل ساقتلك او سانتحر سمعها في البرامج
يحب شراء االلعاى العنيفة التي يراها في البرامج التلفزيونية
يبعثر اغراض و العاى االففال االخرى
يمزق كتبه و دفاتره و يكسر اقالمه
يقفد انصياعه لنا كلما شاهد البرامج التلفزيونية
يظهر مشاعر الفرح باسلوى صاخب و جنوني
ينتقم من االففال االخرى وال يملك روح المسامحة
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