
 
 

 ـة املرئية وعالقتها جبنوح األحداثاإلذاع
 

 1أزالن سيف البحاروم
  حعمار السوي مصباح علي

 وم اإلسالمية املاليزيةلجامعة الع
 

 ملخص
هتدف هذه الدراسة إىل حتديد العالقة بني األحداث اجلاحنني يف تقبلهم لربامج اإلذاعة 

حداث اجلاحنني يف تقبلهم األد العالقة بني املرئية تبعًا جلنس احلدث. وكذلك حتدي
لربامج اإلذاعة املرئية تبعًا ملتغري تعليم احلدث اجلانح ، ومتغري الدخل األسري ومتغري 

والذي يصف وحيلل املنهج الوصفي التحليلي ن احلدث اجلانح، استخدم الباحث سك
عينة من األحداث اجلاحنني ، ممن رة موضوع الدراسة ، وجمتمع البحث يشمل هالظا

حدثًا جاحنًا .  82ودعوا بدار تربية وتوجيه األحداث طرابلس : ليبيا والبالغ عددهم أ
وقد تكشفت نتائج الدراسة أنه ال توجد عالقة بني األحداث اجلاحنني تبعاً ملتغري جنس 
احلدث . وتوصلت إىل وجود عالقة بني األحداث اجلاحنني تبعًا ملتغري تعليم احلدث 

كرب عمرًا . وتوصلت اياًا إىل عدم وجود عالقة بني جاءت لصاحل األحداث األ
األحداث اجلاحنني تبعًا ملتغر الدخل األسري وسكن احلدث يف تقبلهم لربامج اإلذاعة 

 املرئية . 
 
  المقدمة

طراف اليت تشرتك يف تشكيل النشء أصبحت اليوم على درجة كبرية من التنوع والكثرة . إن األ      
فبعد أن كانت االسرة متثل الطرف االساسي واهلام الذي تشرتك فيه مع املدرسة يف تشكيل النشء ، 

جند اليوم أطراف أخرى عديدة رمبا تفوق أثر بعاها على ما تقدمه وإكساهبم الشخصية املميزة 
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رة واملدرسة جمتمعني ، وهى كثرية ومتنوعة ومن ابرزها االعالم املرئي ، وخصوصا االذاعة املرئية ، االس
اليت أصبحت تالحق اجلميع يف أي مكان وأي زمان بالكلمة والصوت ولصورة حىت غرفة نومه لتنقل 

ل دورها يف الرتبية له اخلرب وتفسر له احلدث وتقوم بدورها االجيايب أو السليب ، ومل يعد أحدًا يتجاه
القنوات الفاائية  وخاصة تربية النشء ، وقد تنامت قوة االعالم وارتفعت حدثها وزادت املنافسة بني

هتماماهتم وختصصاهتم وأعمارهم وذلك من تقطاب املشاهدين بكافة ثقافتهم واساملختلفة حول ا
 إجيايب خخر سليب على فالم ومسلسالت ، وقد كان لكل ذلك تأثريمن برامج وأخالل ما تعرضه 

املشاهدين وخاصة ضغار السن ) االطفال ( إذ أن البعض مما يعرض وبالذات الربامج املستوردة حيمل 
يف مامونه كما هائاًل من القيم السلبية من أمثال تلك اليت حتتوي عليها أفالم الرعب واألفالم 

قوده إىل تقليد تلك الشخصيات اليت البوليسية اليت هلا األثر الواضح على نفسية الطفل ، مما ي
 يشاهدها مبا قد يؤدي إىل اإلحنراف أو التعرض له.

 
 مشكلة البحث

يف مرحلة الطفولة ، حيث إن هذه إن قدرة تأثري برامج اإلذاعة املرئية يف إنتشار ظاهرة العنف تزداد  
املرحلة من النمو تتشكل فيها شخصية الطفل عرب تقمص األدوار والتقليد من خالل ما يعرض عليه 

إذ الناس وخاصة األطفال صاروا يلتهمون تلك الوجبات الدمسة من الرعب  من برامج إذاعية ، 
واملتعة والرتويح . والسلوك العدواين صار  والعنف واجلرمية يومًا بعد يوم ، وذلك حتت مربرات التسلية

اليوم ظاهرة مألوفة لدى غالبية اجملتمعات ومن بينهم األحداث بوضع خاص األمر الذي ادى 
بالباحث إىل طرح تساؤل حول عالقة اإلذاعة املرئية جبنوح األحداث ، وهل ميكن وضع هذا اجلهاز 

 ألحداث.موضع اإلهتام يف نشوء اجلناح أو اإلحنراف بني ا
  

 أهمية البحث
  املسامهة يف حل اإلشكاليات اليت تواجه القائمني على العملية الرتبوية والتنشئة اإلجتماعية حول

 عالقة القنوات الفاائية بأمناط السلوك الشاذ واإلحنراف .
  وضع اإلسرتاتيجيات واخلطط اليت تساعد على وضع برامج مفيدة بديلة عن الربامج األجنبية اليت

 عرض يف اإلذاعة املرئية ، والرتكيز على الربامج اليت ختدم اهلوية االسالمية . ت



 
 

 أهداف البحث
 : يهدف البحث احلايل حول اإلذاعة املرئية وعالقتها جبنوح األحداث إىل اآلتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي- 
  اث اجلاحنني يف تقبل برامج األذاعة هناك فروقات بني اجلنسني من األحدالتعرف على ما اذا كانت

 املرئية . 
  حتديد ما اذا كانت هناك فروقات بني األحداث اجلاحنني تقبلهم لربامج اإلذاعة املرئية تبعًا ملستوي

 تعليم احلدث.
 .حتديد ما اذا كانت هناك فروقات بني األحداث اجلاحنني تبعاً لدخل اسرة احلدث 
  حتديد ما إذا كانت هناك فروقات بني األحداث اجلاحنني يف تقبلهم لربامج األذاعة املرئية تبعًا لنوع

 سكن احلدث. 
 

 فرضيات البحث
  تبعاً هل توجد فروقات ذات داللة إحصائية بني األحداث اجلاحنني يف تقبلهم لربامج األذاعة املرئية

 أنثى ( -للجنس ) ذكر
  داللة إحصائية بني األحداث جلاحنني يف تقبلهم لربامج األذاعة املرئية تبعاً هل توجد فروقات ذات

 ملستوى تعليم احلدث.
  امج األذاعة املرئية تبعاً هل توجد فروقات ذات داللة إحصائية بني األحداث اجلاحنني يف تقبلهم لرب

 األسرة . لدخل 
 تقبلهم لربامج األذاعة املرئية تبعاً هل توجد فروقات ذات داللة إحصائية بني األحداث اجلاحنني يف 

  لنوع سكن احلدث.
 

 مصطلحات البحث
  طريقة إرسال وإستقبال الصور املرئية املتحركة من مكان إىل مكان خخر بعيد بواسطة  املرئية:اإلذاعة

املوجات الكهرومغناطيسية ) موجات الراديو ( ويف نفس الوقت أرسال الصوت املصاحب للمنظر 
 (55: 1993املتلفز حىت حنصل على برنامج متكامل بصريا ومسعياً. )اهلمايل ،



 
 

  ينية تتكون من مقطعيني بأهنا كلمة التوتعرف ايااTele   وتعين البعد وVision  وتعين املنظر أو
 (18:  2005الذي يعين الرؤيا عن بعد. ) الدليمي،  Televisionالرؤية وهبذا يتكون مصطلح 

 طفل أو شخص صغري السن مبوجب النظم لقانوية ذات العالقة مسائلته عن جرم  :احلدث اجلانح
سنة (  18سنوات , 7ئلة الشخص الراشد . وترتاوح سنه ما بني )إرتكبه بطريقة ختتلف عن مسا

 .(326: 1979وهي السن اليت حددها قانون العقوبات .) األلفي ، 
 

 ذاعة المرئيةأهمية اإل
تعد األذاعة املرئية من أهم املؤسسات التعليمية والرتبوية والرتفيهية وأوسعها إنتشارا ، حيث 
أهنا متاحة للمشاهد يف أي وقت ، وال تتطلب جهدًا يف إستعماهلا باإلضافة إىل سهولة تشغيلها 

االت وتغيري حمطاهتا ومناسبتها لكل االذواق ، وكافة األعمار وخلاوعها مجيع التخصصات يف جم
احلياة النختلفة ، الدينية والثقافية والرتفيهية والرياضية . وتعد اإلذاعة املرئية من أعظم النجاحات 
احلقيقية اليت حتقق من خالهلا التفكري العلمي التكنولوجي يف جمال وسائل االتصال اجلماهريي ، كما 

. وحيث أن (112: 1980) شاكر ، .فرصا للتعرف على كنوز الثقافة العاملية تتحيح االذاعة املرئية 
مرحلة الطفولة من اخطر املراحل اليت مير هبا االنسان يف حياته ، حيث يتزايد منوه فيها سريعا ، وتزيد 
مشاركته مع حميطه االجتماعي ، وجب أن نتفهم متغريات احلياة اليت يعيشوهنا وخاصة وخاصة 

شخصياهتم والتأثري على تقافتهم ، وقد إتفق  األعالم على أن االعالم الذي أصبح يسهم يف تشكيل
خرباء اإلعالم الذي اصبح يسهم يف تشكس=يل شخصياهتم وقد إتفق اخلرباء على أن األعالم 

وقد فرضت اإلذاعة املرئية نفسها ودخلت كل  ( 2010يعطي دروسًا يف فلسفة احلياة . ) االغا، 
لى جذب املشاهد باعتمادها على حاسيت السمع بيت وأصبح هلا دروا ال يستهان به ، فلها القدرة ع

والبصر وإستقطاب كافة األعمار وخصوصًا األطفال . ونظرا ملا لإلذاعة من أمهية لكل املؤسسات 
لتؤدي أدواراً  ؛فقد تعددت أنواع اإلذاعات املرئية وتباينت إهتماماهتا، الرتبوية واإلجتماعية والسياسية

حيث توجد العديد من ( 164: 2005. ) األصفر ، ووظائف متنوعة بتنوع هذه املؤسسات 
 -احملطات الفاائية واملتنوعة منها : 

اإلذاعات التجارية وهذه إذاعات ترتكز الربامج الرتفيهية واملسلية ، واإلذاعات الرتبوية وبراجمها شاملة 
 دة الوعي الثقايف لدى املشاهد .موضوعات هدفها زياوعامة وتتناول 



 
 

 أهداف اإلذاعة المرئية 
إن برامج اإلذاعة املرئية الناجح شأنه شأن الربنامج التعليمي والرتبوي هلا أهداف مرسومة تسهم يف 
إطار اخلطة العامة للمجتمع يف التنمية والثقافية والصحية واإلجتماعية للجمهور وميكن حصرها يف 

 -اآليت :
ة الشباب بأمور دينهم وتثقيفهم فهي تعصمهم من الوقوع يف مستنقع وعية وهبا يتم تهداف عقليأ

اجلرمية واإلحنراف وخاصة االطفال .واهداف صحية تنمي لديهم اإلجتاهات والعادات الصحية 
وتعرفهم عن االمراض الناجتة عن املخدرات . وأهداف نفسية ووجدانية منها املساعدة على تربية 

 .(25: 2005شاعر واألحاسيس وتنمية الذوق العام واحلس اجلماعي. ) الزليطين، العواطف وامل
 

 اإلذاعة المرئية وتأثيرها على سلوك الطفل 
حتتل اإلذاعة املرئية املرتبة األوىل من بني خمتلف وسائل األعالم األخرى من حيث قدرهتا على جذب 
اجلمهور بصورة عامة واألطفال بشكل خاص ، ومن هنا بات من الاروري أن يتناول الباحث 

ت الثأتريات اليت ترتكها اإلذاعة املرئية علي سلوك الطفل ، حيث أن سلوك الطفل مرتبط مبثريا
وموضوعات يتعرض هلا هذا الطفل ، جند أن اإلذاعة املرئية تثري كثريا من العمليات العقلية الشعورية 

، تثري فيه روح والالشعورية كما تثري فيه اخليال فيعيش مع خياالته املستمدة مما يراه على شاشتها 
خماله وخالمه  التقمص مع من يرى من شخصيات يعجب هبا أو اراء أو أفعال كما جتعله يسقط

وعقدة خماوفه النفسية على ما يشاهد من مناظر وأحداث تشجع فيه أحالم اليقظة ، وفيها يهرب 
من واقعه املؤمل ليحقق رغباته املكبوته اليت يعجز عن حتقيقها يف الواقع ) اهلمايل ، مرجع سبق ذكره 

حيث يؤكد األطباء أن جلوس ( . فاإلذاعة املرئية قوة مؤثرة عكسية على الطفل وعلى سلوكه ، 48
الطفل أمام اإلذاعة املرئية لساعات طويلة قد يهدد صحته البدنية ويؤثر على حواسه البصرية 

عة املرئية خفة القرن ألهنا تؤذي اإلنسان وتفسد والسمعية وهم يقولون إن السيارة والسيجارة واإلذا
أن معدل ما يشاهده الطفل  (وتشري اإلحصائيات األمريكية إىل60: 1998عقله ،)هنيدي، 

األمريكي بني اخلامسة والرابعة عشر من عمره يصل إىل االف اجلرائم وبشيت الطرق على شاشة 
اإلذاعة املرئية . إذ أن تقرير جلنة بلكنجتون وهى إحدى اللجان اليت تعرضت إىل خثار اإلذاعة املرئية 

ن ببعض املشاهد املرعبة واملخيفة ، وقد تقود السلبية على األطفال يشري إىل أن الصغار بدأوا يتأثرو 



 
 

مثل هذه املشاهد إىل أن يتعلم الطفل بعض األفكار السيئة أو أن يتعرض سلوك بعض األطفال إىل 
 ( 9: 1985خماطر مستقبلية )الدوري، 

 
 جنوح األحداث

السن فيقال حدث  ث تطلق يف اللغة على من هم حديثولغة..مصطلح احلدث ومجعها أحدا
بفتحتني أي شاب حدث ، فإذا قلت حديث السن ، وحداثة السن فإن ذلك ميثل الشاب يف مقتبل 

واجلنوح يعين امليل واإلحنراف  (19: 1984العمر ، فيقال شاب حدث فيت السن . ) أبوتوتة ، 
أنه كل سلوك .وتعرف صوفيا ربسون احلدث املنحرف بعلم األجرام للداللة على اجلرميةويستخدمه 

يعارض مصلحة اجلماعة يف زمان ومكان معينيني بصرف النظر عن كشف هوية الفاعل وبصرف 
 (92: 1963النظر عن تقدمي الفاعل إىل احملاكمة من عدمه ) السباعي، 

 
 النظريات المفسرة لجنوح األحداث

ئسة واصفًا جرميته حيث رأى تارد أن اجملرم ضحية با : 1904/ 1843لتقليد جبارئيل تارد نظرية ا
إجتماعية إال أن األخرية هى الغالبة ، أسس نظرية وأمساها  -طبيعية -عاويةبأهنا نتاج عوامل ثالثية 

التقليد مفادها إن اإلنسان ال يولد بطبعه جمرما ، وإمنا يصبح جمرما بفعل تأثري الوسط اإلجتماعي 
د االذاعة املرئية قد يتقمص شخصيات الذي يعيش فيه . ومن خالل هذه النظرية فالطفل وهو بشاه

االفالم اليت يشاهدها وبالتايل قد ينبهر بدور من االدوار قد يكون قاتل خطري أو مذمن خمدرات 
 رافات أو السلوكيات األجرامية .عليه تقليد احدهم وارتكاب بعض االحناالمر الذي يسهل 

حيث تؤكد هذه  1883/1950صاحب هذه النظرية هو ادون سذرالند: نظرية اإلختالط التفاضلي
أن التعلم هو أساس اقتباس السلوك االجرامي أي يتم تعلم السلوك اإلجرامي باإلختالط النظرية على 

والتفاعل والتأثري املتبادل مع أشخاص خخرين خالل عمليات التواصل واإلتصال . وان تعلم السلوك 
ط احلدث اجلانح واملنحرف مبختلف النماذج اإلجرامية وبالتايل يتأثر هبا األجرامي عن طريق إختال

 ويصبح جزء منها يف ارتكاب بعض االحنرافات.
 
 



 
 

 الدراسات السابقة 
دراسة كرمية حممد حنيش . اإلجتاهات الوالدية حنو عالقة األبناء بربامج الفاائيات املرئية جامعة 

ئج الدراسة على ان لالباء واألمهات دور يف حتديد نوع . وقد كانت نتا 2002طرابلس / ليبيا 
مشاهدة االذاعة املرئية ، وأن للربامج اإلذاعية خثار إجيابية متعددة حيث تسهم يف حتسني املستوى 
 التعليمي للطفل، وأن هلا خثار سلبية يكتسبها الطفل منها ، وايااً للابط األسري دوراً تربوياً دقيقاً. 

دي . إستخدامات املراهقني للقنوات الفاائية واإلشباعات املتحققة ، جامعة دراسة مصطفى مح
ج الدراسة على ان امجل اوقات الفراغ هى اليت يقايها املراهق . وقد كانت نتائ 2002املنيا مصر . 

يف مشاهدة اإلذاعة املرئية . وان الربامج االذاعية يف مقدمة الوسائل االعالمية اليت يعتمد عليها 
 راهق يف معرفة العامل اخلارجي. امل

العنيف لدى طالب دراسة احلادة أبو القاسم عمر عبد الرمحن . عالقة برامج االذاعة املرئية بالسلوك 
. وقد كانت نتائج الدراسة ان الربامج املفالة لدى عينة الدراسة  2006اجلامعة جامعة الزاوية /ليبيا 

املسلسالت االجتماعية مث االفالم املتنوعة ، وأن أفال االوقات ملشاهدة الربامج املرئية هى يف العطلة 
 بني مشاهدة اإلذاعة املرئية والسلوك العنيف. الصيفية . وقد أثبتت الدراسة أن هناك عالقة طردية 

دراسة رغداء نعيسة ، أفالم العنف األجنبية يف برامج التلفاز وتأثريها يف أطفال احللقة الثانية من 
القاهرة ، التعليم األساسي يف مدارس ريف دمشق ، جملة إحتاد اجلامعات العربية للرتبية وعلم النفس 

 .2011،  3( 9اجمللد )
فالم العنف بشكل عام ، ة اىل نتائج من أمهها ، إرتفاع معدالت تعرض األطفال ألت الدراستوصل

م العنف هلا تأثري واضح يف ميل األطفال إلستخدام العنف يف احلياة وخاصة لدى الذكور وأن افال
 منهم . 
وتأثريها على ألطفال لالعبديل ، القنوات الفاائية املخصصة مسرية أمحد  قمرة وهنادي حممد دراسة 

 . 2011.جامعة املنصورة . مصر طفل ما قبل املدرسة
يف سن ما قبل توصلت الدراسة اىل النتائج امهها ، أن األسرة هى السبب األول يف ترك االطفال 

املدرسة يشاهدون القنوات املخصصة هلم له رغبة يف إرضاء طلباهتم ورغباهتم . يليه أعتقاد األسرة بأن 
مي قدرات األطفال اإلدراكية واملعرفية ويف األخري رغبتهم يف إشغال األطفال بعيدا هذه القنوات تن

عن والديهم . ومن األثار السلبية اليت توصلت اليها الدراسة الناجتة عن متابعة لطفل ما قبل املدرسة 



 
 

للقنوات الفاائية إضاعة الوقت . واياا من النتائج السلبية هى ختيل الطفل وتقمص شخصيات 
الواقع وتعطل القدرات العقلية إجرامية كان يشاهدها مث العزلة وقطع العالقات مث األنفصال عن 

 واجلسدية للطفل وتعلم العنف واجلرمية مبختلف أشكاهلا وإدخال القيم واألخالق السيئة على التوايل.
 

 هج المستخدم في البحث نالم
أستخدم يف هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي الذي يتعرف فيه على عالقة اإلذاعة املرئية جبنوح 
األحداث ، فهو يالئم طبيعة البحث بدأ من الوصف الشامل الذي ميهد إىل التحليل املناسب 

عامة للوصول إىل حقائق جديدة ومجع قدر وفري من املعلومات والبيانات األساسية اليت ترسم صورة 
 للمشكلة املدروسة . 

 
 العينةووصف مجتمع البحث وإختيار 

تمع البحث مجيع رئية جبنوح األحداث ، حيث يشمل جمإىل معرفة عالقة اإلذاعة امل يسعى الباحث
قبل رجال ضواحيها من و القبض فيها على األحداث اجلاحنني مبدينة طرابلس : ليبيا  احلاالت اليت مت

( يبني عدد 1تربية وتوجيه األحداث بطرابلس ) بنني، وبنات ( واجلدول رقم )وأدعوا بدار األمن 
 وجنس جمتمع البحث

 
 % العدد اجلنس
 75,6 62 ذكور
 24,4 20 إناث
 100 82 اجملموع
عظمى ألفراد البحث حيث بلغت نسبتهم بق أن الذكور يشكلون الغالبية اليتاح من اجلدول السا

مشاهدة بني اجلنسني % يتبني من ذلك أن هناك عالقة 24,4% وأن نسبة اإلناث بلغت 75,6
لإلذاعة املرئية ، إال أن الثأثري على الذكور كان أكثر الن الذكور أكثر إختالطًا واكثر حرية يف 

 الدخول واخلروج من البيت .
  



 
 

 عينة البحث حسب مستوى تعليم احلدث( يبني 2اجلدول رقم )
 

 % العدد مستوى تعليم احلدث
 6,1 5 أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
 28 23 يقرأ ويكتب
 42,7 35 تعليم أساسي
 23,2 19 تعليم متوسط

 100 82 اجملموع
 

يتاح من اجلدول السابق أن أن النسبة الغالبة منة عينة البحث جاءت لصاحل ممن تعليمهم املرحلة 
 االساسية من 

سنة حيث  18أىل  14% ، أي أن األحداث الذين ترتاوح أعمارهم بني 42,7التعليم إذ بلغت 
تعد هذه الفئة العمرية بداية مرحلة الشباب اليت تتسم حبب التجربة واإلثارة وحماولة إكتشاف اجلديد 

ها . حيث تؤكد دراسة محدي على أن القنوات الفاائية من الوسائل اإلعالمية اليت يعتمد علي
 احلدث يف معرفة اجلديد من االغاين واالفالم البوليسية واجلرمية . 

 البحث( يبني دخل االسرة بالنسبة لعينة 3اجلدول رقم )                  
 % العدد دخلكفاية ال

 86,6 71 كاف
 13,4 11 غري كاف
 100 82 اجملموع

 
% 86,6إذ بلغت نسبتهم افراد البحث يروا أن الدخل كاف  يتاح من اجلدول السابق أن غالبية

الكفاية تؤدي إىل القدرة على إقتناء جهاز مرئي وأحيانا أكثر من جهاز تلبية ألفراد االسرة  هوهذ
الطفل عرضة لتقمص  وبالتايل تزداد املشاهدة والتأثري مبا يعرض فيها من مشاهد مثرية جتعل



 
 

شخصيات منحرفة فيما يعرض هبا . وقد أكدت دراسة حنيش أن مشاهدة الفاائيات خثار سلبية 
 يكتسبها الطفل منها . 

 يبني نوع السكن لعينة البحث (4)واجلدول رقم                                     
 % العدد نوع السكن
 62,2 51 حي شعيب

 30,5 25 حي متوسط
 7,3 6 حي راقي
 100 82 اجملموع

 
اد عينة البحث واملودعني يف دار تربية وتوجيه احلدث يتاح من اجلدول السابق أن النسبة الغالبة ألفر 

% . أي أن هناك عالقة 62,2جاءت لصاحل األحداث املقيمني يف أحياء شعبية إذ بلغ ما نسبته 
بني مشاهدة األذاعة ونوع السكن واإلحنراف . حيث أن املقيمني يف األحياء الشعبية ليس لديهم 

طهم ببعاهم البعض جيعلون يقلدون بعاهم فيما يشاهدون حديقة باملنزل يلهون فيها ، وأن إختال
وحييط هبا الورش واملقاهي من كل جانب وليس امام وأن هذه البيئة غالبا ما تكون مكتظة بالسكان 

 احلدث إال مشاهدة االذاعة املرئية وتقليد ما يشاهد من أحداث الفالم بوليسية أو أفالم اجلرمية . 
 

 تائج الفرض االولن –عرض ومناقشة الفروض 
تامن الفرض هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني األحداث اجلاحنني تبعًا للجنس. وللتعرف 

( لعينتني Tعلى داللة الفروق بني اجلنسني يف تقبلهم لربامج اإلذاعة املرئية مت تطبيق إختبار )
 مستقلتني

حبسب اجلنس يف تقبلهم برامج اإلذاعة ( يبني إختبارات للفروق بني عينة البحث 5اجلدول رقم )    
 املرئية

متوسط  حجم العينة النوع رياملتغ
 العينة

راف االحن
 املعياري

 قيمة
T 

مستوى 
 الداللة

 089. 1,724 11,80 108,35 62 ذكورتقبل برامج 



 
 

اإلذاعة 
 املرئية

 8,85 103,40 20 إناث

 
ألحداث الذكور اجلاحنني أعلى من أقراهنم اإلناث ويتبني أن من اجلدول السابق إن متوسط ايتاح 

مما يشري إىل جتانس  11,80أصغر من اإلحنراف املعياري للذكور  8,85اإلحنراف املعياري لإلناث 
حيث أن مستوى داللتها أهنا غري دالة إحصائيًا  T 1,724اإلناث أفال من الذكور ويتاح قيمة 

ل هذا على أنه ال توجد فروق بني اجلنسني يف تقبلهم لربامج ويد 05أكرب من مستوى . 0,089
اإلذاعة املرئية . وقد اتفق هذه النتيجة مع دراسة محدي اليت رات أن املشاهدة تؤدي إىل زيادة الوعي 
والثقافة . واتفقت مع دراسة احلادة أن جهاز األذاعة املرئية متاح لكل االسر وبالتايل املشاهدة متاحة 

ان فرص املشاهدة متاحة للجميع وكل األعمار  2011وكذلك اتفقت مع دراسة رغداء للجميع .
 سنة . 18من سن مثانية إىل سن 

  
  -: عرض ومناقشة الفرض الثاني

ذاعة املرئية نتائج الفرض الثاين والذي يتامن هل هناك فروق بني عينة البحث يف تقبلهم لربامج اإل
بني افراد   Anova( يبني إختبار حتليل التباين األحادي 6واجلدول رقم )حبسب تعليم احلدث. 

 :عينة البحث حبسب مستوى تعليم احلدث يف تقبلهم لربامج اإلذاعة املرئية 
 

مصدر  املتغري
 التباين

متوسط  درجة احلرية جمموع املربعات
 املربعات

 قيمة إختبار
F 

مستوى 
 الداللة

تقبل برامج 
اإلذاعة 
 املرئية

بني 
 اجملموعات
داخل 

 اجملموعات
 الكلي

 
1447,630 

 
8916,614 
10364,244 

 
3 
 
78 
81 

 
482,543 

 
114,316 

 
 

4,221 
 دالة

 
 

0,008 

 



 
 

( ويالحظ 7وللتعرف على الفروق الدالة يف متوسطات تقبل اإلذاعة املرئية طبق اإلختبار يف اجلدول )
وهو أقل من مستوى  0,008دالة إحصائيًا حيث بلغ مستوى داللتها  4,221أن قيمة اإلختبار 

ويشري ذلك إىل فروق دالة بني املتوسطات احلشابية ألفراد العينة حبسب مستوى تعليم  0,05
  .احلدث

ولغرض التعرف على مكمن الفروق بني املتوسطات احلسابية طبقت طريقة املقارنة بني املتوسطات 
 . Multiple Comparisons (Scheffe)احلسابية 

 
 طريقة املقارنات بني املتوسطات احلسابية ( يبني 7اجلدول رقم )

 ألذاعة املرئيةا برامج ( يف تقبلScheffeألفراد العينة )
املتوسطات تبعاُ ملستوى  مستوى التعليم

 التعليم
 الفروقات
 الدالة

 - 102,20 أمي
 - 113,78 يقرأ ويكتب
 * فرق دال 105,08 تعليم أساسي
 * فرق دال 104,21 تعليم متوسط

 
يتاح من خالل نتائج حتليل هذا الفرض أن هناك فروقًا بني متوسطات األحداث اجلاحنني من 
مستوى التعليم يقرأ ويكتب وكل األحداث من مستوى التعليم األساسي والتعليم املتوسط . ويعزى 

هلم القدرة أن األحداث األكرب سنًا هلم القدرة على التمييز بسهولة بني الواقع واخليال وأياًا ذلك 
على قراءة الرتمجة وبالتايل فهم ما يدور من أحداث مثرية داخل الفيلم أو القصة املتابع هلا من خالل  
الربامج اإلذاعية املختلفة . وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة محدي اليت رأت أن االذاعة املرئية قوة 

ودراسة هنادي ل مشاهدة اإلذاعة املرئية.مؤثرة على األطفال وأهنا حتقق إشباعاهتم املختلفة من خال
 اليت تؤكد أن احلدث قد يتقمص شخصيات إجرامية يف تنفيد مآرهبم األجرامية .  2011ومسرية 

 
 



 
 

  -عرض ومناقشة الفرض الثالث:
يتامن الفرض الثالث هل هناك فروقات بني عينة الدراسة حبسب كفاية الدخل الشهري لألسرة يف 

 ( يوضح ما إذا كان هناك فروقات يف ذلك .8اإلذاعة املرئية . واجلدول رقم )تقبلهم لربامج 
 

متوسط  حجم العينة فئيت الدخل املتغري
 العينة

النحراف 
 املعياري

 Tقيمة 
 

مستوى 
 الداللة

تقبل برامج 
اإلذاعة 
 املرئية

 كاف
 غري كاف

16 
11 

106,93 
104,00 

6,99 
7,21 

1,059 0,300 

 
حبسب كفاية اخلل الشهري لألسرة حيث كان   3باجلدول رقم سبق وأن مت توصيف عينة البحث  

حدثًا ويالحظ  11( حدثا بينما الذين أكدوا عدم كفاية الدخل 71عدد اجمليبني بكفاية الدخل )
خل الفروق الكبرية بني حجم عينة اجملموعتني ، لذلك اختريت عينة عشوائية من اجمليبني بكفاية الد

(اليت تقاي بتقارب حجم  Tوحبجم قريب إىل حجم العينة األخرى إستجابة لشروط إختبار) 
( إن متوسط األحداث اجمليبني بكفاية الدخل الشهري لألسرة 8ويتبني من اجلدول رقم )العينتني . 

قاربة ، وأن خل ويتاح إن قيمة اإلحنراف املعياري للعينتني نتدأعلى من أقراهنم اجمليبني بعدم كفاية ال
أكرب من  0,300أهنا غري دالة إحصائياً حيث إن مستوى داللتها  1,059( بلغت Tقيمة إختبار )

ولذلك ال توجد فروقات بني األحداث اجلاحنني تبعًا ملتغري كفاية الدخل  0,05مستوى الداللة 
املرئية أصبح من الشهري يف تقبلهم لربامج اإلذاعة املرئية . والسبب يف ذلك أن جهاز األذاعة 

 ويوجد به جهاز أو أكثر ومل يقتصر على ذوي الدخل املرتفع وبالتايل بيتاً إال الاروريات اليت ال خيلو
فرص املشاهدة اصبحت متاحة للجميع ومن كل االعمار .واتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت اليه 

 احلادة واليت رأت أن جهاز اإلذاعة املرئية متاح للجميع .
 

 -: ومناقشة الفرض الرابععرض 
 تقبلهم لربامج اإلذاعة املرئية يتامن الفرض الربع هل هناك عالقة دالة إحصائياً بني نوع السكن يف 



 
 

( يبني إختبار التخليل بني أفراد البحث حبسب نوع السكن يف تقبلهم لربامج اإلذاعة 9اجلدول رقم )
 املرئية 

مصدر  املتغري
 التباين

درجة  حمموع املربعات
 احلرية

متوسط 
 املربعات

قيمة 
إختبار 

F 

مستوى 
 الداللة

تقبل برامج 
اإلذاعة 

 املرئية

بني 
 اجملموعات

713,831 2 356,916 2,922 
 غري دالة

0,060 

داخل  
 اجملموعة

9650,413 79 122,157 - - 

 - - - 81 10364,244 الكلي 
 

احلسابية الثالثة طبق اإلختبار، ومن اجلدول رقم وللتعرف على الفروق الدالة إحصائياً بني املتوسطات 
أكربمن  0,06غري دالة إحصائيًا إلن مستوى داللتها  2,922( يالحظ أن قيمة اإلختبار9)

مما يشري إىل عدم وجود فروق دالة بني املتوسطات احلسابية ألفراد العينة حبسب نوع  0,05مستوى 
رئية . ورمبا يعود السبب هذه النتيجة إىل أن غالبية سكن األسرة للحدث يف تقبل برامج اإلذاعة امل

املساكن هلا نفس النمط إذ حتتوي على ثالث حجر وصالة كبرية وبعض املنافع سواء اكان السكن يف 
حي شعيب او حي راقي. وبالتايل فرص املشاهدة متاحة للجميع والبث واحد والكل ميلكون اجهزة 

 يع أمناط السكن.إذاعة مرئية واملتابعة سهلة على مج
 

 نتائج البحث
بالنسبة للفرض االول ال توجد فروقات بني اجلنسني يف تقبل برامج اإلذاعة املرئية ، ألن  -1

مشاهدة اإلذاعة متاحة للجميع دون قيد أو شرط وخاصة أن للذكور جهاز خاص هبم وكذلك 
 ناث لديهم جهاز مشاهدة خاص هبن ملشاهدة األذاعة املرئية .اإل



 
 

بالنسبة للفرض الثاين توجد فروقات بني األحداث اجلاحنني  لكل مستويات تعليمهم يف  -2
تقبل برامج اإلذاعة املرئية جاءت لصاحل األحداث الذين يقرأون ويكتبون ، رمبا يعود سبب هذه 
النتيجة إىل األحداث الذين يشاهدون الربمج اإلذاعية ذات الرتمجة املكتوبة اليت تتطلب قدرًا من 

 التعليم .
بالنسبة للفرض الثالث واخلاص ملتغري دخل األسرة من حيث الكفاية وغري الكفاية ال توجد  -3

جهاز اإلذاعة املرئية بات من فروقات يف تقبلهم لربامج الغذاعة املرئية ورمبا يعود السبب يف ذلك أن 
ستغناء عنه داخل املنزل بل ولكل حجرة أحيانًا جبهاز مرئي خاص هبا الن ال ميكن اال ضروريات

البيت واياًا قد يرجع السبب يف رخص االجهزة املرئية واحيانا وجود دخل اخر لالسر يسهل اقتناء 
 ذلك اجلهاز . 

بالنسبة للفرض الرابع واخلاص ملتغري سكن احلدث ال توجد فروقات بينهم يف تقبلهم لربامج  -4
وهذا ال مينع من املشاهدة حيث الكل اإلعالم املرئي ، ألن منط بناء املساكن يكاد يكون واحد 

يشاهد من يسكن القصر أو يسكن يف حي شعيب الن الربامج واحد وال توجد استثناءات يف 
 املشاهدة حبسب مكان اإلقامة .

 
 المقترحات 

بني األحداث اجلاحنني دراسة كل ما يتعلق بسلوكيات األحداث مع دراسة مقارنة  -1
 رامج االذاعة املرئيةواألحداث األسوياء من حيث تقبل ب

دراسة عينات من برامج اإلذاعة املرئية وحتليل ماموهنا وذلك ملعرفة األهداف اليت يرمي  -2
 اليها معدوها.

 دراسة دور األسرة حول توجيه ابناءها حنو مشاهدة اإلذاعة املرئية  -3
 

 التوصيات
جيب على األسرة القيام بدورها يف ؤعملية املتابعة للربامج اليت تقدم وحماولة توجيه ابناءها  -1

 ملشاهدة ما ينفعهم يف حياهتم 



 
 

عدم فرض مشاهدة برامج معينة على الطفل دون ما يكون لديه الرغبة مبشاهدهتا وعدم تركه  -2
 لوحده يف املشاهدة وتوجيهه كلما تطلب األمرز 

فيهية بديلة لإلذاعة املرئية حىت تكون عامال مساعدا لقااء وقت الفراغ وعدم إجياد وسيلة تر  -3
 اإلعتماد على اإلذاعة بشكل كامل يف قااء وقت الفراغ.

ة على الوالدين عدم التفريق بني االبناء أثناء مشاهدة اإلذاعة املرئية واليت قد تكون نقط -4
 خالف بني االبناء داخل االسرة .
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