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 سنة: دراسة ميدانية  12-9لألطفال من ي أفالم الرعب وتأثيرها على السلوك العدوان ▪
 379ص( ...  كفر الشيخجامعة ) سعاد محمد المصريد. أ.م.                                                                   

 :يالتنظيمية واتصاالت إدارة التغيير التنظيمالعالقة بين أنماط القيادة  ▪

 مصر  فيدراسة ميدانية على شركات المحمول العاملة     

 437ص...   (المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا اإلعالم الحديث) د. نعم محي الدين عبد الغفار                        
 

 للمنظمة كأداة اتصالية من أدوات العالقات العامة:تقييم فاعلية عناصر الموقع اإللكتروني  ▪
 دراسة تحليلية بالتطبيق على عينة من الوزارات في المملكة العربية السعودية 

 509ص ( ...  الملك عبد العزيزجامعة ) عيسى بن صالح الكثيريد.                                                   
 

 
 
 

 

                                                                                   لمعايير السالمة المهنية واألمن الرقمي وتطبيقهم لهاإدراك الصحفيين  ▪

 549ص...   (معهد الجزيرة العالي لإلعالم وعلوم االتصال) د. هالة حمدي غرابة                                           

الرقمية: دراسة ميدانية في ضوء  ▪ للتطبيقات  العامة واستخدامهم  العالقات  قبول ممارسي  المؤثرة في  العوامل 
  (UTAUT) النظرية الموحدة لقبول التكنولوجيا واستخدامها

 583ص( ...  اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة ) اليحيى بن صالح هديل بنت عليد. 
 

لتأثيرية المضامين المقدمة عبر حسابات المؤثرين بمواقع التواصل االجتماعي وعالقته بمدركاتهم  إدراك الشباب  ▪
 االجتماعية: دراسة ميدانية في ضوء نظريتي تأثر الشخص الثالث والواقع المدرك

 621ص...   (بورسعيدجامعة ) سمر إبراهيم عثماند.                                                                    
 

 

 لكاريكاتور العنف األسري بالمواقع الصحفية: اليوم السابع نموذًجا  يالتحليل السيميولوج  ▪

 681ص( ...  المنصورةجامعة ) حنان عبد هللا عبد الصمدد.                                                                 
 

ْقِميَّة في تعزيز القوة الناعمة السُّعُوِديَّة من خالل مركزدور العالقات  ▪ ة الرَّ  الجديد  االتصال واإلعالم العامَّ

 بوزارة الخارجية        

 (أم القرىجامعة ) فيصل هالل الهذلي                                                            

 725( ...  صأم القرىجامعة ) سعيدبن عبد الرحمن صالح عبد الحفيظ 
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 الهيئة االستشارية
 

 ( مصر)  علي السيد عجوة ..دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة     
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer (Austria) 
  

              Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 ( العراق)     ياس خضير البياتي  .أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية   

                 جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                          
                     

  
  

 (مصر)   محمد معوض إبراهيم  .أ.د
 والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة سيناءأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 

   

 (السعودية)  عبد الرحمن بن حمود العناد .أ.د
 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية جامعة  - اإلعالم كلية بأستاذ العالقات العامة 

  

 ( مصر)محمود يوسف مصطفى عبده   .أ.د
 جامعة القاهرة  -كلية اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ل األسبق كيلالوالعامة وأستاذ العالقات 

  

 ( مصر)سامي عبد الرؤوف محمد طايع   .أ.د
   جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم                                   

         

 (مصر)   شريف درويش مصطفى اللبان . أ.د      
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 ( مصر) جمال عبد الحي عمر النجار .أ.د
 األزهرجامعة   -الدراسات اإلسالمية للبنات اإلعالم بكلية أستاذ 

 
  
  

 (ليبيا)  عابدين الدردير الشريف .أ.د
 ليبيا  -أستاذ اإلعالم وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة  

  
       

  

 (السعودية)  عثمان بن محمد العربي .أ.د
 جامعة الملك سعود  -لقسم اإلعالم بكلية اآلداب  األسبقأستاذ العالقات العامة والرئيس 

  

 ( مصر) وليد فتح هللا مصطفى بركات  .أ.د
 جامعة القاهرة  -ووكيل كلية اإلعالم لشئون التعليم والطالب سابقًا أستاذ اإلذاعة والتلفزيون 

  

 (األردن) تحسين منصور رشيد منصور . دأ. 
 جامعة اليرموك  - اإلعالم وعميد كلية أستاذ العالقات العامة 

  

    (الجزائر)علي قسايسية  . أ.د 
  

 3جامعة الجزائر  –أستاذ دراسات الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال 
  

 (الجزائر)  رضوان بو جمعة  .أ.د
 جامعة الجزائر  -اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال  أستاذ 

 

 )السودان(هشام محمد عباس زكريا   .أ.د
 العميد السابق لكلية تنمية المجتمع في جامعة وادي النيل بالسودان  -وعميد كلية االتصال بالجامعة القاسمية بالشارقة  اإلعالم أستاذ 

 ( اليمن) عبد الملك ردمان الدناني  .أ.د
 بجامعة اإلمارات للتكنولوجياأستاذ اإلعالم 
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 جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط 

 Journal of Public Relations Research Middle East 
 

 :  التعريف بالمجلة

ا متخصصة في  مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط دورية علمية تنشر أبحاث                

تقومالعالقات   أن  بعد  واالتصال،  اإلعالم  وعلوم  ق    ها بتحكيم العامة  األساتذة  ب  من  من  عدد  ل 

أول جمعية    ،لجمعية المصرية للعالقات العامةا   بإشراف علمي منالمتخصصين في نفس المجال،  

متخصصة   مصرية  العامة  فيعلمية  البحث    العالقات  بأكاديمية  العلمية  الجمعيات  شبكة  )عضو 

 العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(.

ال   مطبوعاتوالمجلة ضمن      التعليم واالستشارات  الوكالة  المتخصصة في  العامة  للعالقات  عربية 

 العلمية والتدريب. 

 

o معتمدة في مصر،  المجلة  اإلعالم  لتنظيم  األعلى  المجلس  من  دول  بتصريح  ترقيم  إيداعولها    ي ورقم 

كذلك   ،والتكنولوجيا بالقاهرة العلمي ا لنسختها المطبوعة واإللكترونية من أكاديمية البحث  ومصنفة دولي  

 مصر.  ي لجنة الترقيات العلمية تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات ف صنفة منم

o   أول دورية علمية محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط، وأول دورية

في  العربي   علمية عربية  التأثير  معامل  تحصل على  )اإلعالم(     Arab Impact Factor تخصص 

نشر العلوم الطبيعية "  " NSP للمؤسسة األمريكية  م2022في تقرير عام    2.12بمعامل تأثير بنسبة  

 .برعاية اتحاد الجامعات العربية

o  .المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام 

o والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمية العربية والدولية. تقبل المجلة نشر عروض الكتب 

o   ا لشروط خاصة  تقبل المجلة نشر إعالنات عن محركات بحث علمية أو دور نشر عربية أو أجنبية وفق

 يلتزم بها المعلن.

o   العلمية بالترقيات  الخاصة  البحوث  نشر  الماجستير   -يُقبل  رسائل  لمناقشة  المتقدمين  وللباحثين 

 . هوالدكتورا

o ي نوقشت، ويُقبل نشر عروض الكتب العلمية المتخصصة ف  ي يُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمية الت 

كذلك المقاالت العلمية المتخصصة من أساتذة التخصص من أعضاء هيئة    ،العالقات العامة واإلعالم

 التدريس. 
 

 :النشر قواعد 

  ولم يسبق نشره. أن يكون البحث أصيال   -

)العربية   - باللغات:  البحوث  يُ   ــاإلنجليزية    ــتقبل  أن  على  اإلنجليزية  الفرنسية(  باللغة  ملخص  كتب 

 باللغة العربية. احدود صفحة واحدة إذا كان مكتوب   ي للبحث ف

يك - البحـأن  فـون  الموضوعـإط  ي ث  التـار  المجل  ي ات  بها  فـتهتم  العامـالعالق  ي ة   واإلعالم ةـات 

 واالتصاالت التسويقية المتكاملة.  

ق   - من  تقييمها  تم  قد  البحوث  تكن  لم  ما  للتحكيم  للمجلة  المقدمة  العلمية  البحوث  اللجان ب  تخضع  ل 

أو كانت جزء   بها  المعترف  بالجهات األكاديمية  العلمية  نوقشت وتم    اوالمجالس  أكاديمية  من رسالة 

 جة العلمية. منح صاحبها الدر

(  14راعى الكتابة ببنط )ويُ   ،ومراجعه  ي كتابة البحث العلم  ي راعى اتباع األسس العلمية الصحيحة فيُ  -

Simplified Arabic    والفرعية الرئيسية  الخط    Boldوالعناوين  ونوع  العربية،  البحوث  في 

Times New Roman   ( الجهات  الصفحة من جميع  البحوث اإلنجليزية، وهوامش  (،  2.54في 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1


 . Arial( بنوع خط  11( بين السطور، أما عناوين الجداول )1ومسافة )

ا لإلشارة إلى المرجع ا للمنهجية العلمية بأسلوب متسلسل وفق  نهاية البحث وفق    ي يتم رصد المراجع ف -

 األمريكية. APAوفق ا لطريقة   متن البحث ي ف

مصحوبة بسيرة ذاتية    Wordبصيغة   اإللكتروني من البحث بالبريد  نسخة إلكترونية    الباحث  يرسل -

 ، وملخصين باللغة العربية واإلنجليزية للبحث.مختصرة عنه

 يبقبول البحث للنشر. أما ف  ي حالة قبول البحث للنشر بالمجلة يتم إخطار الباحث بخطاب رسم  ي ف -

نشر البحث  وإرسال جزء من رسوم    ي حالة عدم قبول البحث للنشر فيتم إخطار الباحث بخطاب رسم

 أسرع وقت. ي له ف

البحث معدال    إذا تطلب البحث إجراء تعديل بسيط - بإعادة إرسال  الباحث  ا  15 خالل  فيلتزم  من    يوم 

التعديل التال  ،استالم مالحظات  للعدد  البحث  تأجيل نشر  منه فسيتم  تأخير  كان    ي،وإذا حدث  إذا  أما 

 من إرسال المالحظات له.   ايوم   30ا فيرسله الباحث بعد التعديل جذري  

الباحث مع البحث - $ 550مبلغ  جنيه مصري للمصريين من داخل مصر، و  3800ما قيمته   يرسل 

تخفيض  مع  واألجانب،  بالخارج  المقيمين  عضوية    (%20)  للمصريين  يحمل  العلمية  الزمالة  لمن 

من الرسوم   (%25)والجنسيات األخرى. وتخفيض  من المصريين    المصرية للعالقات العامة  لجمعيةل

يتم بعدها إخضاع البحث للتحكيم     عدد من المرات خالل العام.  وأليلطلبة الماجستير والدكتوراه.  

    ة.ل اللجنة العلميب  من ق  

حالة رفض هيئة التحكيم البحث وإقرارهم    ي ف للباحثين من داخل وخارج مصر يتم رد نصف المبلغ -

  .بعدم صالحيته للنشر بالمجلة

 .ال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبه للبحث من المجلة لتحكيمه ونشره في مجلة أخرى -

  ا جنيه    70حالة الزيادة تحتسب الصفحة بـ    ي ف  –A4( صفحة  40ال يزيد عدد صفحات البحث عن ) -

 $. 10مصر وللمقيمين بالخارج واألجانبللمصريين داخل  ي امصر 

 ( مستلة من البحث الخاص به. 5( نسخة من المجلة بعد نشر بحثه، وعدد )2يُرسل للباحث عدد ) -

ا  500ملخص رسالة علمية )ماجستير(  -  $. 150للمصريين ولغير المصريين جنيه 

)الدكتوراه(   - علمية  رسالة  المصريين    اجنيه    600ملخص  ولغير  يزيد   أال على    $.180للمصريين 

 صفحات.  8ملخص الرسالة عن 

تقديم خصم             ف  (%10)ويتم  يشترك  العامة. ويتم    ي لمن  للعالقات  المصرية  الجمعية  عضوية 

 إرسال عدد

       .ي من المجلة بعد النشر للباحث على عنوانه بالبريد الدول ة( نسخ1)           

( نسخ من 1يتم إرسال عدد )$، و300جنيه ولغير المصريين    700نشر عرض كتاب للمصريين   -

لمن  (  %10)السريع. ويتم تقديم خصم    ي المجلة بعد النشر لصاحب الكتاب على عنوانه بالبريد الدول

 المصرية للعالقات العامة. الجمعيةزمالة عضوية  ي يشترك ف

ومن خارج مصر   ،جنيه  600بالنسبة لنشر عروض تنظيم ورش العمل والندوات من داخل مصر   -

 $. بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 350

الدولية من داخل مصر   - المؤتمرات  لنشر عروض  $  450ومن خارج مصر    اجنيه    1200بالنسبة 

 بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 

المقدمة وليس للجمعية المصرية للعالقات  جميع اآلراء وا - البحوث  البحثية تعبر عن أصحاب  لنتائج 

 دخل بها.  يأأو الوكالة العربية للعالقات العامة العامة 

عنوان  تُ  - على  المجلة  إدارة  مجلس  رئيس  باسم  المشاركات  العامة  رسل  للعالقات  العربية    -الوكالة 

 ، تقاطع شارع صبري أبو علم مع شارع األمين  -  شبين الكوم  -  المنوفية  -جمهورية مصر العربية  

بريدي:   بريدي:    –  32111رمز  اإللكتروني   ،66صندوق  من    والبريد   المجلةالمعتمد 

jprr@epra.org.egرئيس مجلس إدارة المجلة  ل  اإللكتروني   البريد  ، أو ceo@apr.agency     بعد

 تفيد ذلك. ي وإرسال صورة اإليصال الت البحثتسديد قيمة 
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 االفتتاحية
 

ـــ     أكتوبر  بداية إصدارها في  بانتظام،  2013ديسمبر من عام   منذ  المجلة  أعداد  يتواصل صدور  م، 
عدًدا بانتظام، تضم بحوًثا ورؤى علمية متعددة ألساتذة ومتخصصين وباحثين    واحد وأربعون   ليصدر منها

 من مختلف دول العالم.  
عالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط ـــ  وبما أن المجلة أول دورية علمية محكمة في بحوث ال   

العلمية   الجمعيات  شبكة  )عضو  العامة  للعالقات  المصرية  الجمعية  من  علمي  بإشراف  تصدر  وهي 
وجد   ـــ  العامة  للعالقات  العربية  الوكالة  بالقاهرة( ضمن مطبوعات  والتكنولوجيا  العلمي  البحث  بأكاديمية 

تقد  الراغبون في  األساتذة  للنشر على  فيها  المنشودة  بكافة مستوياته ضالتهم  العلمي  للمجتمع  إنتاجهم  يم 
النطاق العربي، وبعض الدول األجنبية التي تصل إليها المجلة من خالل مندوبيها في هذه الدول، وكذلك  

لت المجلة على أول معامل تأثير عربي  للدوريات العلمية  (AIF)من خالل موقعها اإللكتروني. فقد تحصَّ
لعربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( على مستوى الجامعات والمؤسسات العلمية التي تصدر محتوًى  ا

، والمعامل تابع لمؤسسة  م2022في عام   2.12م، ومعدل 2016في عام  1.34باللغة العربية بمعدل =  
 واتحاد   Natural Publishing Sciences  دار نشر العلوم الطبيعية(  (NSPالنشر األمريكية العالمية  

"أرسيف  العربية الجامعات  معامل  اعتماد  معايير  على  الحصول  في  المجلة  نجحت  وكذلك   .Arcif  "
م ضمن الفئة  2022معياًرا، وصنفت المجلة في عام  31المتوافقة مع المعايير العالمية والتي يبلغ عددها 

للعام الثاني    على المستوى العربي  مجلة األعلى، وال" وهي الفئة األعلى في تخصص اإلعالمQ1"األولى  
تأثير=    على التوالي، لعام    ICR، كما تحصلت المجلة على معامل االقتباس الدولي  0.5833بمعامل 

 . 1.569م بقيمة=  2021/2022
كذلك تصدرت المجلة الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في التصنيف األخير للمجلس األعلى        

ي مصر، والذي اعتمدها في الدورة الحالية للجنة الترقيات العلمية تخصص "اإلعالم" وتقييمها  للجامعات ف
)7بـ ) درجات من  وكذلك  7(  "معرفة"،  الرقمية  العربية  البيانات  قاعدة  متاحة على  المجلة  وأصبحت   .)

المستوف العربية  باللغة  تصدر  التي  المحكمة  العلمية  المجالت  قائمة  المجلة ضمن  لمعايير  أصبحت  ية 
االنضمام لقواعد البيانات العالمية، والتي تم مراجعتها من وحدة النشر بعمادة البحث العلمي بجامعة أم  

 القرى. 
  -دار المنظومة    - EBSCO HOSTوالمجلة مفهرسة حالًيا ضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية: )    

 معرفة(.  -العبيكان 
من المجلة نقدم للباحثين في الدراسات اإلعالمية والمهتمين بهذا  -األربعين  الثاني و  - العدد هذا وفي     

بحوًثا ورؤى علمية لألساتذة   الباحثينواألساتذة  المجال عدًدا يضم  حول    المشاركين والمساعدين وكذلك 
ال العالقات  "حمالت  واإلعالن"؛موضوع:  من    عامة  للباحثين  تكوين رصيد  بهدف  العلمي  للنشر  مقدمة 

 أعضاء هيئة التدريس للتقدم للترقية، أو الباحثين لمناقشة الدكتوراه والماجستير. 
واألربعين" من المجلة، نجد    الثاني"  بالجزء األول من العددففي البداية وعلى صعيد البحوث الواردة       
 العالقات العامة الرقمية  دور ن:"تحت عنوامشترًكا  بحًثا  عة الملك عبد العزيزمن جام السعوديةمن 
 



 "، وهو مقدم من: عبر منصة تويتر في إقناع المواطنين باالكتتاب العام في شركة أرامكو السعودية
 .بدور علي غرم هللا الغامدي ،السعودية ، منآالء بكر علي الشيخد. م.أ. 

، من جامعة حلوان، فقدَّمت دراسة بعنوان: "الشعبوية  مصر، من  لبيبة عبد النبي إبراهيمأ.م.د.  أما      
 : دراسة أثنوجرافية افتراضية". (ماتيو سالفيني) الرقمية للسياسي اإليطالي 

 ، دراسة تحليلية مقارنة بعنوان: مصر، من أم.د. طارق محمد الصعيدي ومن جامعة المنوفية، قّدم:    
 االتجاهات الحديثة في بحوث نظم التعلم الرقمي وفعاليتها في التعليم لتخصصات اإلعالم". " 

،  السعودية، من  غادة خالد اللحياني،  مصرمن  أ.م.د.عزة جالل حسين،  ومن جامعة أم القرى قّدمتا      
الوع بناء  في  ودورها  االجتماعي  التواصل  بمواقع  المعزز  الواقع  "إعالنات  بعنوان:  بالعالمة  دراسة  ي 

 ".التجارية لدى المستهلك السعودي: يوتيوب أنموذًجا
م  ا بعنـــوان: مصااارمـــن ، مـــن جامعـــة كفـــر الشـــي  أساااامة عباااد الحمياااد محمااادد. وقـــدَّ "محـــددات ، بحثـــً

 ".مصداقية التقييمات اإللكترونية وعالقتها بنية الشراء لدى المستهلكين: دراسة شبه تجريبية
"َعالقة   ، تحت عنوان:مصر، من  هبة هللا صالح السيد  د.نجد دراسة مسحية لـ    ومن جامعة حلوان

 تطبيقات أجهزة المحمول والهواتف الذكية بجودة الحياة لدى كبار السن". 
ظاهرُة "موك "  بحًثا بعنوان:مصر،    مند. منة هللا كمال موسى دياب،    قدَّمت،  ومن جامعة بني سويف     

ات التَّواصل االجتماعّي، وتأثيراُتها على ثقافِة االستهالِك الغذائيِّ في مصربانغ" عبر   :ِمنصَّ
 ".تحليٌل نتنوغرافي في ضوِء نموذج االستخداِم التَّعويضّي لإلنترنت  

م      قدَّ األزهر،  جامعة  من  إبراهيم    وأخيًرا  رمضان  من  عطيةمحمد  د.  تأثير    ،مصر ،  بعنوان:  بحًثا 
اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعي في تحقيق أبعاد التسويق الرقمي في المؤسسات المصرية: المواقع  

 دراسة تحليلية على عينة من المؤسسات اإلنتاجية". 
من       نجد  متنوعة،  بحوًثا  يضم  المجلة  من  واألربعين"  "الثاني  العدد  من  الثاني  الجزء               ، مصرأما 

أفالم الرعب وتأثيرها على  بعنوان: "  ميدانية، من جامعة كفر الشي ، دراسة  المصري د. سعاد محمد  أ.م.
 . سنة" 12-9السلوك العدواني لألطفال من 

لتكنولوجيا اإلعالم  ،  مصرمن    ،ِنعم محي الدين عبد الغفارد.    مت وقدَّ     من المعهد الكندي العالي 
فيالحديث،   العاملة  المحمول  شركات  على  ميدانية  القيادة  مصر    دراسة  أنماط  بين  "العالقة  بعنوان: 

 ". التنظيمية واتصاالت إدارة التغيير التنظيمي
م     بحًثا بعنوان:السعودية،  مند. عيسى بن صالح الكثيري،  ومن جامعة الملك عبد العزيز، قدَّ

العامة: العالقات  أدوات  من  اتصالية  كأداة  للمنظمة  اإللكتروني  الموقع  عناصر  فاعلية  دراسة   "تقييم 
 ". تحليلية بالتطبيق على عينة من الوزارات في المملكة العربية السعودية

، بحًثا  مصر، من  د. هالة حمدي غرابة ومن معهد الجزيرة العالي لعلوم اإلعالم واالتصال، قدَّمت     
    ".إدراك الصحفيين لمعايير السالمة المهنية واألمن الرقمي وتطبيقهم لهابعنوان: "



اليحيى، من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، قدَّمت  السعوديةومن        د. هديل بنت علي 
العوامل المؤثرة في قبول ممارسي العالقات العامة واستخدامهم للتطبيقات الرقمية: دراسة بحًثا بعنوان: "

 . " (UTAUT)ميدانية في ضوء النظرية الموحدة لقبول التكنولوجيا واستخدامه 
في ضوء نظريتي تأثر  ، دراسة ميدانية  مصر، من  د. سمر إبراهيم عثمانومن جامعة بورسعيد قدَّمت      

إدراك الشباب لتأثيرية المضامين المقدمة عبر حسابات المؤثرين "  بعنوان:  الشخص الثالث والواقع المدرك
  ".بمواقع التواصل االجتماعي وعالقته بمدركاتهم االجتماعية

التحليل السيميولوجي  ، من جامعة المنصورة، قدمت بحًثا بعنوان: " مصر، من حنان عبد الصمد د.  أما      
 ". لكاريكاتور العنف األسري بالمواقع الصحفية: اليوم السابع نموذًجا

م     قدَّ القرى،  أم  جامعة  من  من:    وأخيًرا  الهذليكل  الهالل  سعيد  ،صالح  الحفيظ  عبد  من   صالح 
ُعوِديَّة من خالل "مشترًكا بعنوان:بحًثا    ،السعودية ْقِميَّة في تعزيز القوة الناعمة السُّ دور العالقات العامَّة الرَّ

 ". مركز االتصال واإلعالم الجديد بوزارة الخارجية
 

الدول      جميع  من  العلمية  األجيال  لمختلف  فيها  بالنشر  ترحب  المجلة  فإن  المعلوم  وهكذا  ومن   .
المجالت   المتبعة في  العلمي  النشر  لقواعد  للتحكيم طبًقا  بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثهم ال تخضع 

 العلمية. 
المنشورة        البحوث  الراغبين  أما  التدريس  هيئة  للترقي  فيألعضاء  والطالب   التقدم  األعلى  للدرجة 

 األساتذة المتخصصين. ِقَبل فتخضع جميعها للتحكيم من  ه والماجستيرالدكتورا  تيالمسجلين لدرج
الت       المجلة  تحرير  هيئة  من  تدخل  دون  تعبر عن أصحابها  العلمية  واألوراق  البحوث  هذه    ي وجميع 

حوث الخاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلمية قبل تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب الب
 النشر.
العلمي         النشر  إلثراء  يوفقنا  أن  ندعو هللا  آخًرا  وليس  بشكل   يفوأخيًرا  العامة  العالقات  تخصص 

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام. 

                                                                                                   وهللا الموفق،                                                                                                             

 
 

 

 رئيس تحرير المجلة
عجوة يعل .أ.د  
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 محمـد محمـد المصري سعاد د.  أ.م.                                                                     
        

               drosamakfs@gmail.com 
                                                                                                جامعة كفر الشيخ 

                                              
 

 ملخص:
اإلعالم         في وسائل  المنحرفة  السلوكيات  انتشار  في  بالغ  أثر  لها  يكون  قد  منها  المرئية  وخاصة 

المجتمع من خالل التأثير المباشر على سلوكيات األفراد باهتمامها بنشر أخبار الجريمة وعرض األفالم  
الرعب   أفالم  بين  عالقة  فهناك  واالنحرافات.  بالجرائم  يتعلق  فيما  وخاصة  مشوق  بشكل  والمسلسالت 

القيام  وا إلى  الطفل  يندفع  حيث  الصغيرة،  الشاشة  على  يراه  ما  تقليد  للطفل عن طريق  العدواني  لسلوك 
بعمل عدواني أو تقمص شخصية شريرة في أفالم المغامرات والرعب، وتوليد أفكار أو مشاعر لديه قد 

 تقوده إلى العنف في المستقبل، مما قد يجعله شيئًا مألوفًا لديه في واقع الحياة.

من     لألطفال  العدواني  السلوك  على  وتأثيرها  الرعب  أفالم  على  التعرف  إلى  الدراسة  .  12-9هدفت 
اإلطار   ثم  للدراسة.  النظري  اإلطار  للدراسة،  المعرفي  اإلطار  السابقة،  الدراسات  إلى:  البحث  وانقسم 

البحث:الميداني )التطبيقي( ويشمل:   وعينة  من خالل المسح اتبعت الباحثة منهج المسح وذلك    منهج 
مفردة، ممن    400بالعينة لعدد من األطفال من خالل عينة عمدية ممن يشاهدون أفالم الرعب، قوامها  

البحثسنة والمقيمين بمحافظتي الجيزة وكفرالشيخ،    12-9تتراوح أعمارهم من   : اعتمدت الباحثة  أدوات 
تحعلى االستبيان كأداة لجمع البيانات والمعلومات  تم  ذلك  وبعد  وتم  .  ومناقشته.  االستبيان  نتائج  ليل 

 -التوصل لبعض النتائج من أهمها: 
،  عدد أفالم الرعب التي يشاهدونهاوجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة في    -1

، مما يعنى ارتفاع نسبة أفراد  0.001وهي دالة عند مستوى داللة    124.425=    2حيث كانت قيمة كا
 العينة الذين يشاهدون ثالثة أفالم فأقل من أفالم الرعب شهرًيا.

توجد عالقة ارتباطية عكسية متوسطة بين مناقشة مشاهد أفالم الرعب مع اآلخرين والسلوك العدواني   -2
( قيمة  كانت  حيث  األطفال  داللة  0.7ر>  >   0.3لدى  مستوى  عند  دالة  زادت  0.01(  كلما  أنه  أي   ،

 مناقشة مشاهد أفالم الرعب مع اآلخرين انخفض السلوك العدواني لدى األطفال. 
    

 ، األطفال.السلوك العدواني، أفالم الرعب الكلمات المفتاحية: 
 

 مقدمة:
يشكل اإلعالم في عصرنا الحاضر القوة األكثر تأثيًرا في حياتنا بسببب التطبور والتقبدم التكنولبوجي        

ولكن هذه التكنولوجيا ورغم قوتها وفعلهبا المبرثر وقبدرتها علبى تسبهيل حيباة اإلنسبان وشبرونه، فتنهبا جلببت 
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وسائل اإلعالم  القيمي, ولذلك تعتبرمعها اآلفات والكوارث والمآسي النفسية واالجتماعية والتربوية والتغير 
سبالًحا ذا حببدين فقببد تكببون وسببيلة نافعببة مببن وسبائل الثقافببة والعلببم والسببمو بببالخلق والمعرفببة واألفكببار فتقببدم 

ا أكببر النفبع للفبرد والجماعبة، ومبن ناحيبة أخبرى فتنهبا إذا مبا أهملبت أو أسبي  اسبتخدامها ولبم توجبه  توجيهبً
)محمبد عرقل التنشئة االجتماعية السوية ويساعد علبى االنحبالل واالنحبراف.تصبح سالًحا هداًما ي  صحيًحا،
 (38م، ص2008شفيق,  

ووسائل اإلعالم وخاصة المرئية منها قد يكون لها أثر بالغ في انتشار السلوكيات المنحرفة في المجتمع   
عببببرض األفببببالم مببببن خببببالل التببببأثير المباشببببر علببببى سببببلوكيات األفببببراد باهتمامهببببا بنشببببر أخبببببار الجريمببببة و 

 (80م، ص2007)وال  محمد الطاهر, والمسلسالت بشكل مشوق وخاصة فيما يتعلق بالجرائم واالنحرافات. 
ولسببنوات الطفولببة أهميتهببا فببي تنشببئة الطفببل، ولهببا أثببر بببالغ األهميببة علببى حياتببه المقبلببة، وعلببى سببلوكه   

أن مشبباكل البببالغين النفسببية مببن  ويشببير التببراث السببيكولوجي إلببى ونمببو شخصببيته، وعلببى صببحته النفسببية،
العدواني تبدر  السلوك قلق واضطرابات سلوكية واضطرابات الشخصية والمشاكل االجتماعية وغيرها، مثل

السبببنوات األولبببى مبببن العمبببر، وتشبببير الدراسبببات أن األطفبببال أكثبببر عرضبببة مبببن غيبببرهم إلدراك  ببببذورها فبببي
 (18م، ص2002ين محمود عزب، )حسام الدجوانب السلوك العدواني العنيف وممارسته.

ا األطفبال والشبباب وُيعتبر التليفزيون من أكثبر وسبائل االتصبال الجمباهيري جبذبً     ا للمشباهدين، خصوصبً
لما يتميز به من صوت وصورة وألبوان ومبرثرات، ولمبا لبه مبن تبأثير خطيبر علبيهم لمبا تحتويبه رسبائله مبن 

سلوًكا عدوانًيا قد يردى إلى انحرافهم عن قيم المجتمع وعاداته مشاهد عنف لفظية أو جسدية قد تولد فيهم  
 (21م، ص2012،  العربي  أميرة عبدالعزيز)وقوانينه.

ا لبدور وللتليفزيون دور كبير في تكوين شخصية الطفل وتشكيل عالقاته باآلخرين؛ حيبث أصببح امتبدادً    
تقباًل لما يقدمه التليفزيون، كما أنه سريع التأثر به،  التنشئة االجتماعية، كما ُيعد الطفل من الفئات األكثر

وتكثبببر مشببباهدة األطفبببال للتليفزيبببون وبببباألخص أفبببالم الرعبببب ذات القبببدرة علبببى اجتبببذاب الطفبببل مبببن خبببالل 
الخيال وجماليات التقنية التي تميزها. فتجعله متسبمًرا أمبام شاشبات التليفزيبون لعبدة سباعات يشباهد برامجبه 

)بييببر عهببا كأنهببا جببز  مببن الحقيقببة فتببرثر فببي نفسببيته وعقلببه وانطباعببه عببن واقببع الحيبباة. المفضببلة وينببدمج م
 (  11م، ص2004بورديو،
فهناك عالقة بين أفالم الرعب والسلوك العدواني للطفل عبن طريبق تقليبد مبا يبراه علبى الشاشبة الصبغيرة،   

فالم المغامرات والرعب، وتوليد حيث يندفع الطفل إلى القيام بعمل عدواني أو تقمص شخصية شريرة في أ
 ا لديه في واقع الحياة.ا مألوفً أفكار أو مشاعر لديه قد تقوده إلى العنف في المستقبل، مما قد يجعله شيئً 

والعدوان معروف ومالحظ فبي سبلوك الطفبل الصبغير، والراشبد الكبيبر وفبى سبلوك اإلنسبان السبوي وغيبر   
السببوي، و ن اختلفببت الببدوافع والوسببائل واألهببداف والنتببائج، وتختلببف أشببكال التعبيببر عببن العببدوان ببباختالف 

وب التربيببة والتنشببئة السببن، والثقافببة والوضببع والطبقببة والمسببتوى االجتمبباعي واالقتصببادي، فضبباًل عببن أسببل
 (15م، ص2012)عون نورى عون، والتكوين النفسي والنمو الخلقي الذي نشأ عليه الفرد.
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ا، فالمشببكلة ليسببت فببي  بباهرة السببلوك    والمتتبببع لهببذه الظبباهرة يالحببظ زيببادة واضببحة فببي حجمهببا عمومببً
كلة في زيادة اتساع مسباحة هبذه العدواني في حد ذاتها، فهي موجودة كما ذكرنا سابًقا منذ القدم، إنما المش

 الظاهرة في المجتمعات العربية بصورة عامة.
وحيث أن الدراما ومنها أفبالم الرعبب ُتعبد مبن األشبكال التليفزيونيبة المحبببة التبي تنجبذب إليهبا شبرائح      

المجتمبببع المختلفبببة بصبببفة عامبببة واألطفبببال بصبببفة خاصبببة, ممبببا يزيبببد مبببن احتماليبببة تأثيرهبببا علبببى مفبببا يم 
واتجاهات وسلوكيات األطفال, لذلك فبتن التعبرض لمبا تقدمبه القنبوات الفضبائية مبن أفبالم رعبب قبد ينطبوي 
على مخاطر هائلة حيث تكون الرقابة على ما ُيعرض مبن خاللهبا محبدودة, وبالتبالي يوجبد بهبا مبادة وفيبرة 

ه, ممببا قببد يترتببب عليببه فببي اختيببار مببا يريببد مشبباهدتا منهببا الغببث والثمببين ويكببون مشبباهد هببذا األفببالم حببرً 
مشببكالت اجتماعيببة خطيببرة مببن تببدمير للقببيم األخالقيببة و شبباعة االنحرافببات السببلوكية والسببلوك العببدواني. 

، وما يترتب عليها مبن سبلوك عبدواني لبدى طفبل المرحلبة أفالم الرعب وتسعى الدراسة الحالية للكشف عن  
 سنة. 12- 9العمرية من 

 
 الدراسات السابقة:

 :ل: الدراسات السابقة التي تناولت أفالم الرعبالمحور األو

 )أ( الدراسات العربية:
مبن المالحببظ أن هنباك نببدرة فبي الدراسببات المعنيبة بببأفالم الرعبب، فالدراسببات المحليبة التببي أجريبت حببول   

أفالم الرعب تكاد تكون نادرة، واتجه بعض الباحثين المتخصصين إلى إعداد الدراسات العلمية حول أفبالم 
ن استعراضبنا لهبا يفسبر لنبا الرعب لمعرفة حجمهبا وأسبباب مشباهدتها، وأثارهبا وطبرق التعامبل معهبا، كمبا أ

طبيعة أفالم الرعب، وتتباين هذه الدراسات في أهدافها وفى مناهجهبا البحثيبة، والعينبة المسبتهدفة، والنتبائج 
ا مببن الدراسببات التببي تناولببت بالدراسببة والتفسببير أفببالم  التببي تببم التوصببل إليهببا، وفيمببا يلببي نسببتعرض بعضببً

 - الرعب على النحو التالي:
اتجاهات األشخاص والجماعات  هدفت الدراسة إلى التعرف علىم(:  2016علي )  حاتم راشددراسة    -1

حيبال صببورة العنببف المفرطببة فببي تجلياتهببا والمعروضببة باسببتمرار عبببر وسببائل اإلعببالم المتنوعببة، وتكبباد 
تلك االتجاهات تعبر عن حالة واحبدة عامبة، تلبك المتمثلبة ببب )الرعبب العبام(، وبالتبالي فبتن قيبا  حالبة 

هدف البحث في الكشف عبن طبيعبة تلبك اآلليبات،  الرعب تلك، يتطلب ضرورة االنتباه آللياته، ويتمثل
وكيببف تببتم عمليببة تشببكيل الرعببب كآليببة رد جمعببي حيببال العنببف المقببدم فببي اإلعببالم، فضبباًل عببن ذلببك، 
معرفببة انعكاسببات الرعببب العببام فيمببا يخببص طبيعببة العالقببات مببا بببين الجماعببات، وكانببت عينببة الدراسببة 

 م(2016علي،  حاتم راشد ).ز محافظة الديوانيةوحدة، تم اختيارها من مرك 244عشوائية بواقع 
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هبدفت الدراسبة إلبى التعبرف علبى دوافبع تعبرض المبرأة ألفبالم الرعبب   (:م2018دراسة كاظم مؤنس )  -2
واإلشبباعات المتحققبة منهبا، وتعتببر الدراسبة مببن الدراسبات الوصبمية، واعتمبدت علبى المبنهج الوصببفي، 

مفبرد مبن السبيدات،  100واعتمدت على االستبيان كأداة لجمبع المعلومبات، وتكونبت عينبة الدراسبة مبن 
مببنهن  %53, وأن %74ن أغلببب مببن يتعرضببن ألفببالم الرعببب المو فببات بنسبببة ومببن نتببائج الدراسببة: أ

يعملببن فببي القطبباع الحكببومي، ثببم القطبباع الخبباص ثببم ربببات البيببوت. كمببا أكببدت أن أكثببر أفببالم الرعببب 
التي تحرص العينة على مشاهدتها هي "أفالم الظواهر تليها في المرتبة الثانية "أفالم الغرائب", وجا ت 

 م(2018 ،) كا م مرنسالثالثة "أفالم الوحوش".في المرتبة 
هببدفت الدراسببة إلببى التعببرف علببى اللقطببة السببينمائية وهببي  (:م2018إبةةراميم ) موفةةم مديةةد دراسةةة -3 

الوحدة األساسية التي ينهض عليهبا الفبيلم، بغبض النظبر عبن حجبم أو زاويبة أو حركبة هبذه اللقطبة، إال 
أن أحجبببام اللقطبببات ومبببا تمتلبببك مبببن عمليبببة إ هبببار أو إخفبببا  للمكبببان أو الشخصبببية السبببينمائية تبببرتب  

وكببذلك نببوع الفببيلم السببينمائي، السببيما أفببالم الرعببب التببي تتميببز بتو يفهببا بطبيعببة المعالجببة السببينمائية 
للقطة القريبة من أجل إثارة الغموض أو بث الصورة الذهنية عن األحداث الدرامية, وقد توصل الباحث 
إلى مجموعة من النتائج منها:  تاريخ أفبالم الرعبب ومبا تخلقبه مبن أجبوا  نفسبية, باإلضبافة إلبى معرفبة 

 م(2018 ،إبرا يم موفق مجيد.(اللغة السينمائية في إبراز ما يحاول صانع العمل بثه من دالالت  عناصر
عبرف علبى أفبالم الرعبب، فهبي مبن أقبدم هدفت الدراسبة إلبى الت م(:2019عزيز )  كاظم مؤنسدراسة    -4

أنببواع األفببالم السببينمائية ومببا زال مسببتمرًا حتببى يومنببا هببذا، بببل شببهدت األلميببة الثالثببة زيببادة واضببحة فببي 
عدد هذه األفالم والمتلقين على حد سوا ، فتعبددت األنبواع داخبل النبوع الواحبد, وكثبروا الكتباب وتنوعبت 

والفزع والخوف في قلوب المشباهدين الشبغوفين بنبوع الرعبب. الموضوعات وكلها تسعى إلى بث الرعب 
ورغببم أن الخببوف والرعببب والهببول كببان يعببد علببى مببر العصببور تحببديًا للتببوازن النفسببي واالسببتقرار فضبباًل 
عن كونه رفًضا وتعارًضا للذائقة الجمالية وعدائًيا لكبل مبا هبو جميبل وُمفبرح وقبيم، إال أنبه مبا زال قبادًرا 

 ).النفبو  والوجبدان، وتسبتقطب هبذه األفبالم العديبد مبن المشباهدين مبن كبال الجنسبينعلبى التبأثير فبي 
 م(2019، عزيز  م مرنسكا 

عبرف علبى التصبورات والفرضبيات التبي هبدفت الدراسبة إلبى التم(:  2020عزيز )  كاظم مؤنسدراسة    -5
تعرضببت للعالقببة بببين تببأثير سببينما الرعببب والمتلقببي، اسببتناًدا إلببى الدراسببات العلميببة والنفسببية والمدعمببة 
بالعديد من النظريات ذات الصلة وصواًل إلى تحقيق األهبداف المتوخباة مبن الدراسبة, كمبا يسبل  البحبث 

يعببة العالقببة بينهببا وبببين المتلقبين مببن خببالل تسببلي  الضببو  ببررة االهتمببام علببى أفببالم الرعببب وينباق  طب
على اآلثار الناجمة من تعرضهم لنوع الرعب وانعكا  ذلك في سلوكيات األفراد بدرجات متفاوتة، كمبا 
يتعرض البحث ألهبم النظريبات التبي تكرسبت لدراسبة اآلثبار النفسبية والسبلوكية لبدى المتعرضبين ألفبالم 

فع النفسببي الببذي يقببف خلببف ممارسببة عمليببات التعببرض لببدى مشبباهدي هببذا الرعببب، والتعببرف علببى الببدا
النوع من الرعب. ومن هبذه المنطلقبات ولبدت حاجبة ملحبة لمعرفبة األسبباب التبي تبدفع بجيبل هبذا اليبوم 
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للوقوف طبوياًل علبى شبباك التبذاكر مبن أجبل الحصبول علبى تبذكرة ألحبد أفبالم الرعبب اآلخبذة باالزديباد 
 م(2020مرنس عزيز،  كا م )لثالثة.خصوًصا في األلمية ا

تعبرف علبى سبينمائيات رقميبة فبي هبدفت الدراسبة إلبى الم(:  2021قطةب )  سيد محمةد السةيددراسة    -6
قصص الرعب العصرية، وهي دراسة نقدية إدراكية. وتطرقت الدراسة إلى أن قصص الرعب نوع أدببي 
يفيد من استراتيجية األدب الغرائبي ويلتقي معه في مساحة من الرؤية والتشكيل والتقنيات، وأن قصص 

يقات الرقميبة، والتطبيقبات الرقميبة المتعبددة لهبا الرعب المعاصرة نشأت في سياق الثقافة الرقمية، والتطب
بببرامج عمببل تببرثر فببي إدراك المتلقببي. كمببا أكببدت الدراسببة علببى مببدى تببأثر قصببص الرعببب المعاصببرة 
بالثقافة الرقمية لدرجة يمكن أن تمنح الناقد األدبي مساحة عمل الستخالص  بواهر تعبيريبة نابعبة مبن 

ومنهبا قصبة "قبو  قبزح" فهبي تبأليف مشبترك لألديببين "أحمبد التعامل الرقمي في هذا النبوع القصصبي،  
خالببد توفيببق" و"تببامر إبببرا يم"، واستعرضببت الدراسببة التقنيببات التعبيريببة الرقميببة فببي مجموعببة قببو  قببزح. 
وتوصببلت الدراسببة إلببى أن التقنيببات السببردية هببي تببأثير للثقافببة الرقميببة فببي إدراك كاتببب قصببص الرعببب 

ئ  التعبيريببة تتفاعببل معببًا علببى الببدوام لتمببنح إدراكنببا مجبباالت جديببدة للتفكيببر لطرائفببه التعبيريببة، والوسببا
 سبيد محمبد )والتعبير، حدث هذا في األدب بعد  هور السينما، ويحبدث اآلن مبع انتشبار الثقافبة الرقميبة.

 م( 2021قطب. 
  الدراسات األجنبية: )ب(

األفببالم العنيفببة وارتباطهببا هببدفت الدراسببة إلببى التعببرف علببى :Fanti, Kostas (2016) دراسةةة  -1
بالسبببمات القاسبببية غيبببر العاطميبببة والسبببلوك العبببدواني، والعبببدوان المنبببدفع والمتعمبببد مبببع التعبببديل المبببذهل 
لألفالم العنيفة, وتكونت عينة الدراسة من خمسة وثمانين مشارًكا تم اختيارهم وتعرضهم لألفالم العنيفة 

فاعي بزيبببادة مشببباهدة األفبببالم العنيفبببة، وكبببان األفبببراد البببذين والكوميديبببة والحياديبببة. وارتبببب  العبببدوان االنبببد 
يتمتعبببون بدرجبببة عاليبببة مبببن العبببدوان االنبببدفاعي هبببم البببذين أ هبببروا أعلبببى مسبببتويات لمشببباهدة األفبببالم 

 (Fanti Kostas,2016)العنيفة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على الخوف كأحد المشاعر اإلنسانية  Fu, Xiangyi (2016:)دراسة   -2
م الرعبب. وشبباهد اإلنسبان أفبالم الرعببب فبي بدايببة تباريخ السببينما األساسبية واألكثبر أهميببة وعالقتبه بببأفال

فبببي  Lumieres Bothersم، عنببدما شبباهد الجمهببور ألول مببرة وصببول قطببار مببن 1895فببي عببام 
ا الهبروب مبن المسبرح مبن شبدة  La Ciotatمحطة  على الشاشة الكبيرة، وحاول الجمهبور بأكملبه تقريببً

واإلضبببا ة والتوقيبببت والحركبببة وغيرهبببا لجبببذب المتلقبببي لهبببذه  الخبببوف، ويسبببتخدم فنبببانو األفبببالم الصبببوت 
األفببالم, وتعمببل أفببالم الرعببب علببى خببوف الجمهببور وترويعببه، كمببا تبحببث هببذه األطروحببة فببي العناصببر 
المكونة لألنماط السينمائية المختلفة ألفالم الرعب ومنها األلوان, اإلضا ة، والوقت, الحركة، والعالقات 

تصببور تفبباعلي لجماليببات أفببالم الرعببب المختلفببة. ويببتم تقببديم هببذه األفببالم فببي المكانيببة، والصببوت فببي 
 (2016Fu, Xiangyi ,).السينما ويمكن في النهاية تحقيق اإلثارة والتأثير على الحالة المزاجية للجمهور
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المشبباهد بببأفالم الرعببب, ودراسببة تبحببث الدراسببة فببي مببدى اسببتمتاع  Luo, Yan (2016:)دراسةة   -3
الجانب المرعب والمظلم ولجبو  المتلقبي لمشباهدة هبذه األفبالم للهبروب البذاتي، كمبا تهبدف الدراسبة إلبى 
مناقشة العوامل السياقية التي قد ترثر على المتلقي، ألنها قد تبرثر بشبكل غيبر مباشبر علبى االسبتمتاع 

شبباركة فببي ثببالث تجببارب لمشبباهدة أفببالم الرعببب فببي بفببيلم الرعببب، كمببا ُطلببب مببن طببالب الجامعببات الم
 ل  روف مختلفة, وتشير النتائج إلى أن المعلومات السابقة التي تبم الكشبف عنهبا وتعبدد المهبام هبي 

 (Luo Yan,2016 ). مرشرات سلبية لهذه األفالم, كما تمت مناقشة الظروف البيئية ألفالم الرعب 
هبببدفت الدراسبببة إلبببى معرفبببة مبببدى تبببأثر السبببمات :Dillard, Ashley Marie (2018)دراسةةةة  -4

ا  ا وثيقبً الشخصية على حب النبا  ألفبالم الرعبب, ووجبدوا أن العامبل الجنسبي واألخالقبي مبرتب  ارتباطبً
بمشاهدة أفالم الرعب ومع ذلك، فقد أثيرت أسئلة حبول مبا البذي يجعبل بعبض األفبراد يجبدون فبي أفبالم 

مبذعور منهبا، ولفهبم هبذه االختالفبات بشبكل أفضبل، تبم تقيبيم الرعب أنهبا ممتعبة، بينمبا الببعض اآلخبر 
المشاركين، مبن خبالل مقيبا ، لمعرفبة مبا إذا كبان هنباك أي اختالفبات فرديبة ببين النبا  علبى مقيبا  
الشخصببببية فيمببببا يتعلببببق بتفضببببيل أفببببالم الرعببببب. وأ هببببرت النتببببائج وجببببود عالقببببة ارتببببباط معنويببببة بببببين 

 ,2018Dillard ,)اط، والسعي ورا  اإلحسا  والتمتع بأفالم الرعب.المتغيرات العديدة كالجنس، واالنبس

Ashley Marie) 

ركببزت الدراسببة علببى عالقببة التليفزيببون ومقبباطع  Guerrero, Michelle D(2019:) دراسةةة  -5
الفيببديو واألفببالم ووسببائل التواصببل االجتمبباعي وألعبباب الفيببديو العنيفببة بالسببلوك العببدواني لألفببراد، وكببان 

الوسبببائل ومحتواهببا وارتباطهبببا بالسبببلوكيات المشببكلة لألطفبببال، وتبببم الغببرض مبببن الدراسببة هبببو تقيبببيم هببذه 
طفاًل تتراوح أعمارهم  11875التطبيق على عينة تمثيلية على نطاق واسع للواليات المتحدة تتكون من 

سنوات. وأبلبغ اآلببا  عبن المتالزمبات العاطميبة والسبلوكية ألطفبالهم وعالقتبه بكبل مبن   10و    9ما بين  
ألفبببالم ومقببباطع الفيبببديو وألعببباب الفيبببديو والوسبببائ  االجتماعيبببة( وألعببباب الفيبببديو العنيفبببة، )التليفزيبببون، ا

% فبببي السبببلوك، كمبببا ارتفعبببت 5.9وازديببباد السبببلوك العبببدواني بمشببباهدة التليفزيبببون واألفبببالم بزيبببادة قبببدرها 
مبببن  %، ارتبببب  قضبببا  المزيبببد 4%، مبببع زيبببادة السبببلوك العبببدواني بنسببببة 5المشبببكالت االجتماعيبببة بنسببببة 

 )الوقبببت فبببي لعبببب ألعببباب الفيبببديو بشبببكاوى جسبببدية أكببببر والسبببلوك العبببدواني، وانخفببباض مبببدة النبببوم.

Guerrero, Michelle D,2019) 

هبدفت الدراسبة إلبى التعبرف هبل يمكبن ألفبالم الرعبب أن تسببب  Luz, Berger (2019:) دراسة   -6
 10حالة عن فتاة تبلغ من العمبر متالزمة شبيهة باضطراب ما بعد الصدمة؟ ولقد تمت مناقشة دراسة 

بعد مشاهدة فيلم رعب كرد فعل  (PTSD)سنوات أصيبت بمتالزمة شبيهة باضطراب ما بعد الصدمة 
عاطفي حاد ومستمر وتغيبرات سبلبية فبي اإلدراك والمبزام. فمشباهدة أفبالم الرعبب قبد تبردى إلبى  هبور 

عفا ، فتن اآلببا  والمعلمبين والبباحثين متالزمات شبيهة باضطراب ما بعد الصدمة لدى المشاهدين الض
 (Luz, Berger,2019 )والمشرعين يحتاجون إلى مزيد من االهتمام بأفالم الرعب.
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آثببار العنببف الكرتببوني علببى هببدفت الدراسببة إلببى التعببرف علببى  Zhang, Qian (2019:) دراسةةة  -7
لببدى األطفببال. مببن خببالل تجربببة مصببممة الختبببار مببا إذا كببان التالعببب  األفكببار والسببلوكيات العدوانيببة

بالرسببوم المتحركببة يببردى إلببى زيببادات كبيببرة فببي األفكببار والسببلوكيات العدوانيببة بببين األطفببال الصببينيين، 
مفببردة، وأشببارت النتببائج أن التعببرض القصببير للرسببوم الكاريكاتوريببة  3000وتكونببت عينببة الدراسببة مببن 

ر وسبببلوكيات عدوانيبببة أعلبببى مبببن الرسبببوم الكاريكاتوريبببة العاديبببة. وأن لبببدى اإلنببباث أفكببباًرا العنيفبببة لبببه أثبببا
وسبلوكيات عدوانيبة أعلبى مبن الببذكور فبي حالبة مشباهدتهن للرسبوم المتحركببة غيبر العنيفبة، بينمبا أ هببر 

ى أنبه الذكور سلوكيات عدوانية أعلبى مبن اإلنباث فبي حالبة الرسبوم المتحركبة العنيفبة. وتشبير النتبائج إلب
يجب على مطوري الرسوم المتحركة وأوليا  األمور والمعلمين تطوير رسوم متحركة لتجنبب السبلوكيات 

  (Zhang, Qian 2019 ,).العدوانية لدى األطفال
عدفت الدراسة إلى فحص تصورات طبالب الجامعبات التركيبة حبول Tunca, Elif (2020 :) دراسة -8

طالب وطالبة تم اختيبارهم  1000استكشافي مع أفالم الرعب وتأثير هذا النوع عليهم. وتم إجرا  مسح 
ا يدرسبون فبي خمبس جامعبات فبي الجمهوريبة التركيبة  18عشوائًيا مبن سبن   ا فمبا فبوق وكبانوا طالببً عامبً

% مبن المسبتجيبين يفضبلون مشباهدة أفبالم الرعبب الخارقبة 70.4لشمال قبرص، وتشير النتائج إلبى أن 
ا، كمبا أفباد للطبيعة؛ حيبث ورد أن الجبن هبو أكثبر الشخصبيا % مبن 65.8% مبن النسبا  و86.4ت رعببً

% 67.1الرجال أن األحداث الخارقة للطبيعة مخيفة. فيما يتعلق بأهمية المكيام في أفالم الرعب، أفاد 
% أفبادوا أن المكيبام اليبدوي 51.1% ذكور أن المكيام في أفالم الرعب كان مهًما جًدا، و53.9إناث و

روا إلى أن المكيام المدعوم بالكمبيوتر الشخصي لن يحل محل المكيام % أشا65.4كان أكثر قبواًل، و
اليببدوي. وتشببير النتببائج إلببى أن مكيببام الجببن بالتحديببد يبببدو ذا أهميببة بالنسبببة للشببباب جمبباهير األفببالم 

 (Tunca Elif,2020 )التركية.

أكدت الدراسة أن أفالم الرعب الصينية انخفضت بشكل كبير خبالل العقبد  Li, Ye (2021:)دراسة  -9
الماضببي فببي السببوق الدوليببة، كمببا أن دونيببة التببأثير السببينمائي لعناصببر الرعببب وانحسببار شببغف السببوق 
والتنظبببيم الثقبببافي بموجبببب حكبببم الحبببزب الشبببيوعي الصبببيني، كلهبببا عوامبببل أدت إلبببى االختفبببا  التبببدريجي 

ية. كمببا تقببارن هببذه األطروحببة أفببالم الرعببب الصببينية والغربيببة لفهببم نببوع الرعببب، ألفببالم الرعببب الصببين
 (2021Li, Ye ,)وخصائص أفالم الرعب الصينية، وآفاق و مكانيات تطوير السوق الخاصة بها.

 المحور الثاني: الدراسات السابقة التي تناولت السلوك العدواني:

 )أ( الدراسات العربية:
هبببدفت الدراسبببة إلبببى الوقبببوف علبببى أثبببر العنبببف فبببي  (:م2012العربةةةي ) أميةةةرب عبةةةد العزيةةةز دراسةةةة -1

اإلعالنات التليفزيونية على السلوك العبدواني لعينبة مبن األطفبال, وتعبد الدراسبة مبن الدراسبات الوصبمية 
عشببرين التببي تعتمببد علببى مببنهج المسببح الميببداني بشببقية التحليببل والميببداني، وتكونببت عينببة الدراسببة مببن 
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سبنوات، وقبد تبم اختيببارهم  9إلبى  6إنباث(؛ ممبن تراوحبت أعمببارهم مبن  10ذكبور و  10طفباًل وطفلبة )
اختيببارًا عمببدًيا عشببوائيًا بسببيًطا مببن مدرسببة راجبباك للغببات بمدينببة القبباهرة, ومببن أدوات الدراسببة: صببحيفة 

تحظى بنسبة مشاهدة عالية االستبيان، ومن نتائج الدراسة: أوضحت الدراسة أن اإلعالنات التليفزيونية  
لببدى األطفببال عينببة الدراسببة، كمببا أكببدت علببى وجببود عالقببة بببين كثافببة مشبباهدة اإلعالنببات التليفزيونيببة 
وزيادة نسبة العنف لدى األطفال. كما يعتمد األطفال علبى أفكبار اإلعالنبات التبي يشباهدونها للتصبرف 

توجيببه القببائمين عليهببا لضببرورة االهتمببام  فببي المواقببف التببي يتعرضببون لهببا فببي الحيبباة, وبالتببالي يجببب 
بمضمون هذه اإلعالنات من أجل تقليل مشباهدة العنبف التبي ثببت أثرهبا علبى األطفبال مبن خبالل هبذه 

 (م2012العربي،  أميرة عبدالعزيز)الدراسة.
التليفزيوني  العنف بين إلى التعرف على العالقة الدراسة تهدف م(:2012غادب محمد عثمان )دراسة  -2

 من  %  40.2و البنين من  %59.8 أن والشباب، ومن نتائج الدراسة: األطفال عند  العدواني والسلوك
ا يخبافون  ال البنبات   المنبا ر, هبذه تخبيفهم والبنبات  البنبين بباقي والجريمبة, وأن العنبف منبا ر مبن إطالقبً
 إلبى ذلبك ويرفبق سبكين أو بخنجبر أخبر يضبرب  شبخص  منظبر يخيفهم والبنات  البنين من  %42 وأن

 يضبرب  شبخص  منظبر يخبيفهم والبنبات  البنبين مبن  %33.2 وأن .الجبرح مبن ينبزف البذي البدم منظر
 دمبا  وببدون  بسبرعة الضبحية بعبدها فتسبق  تنطلبق الناريبة الطلقبة أن إلبى ذلبك يرجبع وربمبا ,بمسبد 
 (م2012غادة محمد عثمان,  ).األلم كثير من أو تنزف

التعبرف علبى دور الرسبوم المتحركبة فبي تكبوين  الدراسبة إلبى هبدفت م(: 2015بةرجم ) دراسةة سةمية -3
السبلوك العببدواني لبدى األطفببال، وتنببع أهميببة الدراسببة مبن أهميببة البدور الببذي تليببه شاشببات التليفزيببون، 
وبما تعرضه من برامج ومنهبا الرسبوم المتحركبة، وأكبدت الدراسبة علبى عبدم السبماح للطفبل بالبقبا  أمبام 

بببرجم،  )سببميةلتليفزيون لوقت طويل، كما يجبب حثبه علبى اللعبب مبع تحديبد ببرامج تربويبة تعليميبة تثقيميبةا
 .م(2015

هببدفت الدراسببة إلببى التعببرف علببى العالقببة بببين العنببف النفسببي م(: 2016دراسةةة الطةةاهر مداهةةد  ) -4
ة الفبببروق ببببين سبببنوات، ومعرفببب 10 – 9والسبببلوك العبببدواني لبببدى األطفبببال ممبببن تراوحبببت أعمبببارهم ببببين 

قائمببة مببن المواقببف تعبببر عببن العنببف النفسببي ومقيببا   -الجنسببين فببي هببذا السببلوك. مببن خببالل تطبيببق 
م 2016طفبباًل مببن الجنسببين تببم اختيارهببا بطريقببة قصببدية لعببام  60السببلوك العببدواني علببى عينببة قوامهببا 

ال بسبببب العنببف بحيببث توصببلت الدراسببة إلببى مببا يلببي: لببدى األطفببال )أفببراد العينببة( سببلوك عببدواني عبب
ا للعنبف النفسبي مبن اإلنباث، كمبا أن هنباك عالقبة كبيبرة  النفسي، كما أن البذكور أكثبر عدوانيبة وتعرضبً

 .م(2016)الطاهر مجاهدي، بين العدوان والعنف النفسي 
 األلعباب  عالقبة عبن الكشبف الدراسبة إلبى هبدفت م(: 2016) الصةوالحة سةليمان علة دراسةة  -5

 أوليبا  نظبر وجهبة مبن الروضبة أطفبال لبدى االجتماعي والسلوك العدواني بالسلوك العنيفة اإللكترونية
 مبن مكونبة الباحبث  قببل مبن اسبتبانة أُعبدت  الدراسبة، أهبداف ولتحقيبق عمبان، العاصبمة فبي األمبور
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 أمبر ولى 100 من مكونة مسحية عينة على ووز ِّعت , االجتماعي والسلوك العدواني، السلوك محورين
 الدراسبي للعبام الثباني الدراسبي الفصبل خبالل عمبان، فبي الروضبة أطفبال أمبور أوليبا  مبن

 العنيفبة اإللكترونيبة األلعباب  لعالقبة إحصبائًيا دالبة فبروق  وجبود  :نتبائج الدراسبة ومبن م،2013/2014
 دالبة فبروق  وجبود  عبدم األمبور، أوليبا  نظبر وجهبة مبن الروضبة أطفبال لبدى العبدواني السبلوك لصبالح
 نظبر وجهبة مبن الروضبة أطفبال لبدى االجتمباعي والسبلوك العنيفبة اإللكترونيبة األلعباب  ببين إحصبائًيا
 وأيًضا اإللكترونية، األلعاب  وسلبيات  إيجابيات  لمعرفة الوالدين الدراسة بتثقيف وأوصت . األمور أوليا 
 سبلوك علبى آثباراً  تتبرك التبي العنيفبة اإللكترونيبة األلعباب  أضبرار لمعرفبة و رشبادهم األطفبال توعيبة
 م(2016، الصوالحة سليمان عي ).األطفال

كشبف البحبث عبن تبأثير مشباهد العنبف التليفزيونيبة علبى   م(:2017)مكةرم  أحمةد  حامد  شيماء  دراسة  -6
السبببلوك العبببدواني لبببدى األطفبببال. واعتمبببد البحبببث علبببى المبببنهج التجريببببي. وتمثلبببت أدوات البحبببث فبببي 
اسببببتخدام مقابلببببة منظمببببة، مقيببببا  أسبببباليب التنشببببئة االجتماعيببببة, مقيببببا  السببببلوك العببببدواني لألطفببببال 

م على عينة من طبالب وطالببات الصبف السباد  االبتبدائي مبن مدرسبة نجيبب والمالحظة، وتم تطبيقه
طالًبا، وجا ت نتبائج البحبث مركبدة علبى عبدم وجبود  30محفوظ االبتدائية بشبرا الخيمة، والبالغ عددهم

فببروق ذات داللببة إحصببائية بببين األطفببال الببذين يشبباهدون مشبباهد العنببف واألطفببال الببذين ال يشبباهدون 
تليفزيونيبببة، وهبببرال  األطفبببال كبببان أسبببلوب تنشبببئتهم واحبببًدا ويبتعبببد عبببن األسببباليب غيبببر مشببباهد العنبببف ال

السوية في التنشئة، ومعنى ذلك أن األطفبال البذين يشباهدون المشباهد التبي تحتبوى علبى عنبف يتسباوى 
درجاتهم مع الذين ال يشاهدون على مقيا  السلوك العدواني, وذلك يدل على أن العنف أصببح  باهرة 

ة بالنسبة لألطفال يرونه في كل مكان, في المنزل والشارع وبذلك نكون قبد وصبلنا لدرجبة خطيبرة طبييي
 م( 2017، مكرم أحمد حامد شيماء )جدًا أصبح العنف والعدوان شيًئا عادًيا.

 إرشبادي برنبامج أثبر عبن الكشبف إلبى الدارسبة هبدفت م(: 2017عةال عبةد الكةريم الحويةان )دراسةة  -7
 أفبراد  اختيار تم حيث  األردن، في األساسية المرحلة طالب  لدى العدوانية السلوكيات  خفض  في وقائي
 كتابيبة تنبيهبات  تحرير جرى  ممن األساسي والساد  والخامس الرابع الصف طلبة من قصدياً  الدارسة
 التابعبة المختلطبة األساسبية شبريك مدرسبة فبي يدرسبون  والبذين السبلوكية، حول تكرار مخالفباتهم بحقهم
ا طال) 40 (تعيبين تبم حيبث  الثانيبة عمبان وتعلبيم تربيبة لمديريبة  طالبباً ) 40(و تجريبيبة كمجموعبةببً

 لطلببة العبدواني السبلوك مقيبا  باسبتخدام الباحثبة قامبت  الدارسبة أهبداف ولتحقيبق ضبابطة، كمجموعبة
 العدوانيبة، السبلوكيات  خفبض  إلبى يهبدف وقبائي إرشبادي  برنبامج بنبا  تبم كمبا ,األساسبية المرحلبة
 األساسبية، المرحلبة طبالب  لبدى العدوانيبة السبلوكيات  خفبض  فبي البرنبامج فاعليبة النتبائج وأ هبرت 
 أنشطة وتبنى الطلبة، لدى العدوانية السلوكيات  خفض  في اإلرشادي البرنامج باعتماد  الباحثة وأوصت 
 م(2017،عال عبد الكريم الحوجان).أقرانهم مع الطلبة تدمج
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 الكفبا ة التعبرف علبى عالقبة الدراسبة سبعت م(: 2018) حسةين محمةد ابةن عبةد العزيةزدراسةة  -8
 الكفبا ة مقيبا  الباحبث واسبتخدم  السبميية، اإلعاقبة ذوي  فئبة لبدى العبدواني بالسبلوك االجتماعيبة
ًقا سميًيا 77 من الدراسة عينة وتكونت  ،العدواني والسلوك االجتماعية  المرحلة طالب  من اختيروا معو 

 لإلعاقبة فصبول فيهبا التبي المبدار  وبعبض  السبميية لإلعاقبة األمبل بمعهبد  الملتحقبين الثانويبة الصبم
 عن الدراسة لبيانات  اإلحصائي التحليل نتائج أسفرت  الدراسة:  نتائج ومن .الرياض  مدينة في  السميية
ا ولبوحظ، الصبم لبدى العبدواني للسبلوك سبائدة أنماط أربعة  ببين داللبة إحصبائية ذات  فبروق  وجبود  أيضبً

 عالقبة وجبود  تببي ن كمبا لبديهم، العدواني السلوك متوسطات  في االجتماعية الكفا ة ومنخفضي مرتفعي
 محمببد ابببن )عبببد العزيببز.الصم لدى العدواني والسلوك االجتماعية الكفا ة بين إحصائية داللة ذات  ارتباطية
 م(2018حسين, 

 االتصبال مهبارة ببين العالقبة عبن الكشبف إلبى الدراسبة تهدفم(: 2019) خالد عبد الكريم بندراسة  -9
واتبعبت ، عينبة الدراسبة لبدى العبدواني السبلوك فبي الموجبودة الفبروق  اسبةر د ، و العبدواني والسبلوك اللفظبي

 أعمارهماشدون  ر  ذكور وهم فرًدا 31 من االستطالعية الدراسة عينة تكونت و الوصفي،  الدراسة المنهج
 االتصال مهارة لقيا  بنًدا 31 يشمل استبيان وصمم  .عشوائية بطريقة اختيروا فوق، فما سنة 41 من

اشبدين الر  لبدى العبدواني السبلوك فبي إحصبائية داللبة ذات  فبروق  توجبد ، ومبن نتبائج الدراسبة اللفظبي
 فبي إحصبائية داللبة ذات  فبروق  توجبد  ال، كمبا )متبزوم غيبر – متبزوم (االجتماعيبة الوضبيية بباختالف
 (م2019خالد،  عبدالكريم بن )اشدين.الر  الذكور لدى االجتماعية الوضيية باختالف العدواني السلوك

رة، ممتببدة فببي هبدفت الدراسببة إلببى إلقبا  الضببو  علببى  باهرة خطيبب :م(2020تةةومي ) فضةةيلةدراسةةة  -10
المجتمعببببات سببببيما العربيببببة منهببببا، أال وهببببي العالقببببة بببببين المشبببباهدة التليفزيونيببببة للقنببببوات المتخصصببببة 
والسبببلوكيات العدوانيبببة عنبببد األطفبببال خاصبببة فبببي مرحلبببة الطفولبببة المبكبببرة وقببببل دخبببول المدرسبببة والتبببي 

توصبيف حبدودها  أصبحت متفشية في األسر، وحاول البحث رصد وتحليل وتفسبير الظباهرة مبن خبالل
ومسببتوياتها ومببن ثببم معرفببة آثارهببا علببى األجيببال الناشببئة، وفببق دراسببة وصببمية تحليليببة مببن وجهببة نظببر 

 م(2020تومى, فضيلة) .األمهات 

( هببدفت الدراسببة إلببى التعببرف علببى عالقببة العنببف فببي م2021د الغنةةي)عبةة أحمةةد إسةةءاء دراسةةة -11
اإلنترنت بالسلوك العدواني عند األطفال. واستخدمت الدراسة المنهج الوصبفي التحليلبي. وتكونبت عينبة 

سبببنة. وتمثلبببت أدوات  12-9( طفبببل بالمرحلبببة االبتدائيبببة فبببي المراحبببل العمريبببة مبببن 300الدراسبببة مبببن )
ستبيان، ومقيا  للسلوك العدواني لدى األطفال. وتوصلت الدراسة إلى عبدة نتبائج الدراسة في استمارة ا

أهمهبببا: وجبببود عالقبببة دالبببة إحصبببائًيا ببببين المشببباهد الحربيبببة ومشببباهد األكشبببن فبببي األلعببباب اإللكترونيبببة 
ومستوى العنف لدى األطفبال، ووجبود عالقبة دالبة إحصبائًيا ببين المشباهد الحربيبة ومشباهد األكشبن فبي 

اب اإللكترونية والسلوك العدواني لدى األطفبال، ووجبود عالقبة دالبة إحصبائًيا ببين تقليبد المبحبوثين األلع
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للمشببباهد علبببى اإلنترنبببت ومسبببتوى العنبببف لبببدى األطفبببال. وأوصبببت الدراسبببة بضبببرورة توعيبببة األطفبببال 
وتقبدير أهميبة وتحصينهم بأساليب التربية السليمة والقيم اإليجابية فيما يخص عدم إفشا  أسرار العائلبة 

حجبببببب المعلومبببببات عبببببن األشبببببخاص الغرببببببا  بما يبببببة الشبببببخص المتحبببببدث معبببببه مبببببن خبببببالل غبببببرف 
 م(2021عبدالغنى، أحمد )إسراءالمحادثة.

 )ب( الدراسات األجنبية: 
هببدفت الدراسببة إلببى فحببص التببأثيرات األوليببة لمشبباهدة : Coyne, Sarah M (2012) دراسةةة  -1

امببرأة لمقطببع فيببديو يصببور العببدوان الجسببدي،  250مشبباهدة العببدوان فببي وسببائل اإلعببالم، مببن خببالل 
وأشارت النتائج إلى بد  إدراك العدوانية الجسدية بعد مشباهدة مقباطع الفيبديو العبدواني، وتفعيبل اإلدراك 

 (Coyne, Sarah M,2012)العدواني الجسدي بعد مشاهدة مقاطع الفيديو العدواني الجسدي.

التعبرض للعنبف المجتمعبي،  إلبى معرفبة هبدفت الدراسبة: Esposito, Concetta (2017) دراسةة  -2
والسبلوك العببدواني: واستكشباف العالقببات المتبأخرة فببي مرحلببة المراهقبة، كمببا أن عمليبات التنظببيم الببذاتي 
والسبببياقات العنيفبببة لهبببا دور مهبببم فبببي التنببببر بالسبببلوك العبببدواني للمبببراهقين؛ وفحصبببت الدراسبببة الحاليبببة 

ين، كشببباهد وكضبببحية، والسبببلوك العبببدواني. العالقبببات الطوليبببة ببببين التعبببرض للعنبببف المجتمعبببي للمبببراهق
ا يييشبون فبي سبياق شبديد الخطبورة، بمتوسب    768وتكونت عينة الدراسبة مبن   ا إيطاليبً  يبلبغ عمبرمراهقبً

 السبلوك علبى العثبور وتبم. سبًنا األكببر المجموعبة فبي  عاًما  14و  سًنا  األصغر  المجموعة  في  عاًما  11
 ( 2017Esposito, Concetta ,)هقين للعنف كشهود وضحايا.المرا  بتعرض  إيجابي بشكل للتنبر العدواني

التعببرض للعنببف اإلعالمببي  إلببى معرفببة هببدفت الدراسببة Khurana, Atika. (2019:) دراسةةة  -3
التعببببرض للعنبببببف والعدوانيببببة لببببدى المببببراهقين: مبببببن منظببببور المخبببباطر والصببببمود. وأكبببببدت الدراسببببة أن 

وتكونبت  ،اإلعالمي يرتب  بنتائج عدوانية لدى المراهقين، واعتمدت الدراسة علبى البيانبات االستقصبائية
ا وتبببم تحليبببل محتبببوى لألفبببالم األمريكيبببة العنيفبببة ذات أعلبببى اإليبببرادات  990عينبببة الدراسبببة مبببن  مراهقبببً

اع األسببرى والتنبببر بالعببدوان, و لببت والبببرامج التليفزيونيببة الشببعبية مببع وجببود عالقببة تفاعليببة بببين الصببر 
ا حتبى عنبدما تبم أخبذ جميبع عوامبل الخطبر فبي االعتببار. وقبد تكبون  ا مهمبً المراقبة األبويبة عباماًل وقائيبً
التببدخالت الوقائيببة المسببتهدفة التببي تقلببل الصببراع األسببرى، وتعببزز المراقبببة األبويببة، وتقلببل مببن التعببرض 

 2019 ,).مببن الميببول العدوانيببة والنتببائج السببلبية ذات الصببلة لوسببائل اإلعببالم العنيفببة فعالببة فببي الحببد 

Khurana, Atika ) 
السبلوك العبدواني هبدفت الدراسبة إلبى التعبرف علبى : Trifu, Simona Corina (2020) دراسةة  -4

أن السلوك العدواني هو أحبد  الدراسة مرضى النفسيين فيما يتعلق بعدم التوازن الهرموني، وأكدت لدى ال
الخصائص الرئيسية لالضطرابات النفسبية المختلفبة مثبل: اضبطرابات الشخصبية )اضبطراب الشخصبية 
ا مخبباطر أعلببى للعنببف والعدوانيببة بببين  المعاديببة للمجتمببع، واضببطراب الشخصببية(، وتركببد أن هنبباك دائمببً

. وقببام الباحببث بتطبيببق النظريببات المرضببى الببذين يعببانون مببن اضببطرابات نفسببية مقارنببة بعامببة السببكان
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ا ببين المبرض والعدوانيبة  التي يمكن أن تفسبر مثبل هبذا السبلوك، ببدً ا مبن النمباذم التبي تتضبمن ارتباطبً
وصببببواًل إلببببى العوامببببل الخارجيببببة البيئيببببة، ووجببببد اخببببتالالت هرمونيببببة تصبببباحب السببببلوك العببببدواني فببببي 

عينة من سبن العاشبرة لبرب  هرمبون الكبورتيزول  االضطرابات النفسية المختلفة. وتم إجرا  الدراسة على
بزيادة العدوانية، لكن المرضى الذين يعانون من اضبطرابات نفسبية لبديهم حساسبية أعلبى فبي ربب  عبدم 

  (Trifu, Simona Corina 2020, )التوازن الهرموني بسلوكهم.
أكبدت الدراسبة أن السبلوكيات العدوانيبة والعنيفبة مبن  WIBAWA, Ika Ratih (2020:)دراسةة  -5

التي تظهر لدى الفرد المصاب بالفصام، وشبارك سبتة مشباركين فبي مقابلبة معمقبة حبول بين األعراض  
تجاربهم في التعبير عن المشاعر في تقديم الرعاية للعميل مبع خطبر السبلوك العبدواني. وأكبدت النتبائج 
أن هنبباك اسببتجابات نفسببية تليهببا اسببتجابات جسببدية تتجلببى فببي اسببتجابة األسببرة، ووجببد العببدا  باعتببباره 
ا لمشببباعر األسبببرة السبببلبية، والتفاعبببل اإليجبببابي داخبببل األسبببرة لتلبيبببة الحاجبببة النفسبببية. ويمكبببن  انعكاسبببً
اسببتخدام النتببائج كمرجببع للممرضببات والعببائالت للنظببر فببي كفببا ة الطاقببة عنببد تقببديم الرعايببة للعميببل مببع 

 ( 2020Wibawa Ika Ratih, )  خطر السلوك العدواني.
هبدفت الدراسبة إلبى اسبتخدام الواقبع Anouk van Dijk, Sophie C Alsem (2021 :) دراسةة -6

االفتراضبببي لعبببالم مشببباكل السبببلوك العبببدواني لبببدى األطفبببال. باسبببتخدام العالجبببات السبببلوكية المعرفيبببة 
القائمة على األدلة لألطفال الذين يعانون من مشاكل السلوك العدواني، كما هبدفت الدراسبة إلبى فحبص 

قببة عببالم مجديببة لألطفببال الببذين يعببانون مببن مشبباكل مببا إذا كببان الواقببع االفتراضببي التفبباعلي يعتبببر طري
سبببنة قبببد انخفضبببت خبببالل  12-8السببلوك العبببدواني أم ال, واكتشبببفت الدراسبببة أن عدوانيبببة األطفببال مبببن 

 أكثببر وقبدموا الجلسبة، محتببوى  مبن %98العبالم لمبدة عشبر جلسببات. كمبا قبدم المعببالجون فبي المتوسب  
 راضبين وكبانوا الفنيبة، المشبكالت  بعض  وواجهوا تراضي،االف الواقع  في  به  الموصي  الممارسة  وقت   من
عبن انخفبباض ملحببوظ فبي عدوانيببة األطفببال خبالل فتببرة العببالم )مببا  اآلبببا  أبلببغ كمبا. العببالم تقببديم عبن

 (2021Anouk van Dijk, Sophie C Alsem, )بين األسبوع األول واألسبوع العاشر( من العالم. 
أثنبا   الدراسبة إلبى دراسبة السبلوك العبدواني هبدفت  Rosa, Justicia, Mireia (2022:) دراسةة -7

الطفولة والمراهقة والتعرف على األطفال والمراهقين ذوي السلوكيات التخريبية، وأكدوا أنه يرتب  بالعديبد 
 - 8من االضطرابات النفسية، وتكونت عينة الدراسة من األطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم من 

ت شبه المنظمة. وأ هرت نتائج الدراسة عاًما، وتم تقييمهم عبر مجموعة من المقابالت واالستبيانا  18
ارتفاع درجات االستيعاب وبعض أعراض االضطراب مثل فرط الحركة ونقبص االنتبباه، باإلضبافة إلبى 

 (Rosa,Justicia, Mireia,2022).نسبة الذكور في السلوك العدواني أن نسبة اإلناث كانت أعلى من
 فادب منها:التعليم عل  الدراسات السابقة العربية واألجنبية ومدى االست

للدراسبات السبابقة العربيبة واألجنبيبة ذات العالقبة بموضبوع الدراسبة وجبدت من خبالل مراجعبة الباحثبة      
 -:يالباحثة ما يل
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لكنهبا  ،لم تعثر الباحثة إال على عدد قليل جبًدا مبن الدراسبات السبابقة العربيبة التبي تناولبت أفبالم الرعبب   -
 عثرت على عدد مبن الدراسبات التبي ارتبطبت بمتغيبرات أخبرى مثبل متغيبر البدوافع واإلشبباعات كدراسبة

كمبا  ،وهي عن دوافع تعرض المرأب ألفالم الرعب واإلشباعات المتحققة منها م(2018)كا م مبرنس, 
ن معظم الدراسات أ ،يالحظ من العرض السابق لمحور الدراسات السابقة التي تناولت السلوك العدواني

أسببابه واالضبطرابات السبلوكية  ،مظاهره, أبعباده ،اهتمت بدراسة السلوك العدواني والتعرف على ماهيته
ولقبد اسبتفاد البحبث الحبالي مبن  ،المصاحبة له والتعبرف علبى مبدى وجبود المشبكلة لبدى عينبات مختلفبة

وكببذلك الكشببف عببن أنمبباط  ،هببذه الدراسببات فببي الكشببف عببن مظبباهر السببلوك العببدواني لببدى الجنسببين
سببببببنة مببببببع اخببببببتالف المسببببببتوى االقتصببببببادي  12-9السببببببلوك العببببببدواني المنتشببببببرة لببببببدى األطفببببببال مببببببن 

 واالجتماعي.
كما أثمر االطبالع علبى جميبع الدراسبات السبابقة بمحوريهبا العرببي واألجنببي فبي إثبرا  وتوسبيع معبارف   -

بة، وفى تحديد إشكالية الدراسة، وبالتبالي تبم الباحثة، إلى جانب اختيار اإلطار النظري والنظرية المناس
االستفادة منها فبي صبياغة المشبكلة البحثيبة وتحديبد الهبدف منهبا وأهميتهبا، والتعبرف علبى أهبم األدوات 
واألسبباليب المسببتخدمة فببي هببذه الدراسببات، وكيميببة االسببتفادة منهببا فببي الدراسببة الحاليببة وكببذلك المببنهج 

 تم استخدامها، وكذلك تصميم صحيفة االستبيان ومناقشة النتائج.المستخدم والعينة البحثية التي 
وتنوعت األدوات وكذلك المجبال المكباني والزمباني لتطبيبق أداة جمبع البيانبات، والتبي تبم اسبتخدامها فبي   -

 .Khurana, Atika  كدراسةةةةهبببذه الدراسبببات، فبببالكثير منهبببا اسبببتخدم اسبببتمارة تحليبببل المضبببمون 
ريبيةة كدراسةة وتد التعرض للعنف اإلعالمي والعدوانية لدى المراهقين,  إلى  هدفت الدراسةو   (:2019)

 فبي وقبائي إرشبادي برنبامج أثر عن الكشف إلى الدارسة وهدفت م(: 2017) عال عبد الكريم الحويان
والببعض اآلخبر اسبتخدم اسبتمارة , األردن في األساسية المرحلة طالب  لدى العدوانية السلوكيات  خفض 

 مهبارة ببين العالقة عن الكشف إلى الدراسة وهدفت م(: 2019) خالد عبدالكريم بن كدراسةاالستبيان 
وتنوعت حدود تطبيق هذه الدراسبات فبي دول مختلفبة, منهبا مبا تبم  ,والسلوك العدواني اللفظي االتصال

ويالحظ اتفاق الدراسة الحالية مع الدراسبات السبابقة  ،تطبيقه في مصر وبعض الدول العربية واألجنبية
ع بمرسسبباته المختلفببة تجبباه أفببالم الرعببب، وتببأتى أيضببًا فببي تنبباول أهميببة الببدور الببذي يقببوم بببه المجتمبب

دراستنا الحالية مكملة للدراسات السابقة حيث ركزت علبى موضبوع أفبالم الرعبب وتأثيرهبا علبى السبلوك 
سنة, وعلى حد علم الباحثبة لبم تتناولبه أي دراسبة أخبرى عربيبة  12-9العدواني لعينة من األطفال من 

 أو أجنبية.
 

 :ةالمشكل عل  االستدالل
بمراجعببة الدراسببات الحديثببة فببي مجببال الدراسببة، الحظببت الباحثببة قلببة الدراسببات والبحببوث العربيببة التببي    

تناولببت أفببالم الرعببب، علببى حببد علببم الباحثببة، فظببل هببذا المجببال بعيببًدا عببن اهتمببام الببباحثين, األمببر الببذي 
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 ،ة لهبا فبي المبدى البعيبد تعزوه الباحثة إلى تأخر بدايات البحث اإلعالمبي ألفبالم الرعبب وبيباب اسبتراتيجي
حيببث انحسببرت الدراسببات العربيببة علببى اهتمامببات  ،ولببذلك نجببد قلببة فببي المكتبببة اإلعالميببة فببي هببذا المجببال

أخرى, وعدم التعمق في دراسبات أفبالم الرعبب, إلبى جانبب اقتصبار األهبداف الخاصبة ببأفالم الرعبب علبى 
اقببع أفبالم الرعببب ومعرفبة ذلببك سبوف يسبباعد حبدود معينبة، وهببذا أدى إلبى بيبباب التفسبيرات العلميببة حبول و 

فبببي المجتمبببع وتأثيرهبببا علبببى السبببلوك العبببدواني لعينبببة مبببن األطفبببال فبببي استيضببباح انتشبببار أفبببالم الرعبببب 
 المصري.

 الفضبول أثبار مشباهدة أفبالم الرعبب مبن جانبب األطفبال, ممبا الحظبت الباحثبة إقببااًل متزايبًدا علبى ولقبد   
المجتمبع أال وهبم األطفبال  من المهمة الشريحة هذه من االستخدام هذا وطبيعة وأبعاد  على جوانب  للتعرف
 أدق، الدراسبة بشبكل أهبداف وتحديبد  البحثيبة، المشبكلة طبيعبة الوقبوف علبى أجبل ومبن سبنة، 12-9مبن 

 لمشكلة دقيق لتحديد  ، وصوالً أفالم الرعب وتأثيرها على السلوك العدواني لعينة من األطفالعلى   والتعرف
لألطفال من  عشوائية عينة على أداة االستبيان باستخدام ميدانية دراسة استكشافية الباحثة أجريت  الدراسة،

 :الدراسة هذه نتائج أبرز من وكان م،2021 ديسمبر 7 إلى 5 من الفترة سنة خالل 9-12
فبي  األول الرعبب المركبزأفبالم  ت احتلب حيبث  بيبنهم، التفباوت  أفبالم الرعبب مبع يتبابعون  المبحبوثين أن -1

 .%91 إلى متابعتهم للتليفزيون بقنواته الفضائية وبنسبة تصل
 األوقبات  أكثبر فبأكثر، بينمبا لسباعتين اليبومي أفبالم الرعبب االسبتخدام اسبتخدام أنمباط علبى يغلبب  -2

 .والسهرة المسا  أوقات  هي لالستخدام تفضيالً 
 

 :مشكلة الدراسة
ُيعببد السببلوك العببدواني مببن القضببايا الهامببة فببي المجببال التربببوي، وسببيظل إحببدى الموضببوعات الجببديرة      

بالبحبث والتمحببيص والدراسببة، وُيعتبببر السببلوك العببدواني مبن الظببواهر االجتماعيببة التببي الزمببت المجتمعببات 
الهامببة فببي المجببال البشببرية منببذ أقببدم العصببور وعانببت منببه اإلنسببانية علببى مببر الزمببان، وهببو أحببد القضببايا 

التربوي، وسيظل أحد الموضبوعات الجبديرة بالبحبث والدراسبة، وتكمبن خطبورة السبلوك العبدواني فيمبا يتركبه 
 من آثار سلبية على كل من الفرد والمجتمع، حيث يمثل مشكلة خطيرة بالنسبة للمجتمع.

رثر بشبكل قبوى فبي  هبور العبدوان كما أن النماذم العدوانية التي يتعرض لها األطفال فبي التليفزيبون تب     
لببديهم، وبببالنظر إليهببا فتننببا نالحببظ أنهببا تعلببم األطفببال العببدوان واألنانيببة وتبببث فببي نفوسببهم الخببوف والقلببق 
 وغيره من المشكالت التي ال يحبذ األهل وجودها لدى أطفالهم لما لها من تأثير سلبي الحًقا على حياتهم.

مببدى وجببود عالقببة سببببية بببين أفببالم الرعببب والسببلوك العببدواني ويببرى وتحبباول الدراسببة الحاليببة معرفببة     
البببذين يعتقبببدون بوجبببود عالقبببة ببببين مشببباهد الرعبببب التليفزيبببوني والسبببلوك العبببدواني، أنبببه كلمبببا ارتبببب  الفبببرد 
بمشباهدة هبذه األفببالم، اتجبه نحبو السببلوك العبدواني بشبرط أن تتببوفر فيبه العوامبل األخببرى التبي تدفعبه نحببو 

، أما أولئك الذين ال يرون وجود مثل هذه العالقة فحجتهم في هذا أن هنباك الكثيبر مبن األفبراد هذا السلوك
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العبباديين فببي مراحببل العمببر المتوسبب  وكببذا األطفببال يشبباهدون هببذه األفببالم فببي التليفزيببون والسببينما دون أن 
ومببن هنببا يبببرز  (23ص م,2009.) بشببير معمببري وممببدوح الجعفببري وآخببرون, يظهببر مببن أحببد مببنهم أي سببلوك عببدواني

 سنة؟ 12-9سرال رئيسي: ما تأثير أفالم الرعب على السلوك العدواني لدى األطفال من 
 أهمية الدراسة:

علبى السبلوك تأثيرهبا : فبي تركيزهبا علبى أفبالم الرعبب مبن حيبث وتكمن األهمية العلمية لهذه الدراسة    
لمواجهتهبا، وذلبك مبن خبالل تعزيبز القبيم والمهبارات المسباعدة فبي معرفبة آثارهبا، ووضبع حلبول العبدواني، و 
فتتمثبل فيمبا تنتهبي إليبه الدراسبة مبن  أما األهميةة التطبيييةة:والخصائص المميزة ألفراد العينة،   األساسية،

ا األسبرة المصبرية والقبائمين علبى  تقديم رؤية قد ُتسهم في الحد من العدوان بأفالم الرعب، كمبا تفيبد تطبيقيبً
 ا تستمد هذه الدراسةة أهميتها من:كم اإلعالم،

طبيعببة المشببكلة التببي تتصببدى لهببا والتببي تعتبببر مببن أخطببر المشببكالت الطابيببة علببى سببطح المجتمببع  -1
العرببببي بصبببفة عامبببة والمصبببري بصبببفة خاصبببة، كمبببا أنهبببا تتنببباول فئبببة هامبببة مبببن فئبببات المجتمبببع وهبببي 

دعم، والمسبباندة، وتسببلي  األضببوا  تعتبببر مببن أكثببر الفئببات احتياجببًا للبب وهببي ،سببنة 12-9األطفببال مببن 
على قضاياها، ومشكالتها، وأهمية دراسة أسباب السلوك العدواني عند األطفال في المرحلبة األساسبية؛ 

 وقت قريب.فلطالما عانت تلك الفئة من التجاهل، وعدم االكتراث على مختلف المستويات إلى 

التساؤالت حول أهمية الدور الذي تليبه شاشات التليفزيون، بمبا تنبع أهمية الدراسة من خالل ما تثيره   -2
تعرضببه مببن مببواد دراميببة علببى القنببوات الفضببائية العربيببة، ومببن بينهببا أفببالم الرعببب فببي تكببوين السببلوك 

) نببايف الشبببول، سبنة، ومببا لهبذا السبلوك مببن أثبر علبى الفببرد والمجتمبع. 12-9العبدواني عنبد األطفببال مبن 
 (  38م، ص2010

ناك قلة ونبدرة فبي الدراسبات التبي تناولبت موضبوع أفبالم الرعبب؛ كمبا أن وسبائل اإلعبالم تسباهم فبي ه  -3
كبذلك عبدم وجبود دراسببة  زيادة نسب السلوك العدواني عند األطفال من خالل مشاهدتهم ألفالم الرعبب،

 الباحثة، تناولت هذا الموضوع.عربية أو أجنبية على حد علم 
هبل ألبنببائهم مببن خبالل مببا يشبباهدونه وتعبريفهم بمببدى خطببورة أفبالم الرعببب التببي تعزيبز فكببرة توجيببه األ -4

تأخذ طابع العنف، ويتم مساعدتهم في اختيار المواد الدرامية التي تقل فيها مشاهد العنف واإلكثار من 
م متابعة البرامج العلمية لتزويد الطفل بمعلومات وطاقات إيجابيبة أكثبر، كبذلك التعبرف علبى البدور الهبا

 والخطير الذي تليبه أفالم الرعب في حياة الناشئة عموًما.
أهمية الدور المستقبلي لألبنا  في المجتمع، وضرورة تمبتعهم بالصبحة النفسبية الجيبدة حتبى يسبتطيعوا   -5

 ممارسة دورهم المستقبلي بشكل فعال ومفيد للمجتمع.
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 أهداف الدراسة:

  تحددت أهداف الدراسة في:

 .  سنة 12 -9من  على السلوك العدواني لعينة من األطفال تأثيرها على أفالم الرعب ومدىالتعرف   -1
 عينة الدراسة ألفالم الرعب.   -معرفة مدى متابعة األطفال  -2
 عينة الدراسة على مشاهدتها. -التعرف على أبرز أنواع أفالم الرعب التي تحرص  -3
 . ألفالماأبرز أشكال العنف التي تعرضها هذه معرفة  -4
 .عينة الدراسة ألفالم الرعب  -عن أهم أسباب متابعة الكشف -5
 . عينة الدراسة -لالحتياجات الحسية والعاطمية لألطفال أفالم الرعب على مدى إشباع  التعرف -6
 .عينة الدراسة -على األطفال  أفالم الرعب رصد أهم اآلثار والنتائج المترتبة على  -7

ا فبي مرحلبة الطفولبة مبن رصد وتحليبل وفهبم    -8  باهرة السبلوك العبدواني فبي المجتمبع المصبري خصوصبً
 سنة، ومن ثم الوصول إلى تقديم اقتراحات وتوصيات. 12 -9

 

 مصطلحات الدراسة:
 ( 599، ص2018 )كا م مرنس،"هو شعور قوى بالخوف واأللم والكرا ية".الرعب:  -1
الرعب:  -2 التي    أفالم  المخيفة  القتل والضرب والجرائم"."هي األفالم  ،  م  2018  )كا م مرنس،  تدور حول 
 (  599ص
"هبببو سبببلوك متعمبببد يهبببدف إلبببى اإلسبببا ة بببباآلخرين أو البببذات، باسبببتخدام اللفبببظ أو  السةةةلوك العةةةدواني: -3

م، 2002)إببببرا يم أحمببببد محمبببد عطيببببة، الفعبببل، ممبببا يبببردى إلبببى حبببدوث ضبببرر ببببدنى أو نفسبببي أو مبببادي" 
 (. 20ص

ا مباشبًرا أو غيبر مباشبر بقصبد إيقباع األ   ا أو ببدنًيا أو ماديبً ذى وهو سلوك يصبدره الفبرد أو الجماعبة لفظيبً
 (87م، ص2012)تهاني محمد الصالح،  بشخص أو جماعة أو الذات أو الممتلكات الخاصة أو العامة.

هو السلوك غير السوي النابع من العادات والتقاليد البعيدة عبن  والسلوك الذ  نقصده في هذه الدراسة:  
وهبذه السبلوكيات ال تتوافبق القيم أو من بعض الممارسات التي تنقلها وسبائل اإلعبالم ومنهبا أفبالم الرعبب، 

 مع المعايير االجتماعية السائدة والمرتبطة بالقيم.
 

 :الدراسة تساؤالت
علبى أفبالم الرعبب وتأثيرهبا علبى السبلوك  التعبرف وهبي أساسبية أطروحبة دراسبة إلبى الدراسبة تسبعى  

 :-التالية التساؤالت  على اإلجابة خالل من سنة، وذلك 12-9العدواني لألطفال من 
 عينة الدراسة؟  -أفالم الرعب على السلوك العدواني لألطفالتأثير ما  -1
 عينة الدراسة ألفالم الرعب؟  -ما مدى متابعة األطفال  -2
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 عينة الدراسة على مشاهدتها؟ -أبرز أنواع أفالم الرعب التي تحرص  ما -3
  ؟األفالمأبرز أشكال العنف التي تعرضها هذه ما  -4
 ؟عينة الدراسة ألفالم الرعب  -أهم أسباب متابعة ما -5
 ؟ عينة الدراسة -لالحتياجات الحسية والعاطمية لألطفال أفالم الرعب مدى إشباع  ما -6
 ؟ عينة الدراسة -على األطفال  أفالم الرعب أهم اآلثار والنتائج المترتبة على  ما -7

 

  :فروض الدراسة
 الفرض األول: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين معدل التعرض ألفالم الرعب والسلوك -1

 العدواني لدى األطفال.     
 الفرض الثاني: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين مناقشة مشاهد أفالم الرعب مع -2

 اآلخرين والسلوك العدواني لدى األطفال.     
 الفرض الثالث: توجد فروق ذات داللة إحصائية في معدل مشاهدب األطفال ألفالم الرعب، باختالف -3

 المستوى االجتماعي االقتصاد (. -محل اإلقامة –المتغيرات الديموغرافية )النوع     
 ناث في معدل مشاهدة أفالم الرعب.)أ( توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإل3
فبببي معبببدل درجبببات المقيمبببين ببببالريف والمقيمبببين بالحضبببر )ب( توجبببد فبببروق ذات داللبببة إحصبببائية ببببين 3

 مشاهدة أفالم الرعب.
)م( توجببد فببروق ذات داللببة إحصببائية بببين متوسببطات درجببات المسببتويات االجتماعيببة واالقتصببادية فببي 3

 معدل مشاهدة أفالم الرعب.
 الفةةرض الرابةةع: توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية فةةي السةةلوك العةةدواني لةةدى األطفةةال، بةةاختالف  -4

 المستوى االجتماعي االقتصاد (. -محل اإلقامة –المتغيرات الديموغرافية )النوع
 )أ( توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في السلوك العدواني لدى األطفال.4
فببي السبببلوك درجببات المقيمببين ببببالريف والمقيمببين بالحضبببر وق ذات داللبببة إحصببائية ببببين )ب( توجببد فببر 4

  العدواني لدى األطفال.
)م( توجببد فببروق ذات داللببة إحصببائية بببين متوسببطات درجببات المسببتويات االجتماعيببة واالقتصببادية فببي 4

 السلوك العدواني لدى األطفال.
ة فةي التفكيةر فةي ممارسةة مةا ي شةاهد فةي أفةالم الفرض الخةامس: توجةد فةروق ذات داللةة إحصةائي  -5

المسةتوى االجتمةاعي  -محةل اإلقامةة –الرعب مع اآلخةرين، بةاختالف المتغيةرات الديموغرافيةة )النةوع
 االقتصاد (.

)أ( توجببد فببروق ذات داللببة إحصببائية بببين الببذكور واإلنبباث فببي التفكيببر فببي ممارسببة مببا ي شبباهد فببي أفببالم 5
 اآلخرين.الرعب مع 
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فبي التفكيبر فبي درجبات المقيمبين ببالريف والمقيمبين بالحضبر )ب( توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 5
 ممارسة ما ي شاهد في أفالم الرعب مع اآلخرين.

)م( توجببد فببروق ذات داللببة إحصببائية بببين متوسببطات درجببات المسببتويات االجتماعيببة واالقتصببادية فببي 5
 د في أفالم الرعب مع اآلخرين.التفكير في ممارسة ما ي شاه

 

 منهج وعينة الدراسة:
تندرم هذه الدراسة ضبمن الدراسبات الوصبمية، كمبا تسبتهدف جمبع الحقبائق والمعلومبات والبيانبات عبن     

الظبباهرة، كمببا تسببتهدف أيضببا تقريببر خصببائص  بباهرة معينببة أو موقببف تغلببب عليببه صببفة التحديببد، وعلببى 
ذلببك يقببوم البحببث الوصببفي بوصببف مببا هببو كببائن عببن طريببق جمببع الحقببائق والبيانببات والمعلومببات حببول 

 (11م، ص1996)محمود حسن إسماعيل، الظاهرة وجدولتها وتبوبيها وتفسيرها واستخالص المعلومات والبيانات. 
ا جهبًدا بالعينبة باعتبباره وفى إطار الدراسة الوصمية استخدمت الباحثة منهج المسح االجتمباعي      علميبً

ا سبة لمسبح الجمهبور مبن الدرا محبل الظباهرة عبن أوصباف معلومبات أو علبى للحصبول ُيسبتخدم منظمبً
للتعرف على أفالم الرعب وتأثيرها على السلوك العدواني لعينة من األطفال، من   -عينة الدراسة–األطفال  

ولقبد حبددت الباحثبة مجتمبع الدراسبة  يشباهدون أفبالم الرعبب، مفبردة ممبن 400خبالل عينبة عمديبة قوامهبا 
سنة من األطفال المقيمين بمحافظتي الجيزة   12-9 الذي يتم اختيار العينة منه والذين تتراوح أعمارهم من

 الشيخ. وكفر
 مبررات اختيار العينة:

سبببنة، وهبببي تشبببكل  12-9أهميبببة المرحلبببة العمريبببة التبببي تتناولهبببا الدراسبببة الحاليبببة وهبببي األطفبببال مبببن  -1
 قطاعًا هامًا في المجتمع، كما أنهم يعتبرون أكثر فئة تتعرض لمشاهدة أفالم الرعب.

تببم اختيببار عينببة الدراسببة مببن األطفببال بالمببدار  االبتدائيببة وهببي مدرسببة اللببوا  عبببد العببال السببيد بقريببة  -2
شبا  الملح، ومدرسة لطفي السيد بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، ومبن بعبض المبدار  االبتدائيبة 

مببا بببين محببافظتي بمحافظببة الجيببزة وهببي مببدار  الشببروق والقببد  االبتدائيببة حيببث مكببان إقامببة الباحثببة 
الجيببزة وكفببر الشببيخ، حيببث يسببهل عليهببا التطبيببق بكببال المحببافظتين، ولوجببود اخببتالف كبيببر بينهمببا فببي 
التقدم والتطور التكنولوجي وفبى العبادات والتقاليبد واالهتمامبات ممبا يسباعد علبى إعطبا  ثبرا  وتنبوع فبي 

 نتائج البحث. 
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 خصائص عينة الدراسة:
 (  1جدول )
 ينة الدراسة يوضح وصف ع

 المتغيرات 
 إجمالي 

 %  ك

 النوع 

 50 200 ذكور

 50 200 إناث

 100 400 جملة 

 اإلقامة 

 50 200 ريف

 50 200 حضر 

 100 400 جملة

 متوسط دخل األسرب 

 10 40 جنية 2000اقل من 

 58 232 جنية 5000: 2000من 

 32 128 جنية 5000أكثر من 

 100 400 جملة

 األب تعليم 

 5.5 22 دون المتوس 

 17.3 69 تعليم متوس 

 64.8 259 مرهل عالي 

 12.5 50 ماجستير ودكتوراه 

 100 400 جملة

 تعليم األم 

 22.5 90 دون المتوس 

 47 188 تعليم متوس 

 29.5 118 مرهل عالي 

 1 4 ماجستير ودكتوراه 

 100 400 جملة

 3.8 15 ال يعمل وظيفة األب 
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 96.3 385 يعمل

 100 400 جملة

 وظيفة األم  

 57.8 231 ال يعمل

 42.3 169 يعمل

 100 400 جملة 

المستوى االجتماعي  
 االقتصاد  

 19.3 77 منخفض

 56.5 226 متوس 

 2.43 97 مرتفع 

 100 400 جملة

  منهم إناث. %50من أفراد العينة ذكور، ونسبة  %50نسبة  من حيث النوع:
 منهم مقيمين بالحضر. %50من أفراد العينة مقيمين بالريف، ونسبة  %50نسبة  من حيث اإلقامة:
مبنهم دخلهبم مبا  %58جنيهبا، ونسببة 2000مبن أفبراد العينبة دخلهبم اقبل مبن  %10نسببة    من حيةث الةدخل:

 جنيها.5000منهم دخلهم أكثر من  %32ونسبة  جنيها، 5000إلى  2000بين       
مبنهم ماجسبتير ودكتبوراه،  %12.5مبن أفبراد العينبة جبامعيين، ونسببة   %64.8نسببة    من حيث تعليم األب:

 منهم تعليم دون المتوس . %5.5منهم تعليم متوس ، ونسبة  %17.3ونسبة 
مبنهم تعلبيم عبالي، ونسببة  %29.5بة من أفراد العينة تعليم متوسب ، ونسب  %47نسبة    من حيث تعليم األم:

 منهم ماجستير ودكتوراه. %1منهم تعليم دون المتوس ، ونسبة  22.5%
 منهم ال يعملون. %3.8من أفراد العينة يعملون، ونسبة  %96.3نسبة  من حيث عمل األب:
 منهم ال يعملون. %57.8من أفراد العينة يعملون، ونسبة  %42.3نسبة  من حيث عمل األم:

مبببن أفبببراد العينبببة بالمسبببتوى االجتمببباعي  %19.3نسببببة  حيةةةةث المسةةةةتوى االجتمةةةةاعي االقتصةةةةاد :مةةةةن 
 %2.43مبنهم بالمسبتوى االجتمباعي االقتصبادي المتوسب ، ونسببة   %56.5االقتصادي المنخفض، ونسبة  

 منهم بالمستوى االجتماعي االقتصادي المرتفع.
 المستوى االجتماعي:

 درجات. 3: 1الدخل من 
 درجات. 5: 1تعليم األب من 
 درجات. 5: 1تعليم األم من 
 .درجة 2:  1عمل األب من 
 درجة. 2:  1عمل األم من 
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 درجة. 17: 5المدى من 
 درجات. 8: 5مستوى منخفض من 
 درجة. 13: 9مستوى متوس : من 
 .درجة 17: 14مستوى مرتفع: من 

 
 حدود الدراسة:

علبى  وتأثيرهبااختارت الباحثة أفالم الرعب بالقنوات الفضائية العربيبة )كوسبيلة(   الحدود الموضوعية:  -1
 )كجمهور(.  السلوك العدواني لألطفال

سببنة بمحببافظتي  12-9أجريببت الدراسببة الميدانيببة وتببم التطبيببق علببى األطفببال مببن  الحةةدود المكانيةةة: -2
 الجيزة وكفرالشيخ.

لألطفبال خبالل شبهري  الشبامل الميبداني إلجبرا  المسبح الزمنيبة الفتبرة الباحثبة حبددت  الحةدود الزمنيةة: -3
 م.2022م/2021ديسمبر ويناير 

 أدوات الدراسة:
 الجوانبب  تضبمنت  وقبد  لجمبع البيانبات، ُجمعبت بيانبات هبذا البحبث مبن خبالل اسبتمارة االسبتبيان كبأداة    

التي أعدت لهذا الغرض،  الدراسة وتساؤالتها ألهداف التعرف عليها، وفقاً  تسعى الدراسة إلى التي المختلفة
 -ومن محاور االستبيان:سرااًل ُيغطى أهداف البحث بشكل كامل  20وشملت 

التليفزيونية الفضائية التي تحرص على مشاهدة  معرفة أكثر      أفراد العينة,    عليها  أفالم الرعب القنوات 
( على  و 13واشتمل  عبارة,  الرعب أنواع  (  مشاهدتها   أفالم  على  تحرص  على    التي  واشتمل  العينة  أفراد 

واشتمل   التي يشاهدونها أفالم الرعب  في شخصيات أفراد العينة الصفات التي يحبها ( عبارات, وأبرز 10)
( عبارات, ووجهة نظر  8واشتمل على )  األفالموأبرز أشكال العنف التي تعرضها هذه  ( عبارات,  6على )

( 4واشتمل على ) مشاهد العنف في أفالم الرعب ُترضى احتياجاتهم الحسية والعاطمية  أفراد العينة في أن  
لالنتقاد    أفراد العينةوعندما تتعرض  ( عبارة,  16واشتمل على )  ما يجذبهم في أفالم الرعب عبارات, وأهم  

بعد االنتها  من مشاهدتهم     أفراد العينة وبماذا تشعر  ( عبارة,  12واشتمل على ) من اآلخرين بماذا تلجأ  
واشتمل مدى إشباع أفالم الرعب لحاجاتهم المختلفة  ( عبارة، ومعرفة  15واشتمل على )  من أفالم الرعب 

 م. 2022م/ 2021ارات, ولقد ُطبق االستبيان في الفترة الزمنية خالل شهري ديسمبر ويناير ( عب8على )
 إعداد أدوات الدراسة: 

علببى السببلوك العببدواني لعينببة مببن وتأثيرهببا ويشببتمل علببى اسببتمارة االسببتبيان للتعببرف علببى أفببالم الرعببب   
  -األطفال. وقد مر إعداد استمارة االستبيان بالمراحل اآلتية :
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وذلك من خالل تحديد نوعية البيانات والمعلومات المطلبوب جمعهبا مبن الميبدان بعبد   تحديد البيانات:  -1
التحديببد الببدقيق للمشببكلة البحثيببة وتحديببد هببذه البيانببات والمعلومببات التببي مببن خاللهببا تسببتطيع الباحثببة 

 على السلوك العدواني لعينة من األطفال.وتأثيرها التعرف على أفالم الرعب 

لقببد تببم تحديببد األسببئلة فببي اسببتمارة االسببتبيان، ثببم تببم عرضببها علببى بعببض األسبباتذة : و تحديةةد األسةة لة -2
المحكمين)*( في الدراسات اإلعالمية، وتم إجرا  بعض التعديالت عليهبا بحيبث تغطبى أهبداف البحبث 

 ككل.
: وذلبك مبن خبالل االختببار القبلبي للصبحيفة، فلقبد تبم إعداد صحيفة االستبيان في صةورتها األوليةة  -3 

عداد بعض صحائف االستبيان الستخدامها وتجربتها علبى عينبة مماثلبة للعينبة األصبلية للتعبرف علبى إ 
مببدى وضببوح األسببئلة قبببل التطبيببق النهببائي لالسببتبيان، وأفببادت الدراسببة األوليببة فببي التعببرف علببى مببدى 

 مال مة األسئلة. 
لصببحيفة االسببتبيان فببي صببورتها  بعببد ذلببك تببم اإلعببداد النهببائي اإلعةةداد النهةةائي لصةةحيفة االسةةتبيان: -4

سبببنة، وجبببا ت عينبببة الدراسبببة مبببن بعبببض المبببدار   12-9النهائيبببة وتبببم التطبيبببق علبببى األطفبببال مبببن 
االبتدائيببة المصببرية بمحببافظتي )الجيببزة وكفرالشببيخ(، وتببم إجببرا  االسببتبيان، وبعببد التطبيببق تببم مراجعببة 

النتبببائج النهائيبببة وقامبببت الباحثبببة وبعبببد ذلبببك تبببم اسبببتخرام  ،الصبببحائف قببببل عمبببل اإلحصبببا  البببالزم لهبببا
 بتفسيرها. 

 
 إجراءات الصدق والثبات ألدوات الدراسة الميدانية: 

: صببدق المحكمببين وذلببك للتأكببد مببن صببدق االسببتبيان، فلقببد قامببت الباحثببة بعببرض االسببتبيان الصةةةةدق -1
ها تببم إجببرا  علببى بعببض األسبباتذة المحكمببين فببي مجببال اإلعببالم وذلببك لمراجعببة أسببئلة االسببتبيان، وبعببد 

ا مبببدئًيا لالسببتمارة علببى عينببة مببن األطفببال قوامهببا   50التعببديالت الالزمببة. ولقببد أجببرت الباحثببة تطبيقببً
مفببردة )مناصببفة بببين الببذكور واإلنبباث( وذلببك للتعببرف علببى مببدى وضببوح أسببئلة االسببتمارة، ولقببد أسببفرت 

 نتائج الدراسة على وضوح األسئلة. 
أداة الدراسة وهي االستبيان من خالل إعبادة تطبيبق االسبتبيان، حيبث تبم : تم قيا  الثبات في الثبةةات  -2

مفببردة( مببن الببذكور واإلنبباث، وبعببد مببرور أسبببوع تببم إعببادة  50تطبيقببه علببى عينببة مببن األطفببال قوامهببا)
االسببتبيان مببرة أخببرى علببى نفببس العينببة، ووجببدت الباحثببة أن النتيجببة واحببدة فببي كببال االختبببارين بنسبببة 

 ذلك أصبحت األداة صالحة للتطبيق.وب %97تتجاوز 
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 المعالجة اإلحصائية للبيانات:
ثم     اآللي،  الحاسب  إلى  و دخالها  البيانات  ترميز  تم  الميدانية،  الدراسة  بيانات  جمع  من  االنتها   بعد 

للعلوم االجتماعية     "الحزمة اإلحصائية  برنامج  النتائج اإلحصائية باستخدام  معالجتها وتحليلها واستخرام 
SPSS" .Statistical Package for the Social Science   

 -إلى المعامالت واالختبارات اإلحصائية التالية في تحليل بيانات الدراسة: وتم اللجو 
 التكرارات البسيطة والنسب المئوية.  -
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المييارية.  -

 معامل ارتباط بيرسون للعالقة الخطية بين متغيرين.  -

كا  - الداللة اإلحصائيChi Square Test)    2اختبار  لدراسة  المتغيرات (  متغيرين من  بين  للعالقة  ة 
 اإلسمية  

    (Nominal  .) 
-    ( من    T- Testاختبار  لمجموعتين  الحسابية  المتوسطات  بين  للفروق  اإلحصائية  الداللة  لدراسة   )

 (.   Interval Or Ratioالمبحوثين في أحد متغيرات الفئة أو النسبة )  
  ANOVA(المعروف اختصاًرا باسم   One Analysis of Varianceتحليل التباين ذي البعد الواحد)  -

ين المتوسطات الحسابية ألكثر من مجموعتين من المبحوثين في  لدراسة الداللة اإلحصائية للفروق ب
 (.Interval Or Ratioأحد متغيرات الفئة أو النسبة) 

لداللة الفروق الثنائية لمعرفة مصدر التباين     LSD(اختبار    Post Hoc Testsاالختبارات البعدية)    -
 ود فروق دالة إحصائًيا بينها.وج ANOVAو جرا  المقارنات الثنائية بين المجموعات التي يثبت 

 

 اإلطار النظر  للدراسة:

 Cultivation Theory الثقافي  الغرس نظرية

 كمنظبور الماضي القرن  من السبعينيات  خالل المتحدة األمريكية الواليات  في الغر  الثقافي نظرية  هرت   

تبراكم  عبن النباتج العرضبي التعلبيم من نوع بأنها الغر  عملية وصف ويمكن وسائل اإلعالم، أثر لدراسة جديد 
 هبذا مبن الواقبع االجتمباعي حقائق المتلقي يعرف حيث  التليفزيون، بخاصة المختلفة اإلعالم لوسائل التعرض 

 حسببن).الثقبافي الغبر  لنظرية والمرسس الروحي األبُ ) جربنر جورم(اإلعالم, ويعد  لوسائل المكثف التعرض 
 (11م، ص1993،مكاوي  عماد
 مبن السلوك، أو المعرفة اكتساب  خاللها من يتم التي العملية أنه"على الثقافي الغر  كما يمكن تعريف  

 بعمليبة تقبوم التبي هبي الثقافيبة بأدواتهبا البيئبة أن كمبا اإلنسبان", فيبه ييبي  البذي الثقبافي الوسبي  خبالل
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 التي اإلعالم وسائل األدوات  هذه ومن المجتمع، الثقافية في الرموز أو للمفا يم والبنا  والتشكيل اإلكساب 
 (332م، ص2004الحميد،  عبد محمد).وتأثيراتها بأدوارها المعاصر الثقافي عالمنا في بارًزا مكاًنا احتلت 

 عدًداوهي واحدة من النظريات التي تقيس تأثيرات الرسالة اإلعالمية على الجمهور دون مبالغة وتراعى   
مببن االعتبببارات الهامببة فببي بنائهببا، وتركببزت نظريببة الغببر  الثقببافي علببى دراسببة دور التليفزيببون فببي غببر  

ال وقضببايا الترفيببه والعنببف الثقافببة عنببد الجمهببور بشببكل عببام والفئببات التببي تجلببس طببوياًل أمامببه مثببل األطفبب
)رضببا عكاشببة, علببى الببرغم مببن أن معطياتهببا يمكببن تجريبهببا علببى بقيببة القضببايا وفئببات أخببرى مببن الجمهببور. 

 (32م، ص2006
 هبذه تنمبى و نمبا الخبارجي، العبالم فبي يحبدث  تعكبس مبا ال اإلعبالم وسبائل فبتن النظرية هذه على وبنا ً   

 غير لكونه الواقع هذا المتلقي يتقبل وقد  للجمهور، بالنسبة واقع يتحول إلى أو حقيقًيا يبدو عالًما الوسائل
 الذي يصبح العالم ثم والترفيه، للتسلية يتعرض  بأنه فق  يشعر فهو تكوينه، في تحدث  بالعمليات التي واع

ا اإلعبالم وسبائل كونتبه  المصبطنع العبالم هبذا يميبز ببين أن يسبتطيع ال وقبد  ذلبك، بعبد  أذهانبه فبي حقيقيبً
 (56م، ص1997، مكاوي  عماد حسن  )الواقعي. والعالم

 العبالم حبول الرمزيبة والصور واألفكار والمعتقدات  المعاني واكتساب  التعرض  كثافة بين النظرية وترب    
 الواقع وتشكيل بنا  في المرثرة القوة باعتبارها،  (269م، ص2004الحميد، عبد محمد(اإلعالم   وسائل تقدمه الذي

 مترابطة صورة يعكس رمزي   محتوى  من المقدمة اإلعالمية المضامين خالل من القوة هذه وتأتى الحديث،
 (Griffin Em,1994, p.344).الواقعي بالعالم كبير حد  إلى
فلقبببببد أشببببارت دراسبببببات تحليببببل المضببببمون أن األبطببببال يرتكبببببون سببببلوكيات مضببببادة للمجتمببببع، وحتببببى    

 .W ) .الشخصيات المحببايدة لبديهببا دافببع الرتكبباب هبذه السبلوكيات ورغبم ذلبك يبتم مكافئتهبا وتبريبر أفعالهبا

James, Potter,1999, p. p. 843-844) قويببة بببين كثافببة , كمببا وجببدت بحببوث الغببر  أن هنبباك عالقببة
مشبباهدة التليفزيببون وتببوخى الحببذر واالحتيبباط للحمايببة مببن السببلوك الخببارجي، ويضببيف الببباحثون أن هنبباك 

 ( L Nabi, L. Sullivan,2001, p.p. 802-825 ).دليال بأن االتجاهات تساعد على التنبر بالسلوك
 

 :الثقافي الغرس نظرية فروض

 :التالية النظرية الفروض  على بنائها في الثقافي الغر  نظرية تعتمد   
 النمباذم إلبى أقبرب  بصبورة الواقبع إدراك التليفزيبون، مشباهدة فبي الفبرد  يقضبيه البذي الوقبت  زاد  كلمبا -1

 .الحقيقي الواقع عن التليفزيون  يقدمها التي واألفكار
 .األخرى الجماهيري  االتصال بوسائل مقارنة للغر  أساسية وسيلة التليفزيون  يعد  -2
ا التليفزيبون  رسبائل تشبكل -3 ا نظامبً  ,. )المختلفبة الثقافبات  فبي السبائد  االتجباه عبن يعببر متماسبًكا ثقافيبً

2000, p102. Elizabeth M. Perse) 
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 :الثقافي والغرس األطفال

 الصبوت  جمبال مبن ببه ومبا يتمتبع) فزيبون يالتل (االفتراضبي الواقبع أن الغبر  نظريبة مبن اسبتنتاجه تبم مبا  
 فيبه يقدم رئيسًيا عالًما)التليفزيون (االفتراضي  الواقع يصبح األطفال مشاهدة كثافة ومع .والحركة والصورة

هبذا السبلوك فبي أفبالم  الشخصبيات  معظبم تسبتخدم واعتيبادي حيبث  مبألوف كشبي ) السلوك العدواني:)مثالً 
 هبذه الشخصبيات  طريبق عبن األطفبال عقبول إلى االفتراضي الواقع ويتسرب  القوة, صراع في للفوز الرعب 
 .االفتراضي للواقع مشابًها الحقيقي الواقع فيرون 
 كبيبر بشبكل التليفزيبون  علبى يعتمبدون  أنهبم المشباهدة كثيفو هم الذين لألطفال الكبير التأثر في والسبب   
 البذين األطفبال علبى عكبس التليفزيبون، يبثبه تبأثًرا بمبا األكثبر فهبم وبالتبالي مشباهدة أفبالم الرعبب، فبي

 أطفبالهم، يشباهدونه مبا علبى االنتبباه فبي الوالبدين ودور وعبى وهنبا يبأتي. قليبل بشبكل التليفزيبون  يشباهدون 
 بتشبغالهم أوقباتهم لموازنبة والسبعي معينة ببرامج لهم السماح وكذلك للمشاهدة محدد  بوقت  االلتزام والبد من

 .مفيد  هو ما بكل
 :الثقافي الغرس لنظرية الباحثون  وجهها التي االنتقادات

ا ذلبك كبان سبوا ً  الغبر ، لنظريبة االنتقبادات  مبن مجموعبة البباحثون  وجبه  التبي الطبرق  أو بالمفبا يم متعلقبً
 :للنظرية ُوجهت  التي االنتقادات  لبعض  عرض  يلى وفيما. القيا  في النظرية تتبعها
 نظريته، في بنا  جربنر" "عليها اعتمد  التي األولية الفكرة من تعقيًدا أكثر الثقافي الغر  نظرية تعتبر -1

 ومسبتوى  للرسبالة، وشخصبية المتلقبي الببرامج نبوع ومنهبا بينهبا، تتبداخل عوامبل عبدة هنباك إن حيبث 
 (160-159 ص م، ص2003شومان،  محمد القليني، فاطمة) .آلخر فرد  من تختلف عوامل وهي ذكائه،

 وسبائل اإلعبالم أن تعتببر حيبث  مبا، حبد  إلبى فيه مبالغ بشكل االتصال دور إلى الغر  نظرية تنظر -2
 بركببات ، إبببرا يم حسببن). عليبه الحفباظ يجبب  مبا كبل علبى القبادرة وحبدها وأنهبا تغييبر، لكبل األصبل هبي

 (102 م، ص2003عبدالعزيز،
 بشبكل التليفزيبون  إجاببات  مبن التحقيبق أو بتحديبد  تتعلبق النظريبة فبي منهجيبة مشبكلة توجبد  -3

 .( Mierlo, J. and Bulck, J.Bench,2004. pp97-111)صحيح
 المشباهدة سباعات  عبدد  إجمبالي مبن الغر  حدوث  في تأثيًرا أكثر برامجية ألشكال التعرض  يكون  قد  -4

 .ككل
 ببرامج أو مبواد  جميبع محتبوى  مشباهدة علبى تنطببق ال الثقبافي والغبر  التليفزيبون  مشاهدة بن العالقة -5

إسببماعيل,  حسببن )محمببودمحبددة. تليفزيونيبة ببرامج لمشباهدة نتيجبة تحبدث  قبد  ولكنهبا عمومهبا، فبي التليفزيبون 
 (270-269م، ص ص1998

 بعبض  صبياغة وذلبك فبي الحاليبة؛ للدراسبة نظبري  كتطبار الثقبافي الغر  نظرية على الباحثة ولقد اعتمدت   

 الحاليبة، الدراسبة تتبنباه البذي الرئيسي الفرض  مع الغر  لنظرية الرئيسي الفرض  يتفقالبحثية، و  فروضها
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 ال البذين أولئبك عبن سبلوكهم العبدواني فبي يختلفبون  ألفبالم الرعبب  المشباهدة كثيفبي األطفبال أن ومفباده
 يشباهدونه لمبا نتيجبة األولبى الدرجبة فبي االختالف هذا ويتكون  األفالم، لهذه المشاهدة قليلي أو يشاهدون 

هبذه  لمضبامين األطفبال مشباهدة لتكبرار التراكمبي التبأثير ومع بالقنوات الفضائية، المقدمة أفالم الرعب  في
 األفبالم, ويحبدث  تلبك خبالل مبن تقبدم وتبأثيرات  أحبداث  مبن ببه يبرتب  ومبا يظهر السبلوك العبدواني األفالم
ا الثقبافي الغبر  نظريبة تو يبفوتبم  .السبلوك العبدواني األطفبال إكسباب  فبي الثقبافي الغبر   فبي منهجيبً
 إدراك درجبة علبى الديموغرافيبة الخصبائص  بعبض  وتبأثير المشباهدة كثافبة فبي الفبروق  تبأثير علبى التعرف
 الرعب. أفالم تعكسه التي والواقع األطفال، لدى للسلوك العدواني المدرك الواقع بن االتفاق

 

 اإلطار المعرفي للدراسة:

 العدوانيأشكال السلوك  

مع أن السلوك العدواني ليس  اهرة حديثة بل هو موجود منذ بداية النشباط البشبرى علبى سبطح األرض   
إال أن أشببكاله تعببددت وكثببرت مظبباهره فببي اآلونببة األخيببرة بشببكل واضببح فببي جميببع المجتمعببات ممببا دفببع 

غ، فهنباك الكثيبر مبن الكثير من الباحثين إلى دراسته لمعرفة  واهره وأنماطه ولم يأت هذا االهتمبام مبن فبرا 
)ياسببين مسببلم أبببو العوامل التي دفعت إلى تفشى هذه الظاهرة وللسلوك العدواني أشكاله الكثيرة والمتنوعة منهبا:

 (67م، ص2002حطب، 
عندما يبدأ الطفل بالكالم يظهر نزوعه نحو العنف بصورة الصياح أو القول والكالم   العدوان اللفظي:  -1

ا مبا يشببمل السبباب أو الشبتائم والتنبابز باأللقبباب أو يبرتب  السبلوك العنيبف  مبع القببول الببذي  البذي غالببً
 ووصف اآلخرين بالعيوب أو الصفات السيئة واستخدام كلمات أو جمل تهديد.

يستخدم بعض األطفال اإلشارات مثل إخرام اللسان أو حركة قبضة اليد علبى اليبد   العدوان التعبير :  -2
 تخدام البصاق وغير ذلك.األخرى المنبسطة وربما اس

يسببتفيد بعببض األطفببال مببن قببوة أجسببامهم وضببخامتها فببي صببدم أنفسببهم ببببعض  العةةدوان الدسةةد : -3
األطفال، ويستخدم البعض يده كبأدوات فاعلبة فبي السبلوك العبدواني، كمبا قبد تكبون لأل بافر أو األرجبل 

 أو األسنان أو الرأ  أدوار فاعلة في السلوك العدواني.
غالبًا ما يكون السلوك العدواني حالة عابرة في سلوك األطفال نتيجة المنافسة أثنا  عدوان المنافسة:    -4

اللعبببب والغيبببرة والتحبببدي أثنبببا  الدراسبببة وبعبببض المواقبببف االجتماعيبببة، وعبببادة مبببا تنتهبببي نوببببة العبببدوان 
وب الخبالف والتشباحن بالخصام والتباعد بين الطفلين، وسرعان ما ينسبى الموضبوع أو يعتبذر عنبه ويبذ 

 ويعود األطفال إلى اللعب.
يقببال للعببدوان أنببه مباشببر إذا وجهببه الطفببل مباشببرة إلببى الشببخص مصببدر اإلحببباط،  العةةدوان المباشةةر: -5

 وذلك باستخدام القوة الجسمية أو التعبيرات اللفظية وغيرها.
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ى مصبدره األصبلي خوفبًا مبن ربمبا يفشبل الطفبل فبي توجيبه العبدوان مباشبرة إلب  العدوان غيةر المباشةر:  -6
ممتلكبات(  –العقاب أو نتيجة اإلحسا  بعبدم النديبة فيحولبه إلبى شبخص آخبر أو شبي  آخبر )صبديق 

 تربطه صلة بالمصدر األصلي.
إن العدوانيببة عنببد بعببض األطفببال المضببطربين سببلوكيًا قببد توجببه نحببو الببذات،  العةةدوان نحةةو الةةذات: -7

بهببا، وتتخببذ صببور إيببذا  الببنفس أشببكااًل مختلفببة: مثببل تمزيببق وتهببدف إلببى إيببذا  الببنفس و يقبباع الضببرر 
الطفل لمالبسه، أو كتببه أو كراسباته أو لطبم الوجبه أو شبد الشبعر أو ضبرب البرأ  بالحبائ  أو السبرير 

 أو جرح الجسم باأل افر أو عض األصابع أو حرق أجزا  من الجسم أو كيها بالنار أو السجائر.
السببلوك العببدواني موجهببًا نحببو أهببداف معينببة واضببحة وتكببون لببه دوافعببه  قببد يكببون  العةةدوان العشةةوائي: -8

وأسبابه البينة، ويخدم غرضًا أو يردى إلى نجاحات مادية أو معنوية، ولكن قد يكبون السبلوك العبدواني 
أهوم وطائشًا ذا دوافع غامضة غير مفهومة وأهدافه مشوشة وغير واضحة، وتصدر عن الطفبل نتيجبة 

ل واإلحسا  بالذنب الذي ينطوي على أغراض سيكوباتية فبي شخصبية الطفبل، مثبل عدم شعوره بالخج
الطفل الذي يقف أمام بيتهم ويضرب كل من يمر عليه من األطفال بال سبب وربما جرى خلف الطفل 
المعتبدى عليببه مسبافة ليسببت قليلبة، وقببد يمبزق ثيابببه أو يأخبذ مببا معبه، ويعببود فيكبرر مببع كبل طفببل يمببر 

) زكريببا تحايبل عليبه األطفبال إمبا ببالكالم أو بالبعبد عبن المكبان البذي يقبف فيبه هبذا الطفبل.أمامه، وربما  
 (75م، ص2008الشربيني،  

 أسباب السلوك العدواني عند األطفال

يظهبر السبلوك العبدواني لبدى الطفبل حينمبا تكبون لديبه الربببة فبي  الرغبة فةي الةتخلص مةن السةلطة:  -1
 التخلص من ضغوط الكبار التي تحول دون تحقيق ربباته.

ا انعكاسببًا للحرمببان مببن ثببالث صببور تسبببب  الشةةعور بالفشةةل والحرمةةان: -2 يظهببر عببدوان الطفببل أحيانببً
ضببوية غيببر مشبببعة، والثانيببة: العببدوان: األولببى عببدوان كاسببتجابة للتببوتر الناشبب  عببن اسببتمرار حاجببة ع

عببدوان يعقببب الحيلولببة بببين الطفببل ومببا يرغببب فيببه أو التضببييق عليببه، والثالثببة: حرمببان يببردى لعببدوان 
نتيجة هجوم مصدره خارجي يسبب الشعور باأللم، وأحيانًا يفشل الطفل في تحقيق هدف أكثبر مبن مبرة 

ها بعيبدًا، وفبى بعبض األحيبان حينمبا يشبعر مثل النجاح فبي ليببة فيوجبه عدوانيتبه إليهبا بكسبرها أو يقبذف
 الطفل بحرمانه من الحب والتقدير رغم جهوده لكسب ذلك يتحول سلوكه إلى سلوك عدواني.

الطفبل المبدلل تظهبر لديبه المشباعر العدوانيبة أكثبر مبن غيبره، فالطفبل   الحب الشديد والحماية الزائدب:  -3
ال يعببرف إال لغببة الطاعببة لكببل ربباتببه وال يتحمببل  مببن هببذا النببوع وفببى داخببل ذلببك الجببو شببديد الحمايببة،

 أبس  درجات الحرمان، ومن ثم تظهر سلوكياته العدوانية.
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لثقافبة األسببرة دور كبيبر فبي تحديببد مسبئوليات العبدوان التببي يجبب أن يتخبذها الطفببل تجباه مببا  األسةرب: -4
الوالدين دورًا في تدعيم العدوانية  يقابله، كما أن للعالقات داخل األسرة بين الوالدين أو بين الطفل وأحد 

 لدى األطفال.
من المحتمل أن يتعلم الطفل سلوكًا جديدًا بمجرد مراقبته لفرد آخر   تعلم العدوان عن طريم النموذج:  -5

يمبببار  هبببذا السبببلوك، وقبببد لبببوحظ ازديببباد درجبببة العبببدوان لبببدى األطفبببال البببذين شببباهدوا نمببباذم عدوانيبببة 
أفببالم مصببورة عببن أشببخاص يتصببرفون بعدوانيببة أو نمبباذم كرتونيببة  ألشببخاص مببع لعببب بالسببتيكية أو

تتصرف بعدوانية وتحطم نماذم العدوانية الحبواجز التبي تحبول دون الطفبل وممارسبته للعدوانيبة، فوجبود 
الطفل بين مجموعبة أطفبال يمارسبون هبذا السبلوك يشبكل عباماًل رئيسبًا فبي القضبا  علبى الحبواجز التبي 

 لهذا السلوك. تحول دون ممارسة الطفل
كانبببت النصبببيحة الموجهبببة للمبببربين هبببي تجاهبببل العبببدوان البببذي ينشبببب ببببين  تداهةةةل عةةةدوان األطفةةةال: -6

األطفببال، غيببر أن الدراسببات الحديثببة تركببد أن تسبباهل المببربين والمعلمببين أو تجبباهلهم لعدوانيببة األطفببال 
 يرفع من مستوى العدوانية لدى هرال  األطفال.

يشببعر بببالغيرة مببن إخوتببه ربمببا يعبببر عببن ذلببك بببتيزائهم، وربمببا يمتببد عدوانببه إلببى  فالطفببل الببذي الغيةةرب: -7
والديببه اللببذين يعتقببد أنهمببا يظلمانببه بتفضببيل إخوتببه عليببه، والعببدوان النبباتج عببن الغيببرة ممكببن أن يأخببذ 

مدرسبية صورة العدوان السلبي، فنجد الطفل أصبح سلبيًا متبلًدا ال يفعل شيًئا، عنيًدا ال يبردى واجباتبه ال
 وال يريد أن يذهب إليها.

وهببذا يجعببل الطفببل غيببر قببادر علببى التكيببف مببع البيئببة المحيطببة بببه، فيصبببح  ضةة ا القةةدرب العقليةةة: -8
ا وغاضبببًا وعببدوانيًا، وخاصببة إذا كانببت البيئببة تحملببه أشببياً  ال يسببتطيع القيببام بهببا، وكمثببال لببذلك  محبطببً

و البسي  ووضعه أبواه في مدرسة عاديبة، فوجبد نفسبه المتوس  أ  العقليالطفل الذي يعانى من التخلف  
غيببر قببادر علببى فهببم الببدرو  وعمببل الواجبببات، لببذلك نجببده يضببرب زمببال ه فببي الفصببل ويعتببدى علببى 
إخوته في البيت، ويهرب من المدرسة، والطفل ذو القدرات العقلية المحدودة ال يستطيع حبل المشبكالت 

خياراته تكون محبدودة، لبذلك يلجبأ إلبى اسبتخدام يديبه وأحيانبًا  التي تواجهه بصورة اجتماعية مقبولة ألن
 (110م، ص2008) محمد المهدى، رجليه لحل المشكلة.

 الشعور بعدم األمان وعدم الثقة أو الشعور بالنبذ أو اإلهانة والتوبيخ. -9
تبرثر هببذه العوامببل فببي حبدوث السببلوك العببدواني عنبد األطفببال، فببنقص النببوم  العوامةةل الفسةةيولوجية: -10

والجوع وعدم السماح بممارسة بعض األلعاب الرياضية بحرية خارم المنبزل، كبل ذلبك يبدفع الطفبل إلبى 
 (33م، ص2002)محمد حسن العمايرة،  نوبات من الغضب التي قد تردى إلى سلوكيات عدوانية.
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 ني عند األطفال:عالج السلوك العدوا

ا  -1 البببد أن تعبببرف أن الطفببل مقلبببد جيببد ومبببن الطبببراز األول، وهببو يقلبببد أقببرب النبببا  إليببه ويعبببده نموذجبببً
يتقمصه في ممارسته لسلوك ما، وعلى هذا األسا  يمكننا القول بأن الطفل قد يبتعلم السبلوك العبدواني 

فيتعلم منه كيف يمبار  عدوانبه علبى اآلخبرين، من والده الذي يستخدم معه أو مع أحد أخوته العقاب، 
أو قببد يببتعلم العببدوان مببن فببيلم كببارتون يشبباهده فببي التليفزيببون ويحبباول أن يببتقمص شخصببية بطببل الفببيلم 
الببذي يحبباول أن يفببرغ عدوانببه علببى اآلخببرين، وهببذا األسببلوب الببذي يببتم بببالتعلم يببدعى النمذجببة، أي أن 

ا يتقمصببه، ويحبباول  أن يقلببده فببي األسببلوب العببدواني الببذي مارسببه النمببوذم، وبببذا الطفبل يتخببذ لببه نموذجببً
فببتن ذلببك يتطلببب منببا أن نكببون حببذرين فببي هببذا الجانببب، ونحبباول جاهببدين أن نبعببد األطفببال عببن تقليببد 
النمبباذم التببي تظهببر العببدوان أو تمارسببه، سببواً  منببا نحببن الكبببار أو مببن األفببالم التببي يشبباهدونها أو أيببة 

 مواقف أخرى.
جببو  إلببى أسببلوب العقبباب مببع األطفببال عنببدما يظهببرون سببلوًكا غيببر مرغببوب فيببه، أو يخرقببون عببدم الل -2

النظام في البيت أو المدرسة؛ ألن العقاب سوف يبرجج روح المقاومبة والقتبال لبديهم، وتبزداد عبدوانيتهم، 
بيببة وفبى ذات الوقببت ال يجببوز لنببا أن نتبرك الحبببل علببى الغببارب ونكببون مفبرطين فببي التسببامح واللببين وتل

طلباتهم وربباتهم كيفما شا وا، و نما يجب أن يكون هناك قدر معقول من التوازن بين ما يرببه الطفبل 
ا سبليًما مبع ثقبة عاليبة ببالنفس تسباعده فبي  والمحددات التي تعيق هبذه الربببة لكبي نبوفر لبه نمبًوا انفعاليبً

 المستقبل على قهر الصعاب التي تواجهه.
لص مببن تببوتره، فببال ننببزعج منببه عنببدما يظهببر غضبببه فببي المواقببف التببي مسبباعدة الطفببل علببى أن يببتخ -3

تستدعى الغضب؛ ألن التوتر إذا بقي مضغوًطا ومكبوًتا لدى الطفل فقبد يولبد انفجبارات انفعاليبة مرذيبة 
 للطفل ولمن حوله.

ي تمجبد على الوالدين أن يتدخال بحزم وال يسمحان ألطفالهما بمشاهدة برامج الكببار، وخاصبة تلبك التب  -4
العنف والقوة، وتركز على القدرات الخارقة لإلنسان؛ ألن مثل هذه البرامج تحدث آثاًرا نفسية ضبارة فبي 

 نفو  األطفال.
االطمئنان واألمن النفسي ضروري جًدا للطفل، وهذا يأتي من خالل اهتمبام الوالبدين بطفلهمبا وبحياتبه   -5

فع الطفبل إلبى خلبق أجبوا  عدوانيبة يتسبل  مبن خاللهبا المدرسية وبأصدقائه، ألن فقدان هذا االهتمام يبد 
على غيبره باسبتخدام القبوة بقصبد الحصبول علبى األمبن النفسبي والرضبا عبن البذات اللبذين يفتقبدهما فبي 

 (76م، ص2009)حكمت الحلو، حياته كنوع من التعويض.
ا عواقببب عببدم التسبباهل أو التهبباون إزا  السببلوك العببدواني، بببل البببد وأن يعببرف الطفببل أن  -6 هنبباك دائمببً

لسلوكه العدواني، كما أن هناك مكافآت للسلوك المتحضر، و ذا قمنا بتأديب الطفل أو عقابه فيجب أن 
 يتم ذلك بشكل صحي.
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إعطا  القدوة الحسنة من الوالدين والمعلمين والشخصيات المرثرة في حياته، وأن التعامل مبع اآلخبرين   -7
 عطا ، وال يتم بالعنف والعدوان.يتم باالحترام والمودة واألخذ وال

التعرف على بواعث السبلوك العبدواني، هبل هبي اضبطرابات عضبوية لهبا عالقبة ببالمخ أم اضبطرابات   -8
نفسية أم  روف اجتماعية، وتحاول التعامل معها حسب طبيعتها، بالعالم الدوائي أو بالعالم النفسبي 

 أو كليهما معًا أو العالم االجتماعي.
 ة للتالميذ لمزاولة األلعاب الرياضية واأللعاب المسلية للترفيه عن أنفسهم.توفير فرص -9
شغل وقت فراغ التلميذ العدواني بمبا يتفبق مبع ميبول وقدراتبه وتصبميم بعبض النشباطات المحبببة إلبى   -10

 نفسه والنافعة له.
مواقبببف المحيطبببة تغييبببر  بببروف البيئبببة التبببي تبببدفع التلميبببذ إلبببى العدوانيبببة ومسببباعدته لكبببي يواجبببه ال -11

 (74م، ص2008)رافدة الحريري، زهرة بن رجب،    ويقومها.
 

 وسائل اإلعالم وأفالم الرعب:

تبببرثر وسبببائل اإلعبببالم فبببي اكتسببباب األطفبببال للسبببلوك العبببدواني مبببن خبببالل التقليبببد لشخصبببيات األفبببالم   
وتجسببيدهم علببى أنهببم أبطببال، ومشبباهدة األطفببال لمببا يعببرض مببن مجببازر وقتببل للمتظبباهرين أو الصببراعات 

أكثبببر القائمبببة ببببين طرفبببي الصبببراع فبببي بلبببد مبببا، فقبببد أشبببارت نتبببائج بعبببض الدراسبببات أن األطفبببال الصبببغار 
حساسية وتأثًرا بالعنف وعدوان التليفزيون، وهناك عالقة ببين مبا يشباهدونه فبي التليفزيبون وببين مبا يقلدونبه 

 (69م، ص2002) ياسين مسلم أبو حطب، من سلوك عدواني في واقعهم.
وأصببببحت الببببرامج والمبببواد الدراميبببة التبببي تحتبببوي علبببى القتبببل والتبببدمير والضبببرب والسبببطو والهجبببوم علبببى   

الشرطة وشتى أنواع العنف  اهرة خطيبرة ومريببة فبي التليفزيبون، وقبد انتشبرت انتشباًرا سبريًعا وكبيبًرا. وممبا 
دى الطفببل، إضببافة إلببى هببذا ال شببك فيببه أن هببذه المشبباهد لهببا أثرهببا الخطيببر فببي نشببو  السببلوك العببدواني لبب

أصبحت أفبالم العنبف تحقبق رواجبًا وسبوقًا كبيبرًا؛ خاصبة فبي البدول الناميبة، ويفضبل األطفبال هبذه األفبالم 
ويقبلون عليها ويعرفون أبطالها ويتأثرون بما ُيقدم من سلوكيات عنيفة و ثبارة. ومبن ثبم أصببح مبن األهميبة 

لسبلوك العبدواني لبدى مجموعبة مبن األطفبال ممبن تراوحبت بمكان الكشف عن أفالم الرعبب وتأثيرهبا علبى ا
( سنوات؛ حيث تعبد هبذه المرحلبة النمائيبة، ذات أهميبة خاصبة فبي تشبكيل المفبا يم 12 –  9أعمارهم من )

 واالتجاهات والقيم دون غيرها من المراحل النمائية األخرى.
آلثبببار اإليجابيبببة والسبببلبية لهببببذه وألفبببالم الرعبببب دور مبببرثر فبببي حيببباة األطفبببال، لهببببذا الببببد مبببن معرفبببة ا  

المشاهدات في حياة األطفال ومراحل نموهم المختلفة، فقد أثبتت الدراسات فبي هبذا المجبال أن الطفبل يقبع 
)سببليمان حسببين موسببى المببزين، فببي حيببرة مببن أمببره، ويصبباب بببالوهم فيمببا يشبباهده علببى الشاشببة علببى أنببه واقببع.

 (12م، ص2010
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 اإلطار التطبيقي للدراسة:
 

 نتائج الدراسة الميدانية ومناقشاتها: 
 مدى مشاهدب أفالم الرعب:  -1

 ( 2جدول )
 يوضح مدى مشاهدة أفالم الرعب  

 مدى مشاهدب أفالم الرعب 
 االستدابة

 2كا
 مستوى الداللة 

 %  ك 2د ح  

 34.3 137 دائًما 

49.745 0.001 
 47.3 189 أحياًنا 

 18.5 74 نادًرا 

 100 400 الدمةةلة 

  ( رقم  السابق  الجدول  من  نسبة  2يتضح  أن  دائًما،    34.3%(  الرعب  أفالم  يشاهدون  العينة  أفراد  من 
مع  منهم يشاهدونها نادًرا,    % 18.5منهم يشاهدونها أحياًنا، ونسبة    %47.3ونسبة   النتيدة  هذه  وتختلا 

فالح،   )محمد  بدرجة كبيرة  والتي أكدت أن نسبة من يشاهدون أفالم الرعب    (210م، ص2012دراسة 
كانت   العينة  أفراد  أحياًنا  %54.6من  يشاهدونها  من  ونسبة  نادًرا  24%,  يشاهدونها  من  ونسبة   ,17%  ،

كذلك يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة في مدى مشاهدة أفالم الرعب،  
دالة عند مستوى داللة    49.745=    2حيث كانت قيمة كا أفراد   ، مما0.001وهي  يعنى ارتفاع نسبة 

 العينة الذين يشاهدون أفالم الرعب أحياًنا. 
 عدد أفالم الرعب التي يشاهدها أفراد العينة في الشهر:  -2

 ( 3جدول )
 يوضح عدد أفالم الرعب التي تشاهدها أفراد العينة في الشهر  

عدد أفالم الرعب التي تشاهدها أفراد العينة في  
 الشهر 

 االستدابة
 2كا

 مستوى الداللة 

 %  ك 4د ح  

 23 92 واحد 

 33.5 134 اثنان  0.001 124.425

 29.3 117 ثالثة
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 9.8 39 أربعة

 4.5 18 خمسة فأكثر 

 100 400 الدمةةلة 

من أفراد العينة يشاهدون فيلًما واحًدا من أفالم الرعب    % 23( أن نسبة  3يوضح الجدول السابق رقم )  
منهم يشاهدون ثالثة أفالم في    %29.3منهم يشاهدون فيلمين في الشهر، ونسبة    % 33.5شهرًيا، ونسبة  
يشاهدون خمسة    منهم  %4.5منهم يشاهدون أربعة أفالم رعب في الشهر، ونسبة    %9.8الشهر، ونسبة  

عدد أفالم فأكثر في الشهر، كذلك يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة في  
،  0.001وهي دالة عند مستوى داللة    124.425=    2، حيث كانت قيمة كاأفالم الرعب التي يشاهدونها 

 أقل من أفالم الرعب شهرًيا.مما يعنى ارتفاع نسبة أفراد العينة الذين يشاهدون ثالثة أفالم ف

 مدى مناقشة أفراد العينة ألفالم الرعب مع اآلخرين:  -3

 (  4جدول )
 يوضح مدى مناقشة أفراد العينة ألفالم الرعب مع اآلخرين

مدى مناقشة أفراد العينة ألفالم الرعب مع  
 اآلخرين 

 االستدابة
 2كا

 مستوى الداللة 

 %  ك 3د ح  

 9.8 39 دائًما 

390.740 0.001 

 67 268 أحياًنا 

 18.3 73 نادًرا 

 5 20 ال

 100 400 الدمةةلة 

من أفراد العينة يتناقشون دائًما فيما شاهدوه في    % 9.8( أن نسبة  4تشير بيانات الجدول السابق رقم )  
منهم نادًرا ما يتناقشوا   %18.3منهم يتناقشون فيه أحياًنا، ونسبة    %67أفالم الرعب مع اآلخرين، ونسبة  

عب مع اآلخرين، كذلك يتضح وجود منهم ال يتناقشون فيما شاهدوه في أفالم الر   %5فيما شاهدوه، ونسبة  
فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة في مدى مناقشة ما يشاهدونه من أفالم الرعب مع  

، مما يعنى ارتفاع  0.001وهي دالة عند مستوى داللة    390.740=    2اآلخرين، حيث كانت قيمة كا
 هدوه في أفالم الرعب مع اآلخرين. نسبة أفراد العينة الذين يتناقشون أحياًنا فيما شا



                  www.epra.org.eg                                   www.jprr.epra.org.eg                سط و مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ - الثاني/ الجزء   األربعونالثاني و العدد  413 ا

 القنوات التليفزيونية الفضائية التي تحرص أفراد العينة عل  مشاهدب أفالم الرعب عليها:  أكثر-4

 ( 5جدول )
 يوضح أكثر القنوات التليفزيونية الفضائية التي تحرص أفراد العينة على مشاهدة أفالم الرعب عليها  

أكثر القنوات التليفزيونية الفضائية التي  
 تحرص عل  مشاهدب أفالم الرعب عليها 

 الترتيب  400ن=  االستدابة
 2كا

 مستوى الداللة 

 %  ك 1د ح  

 0.001 54.760 2 68.5 274 قناة طلقة رعب                               

 غير دالة Top Movies                          213 53.3 4 1.690 0.194قناة 

 Hollywood Mix                     115 28.8 12 72.250 0.001قناة 

 Spider Action                        121 30.3 11 62.410 0.001قناة 

 Hollywood Horror                  128 32 10 51.840 0.001قناة 

 LCD Roa,b                           123 30.8 8 59.290 0.001قناة 

 غير دالة D Movies                             203 50.8 6 0.090 0.764قناة 

 BOX                                  324 81 1 153.760 0.001قناة 

 غير دالة Imagine Movies                     204 51 5 0.160 0.689قناة 

 Time Movies                         221 55.3 3 4.410 0.05قناة 

 MBC2 113 28.3 13 75.690 0.001قناة 

 Scare TV 129 32.3 9 50.410 0.001قناة 

 0.001 12.250 7 41.3 165 قناة إيجى بست                             

  ( السابق رقم  الجدول  نسبة  5يتضح من  أن  أفالم  % 81(  يشاهدون  العينة  أفراد  قناة    من  الرعب على 
BOX    منهم يشاهدونها على قناة   %55.3، ونسبة طلقة رعب   منهم يشاهدونها على قناة  %68.5، ونسبة

Time Movies  ونسبة قناة    53.3%،  على  يشاهدونها  ونسبة  Top Moviesمنهم  منهم    51%، 
كما يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية في أكثر القنوات   ,Imagine Moviesيشاهدونها على قناة  

دالة عند مستوى    2عليها، حيث كانت قيم كا  التليفزيونية الفضائية التي تحرص على مشاهدة أفالم الرعب 
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من   اقل  قناة  0.05داللة  مشاهدة  عدا  فيما   ،D Movies  قناة  ,Imagine Movies    وقناةTop 

Movies  0.05غير دالة عند مستوى  2لم يكن هناك فروق فقد كانت قيمة كا  . 
 

 أنواع أفالم الرعب التي يحرص أفراد العينة عل  مشاهدتها: -5

 (  6جدول )
 يوضح أنواع أفالم الرعب التي تحرص أفراد العينة على مشاهدتها

أفراد العينة  أنواع أفالم الرعب التي تحرص 
 على مشاهدتها 

 الترتيب  400ن=  االستدابة
 2كا

 مستوى الداللة 

 %  ك 1د ح  

 غير دالة 0.110 2.560 2 46 184 أفالم السحر                        

 0.001 75.690 7 28.3 113 أفالم الغرائب                       

 غير دالة 0.317 1.00 1 47.5 190 أفالم الوحوش                      

 0.001 13.690 3 40.8 163 أفالم المصابين باالنفصام          

 0.001 102.010 9 24.8 99 أفالم القتلة المرض                    

 0.001 27.0240 4 37 148 أفالم المتحولين                       

 0.001 81.000 8 27.5 110 أفالم مصاصي الدماء             

 0.001 65.610 6 29.8 119 أفالم أكلة الحوم البشرية           

 0.001 50.410 5 32.3 129 أفالم الدن                         

 0.001 144.000 10 20 80 أفالم االعتداء الدنسي            

  ( رقم  السابق  الجدول  نسبة  6يوضح  أن  أفالم    % 47.5(  مشاهدة  على  يحرصون  العينة  أفراد  من 
حيث جا ت نسبة    ( إل  حد ما، 578م، ص2018وهي نتيدة تتفم مع دراسة)كاظم مؤنس،    الوحوش،

الوحوش   أفالم  مشاهدة  على  يحرصون  نسبة  %41من  أن  الدراسة  وأكدت  منهم يحرصون على    46%, 
دراسة)كاظم مؤنس،  مشاهدة أفالم السحر،   تختلا مع  نتيدة  ، حيث جا ت  (578م، ص 2018وهي 

ن  يحرصو منهم    %40.8, وأكدت الدراسة أن نسبة  %91نسبة من يحرصون على مشاهدة أفالم السحر  
باالنفصام المصابين  أفالم  مشاهدة  ونسبة  على  المتحولين،   % 37،  أفالم  مشاهدة  على  يحرصون  منهم 

أفالم  منهم يحرصون على مشاهدة    %20منهم يحرصون على مشاهدة أفالم الجن, ونسبة    %32.3ونسبة  
حيث جا ت نسبة  (،  210م، ص2012وهي نتيدة تختلا مع دراسة)محمد فالح،  ،  االعتدا  الجنسي
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كما يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية في أنواع    ,  %32.5من يحرصون على مشاهدة أفالم الجنس 
كا قيم  كانت  حيث  مشاهدتها،  على  العينة  أفراد  يحرص  التي  الرعب  داللة    2أفالم  مستوى  عند  دالة 

غير دالة   2، فيما عدا مشاهدة أفالم السحر وأفالم الوحوش لم يكن هناك فروق فقد كانت قيمة كا0.001
 .  0.05عند مستوى  

 

 أبرز أشكال العنا التي تعرضها أفالم الرعب:  -6

 (  7جدول )
 يوضح أبرز أشكال العنف التي تعرضها أفالم الرعب 

 أبرز أشكال العنف التي تعرضها أفالم الرعب 
 الترتيب  400ن=  االستدابة

 2كا
 مستوى الداللة 

 %  ك 1د ح  

 0.001 10.890 2 58.3 233 العنا الدسد                   

 0.001 49.000 1 67.5 270 العنا اللفظي                    

 غير دالة 0.689 0.160 4 51 204 العنا النفسي                  

 0.05 5.760 5 44 176 العنا الدنسي              

 0.001 24.010 6 37.8 151 العنا االجتماعي                

 0.001 27.040 7 37 148 االنتحار                         

 0.001 37.210 8 34.8 139 العنا االقتصاد               

 0.05 6.250 3 56.3 225 حوادث القتل                    

  ( رقم  السابق  الجدول  نسبة  7يشير  أن  التي   67.5%(  العنف  أشكال  أبرز  أن  يرون  العينة  أفراد  من 
ونسبة   اللفظي،  العنف  الرعب  أفالم  ونسبة    % 58.3تعرضها  الجسدي،  العنف  أنه  يرون    % 56.3منهم 

ون أنه  منهم ير   %44منهم يرون أنه العنف النفسي، ونسبة    %51، ونسبة  يرون أنه حوادث القتلمنهم  
العنف الجنسي، كما يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية في أبرز أشكال العنف التي تعرضها هذه 

، فيما عدا العنف النفسي لم يكن  0.05دالة عند مستوى داللة اقل من    2أفالم الرعب، حيث كانت قيم كا
 .  0.05غير دالة عند مستوى  2هناك فروق فقد كانت قيمة كا
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 اختالف الشعور نحو اآلخرين بعد مشاهدب أفالم الرعب: مدى   -7

 (  8جدول )
 مدى اختالف الشعور نحو اآلخرين بعد مشاهدة أفالم الرعب يوضح 

مدى اختالف الشعور نحو اآلخرين بعد مشاهدب  
 أفالم الرعب 

 االستدابة
 2كا

 مستوى الداللة 

 %  ك 2د ح  

 22 88 اختلا كثيرا 

150.080 0.001 
 62 248 اختلا ال  حد ما 

 16 64 ال لم يختلا 

 100 400 الدمةةلة 

% من أفراد العينة يرون اختالف الشعور نحو اآلخرين  22( أن نسبة 8يتضح من الجدول السابق رقم )  
منهم يرون أن شعورهم نحو اآلخرين يختلف إلى حد ما،    % 62بعد مشاهدة أفالم الرعب كثيًرا، ونسبة  

بين    %16ونسبة   إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  يتضح  كذلك  شعورهم،  يختلف  ال  أنه  يرون  منهم 
استجابات أفراد العينة في مدى اختالف الشعور نحو اآلخرين بعد مشاهدة أفالم الرعب، حيث كانت قيمة  

لذين يرون  ، مما يعنى ارتفاع نسبة أفراد العينة ا0.001وهي دالة عند مستوى داللة    150.080=  2كا
 اختالف الشعور نحو اآلخرين بعد مشاهدة أفالم الرعب إلى حد ما.

 مدى التفكير بممارسة ما تشاهده أفراد العينة في أفالم الرعب مع اآلخرين:   -8

 (  9جدول )
 يوضح مدى التفكير بممارسة ما تشاهده أفراد العينة في أفالم الرعب مع اآلخرين

تشاهده أفراد  مدى التفكير بممارسة ما 
 العينة في أفالم الرعب مع اآلخرين 

 االستدابة
 2كا

 مستوى الداللة 

 %  ك 3د ح  

 3.5 17 دائًما 

117.520 0.001 

 41 164 أحياًنا 

 28.5 114 نادًرا 

 27 108 ال

 100 400 الدمةةلة 
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% من أفراد العينة يفكرون دائًما بممارسة ما يشاهدونه 3.5( أن نسبة  9يوضح الجدول السابق رقم )  
منهم نادًرا    %28.5منهم يفكرون أحياًنا في ممارسته، ونسبة    %41في أفالم الرعب مع اآلخرين، ونسبة  

ود فروق ذات داللة  منهم ال يفكرون في ممارسته، كذلك يتضح وج  %27ما يفكرون في ممارسته، ونسبة  
إحصائية بين استجابات أفراد العينة في مدى التفكير بممارسة ما يشاهدونه في أفالم الرعب مع اآلخرين،  

, مما يعنى ارتفاع نسبة أفراد 0.001وهي دالة عند مستوى داللة    117.520=    2حيث كانت قيمة كا
 م الرعب مع اآلخرين. العينة الذين يفكرون أحياًنا بممارسة ما يشاهدونه في أفال

 

 مدى بقاء ما يشاهده أفراد العينة من مشاهد بأفالم الرعب في ذاكرتهم لفترب من الزمن:  -9

 (  10جدول )
 يوضح مدى بقاء ما يشاهده أفراد العينة من مشاهد بأفالم الرعب في ذاكرتهم لفترة من الزمن 

مدى بقاء ما يشاهده أفراد العينة من مشاهد بأفالم 
 الرعب في ذاكرتهم لفترب من الزمن 

 االستدابة
 2كا

 مستوى الداللة 

 %  ك 2د ح  

 29.3 117 يبق  لفترب طويلة 

95.435 0.001 
 55 220 يبق  لفترب قصيرب 

 15.8 63 ال يبق  

 100 400 الدمةةلة 

% من أفراد العينة يرون بقا  ما يشاهدونه من  29.3( أن نسبة  10تشير بيانات الجدول السابق رقم )  
منهم يرون أنه يبقى لفترة قصيرة،    %55مشاهد بأفالم الرعب في ذاكرتهم لفترة طويلة من الزمن، ونسبة  

ق ذات داللة إحصائية  منهم يرون أنه ال يبقى أثر لما يشاهدونه، كذلك يتضح وجود فرو   %15.8ونسبة  
لفترة من   ذاكرتهم  في  الرعب  بأفالم  يشاهدونه من مشاهد  ما  بقا   مدى  في  العينة  أفراد  استجابات  بين 

, مما يعنى ارتفاع نسبة  0.001وهي دالة عند مستوى داللة    150.080=    2الزمن، حيث كانت قيمة كا
 الرعب في ذاكرتهم لفترة قصيرة من الزمن. أفراد العينة الذين يرون بقا  ما يشاهدونه من مشاهد بأفالم
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 أسباب ودوافع مشاهدب أفراد العينة ألفالم الرعب: -10

 ( 11جدول )
 يوضح أسباب ودوافع أفراد العينة مشاهدة ألفالم الرعب  

ألفالم  أفراد العينة  أسباب ودوافع مشاهدة 

 الرعب 

 الترتيب  400ن=  االستدابة
 2كا

 مستوى الداللة 

 %  ك 1د ح  

 0.001 29.160 2 63.5 254 الدعاية التي يحظ  بها     

 0.05 4.410 5 44.8 179 رأى األصدقاء              

 0.001 108.160 1 76 304 الولع بأفالم الرعب  

 0.05 6.250 6 43.8 175 ندوم الفيلم                         

 غير دالة 0.484 0.490 3 51.8 207 حب  لإلثارب                       

 0.001 20.250 7 38.8 155 الحبكة الدرامية            

 0.001 26.010 8 37.3 149 األسلوب                   

 غير دالة 0.841 0.040 4 49.5 198 اإلخراج الديد             

من أفراد العينة يرون أن ما يدفعهم لمشاهدة أفالم    %76( أن نسبة  11يتضح من الجدول السابق رقم )  
بها  الرعب   األول,  الولع  الترتيب  في  السبب  هذا  مؤنس، وجا   )كاظم  دراسة  مع  تتفم  نتيدة  وهي 
ص2018 أول    (581م،  أن  كانحيث  الرعب  العينة ألفالم  أفراد  ودوافع مشاهدة  بأفالم    أسباب  الولع 
بنسبة  الرعب  ذلك  وجا   ونسبة  89%,  التي    63.5%،  الدعاية  هو  لها  مشاهدتهم  سبب  أن  يرون  منهم 

ونسبة   األفالم,  هذه  بها  ونسبة    %51.8تحظى  اإلثارة،  حب  أنه  يرون  أنه    %49.5منهم  يرون  منهم 
ما يتضح وجود فروق منهم يرون أنه رأى األصدقا  في هذه األفالم، ك  %44.8اإلخرام الجيد، ونسبة  

دالة عند   2الرعب، حيث كانت قيم كا  أفراد العينة ألفالمذات داللة إحصائية في أسباب ودوافع مشاهدة  
، فيما عدا حبهم لإلثارة واإلخرام الجيد لم يكن هناك فروق فقد كانت قيمة  0.05مستوى داللة اقل من  

 .  0.05غير دالة عند مستوى  2كا
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 أفراد العينة بمشاهدب أفالم الرعب:مدى تأثر   -11
 (  12جدول )

 يوضح مدى تأثر أفراد العينة بمشاهدة أفالم الرعب 

 مدى تأثر أفراد العينة بمشاهدب أفالم الرعب
 االستدابة 

 2كا
 مستوى الداللة 

 %  ك 3د ح  

 12 48 كبيرب

130.000 0.001 

 48.5 194 متوسطة 

 24 96 صغيرب

 15.5 62 ال تأثير

 100 400 الدمةةلة 

  ( السابق رقم  الجدول  نسبة  12يوضح  أن  أفالم  12(  بمشاهدة  كبيرة  بدرجة  تأثروا  العينة  أفراد  % من 
وهي  منهم تأثروا بهذه األفالم بدرجة متوسطة وهي أعلى نسبة للتأثر بهذه األفالم,  %48.5الرعب، ونسبة  

  كان حيث أن أعلى نسبة للتأثر بهذه األفالم   (581م، ص 2018نتيدة تتفم مع دراسة )كاظم مؤنس،  
  %15.5منهم تأثروا بها بدرجة صغيرة، ونسبة    % 24، ، ونسبة  %42بدرجة متوسطة وجا  ذلك بنسبة  

منهم لم يتأثروا بمشاهدة أفالم الرعب, كذلك يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد 
وهي دالة عند مستوى    130.000=    2الرعب، حيث كانت قيمة كا  العينة في مدى التأثر بمشاهدة أفالم

 , مما يعنى ارتفاع نسبة أفراد العينة الذين تأثروا بدرجة متوسطة بمشاهدة أفالم الرعب.0.001داللة 
 مدى إرضاء مشاهد العنا في أفالم الرعب لالحتياجات الحسية والعاطفية ألفراد العينة:  -12

 (  13جدول )
 إرضاء مشاهد العنف في أفالم الرعب لالحتياجات الحسية والعاطفية ألفراد العينة يوضح مدى 

مدى إرضاء مشاهد العنا في أفالم الرعب لالحتياجات 
 الحسية والعاطفية ألفراد العينة 

 االستدابة
 2كا

 مستوى الداللة 

 %  ك 3د ح  

 10.3 41 دائًما 

91.820 0.001 

 21.3 85 أحياًنا 

 43.5 174 نادًرا 

 25 100 ال

 100 400 الدمةةلة 
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العينة يرون أن مشاهد العنف في 10.3( أن نسبة  13اتضح من الجدول السابق رقم )   % من أفراد 
منهم يرون أنها ترضيهم أحياًنا،    %21.3أفالم الرعب ترضى دائًما احتياجاتهم الحسية والعاطمية، ونسبة  

منهم يرون أنها ال ترضيهم, كذلك يتضح    %25يرون أنها نادًرا ما ترضيهم، ونسبة  منهم    %43.5ونسبة  
أفالم   في  العنف  مشاهد  إرضا   مدى  في  العينة  أفراد  استجابات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 

وهي دالة عند مستوى داللة    91.820=    2الرعب الحتياجاتهم الحسية والعاطمية، حيث كانت قيمة كا
ما   ,0.001 نادًرا  الرعب  أفالم  في  العنف  مشاهد  أن  يرون  الذين  العينة  أفراد  نسبة  ارتفاع  يعنى  مما 

 ترضى احتياجاتهم الحسية والعاطمية.
 

 عوامل جذب أفراد العينة لمشاهدب أفالم الرعب: -13

 (  14جدول )
 يوضح عوامل جذب أفراد العينة لمشاهدة أفالم الرعب 

 لمشاهدب أفالم الرعب عوامل جذب أفراد العينة 

 

 الترتيب  400ن=  االستدابة
 2كا

 مستوى الداللة 

 %  ك 1د ح  

 غير دالة 0.134 2.250 1 46.3 185 اإلثارب                                     

 غير دالة 0.057 3.610 2 45.3 181 الرعب                      

 0.001 23.040 4 38 152 الصدمة                   

 0.01 7.290 3 43.3 173 الدو السينمائ             

 0.001 94.090 14 25.8 103 اإلخراج                    

 0.001 81.000 11 27.5 110 الندوم                     

 0.001 75.690 9 28.3 113 الحبكة                     

 0.001 77.440 10 28 112 قوب الشرير                 

 0.001 86.490 13 26.8 107 اإلضاءب واأللوان          

 0.001 73.960 8 28.5 114 العنا                     

 0.001 108.160 15 24 96 المؤثرات الصوتية        

 0.001 84.640 12 27 108 المؤثرات البصرية        
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 0.001 53.290 7 31.8 127 المعالدة الدرامية          

 0.001 51.840 6 32 128 الخوف                    

 0.001 40.960 5 34 136 الوحشية                   

 0.001 148.840 16 19.5 78 الديكور                   

  ( السابق رقم  الجدول  نسبة  14يشير  أن  لمشاهدة    46.3%(  الجذب  أن عوامل  يرون  العينة  أفراد  من 
حيث أن أول    (583م، ص2018وهي نتيدة تتفم مع دراسة )كاظم مؤنس،    أفالم الرعب هي اإلثارة،

ون أنه  منهم ير   %45.3، ونسبة  %64عوامل الجذب لمشاهدة أفالم الرعب كانت اإلثارة وجا  ذلك بنسبة  
ونسبة   ونسبة    %43.3الرعب،  السينمائي،  الجو  أنه  يرون  ونسبة    %38منهم  الصدمة،  أنه  يرون  منهم 

منهم يرون أنه الوحشية، كما يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية في عوامل جذب أفراد العينة    34%
كا قيم  كانت  حيث  الرعب،  أفالم  من    2لمشاهدة  اقل  داللة  مستوى  عند  اإلثارة  ،  0.01دالة  عدا  فيما 
 .  0.05غير دالة عند مستوى   2والرعب لم يكن هناك فروق فقد كانت قيمة كا

 شعور أفراد العينة بعد االنتهاء من مشاهدب أفالم الرعب:  -14

 (  15جدول )
 يوضح شعور أفراد العينة بعد االنتهاء من مشاهدة أفالم الرعب 

شعور أفراد العينة بعد االنتهاء من مشاهدب  
 م الرعب أفال

 الترتيب  400ن= االستدابة 
 2كا

 مستوى الداللة 

 %  ك 1د ح  

 0.001 40.960 13 34 136 بأنك أكثر قلقا                                  

 0.001 12.960 11 41 164 بالرغبة العاطفية                                  

 0.001 37.210 1 65.3 261 بالمتعة                                        

 0.01 6.760 4 56.5 226 بالخوف                                       

 غير دالة  0.841 0.040 6 49.5 198 باالشم زاز                                    

 غير دالة  0.841 0.040 6 49.5 198 باالنفتاح عل  اآلخرين                        

 0.001 21.160 2 61.5 246 بالقوب والسيطرب                                

 0.001 10.240 9 42 168 قادر عل  تداوز المشاكل                     

 0.001 32.490 12 35.8 143 باالنغالق عل  الذات                         
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 0.001 12.250 10 41.3 165 بأنك أكثر أمنا                               

 غير دالة  0.162 1.960 8 46.5 186 بالراحة                                      

 غير دالة  0.617 0.250 7 48.8 195 بالسعادب والرضا                             

 غير دالة  0.368 0.810 5 52.3 209 بانعدام الثقة في اآلخرين                    

 0.001 12.960 11 41 164 أتقمص دور الضحية في الفيلم              

 0.001 19.360 3 61 244 أتقمص دور الشخصية القوية               

من أفراد العينة يشعرون بالمتعة بعد االنتها     %65.3( أن نسبة  15يتضح من الجدول السابق رقم )  
ونسبة   الرعب،  أفالم  ونسبة    %61.5من مشاهدة  والسيطرة،  بالقوة  يشعرون  يتقمصون  منهم    %61منهم 

نعدام الثقة  منهم يشعرون با  % 52.3منهم يشعرون بالخوف، ونسبة  %56.5، ونسبة  دور الشخصية القوية
أفالم   مشاهدة  من  االنتها   بعد  الشعور  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  يتضح  كما  اآلخرين,  في 

، فيما عدا الشعور باالشمئزاز والشعور 0.01دالة عند مستوى داللة اقل من    2الرعب، حيث كانت قيم كا
الشعور بانعدام الثقة في اآلخرين لم  باالنفتاح على اآلخرين والشعور بالراحة والشعور بالسعادة والرضا و 

 .  0.05غير دالة عند مستوى  2يكن هناك فروق فقد كانت قيمة كا
 اإلشباعات الناتدة عن تعرض أفراد العينة ألفالم الرعب:  -15

 (  16جدول )  
 يوضح اإلشباعات الناتجة عن تعرض أفراد العينة ألفالم الرعب 

العينة اإلشباعات الناتدة عن تعرض أفراد 
 ألفالم الرعب 

 الترتيب  400ن= االستدابة 
 2كا

 مستوى الداللة 

 %  ك 1د ح  

 0.001 31.360 1 64 256 النفسية                                    

 0.001 20.250 7 38.8 155 الحسية                                    

 0.05 5.760 4 56 224 العاطفية                                  

 0.01 10.240 6 42 168 الفكرية                                    

 0.01 7.290 5 43.3 173 المعرفية                                   

 0.001 10.890 3 58.3 233 السلوكية                                  

 0.001 22.090 2 61.8 247 االجتماعية                               

 0.001 29.160 8 36.5 146 الدينية                                   
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من أفراد العينة يرون أن أهم اإلشباعات الناتجة    % 64( أن نسبة  16تشير بيانات الجدول السابق رقم )   
,  2018وهي نتيدة تتفم مع دراسة )كاظم مؤنس,    عن تعرضهم ألفالم الرعب هي اإلشباعات النفسية،

الن  (587ص اإلشباعات  الرعب هي  تعرضهم ألفالم  الناتجة عن  اإلشباعات  أول  أن  وجا   حيث  فسية 
منهم يرون أنها   %58.3منهم يرون أنها اإلشباعات االجتماعية، ونسبة   %61.8, ونسبة %58ذلك بنسبة  

منهم يرون أنها    %43.3منهم يرون أنها اإلشباعات العاطمية، ونسبة    %56اإلشباعات السلوكية، ونسبة  
اإل في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  يتضح  كما  المعرفية,  تعرض  اإلشباعات  الناتجة عن  شباعات 

 .0.05دالة عند مستوى داللة اقل من  2أفراد العينة ألفالم الرعب، حيث كانت قيم كا 

 شعور وتصرف أفراد العينة اتداه اآلخرين بعد مشاهدتهم ألفالم الرعب -16

   (17جدول )
 400ن= شعور وتصرف أفراد العينة اتجاه اآلخرينيوضح 

 ال بارات 

 االستجابة

متوسط 
 جحمر 

 إطالقا  نادًرا  أحياًنا  كثيرا كثيرا جدا  االتداه 

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

 أحيانًا  3.32 4 16 7.5 30 49.5 198 30.3 121 8.8 35 تر عندما يسيء اآلخرون الظن ىبأشعر ابلتو 

 كثيرا  3.37 4 16 2 8 55 220 30.8 123 8.3 33 رات كثرية مع زمالئيأقوم مبشاج

 كثيرا  3.48 3.5 14 1.3 5 50.5 202 33.5 134 11.3 45 لدي رغبة شديدة يف احلط من قيمة اآلخرين 

 كثيرا  3.45 3.3 13 6.3 25 43.3 173 36.5 146 10.8 43 أشعر برغبة شديدة يف حتطيم كل شيء تقع عليه عيناي 

لدي رغبة شديدة يف حتدى ومواجهة أي شخص ال 
 يتفق مع أرائي وتصرفات 

43 10.8 132 33 
200 50 4 1 

21 5.3 3.43 

 كثيرا 

أجتنب الوقوع يف املواقف احملبطة هبدف االبتعاد عن  
 الصراعات مع اآلخرين 

51 12.8 142 35.5 
27 6.8 169 42.3 

 أحيانًا  3.13 2.8 11

 أحيانًا  3.33 5 20 11 44 41 164 32.3 129 10.8 43 عندما أشعر أنىن مظلومأثور واغضب  

أشعر ابلسخط على اآلخرين الذين حيصلون على  
 امتيازات أكثر مىن

48 12 136 34 
46 11.5 26 6.5 

144 36 2.79 

 أحيانًا 

أشعر ابلتوتر عندما حياول شخص ما تشتيت انتباهي  
 عما أقوم به من أعمال 

43 10.8 138 34.5 
193 48.3 11 2.8 

15 3.8 3.46 

 كثيرا 

 أحيانًا  2.98 28.5 114 9 36 8.8 35 43.3 173 10.5 42 لدى رغبة شديدة يف إحلاق األذى ابآلخرين 

 كثيرا  3.55 3.5 14 3.5 14 40 160 40.3 161 12.8 51 أحب يف الغالب مشاهدة أفالم العنف العنيفة
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اآلخرين عندما ال أستطيع حتقيق ما  أشعر ابلسخط اجتاه 
 أمتناه 

45 11.3 168 42 
173 43.3 13 3.3 

1 0.3 3.61 
 كثيرا 

 أحيانًا  3.06 33 132 2.5 10 4.5 18 45 180 15 60 أشعر برغبة يف سب وشتم اآلخرين 

 كثيرا  3.50 2.3 9 4 16 46.5 186 35.8 143 11.5 46 استسلم بسهولة عندما تواجهين مشكلة صعبة

 كثيرا  3.48 3 12 7 28 40.3 161 39 156 10.8 43 أواجه إساءة اآلخرين يل ابإلساءة 

 كثيرا  3.52 2.3 9 6.3 25 43 172 34.5 138 14 56 أشعر أبنين سريع الغضب

 كثيرا  3.51 5.3 21 5.3 21 34.8 139 42.5 170 12.3 49 استطيع التحكم ابنفعاالت 

 كثيرا  3.44 1.3 5 28.5 114 11 44 43.5 174 15.8 63 عدوانية ابستمرار تراودين أفكار  

 كثيرا  3.59 2.8 11 1.3 5 43 172 40.3 161 12.8 51 أأتمر على اآلخرين لكي أحصل على امتياز ما

 كثيرا  3.62 1.5 6 3 12 41.3 165 40.5 162 13.8 55 أان شخص حساس جدا 

 كثيرا  3.55 4.3 17 0.5 2 43.3 173 40 160 12 48 ابملللافتعل املشاكل عندما أشعر  

 كثيرا  3.42 2.5 10 28.5 114 8 32 46.3 185 14.8 59 عندما يضايقين شخص ما فإنين أضمر يف نفسي االنتقام منه

 كثيرا  3.55 4.5 18 4.3 17 35.8 143 42.5 170 13 52 لدى رغبة شديدة يف إحلاق األذى بنفسي 

 كثيرا  3.53 3.5 14 2.3 9 44.3 177 37.8 151 12.3 49 العنف مع اآلخرين للحصول على حقوقياستخدم  

 كثيرا  3.61 2.3 9 3.5 14 39.5 158 40.5 162 14.3 57 لدى رغبة شديدة يف استغالل اآلخرين

 كثيرا  3.56 2.5 10 0.5 2 47.5 190 37.5 150 12 48 أشعر ابلسكينة الداخلية والرضى معظم الوقت

 كثيرا  3.43 2 8 24.5 98 17.3 69 40.8 163 15.5 62 أثور واغضب عندما أشعر ابستغالل اآلخرين يل 

 كثيرا جدا. 5- 4.21كثيرا، ومن  420- 3.41أحياًنا، ومن  3.40- 1=2.60نادًرا، ومن   2.60-  1.81إطالقا، ومن  1.80-1من 

      ( رقم  السابم  الددول  من  أن  17يتضح  مع  (  بعدوانية  كثيًرا  ويتصرفون  يشعرون  العينة  أفراد 
 بعد مشاهدتهم ألفالم الرعب.  اآلخرين

 في الترتيب األول. 3.62فجا  أنا شخص حسا  جًدا بمتوس   -
ما    - تحقيق  أستطيع  عندما ال  اآلخرين  اتجاه  بالسخ   وأشعر  اآلخرين  استغالل  في  شديدة  رببة  لدى 

 لثاني. في الترتيب ا 3.61أتمناه بمتوس  
 في الترتيب الثالث. 3.59أتآمر على اآلخرين لكي أحصل على امتياز ما بمتوس    -
 في الترتيب الرابع.  3.56أشعر بالسكينة الداخلية والرضى معظم الوقت بمتوس    -
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الغالب   - في  وأحب  بنفسي،  األذى  إلحاق  في  شديدة  رببة  ولدى  بالملل  أشعر  عندما  المشاكل  أفتعل 
 في الترتيب الخامس. 3.55العنف العنيفة بمتوس    مشاهدة أفالم

 الفروض:

الفةةرض األول: توجةةد عالقةةة ارتباطيةةة ذات داللةةة إحصةةائية بةةين معةةدل التعةةرض ألفةةالم الرعةةب والسةةلوك 
 العدواني لدى األطفال.

 (  18جدول )
 يوضح العالقة بين معدل التعرض ألفالم الرعب والسلوك العدواني لدى األطفال 

 المتوسط  المتغير 
االنحراف  
 الم يار  

معامل  
 االرتباط 

 القوب  االتداه 
مستوى 
 الداللة 

  0.709 2.2 معدل التعرض ألفالم الرعب  
 0.01 متوس  طردي ** 0.355 20.850 92.3 السلوك العدواني  

  ( رقم  السابق  الجدول  من  التعرض 18يتضح  معدل  بين  متوسطة  ارتباطية طردية  توجد عالقة  أنه   )
( دالة عند مستوى داللة  0.7>ر>    0.3ألفالم الرعب والسلوك العدواني لدى األطفال حيث كانت قيمة )

األطفال،0.01 لدى  العدواني  السلوك  زاد  الرعب  ألفالم  التعرض  معدل  زاد  كلما  أنه  أي  سبم    ،  مما 
 يتضح تحقم الفرض األول كلًيا. 

الفرض الثاني: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين مناقشة مشاهد أفالم الرعب مةع اآلخةرين 
 والسلوك العدواني لدى األطفال.

 (  19جدول )
 األطفال يوضح عالقة بين مناقشة مشاهد أفالم الرعب مع اآلخرين والسلوك العدواني لدى 

 المتوسط  المتغير 
االنحراف  
 الم يار  

 القوب  االتداه  معامل االرتباط 
مستوى 
 الداللة 

  0.669 2.8 مناقشة مشاهد أفالم الرعب مع اآلخرين 
 0.01 متوس  عكسي ** 0.378- 20.850 92.3 السلوك العدواني  

  ( السابق رقم  الجدول  أفالم  19يشير  مناقشة مشاهد  بين  ارتباطية عكسية متوسطة  توجد عالقة  أنه   )
( دالة عند مستوى  0.7>ر>    0.3الرعب مع اآلخرين والسلوك العدواني لدى األطفال حيث كانت قيمة )

العدواني لدى   ، أي أنه كلما زادت مناقشة مشاهد أفالم الرعب مع اآلخرين انخفض السلوك0.01داللة  
 مما سبم يتضح تحقم الفرض الثاني كلًيا. األطفال،
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الفةرض الثالةةث: توجةةد فةروق ذات داللةةة إحصةةائية فةي معةةدل مشةةاهدب األطفةال ألفةةالم الرعةةب، بةةاختالف 
 المستوى االجتماعي االقتصاد (. -محل اإلقامة –)النوع المتغيرات الديمغرافية

 إحصائية بين الذكور واإلناث في معدل مشاهدب أفالم الرعب.)أ( توجد فروق ذات داللة 3

 (  20جدول رقم )
 يوضح قيمة )ت( لداللة الفروق بين متوسطي درجات الذكور واإلناث في معدل مشاهدة أفالم الرعب 

 الدنس 

 المتغير 

 ( 200إناث)ن= ( 200ذكور)ن= 

 ت

 الداللة 

 ع م ع م 398د.ح 

 غير دالة 0.213 1.247 1.385 4.5 1.342 4.6 معدل مشاهدب أفالم الرعب 

( عبدم وجبود فبروق ذات داللبة إحصبائية ببين متوسبطي درجبات البذكور 20أوضح الجبدول السبابق رقبم )  
 . 0.05واإلناث في معدل مشاهدة أفالم الرعب، حيث كانت قيم )ت( غير دالة عند مستوى 

فةةي معةةدل درجةةات المييمةةين بةةالريق والمييمةةين بالحضةةر )ب( توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية بةةين 3
 أفالم الرعب.مشاهدب 

 (  21جدول )
 يوضح قيمة )ت( لداللة الفروق بين متوسطي درجات المقيمين بالريف والمقيمين بالحضر في معدل مشاهدة أفالم الرعب 

 اإلقامة 

 المتغير 

 ( 200حضر)ن= ( 200ريف)ن= 

 ت

 الداللة 

 ع م ع م 398د.ح 

 دالةغير  0.558 0.586- 1.389 4.6 1.341 4.5 مشاهدب أفالم الرعب 

( عبدم وجبود فبروق ذات داللبة إحصبائية ببين متوسبطي درجبات 21أشارت بيانبات الجبدول السبابق رقبم )  
المقيمين بالريف والمقيمين بالحضر في معدل مشاهدة أفالم الرعب، حيث كانت قبيم )ت( غيبر دالبة عنبد 

 . 0.05مستوى 
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المسةتويات االجتماعيةة واالقتصةادية فةي )ج( توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات 3
 معدل مشاهدب أفالم الرعب

 (  22جدول )
 يوضح تحليل التباين بين المستويات االجتماعية واالقتصادية في معدل مشاهدة أفالم الرعب 

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد 22يتضح من الجدول السابق رقم )  
العينببة ببباختالف المسببتويات االجتماعيببة االقتصببادية فببي معببدل مشبباهدة أفببالم الرعببب، حيببث كانببت قيمببة 

 مما سبم يتضح عدم تحقم الفرض الثالث كلًيا. ,0.05)ف( غير دالة عند مستوى 
لرابع: توجد فروق ذات داللة إحصائية في السلوك العدواني لدى األطفال، باختالف المتغيرات  الفرض ا

 المستوى االجتماعي االقتصاد (. -محل اإلقامة  –الديمغرافية)النوع

 )أ( توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في السلوك العدواني لدى األطفال.4

 ( 23جدول )
 يوضح قيمة )ت(لداللة الفروق بين متوسطي درجات الذكور واإلناث في السلوك العدواني لدى األطفال   

 الدنس 

 المتغير 

 ( 200إناث)ن= ( 200ذكور)ن= 

 ت

 الداللة 

 ع م ع م 398د.ح 

السلوك العدواني لدى   
 األطفال  

96.6 21.048 87.9 19.774 4.236 0.001 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسبطي درجبات البذكور واإلنباث 23يشير الجدول السابق رقم )  
 . 0.001في السلوك العدواني لدى األطفال لصالح الذكور، حيث كانت قيم )ت( دالة عند مستوى 

فةي السةلوك درجةات المييمةين بةالريق والمييمةين بالحضةر )ب( توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  4
 العدواني لدى األطفال.

 
 

 مستوى الداللة  ف  ع م ن المدموعات 

 معدل مشاهدب أفالم الرعب 

 1.085 4.4 77 مستوى منخفض 

1.921 
0.148   

 غير دالة\

 1.405 4.5 226 مستوى متوسط 

 1.451 4.8 97 مستوى مرتفع

 1.365 4.5 400 جملة
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 (  24جدول )

 يوضح قيمة )ت( لداللة الفروق بين متوسطي درجات المقيمين بالريف والمقيمين بالحضر في السلوك العدواني لدى األطفال  

 اإلقامة 

 المتغير 

 ( 200حضر)ن= ( 200ريف)ن= 

 ت

 الداللة 

 ع م ع م 398د.ح 

 غير دالة 0.216 1.238 17.659 91.0 23.589 93.6 السلوك العدواني لدى االطفال   

( عبببدم وجبببود فبببروق ذات داللبببة إحصبببائية ببببين متوسبببطي درجبببات 24يتضبببح مبببن الجبببدول السبببابق رقبببم )  
المقيمين بالريف والمقيمين بالحضبر فبي السبلوك العبدواني لبدى األطفبال، حيبث كانبت قبيم )ت( غيبر دالبة 

 . 0.05عند مستوى 
 

تماعيةة واالقتصةادية فةي )ج( توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المسةتويات االج4
 السلوك العدواني لدى األطفال.

 ( 25جدول )
 يوضح تحليل التباين بين المستويات االجتماعية واالقتصادية في السلوك العدواني لدى األطفال   

( وجببود فببروق ذات داللببة إحصببائية بببين متوسببطات درجببات أفببراد العينببة 25يشببير الجببدول السببابق رقببم )  
بباختالف المسببتويات االجتماعيببة االقتصببادية فبي السببلوك العببدواني لببدى األطفبال، حيببث كانببت قيمببة )ف( 

 .0.001دالة عند مستوى 
وجببببود فببببروق بببببين أفببببراد العينببببة ذوي المسببببتوى االجتمبببباعي االقتصببببادي المببببنخفض وأفببببراد العينببببة ذوي  -

المسببتوى االجتمبباعي االقتصببادي المتوسبب  فببي السببلوك العببدواني لببدى األطفببال لصببالح ذوي المسببتوى 
 .0.05االجتماعي االقتصادي المنخفض عند مستوى 

االجتمبببباعي االقتصببببادي المببببنخفض وأفببببراد العينببببة ذوي  وجببببود فببببروق بببببين أفببببراد العينببببة ذوي المسببببتوى  -
المسبببتوى االجتمببباعي االقتصبببادي المرتفبببع فبببي السبببلوك العبببدواني لبببدى األطفبببال لصبببالح ذوي المسبببتوى 

 .0.05االجتماعي االقتصادي المرتفع عند مستوى 

 ع م ن المدموعات 
مستوى  ف 

 الداللة 
 مرتفع متوسط

السلوك العدواني   
 لدى األطفال  

 21.965 98.4 77 منخفض

30.146 0.001 

12.607 * -4.273* 

 *16.879-  17.324 85.8 226 متوسط

   21.985 102.6 97 مرتفع

   20.850 92.3 400 مجلة
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نبة ذوي المسبتوى وجود فروق بين أفراد العينة ذوي المستوى االجتماعي االقتصبادي المتوسب  وأفبراد العي  -
االجتمبباعي االقتصببادي المرتفببع فببي السببلوك العببدواني لببدى األطفببال لصببالح ذوي المسببتوى االجتمبباعي 

 مما سبم يتضح تحقم الفرض الرابع جزئًيا. ,0.05االقتصادي المرتفع عند مستوى 
الرعةب  الفرض الخامس: توجد فروق ذات داللة إحصائية في التفكير في ممارسة ما ُيشاهد فةي أفةالم

 المستوى االجتماعي االقتصاد (. -محل اإلقامة –مع اآلخرين، باختالف المتغيرات الديمغرافية)النوع
 

)أ( توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في التفكير في ممارسة مةا ُيشةاهد فةي أفةالم 5
 الرعب مع اآلخرين.

 (  26جدول )
 يوضح قيمة )ت( لداللة الفروق بين متوسطي درجات الذكور واإلناث في التفكير في ممارسة ما يٌشاهد في أفالم الرعب مع اآلخرين  

 الدنس 

 المتغير 

 ( 200إناث)ن= ( 200ذكور)ن= 

 ت

 الداللة 

 ع م ع م 398د.ح 

التفكير في ممارسة ما ُيشاهد  
 في أفالم الرعب مع اآلخرين  

 غير دالة 0.910 0.113 0.852 2.2 0.913 2.2

( عبببدم وجبببود فبببروق ذات داللبببة إحصبببائية ببببين متوسبببطي درجبببات 26يتضبببح مبببن الجبببدول السبببابق رقبببم )  
الببذكور واإلنبباث فببي التفكيببر فببي ممارسببة مببا ُيشبباهد فببي أفببالم الرعببب مببع اآلخببرين، حيببث كانببت قببيم )ت( 

 . 0.05غير دالة عند مستوى 
فةي التفكيةر والمييمةين بالحضةر  درجةات المييمةين بةالريق)ب( توجد فروق ذات داللة إحصائية بةين  5

 في ممارسة ما ُيشاهد في أفالم الرعب مع اآلخرين.
 (  27جدول )

يوضح قيمة )ت( لداللة الفروق بين متوسطي درجات المقيمين بالريف والمقيمين بالحضر في التفكير في ممارسة ما يُشاهد في أفالم  
 الرعب مع اآلخرين  

 اإلقامة 

 المتغير 

 ( 200حضر)ن= ( 200ريف)ن= 

 ت

 الداللة 

 ع م ع م 398د.ح 

التفكير في ممارسة ما ي شاهد  
 في أفالم الرعب مع اآلخرين  

2.4 0.838 2 0.891 4.165 0.001 

( وجبببود فبببروق ذات داللبببة إحصبببائية ببببين متوسبببطي درجبببات المقيمبببين 27يوضبببح الجبببدول السبببابق رقبببم )  
التفكيبببر فبببي ممارسبببة مبببا ُيشببباهد فبببي أفبببالم الرعبببب مبببع اآلخبببرين لصبببالح  ببببالريف والمقيمبببين بالحضبببر فبببي

 . 0.05المقيمين بالريف، حيث كانت قيم )ت( غير دالة عند مستوى 
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داللة إحصائية بين متوسطات درجات المسةتويات االجتماعيةة واالقتصةادية فةي )ج( توجد فروق ذات 5
 التفكير في ممارسة ما ي شاهد في أفالم الرعب مع اآلخرين.

 ( 28جدول )
 يوضح تحليل التباين بين المستويات االجتماعية واالقتصادية في التفكير في ممارسة ما يٌشاهد في أفالم الرعب مع اآلخرين 

( وجببود فببروق ذات داللببة إحصببائية بببين متوسببطات درجببات أفببراد 28يتضببح مببن الجببدول السببابق رقببم )  
التفكير في ممارسة ما ُيشاهد فبي أفبالم الرعبب مبع  العينة باختالف المستويات االجتماعية االقتصادية في
عينبببة ذوي , كبببذلك وجبببود فبببروق ببببين أفبببراد ال0.05اآلخبببرين، حيبببث كانبببت قيمبببة )ف( دالبببة عنبببد مسبببتوى 

المسببتوى االجتمبباعي االقتصببادي المببنخفض وأفببراد العينببة ذوي المسببتوى االجتمبباعي االقتصببادي المتوسبب  
التفكيبببر فبببي ممارسبببة مبببا ي شببباهد فببببي أفبببالم الرعبببب مبببع اآلخبببرين لصبببالح ذوي المسبببتوى االجتمبببباعي  فبببي

 مما سبم يتضح تحقم الفرض الخامس جزئًيا. ,0.05االقتصادي المتوس  عند مستوى 
 

 خاتمة الدراسة:
سبببنة، وقبببد  12-9تناولبببت الدراسبببة الحاليبببة أفبببالم الرعبببب وتأثيرهبببا علبببى السبببلوك العبببدواني لألطفبببال مبببن   

  -استعانت الباحثة بمنهج المسح إلجرا  الدراسة الميدانية، وتوصلت الباحثة إلى عدة نتائج من أهمها:
،  الرعب التي يشاهدونها  عدد أفالموجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة في    -1 

، مما يعنى ارتفاع نسبة أفراد 0.001وهي دالة عند مستوى داللة  124.425=  2حيث كانت قيمة كا
 العينة الذين يشاهدون ثالثة أفالم فأقل من أفالم الرعب شهرًيا.

الرعببب، حيببث يتضببح وجببود فببروق ذات داللببة إحصببائية فببي أبببرز أشببكال العنببف التببي تعرضببها أفببالم  -2
، فيما عدا العنف النفسي لم يكبن هنباك فبروق فقبد 0.05دالة عند مستوى داللة اقل من   2كانت قيم كا
 . 0.05غير دالة عند مستوى  2كانت قيمة كا

وجود فروق ذات داللة إحصائية في عوامل جذب أفراد العينة لمشاهدة أفالم الرعب، حيبث كانبت قبيم   -3
، فيمبا عبدا اإلثبارة والرعبب، لبم يكبن هنباك فبروق فقبد كانبت 0.01اقبل مبن  دالة عند مسبتوى داللبة  2كا

 . 0.05غير دالة عند مستوى  2قيمة كا

 مرتفع متوسط مستوى الداللة  ف  ع م ن المدموعات 

ممارسة ما ُيشاهد   
في أفالم الرعب مع 

 اآلخرين  

 0.827 2 77 منخفض

3.179 0.05 

-0.275* -0.118 

 0.156  0.893 2.3 226 متوسط

   0.878 2.1 97 مرتفع

   0.882 2.2 400 مجلة
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توجد عالقة ارتباطية عكسية متوسطة بين مناقشة مشاهد أفالم الرعب مع اآلخرين والسلوك العدواني   -4
، أي أنبه كلمبا زادت 0.01( دالبة عنبد مسبتوى داللبة 0.7>ر>   0.3لدى األطفال، حيث كانبت قيمبة )

 . مناقشة مشاهد أفالم الرعب مع اآلخرين انخفض السلوك العدواني لدى األطفال
 وجبببود فبببروق ذات داللبببة إحصبببائية ببببين متوسبببطي درجبببات المقيمبببين ببببالريف والمقيمبببين بالحضبببر فبببي -5

يبث كانبت قبيم التفكير في ممارسة ما ُيشاهد في أفالم الرعب مبع اآلخبرين لصبالح المقيمبين ببالريف، ح
 . 0.05)ت( غير دالة عند مستوى 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة بباختالف المسبتويات االجتماعيبة   -6
التفكيببر فببي ممارسببة مببا ُيشبباهد فببي أفببالم الرعببب مببع اآلخببرين، حيببث كانببت قيمببة )ف(  االقتصببادية فببي

 .0.05دالة عند مستوى 
 

 الدراسة:توصيات 
ضببرورة القيببام بحمببالت توعيببة تتبناهببا وسببائل اإلعببالم والمرسسببات التربويببة للفببت نظببر أفببراد المجتمببع  -1

 لآلثار السلبية الناتجة عن التعرض لمشاهدة أفالم الرعب.
ضرورة إصدار تصنيف ألفالم الرعب لتوضيح مدى مال مة مشاهدة هذه األفالم لكل مرحلة عمريبة،   -2

 تعريف الوالدين بكيمية حجب أبنائهم من األطفال عن مشاهدة هذه األفالم.مع 
ضرورة تفعيل دور الجهات الرقابيبة للحبد مبن مشباهد أفبالم الرعبب المقدمبة ببالقنوات الفضبائية العربيبة   -3

مببن خببالل االختيببار الببدقيق لنوعيببة األفببالم المعروضببة، علببى أن تتببولى ذلببك لجببان رقابيببة مقننببة تشببمل 
 ين في النواحي االجتماعية والدينية والنفسية.مختص

مراعبباة عببدم عببرض أفببالم الرعببب التببي تحمببل فببي مضببمونها إسببفاًفا ومشبباهد سبباخنة مثيببرة ومظبباهر  -4
لالنحرافبببات السبببلوكية لمبببا لهبببا مبببن تبببأثير غايبببة فبببي الخطبببورة علبببى أفبببراد الجمهبببور بصبببفة عامبببة وعلبببى 

د غالًبا ال يكبون لهبا دور فبي تصبعيد أحبداث العمبل األطفال بوجه خاص، خاصة وأن مثل هذه المشاه
 الدرامي، ولكن الهدف منها هو إلهاب مشاعر اإلثارة عند األطفال.

ضرورة االرتفاع بمستوى إدراك اآلبا  لتأثير أفالم الرعب على أبنبائهم فبي مبراحلهم العمريبة المختلفبة،   -5
هم لهبببذه الببدراما مبببن خببالل مناقشبببة وشبببرح مببع ضبببرورة توعيببة اآلببببا  بأهميببة تبببدخلهم فببي مشببباهدة أبنببائ

 وتوضيح ما يتم مشاهدته لألبنا .
م التنشببئة وتعمببل علببى التثقيببف  -6 العمببل علببى طببرح بببديل ألفببالم الرعببب مسببتمد مببن القصببص التببي تقببول

 والتعريف بتراث األمة وتاريخها على هدى الدين اإلسالمي الحنيف.
و إهانته، ومناقشة الموقف معه على انفراد بعيًدا عن زمالئه، تجنب لوم الطفل العدواني أمام زمالئه أ  -7

 مع التحلي بالصبر والحكمة، مع تعويد الطفل على المشاهدة النقدية.
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إشببراك الطفببل العببدواني فببي أعمببال تمببتص طاقتببه، وتجعلببه يشببعر بأهميتببه وعببدم إهمالببه والتعامببل معببه  -8
ير جببو المسباندة لببه و حساسبه بالحببب والعطببف كطفبل لببه  بروف خاصببة ويحتبام إلببى األخبذ بيببده، وتبوف

 وتقدير الذات.
عقد ندوات توعوية لألطفال تساهم في تبوعيتهم بمضبار مصبادقة رفقبا  السبو  والبذين لبديهم سبلوكيات   -9

 مرفوضة من قبل المجتمع.
االجتماعبببات تنميبببة وتطبببوير البببوعي الترببببوي علبببى مسبببتوى األسبببرة، ويبببتم ذلبببك مبببن خبببالل حضبببور  -10

 والندوات والدورات التثقيمية المختلفة، ومشاهدة البرامج الموجهة عن طريق وسائل اإلعالم.
 

 بحوث مقترحة:

 .أفالم الرعب ودورها في نشر جرائم العنف األسرى  دراسات حول بتجرا  االهتمام -1
 إجرا  مزيد من البحوث التحليلية حول أفالم الرعب. -2
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Abstract 

         The media, especially the visual ones, may have a significant impact on 

the spread of deviant behaviors in society by directly influencing the behavior 

of individuals with their interest in publishing crime news and showing films 

and series in an interesting way, especially with regard to crimes and deviations. 

There is a relationship between horror films and the aggressive behavior of the 

child by imitating what he sees on the small screen, as the child is tempted to do 

an aggressive act or assume the role of an evil character in adventure and horror 

films, and to generate ideas or feelings for him that may lead him to violence in 

the future, which may make him something familiar. He has in real life. 

     The study aimed to identify horror films and their effect on the aggressive 

behavior of children from 9-12. The research was divided into: previous studies, 

the cognitive framework of the study, the theoretical framework of the study. 

      Then the (applied) field framework, which includes: The research sample 

and method: The researcher followed the survey method, by surveying a sample 

of a number of children through a deliberate sample of 400 individuals who 

watch horror movies, aged 9-12 years, residing in the governorates of Giza and 

Kafr El-Sheikh. Research tools: The researcher relied on the questionnaire as a 

tool for collecting data and information. Then the results of the questionnaire 

were analyzed and discussed. Some of the most important results were reached : 

1-There are statistically significant differences between the responses of the 

sample members in the number of horror movies they watch, where the value 

of Ca2 = 124.425, which is a function at the significance level of 0.001, 

which means a high percentage of the sample members who watch three or 

fewer horror movies per month. 

2- There is a medium inverse correlation between the discussion of horror 

movie scenes with others and aggressive behavior in children, where the 

value of (0.3 < t < 0.7) is a function at the significance level of 0.01, meaning 

that the more horror movie scenes are discussed with others, the aggressive 

behavior of children decreases. 
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