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 "الحديثة  يكيةاألمر السينما  فامدراسة تحليلية أل" الجريمة في السينما الغربية 
 آمنة كامل خورشيد :إعداد
 د. عزت محمد حجاب  أ. إشراف:

 صخ  لالم

لتي ا األطروبيان  ،يكيةاألمر التي قدمتها السينما الجريمة  طبيعة إلىهدفت الدراسة التعرف 
من خالل مجموعة  ،51من القرن الحالي  األخير دفي العقانتاج وتقديم قصص الجريمة  استخدمتها في

 .Attitudesوتحديد اتجاهاتها  األعمالالذي قدمت فيه هذه  Frame طارفرعية أهمها تحليل اإل أهداف

تي ال يكيةاألمر الجريمة  أفالمجميع  من خالل تحليل اعتمدت الدراسة منهجية تحليل المضمون
( فيلما تم تحديدها من خالل موقع 3505( والتي بلغ عددها )5151 إلى 5111انتجت من عام )

ما ( فل31(، وبناء عليه تم اختيار عينة عمدية تكونت من )(imbdهو موقع  يكيةاألمر  فالممختص باأل
 .أخضعت للتحليل

 مجموعة من النتائج كان أهمها: إلىنتهت الدراسة او 

سنة فما فوق( بما نسبته  31(، والغالبية منهم من فئة )%64.0لذكور )ا همالمجرمين  ان غالبية .1
 فالموأن أن فئة العرق/ اللون األبيض كانت أكثر الفئات ارتباطا بالجريمة حسب عينة األ (.68.7%)

( من هؤالء كانوا من العاطلين عن العمل، ثم فئة %34.5وأن ) (.85.3، وذلك بنسبه )%يكيةاألمر 
وأن ما  ،يوصفون بأنهم "وسيمين"( %70.0األكثرية بنسبة ) أنتبين و  (.57"اعمال حرة" بنسبة )%

 ( من هؤالء يتصفون بأنهم على درجة من الثقافة.%64.7نسبته )

في فئة ، أما (%33) جرائم القتل بنسبة كانت شيوعا فرادفئة الجرائم ضد األ في الجرائمإن أكثر  .5
 (.%45بنسبة )هي األكثر ظهورا  "تجارة المخدرات" فكانتالجرائم ضد القانون 

(، بينما جاء 61"االنتقام" بنسبة )%فئة  النفسية وأهمها سبابارتكاب الجرائم على األ أسبابتوزعت  .3
 فئة (. وفي40"البيئة المنحرفة" بنسبة )% فئة االجتماعية الرتكاب الجريمة سبابأهم األفئة في 
الرتكاب السياسية  سباب(. أما األ%68طمع في المال" بنسبة )ال" فئة تكاناالقتصادية  سباباأل

 .الراهنة"، و"محاربة الفساد" وضاع"تغيير األ ضمن فئتي سبابآخر سلم األاحتلت فقد الجرائم 



 ل

(، ثم 46.8استحوذت على األغلبية بنسبة )%و  للجريمة فئة "مؤيد" توزعت على فالمت األإن اتجاها .4
 ( لكل منهما.%56.6بنسب متطابقة )للجريمة "محايد" و "معارض" 

ة" بنسبة محدد بقضي إطار، يأتي في مقدمتها "في خمسة أطر العينة فالمأل تأطر المحتوى السينمائي .0
" على القانوني طاراإل"، و "الديني طاراإل"، و "الصراع إطار(، بينما حازت ثالثة أطر "53.4%)

ي في الرتبة األخيرة بنسبة خالقاأل طارجاء اإل( لكل منها، في حين %51.3نسبة متطابقة )
(15.7%.) 

  .الجريمة أفام ،األمريكية الغربية، السينماالسينما  ،السينما الجريمة، المفتاحية:الكلمات 
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Abstract 

 The goal of this study is to shed the light on the nature of the crime presented by 

American cinema movies and to show the frameworks used by American cinema to present 

crime stories in the last decade. 

The study adopted the analytical approach using the content analysis methodology and 

questionnaires to arrive at a better analysis of all American crime films produced from 2010 

to 2020, which numbered (3252) films identified through an American film site (imbd). A 

(30) movies were selected as a sample to study. 

The study concluded that the majority of the criminals who appeared in the sample were 

male (64.5%), the majority were in the category (30 years and older) (68.7%), (27%) were 

unemployed, the majority (75.5%) are described as 'handsome'. and (64.7%) of them are well 

informed. The most common crimes were murder (33%), then 'drug trafficking' by (42%). 

The reasons for committing crimes were 'revenge' by (60%), while the most important social 

reasons for committing the crime were the 'deviant environment' by (45%). The economic 

reason for committed crime was 'greed for money (68%). (46.8%) of the films were 

"supporter" to crime, (26.6%) were "neutral" or "opposition" to crime. 

Finally, the cinematic content of the sample films was framed in five frameworks, at the 

top of which is a “specific frame by issue” (23.4%), while three frameworks for “conflict 

framework”, “religious framework” and “legal framework” were identical (21.3). %) For 

each of them, while the ethical framework came in the last rank at (12.7%). 

Keywords: Crime, Cinema, Western Cinema, American cinema, Crime movies. 
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 :األولالفصل 
 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة

التواصل و دة متعدكثيرة و بتطورها ظهرت اشكال و  ،بمختلف المجاالتعبر العصور و تطورت البشرية 

ت لما عليه وصل واستمرت بالتطور حتى ،رموزو  بإشارات حيث بدأت بلغة بسيطة تمثلت ،بين البشر

 للتواصل البشري.  أفضلوسائل ًا و أنماطخلق الذي  األمر، االن من تكنولوجيا حديثة

 ،يل المثالعلى سبفالفكري ة والمادي ة،  فرادعلى م واكبة حاجات األ منذ نشأتها اإلعالموسائل  تحرص

ما أتيعابها، سهولة اسو الكبار بسبب طريقته الجذابة في عرض المعلومات ليه الصغار و إالتلفاز يجذب 

 اإلذاعةيح تتكذلك و  والكتابة،بالقراءة  ملماً  ن يكون الشخصأال يتطلب  اً فتقدم محتوى مسموع اإلذاعة

لها خبار لذلك تعتبر الوسيلة المثالية التي يفضاألالبرامج و  إلىثناء االستماع أ األعمالللقيام بفرصة 

  .ثناء قيادة السيارةأ فرادألا

كانت  ، حيثوهي السينما المسموعالمرئي و  اإلعالموسائل  أهم ة منواحد الدراسة تتناولهذه إن 

، ثم متتال سريع توحي بحركتها بشكلا عرضهثابتة( و ) امتة عن طريق عرض صوربداية السينما ص

زتها الخاصة وصاالت عرض خاصة وحتى جهألها  ،بحد ذاته اً صبحت عالمأبدأت بالتطور حتى 

ة سب مشاهدحيث تحظى بن ،التوجيه المؤثرةعالن و وسائل الترفيه واإلحد أالسينما وتعد  .الخاصجمهورها 

 .وتعد من مصادر تشكيل الوعي على مستوى الفرد والجماعة، بجودة فنية وتقنية نها تتميزعالية أل
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يقضي يث ، حفي كثير من المجتمعات اليومية فراداألبعض جزءاً من نشاطات صبحت السينما ألقد  

 ،العاطفيةية و شباع لرغباتهم النفسإققه من السينمائية لما تح فالموقات فراغهم في مشاهدة األأمعظم  فراداأل

خاطب جميع نها تأكما قها للعديد من قصص الواقع والخيال، تطر ها وقصصها و أفالمبسبب تنوع وتعدد 

 .مضمونهاال تتطلب قدرًا من الثقافة والقراءة لفهم  كونها فئات المجتمع

التنافس في ر و قبال الكبيرنسا، وبعد اإلتحديدَا في فا في البداية في الدول الغربية و انتشرت السينم

مدرسة  ،أبرزهاظهرت مدارس للسينما عديدة و  .بدأت باالنتشار في مختلف دول العالم ،فالمصناعة األ

منذ نشأتها العديد  وناقشت التي تناولت يكيةاألمر مدرسة السينما و  ،يطالية التي تتصف بالواقعيةالسينما اإل

 عالجرائم وتأثيرها على الفرد والمجتمو  ،والحروب والمجاعاتقضايا مثل التفرقة العنصرية من ال

 .(1336، )سميث

منها  ي مجتمعأنها مشكلة اجتماعية ال يخلو أحيث  ،ثارًة للجدلإ المواضيع أكثرمن  الجريمةوتعد 

 رتكاباتتم فيها ساليب التي نواعها واألأشكالها و أمن حيث طبيعتها و  نها تتنوعأكما  ،منذ بداية الخلق

تجذب اصر من عن تحتويهمادة سينمائية مشوقة لما الجريمة  دتعو  التي تعالجها. الضحايا نواعأو الجريمة 

 .دها على شكل مادة سينمائية ملفتةتجسمن واقع الحياة و  اً لغالب تعرض قصصبا نهاأكما  ،المشاهد

نهم مرضى أعرضت المجرمين على  فالمغالبية األو  ،لمجرم في بدايات السينما سلبيةكانت صورة ا

لندم الشديد اغالبا ما كانت نهايتهم مأساوية مصحوبة بو  ،فعالهمي تبريرات ألأالسينما  يولم تبد ،ييناننفس

في  ن هذه الصورة اختلفتأنرى  ،حداثاألومع تطور السينما و  .الذي يثير الرهبة والرعب لدى المشاهد

 إلعالماالذي جعل وسائل  األمر ،تبرزهم بدور الضحيةعمالهم و أتبرر  السينما صبحتأو  ،فالماألبعض 
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)عمارة،  فرادحتى تقبلها لدى األ أوتفشي الجريمة و عن انتشار  األولوتحديدًا السينما هي المسؤول 

5118). 

 اإلضافةبو  ،وانعكاسها في شكل محتوى دراميية في المجتمعات إجرامسلوكية  أنماطونظرًا لتنامي 

واتجاهات  ،أطر الجريمة ومواضيعهالتعرف على لذه الدراسة ه تأتي ،زيادة التعرض لهذه المضامين  إلى

ف التعر  ذلك ك بجرائمهم المختلفة، المجرمين قيام أسبابالتعرف على و  ،جرائمنحو ال يكيةاألمر السينما 

ن الذي يستلزم دراسة مضمو  األمروهو ، يكيةاألمر السينمائية  األعمالعلى كيفية معالجة الجريمة في 

 اإلنسانية نماطاألية و خالقتعديل القيم األتلك التي تحاول و  ،جريمةالمواد السينمائية التي تتناول قصص ال

 . شكالت المجتمعية عن طريق السينمامعالجة المو 

 مشكلة الدراسة

طااًل للقصص بأظهارهم ا  و  ،فالمالتسويق للمجرمين في بعض األبالترويج و  يكيةاألمر ينما السقامت 

 .بطالالء األؤ تعاطف المشاهدين مع ه إلىدى أ، مما ةالرئيس

ياها إمة مته ،السينمائيةو  الدرامية األعمال إلىخيرة في الفترات األ تهاماالصابع أشارت أومن هنا 

نظرًا  ،نها السبب وراء االنحرافأمؤكدة على و  ،العنفوخاصة جرائم المخدرات و  ،الجرائمانتشار بتفشي و 

 فعالأر وتبري، عن هذه الجرائم ن يدور العمل الدرامي كامالأ أو ،لتناول هذه المواضيع في ثنايا العمل

  .)48ص، 5117 ة،عمار )فالتهم من العقاب والقانون إة وسهول المجرمين

من  رغمبال يكيةاألمر الجرائم في السينما  أفالمنتاج إعادة إجديدة وغير مألوفة في  أنماطن ظهور إ

التقصي و  استوجب البحثمما ، فراديعتبر مشكلة تواجهها العديد من المجتمعات واأل محاوالت الحد منها
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هامات في هذه االت صحةوالتأكد من  ،هذه الظاهرة إلىدت أالتي  سبابلمعرفة األ فالملهذه األالتحليلي 

 . يكيةاألمر السينما 

ة التي ياإلعالم األطرو  طبيعة الجريمةتتمثل مشكلة الدراسة في الكشف عن  ،على ما سبق بناءً 

ويمكن  ،ها وسمات المجرمين التي تعرضهمأنماطمن حيث  الجريمة أفالمفي  يكيةاألمر استخدمتها السينما 

 التالي:التعبير عن مشكلة الدراسة بالتساؤل الرئيس 

 قديمتفي تخدمت ية التي اس  اإلعالم األطر، وما هي يكيةاألمر السينما في الجريمة  دمتكيف ق  

 قصص الجريمة؟

 الدراسة أهمية

 العلمية  هميةاأل :والً أ

 ،البوليسية السينمائيةالدرامية و  األعمالع معدل مشاهد ن سبب ارتفاأ إلىتشير نتائج بعض الدراسات 

. (5116سالتر، )بينت و  تفسير الواقعو  المجتمع أوضاععلى معرفة  األعمالمساعدة هذه في هو 

ع السينمائية لدرجة تعاطفهم م األعمالن بعض الدراسات كشفت تأثر المشاهدين في أ إلى باإلضافة

 بقالب ساخر ،االختطافالمخدرات والقتل و مظاهر العنف و  إلى فالميد من األروجت العدو  .المجرمين

، تقليدهم لىإ األمروقد يصل به  ،يجعل المشاهد في حالة من االستمتاع بمشاهدته لهذه الجرائم ،كوميدي

كثر تخاطب جميع الفئات العمرية ومن ضمنها فئة المراهقين والذين يعتبرون هم األ فالمن هذه األأخاصة 

 .(5113)بنعيمي،  تأثراً 



0 

ذلك من و  ،فرادلدى األ يجرامالسينمائية ادوات مساعدة في تكوين السلوك اإلالدرامية و  األعمالتعد 

االنتقام و حاجة الفرد للهيبة االجتماعية لالنضال للمجرم وااليحاء و عطاء مبررات ومظهر الكفاح إخالل 

 ملحد العواأنها أعلى  اإلعالموسائل  إلىالقانون الجنائي االجتماع و ينظر بعض علماء و  ،الشخصي

 .(105 ،1380 رمضان،المؤثرة في شخصية المجرمين )ية و جرامالمؤثرة في الظاهرة اإل

تحليل  إلى فةباإلضا ،هذه الدراسة في معرفة التغيرات التي حدثت في السينما أهميةفتكمن وعليه، 

العلمي  أن تسهم في النقاشالسينمائية التي تضمنت قصص جرائم. ويمكن لهذه الدراسة  فالمبرز األأ

في زيادة الوعي بالعوامل المؤثرة فيها  أوالدائر حول أثر السينما في تحفيز أعمال العنف والجريمة 

ها ستفتح ، كما أنواألساليب واألدوات المتجددة في هذه الظاهرة المناقضة لتماسك المجتمعات ورفاهيتها

ى قدمت في السينما في مختلف الدول التي لديها خر أخرى حول مواضيع سينمائية أالمجال لدراسات 

 .صناعة سينمائية

 تطبيقية ال هميةاأل :ثانياً 

واثارة  السلبية كارفلأل في الترويج يكيةاألمر توضيح الدور التي تقوم به السينما  ستحاول هذه الدراسة

المجتمع وعبر و  فراداالجتماعية واألان تسهم مع مؤسسات التنشئة نتائج هذه الدراسة ليمكن و  ،الرأي العام

 .السلبية لهذا التعرض النتائجفي تقليل  يةاإلعالمبرامج توعوية وعبر برامج التربية 

خراج األ ماذج اآلثار المحتملة للن إلى فالمكما يمكن أن تنبه نتائج الدراسة القائمين على إنتاج وا 

خصية/ في رسم الشعلى المشاهد سواء فيما يقع من مبالغة المقدمة نماذج الشخصيات  أو ةلكاريكاتوريا

 البعد عن الحقيقة والواقع. إلى أوالتسطيح أحيانا،  إلىر بحيث تؤدي و الكاريكت
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 الدراسة أهداف

خالل  وذلك من يكيةاألمر في السينما  الجريمةدمت كيف ق  بيان الهدف الرئيس لهذه الدراسة هو 

 الفرعية التالية: هدافعن الهدف الرئيس، األ ، وينبثقيكيةاألمر  فالمتحليل مجموعة من األ

 المظهر(. ،المهنةالتعرف على الخصائص الديموغرافية للمجرمين )الجنس، العرق، الفئة العمرية،  -1

 الحديثة. يكيةاألمر معرفة مواضيع الجريمة التي تطرقت لها السينما  -5

 .ثةحديال يكيةاألمر  فالمفي األ تنفيذ الجريمةيستخدمها المجرم في  التيوسائل كشف ال -3

 .حديثةال يكيةاألمر  فالمكما تعرضها األ لجريمةالمجرم لارتكاب  أسبابتحديد  -4

 الجريمة.زاء إ يكيةاألمر معرفة اتجاهات السينما  -0

  .الجريمة أفالمفي  يكيةاألمر ها السينما تالتي استخدم األطرالتعرف على  -6

  الدراسةسئلة أ

 يكيةمر األ افي السينم جريمةال دمتكيف ق   التالي: يعلى السؤال الرئيستحاول الدراسة االجابة 

 التالية:سئلة الفرعية األ ويتفرع عن السؤال الرئيس الحديثة؟

 (؟المظهر المهنة،)الجنس، العرق، الفئة العمرية، الديموغرافية للمجرمين  خصائصالما  .1

 الحديثة؟ يكيةاألمر ما مواضيع الجريمة التي تطرقت لها السينما  .5

 ة؟حديثال يكيةاألمر  فالمفي األ تنفيذ الجريمةيستخدمها المجرم في  التيوسائل ما ال .3

 ؟حديثةال يكيةاألمر  فالمفي األ لجريمةالمجرم لارتكاب  أسبابما  .4

 الجريمة؟زاء إ يكيةاألمر اتجاهات السينما ما  .0

 الجريمة؟ أفالمفي  يكيةاألمر ها السينما تالتي استخدم األطرما  .6
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 الدراسة حدود

 حدود زمانية  -2

  .5151وحتى نهاية العام  5111عام المن المنتجة خالل الفترة  يكيةاألمر  فالماأل

 الحدود المكانية  -0

مكان وقوع الظاهرة موضوع البحث، وهي  أوالمكانية تدل على مكان جمع بيانات البحث  الحدود

  .يكيةاألمر وتحدثت عن الحياة  فالمالتي فيها صورت األ يكيةاألمر الواليات المتحدة 

 الحدود التطبيقية -3

اللغة من الفئة الطويلة والناطقة ب يكيةاألمر السينمائية  فالميتم تطبيق الدراسة على مجموعة من األ

 .الموازي أوبشرط أن تتعرض لموضوع الجرائم والمجرمين سواء في حدثها الرئيسي  يكيةاألمر 

 محددات الدراسة

ذا وطبقا ل نفسه،تكمن محددات الدراسة في العوامل التي تحد من تعميم نتائجها على مجتمع البحث 

فأنه يمكن تعميم نتائج البحث على مجتمع البحث  التحليل( )كشافلتحقق صدق وثبات أداة الدراسة 

نتاج السينما في إ فالموال سيما أن العينة المبحوثة تمثل المجتمع برمته وشيوع هذا النمط من األ نفسه،

  .األمريكية
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 مصطلحات الدراسة

وتعرف الجريمة من . (41ص، 5118 )عمارة،الجريمة تأتي من الجر م اي الذنب : " لغويا"الجريمة 

نص  وهي كل ما ،فعل غير مشروع صادر عن ارادة جنائية يقرر لها القانون عقوبةالمنظور القانوني: 

  .(11ص ،1331 ليلة،قوال وجعل له عقوبة صريحة )األو  األفعالالقانون على تجريمه من  أوالشرع 

 ،للشخص نفسه مثل القتل أوخرين لآل ويسبب ضرركل فعل يخالف القانون الجريمة " اجرائياً" 

 الدراسة. عينة يكيةاألمر السينمائية  فالموغيرها وتم عرضها من خالل األ المخدراتاف، السرقة و االختط

 ،5111 )جورنو،ي التسجيل الحركي أ  Cinematographyهي اختصار لكلمة ":السينما " لغويًا 

نواع أعرضها في صاالت العرض الخاصة وتعددت و  فالمسلوب التقني في انتاج األاأل.وهي (16ص

 يكيةألمر احسب الموقع الجغرافي مثل السينما  أوا السينما الصامتة والسينما الموسيقية فمنه ،السينما

 .(18ص، 5111 جورنو،) الهنديةوالسينما 

نتحدث هنا و  ،ةحديثال يكيةاألمر هي السينما  ،بالسينمالمقصود فاهذه الدراسة لغرض  :السينما " اجرائيا "

ولها عالقة  يةيكاألمر الثقافة يكي و األمر حمل الطابع تو  يكيةاألمر ي الواليات المتحدة المنتجة ف فالماأل عن

 .نواع قصص الجرائمأتحمل في مضمونها نوع من و  بموضوع الجريمة

 المعاني الجامع( )معجم .سلسلة من الصور تشكل مشهدًا عند تحركها بسرعة ما ":" لغوياً  فاماأل

التي انتجتها الواليات المتحدة االمريكية وتناولت قصص الجريمة وتم  فالموهي األ ":" اجرائياً  فاماأل

 عرضها في صاالت السينما 

حوثة تحلياًل كميًا المب فالمتع رف الدراسة التحليلية هنا على انها تحليل المشاهد في األ :التحليليةالدراسة 

 الفنية.ساليبها أو  وموضوعاتها واتجاهاتهاوكيفيًا طبقًا لمضامينها 
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 :الفصل الثاني
 والدراسات السابقةدب النظري األ

 دب النظرياًل: األأو 

 ي(اإلعام طارالمستخدمة: )نظرية تحليل اإل النظرية -2

  .يةاإلعالم األطرتعريف 

  .يةاإلعالم األطرنواع أ

  .يةاإلعالم األطرسمات 

  .ياإلعالم طارنظرية اإل أهمية

 السينما: النشأة والتطور -0

 .وتأثيرالسينما وسيلة اتصال 

   .يكيةاألمر السينما 

 بين الواقع والسينما الجريمة -3

 : الدراسات السابقة ثانيا

 .يميزها عن باقي الدراسات وما التعليق على الدراسات السابقة
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 دب النظريواًل: األأ

لتي ويشمل هذا الفصل التعرف على النظرية ا ،األمريكيةتتناول الدراسة موضوع الجريمة في السينما 

مستخدمة الفصل في بدايته النظرية الي(. ويوضح هذا اإلعالم طاراإلستستخدم في الدراسة )نظرية تحليل 

في الدراسة، ومراجعة ألدبيات المتعلقة بموضوع الدراسة، ويعرض الجزء األخير من هذا الفصل الدراسات 

 .السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، وأهم ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

 ياإلعام طارنظرية تحليل اإل

كون هذه النظرية متكاملة  Framing theoryي اإلعالم طاراإلنظرية تحليل  إلىتستند الدراسة 

يا في اوالقض حداثوضع األ . فمن خاللاألمريكيةالجريمة في السينما  وهو ومرتبطة بموضوع الدراسة

رتها تي أظهموضوع الجريمة والصورة ال يكيةاألمر السينما كيف قدمت  من خالل تنظيم انتقاءو  إطار

جرائم بتأثير من ال أنماطن ظهور إ في تقديم الجريمة. يكيةاألمر ينما التي استخدمتها الس األطرللمجرمين و 

ي، فهي عالماإل طاراإلعمالها الدرامية المختلفة، يمثل الجوهر والمكون األساسي لنظرية تحليل أالسينما و 

بة و والتركيز على جوانب مرغ ،إطارنظرية تساهم في فهم وتوضيح كيفية وضع موضوع معين في 

ة الدرامية المختص األعمالتقديم تفسير دور  نها تساهم فيأواهمال جوانب غير مرغوب فيها، كما 

في  غيراً ن يصاحب ذلك تأومن الممكن  ،الجمهور ورأيه أفكاركية في تشكيل ياألمر ينما بالجريمة في الس

وتطورها  شوئهانوالنظرية تستخدم لتأطير موضوع الدراسة، ولتفسير نتائجها وآليات  .القيم والتصرفات

 .وسالمدر الموضوع  أوحدوثها ألجل فهم أعمق وأشمل للظاهرة  أوواآلثار المحتملة المرتبطة بوجودها 



11 

قياس حيث تسمح ب ،االتصالنظريات و من الروافد الحديثة في دراسات  يةاإلعالم األطرنظرية تعد 

 فسيراتتتقدم هذه النظرية و  .اإلعالموسائل  تنتجهاية التي اإلعالمللرسائل  )مضمون( المحتوى الضمني

الجمهور  باتستجاابعالقة ذلك القضايا البارزة و  حولالتجاهات او  فكارفي تشكيل األ اإلعالمسائل لدور و 

اها من خالل ر مجسب مغزاها و تكت حداثالنظرية ان األ حيث تفترض، رفية والوجدانية لتلك القضاياالمع

دها ، بل يعمل التأطير على تحدي، فهي ال تنطوي في حد ذاتها على مغزى معينمعين إطاروضعها في 

وانب اخرى اهمال جوانب معينة بشكل انتقائي متعمد و اعادة تشكيلها من خالل التركيز على جوتنظيمها و 

 .(348ص ،1338 السيد،و  )مكاوي تسليط الضوء عليها أوغير مرغوب التركيز عليها 

 ية اإلعام األطرتعريف 

ر أط، و يأطر، أطرالغويا يشتق من الجذر )أطر(،  طارمعاجم اللغة العربية، فإن اإل إلى استناداً 

 (5151)معجم المعاني الجامع،  عطفه، حناه غيره: أوأطر العود و ا. إطار جعل له  الشيء:

برز ت أومن خالل طرق وأساليب تحدد  ،قضية ما أوالحديث عن موضوع  اصطالحًا بأنه " ويعرف

ى )أحمد، أخر  أفكارتتجاهل مجاالت و وفي الوقت ذاته  ،بعينها في هذا الموضوع أفكار أومجااًل معينًا 

 (04، ص5113

 ية االتصالعبارة عن عملية تفاعلية بين أطراف ومكونات عمل" بأنه طاروعرف أحمد زكريا اإل

بعض جوانب ية لاإلعالمالجماهيري يحكمها سياق ثقافي معين، تبدأ بانتقاء القائم باالتصال والوسيلة 

ي ضوء معايير ف ،باستخدام آليات وأدوات أخرى ،الواقع والتركيز عليها ببروزها في نصوصها المختلفة

إما بتبنيه لهذه  ،للتأثير في استجابات الجمهور تجاه محتوى هذه النصوص ،ومتغيرات مهنية وأيديولوجية
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العمل  وأالعمل على إعادة تأطيرها وفقًا لمعايير وعوامل مختلفة  أوالجوانب بدرجات ومستويات مختلفة 

 .(81، ص5118)عويس،  نقاًل عن ه "أفرادعلى إعادة تأطيرها وفقًا لمعايير وعوامل خاصة ب

انتقاء متعمد لبعض جوانب  ،ي لقضية ما يعنياإلعالم طار( " فاإل1338 السيد،و  ي)مكاو وبحسب 

كلة محدد في توصيف المش باستخدام اسلو ي و اإلعالمبروزًا في النص  أكثر القضية وجعلها أوالحدث 

 .ها وتقييم ابعادها وطرح حلول مقترحة بشأنها "أسبابوتحديد 

ائم يقوم بها القعملية  ،بأنه ياإلعالم لإلطارإجرائي  تعريفخالص من خالل ما سبق يمكن است

وانب ج إبرازمن خالل  ،محددة أهدافلتحقيق  ،ويقوم بموجبها بترتيب عناصر المحتوى ،باالتصال

ياسة وبما يتناسب مع الس ،لقائم باالتصالوأيديولوجية ا أفكاربما يتناسب مع  ،فاء أخرىخوا   ،معينة

 ية.اإلعالمالوسيلة  أوالتحريرية واأليدولوجية للمؤسسة 

 يةاإلعام األطرنواع أ

توجهات الفكرية لاسبب اختالف السياسات التحريرية و ية باإلعالم لألطرتختلف تصنيفات الباحثين 

                     ي:هية اإلعالم األطرتصنيفات  أبرزن أال إ ،المجتمع وغيرها من العواملوالجمهور و  اإلعالملوسائل 

(Iyengar & Simon, 1993, 365- 376)، (،516-510، ص5116 الدليمي)، والسيد، )مكاوي 

 (133، ص5113

 ألطراهم تصنيفات أنه يعد من أال إ ،اإلعالمفي بحوث  اً حديث طاريعتبر هذا اإل :المحدد طاراإل 

المحددة تركز في عرض  األطرن أ إلى  (Iyengar & Simon)شار كل منأية حيث اإلعالم



13 

ي شرح القضايا من خالل طرح نماذج محددة ووقائع محددة أالقضايا المثارة على نماذج ملموسة 

 .االرهابية األعمالضايا شخصية مثل حوادث االغتيال و وجعلها ق

 معايير ها بالفي سياق عام مجرد يقدم تفسيرات عامة للواقع ويربط حداثيشاهد األ :العام طاراإل

لى المستوى ناع عفي كبيرة لفهم المشكالت وتقديم الحلول واإلق أهمية، وله السياسية والثقافية

 البعيد.

ت العامة، الالالتجريد، ويقدم براهين ود أوهو يعالج القضايا المثارة في سياق يتسم بالعمومية و 

 .االقتصادية أوالسياسية  وضاعاأل إلى سبابارجاع األ مثل:ًاً  أوسع لها ويقدم وصف

 تنافسي يحمل طابع الصراع الحاد وقد تتجاهل الرسائل  إطارعرض الحدث في  الصراع: إطار

 ،فهدااألفترصد المصالح قبل أن ترصد  الصراع، إبرازية عناصر مهمة في سبيل اإلعالم

 والمنتصر والمهزوم.  والرابح،وتقاس الرسالة غالبا بمقياس الخاسر 

 من منطلقها االستراتيجي لوضعها في صيغة معينة وتفسير  حداثاالستراتيجية: يرى األ إطار

 فهم مشترك للبيئة المحيطة.  إلىالمشكالت للوصول 

 صاغ والعاطفية العامة لت انيةاإلنسمن منطلق تأثيراتها  حداثيرى األ :اإلنسانيةاالهتمامات  إطار

 الرسائل بعد ذلك بقوالب وقصص درامية ذات نزعة عاطفية. 

 الوقائع في سياق النتائج االقتصادية التي نتجت عن  طاريضع هذا اإل االقتصادية:النتائج  إطار

تصال فالقائم باال والمؤسسات،والدول  فرادالمتوقع على األ أوويشير للتأثير الحاصل  حداثاأل

ًا ارتباط وأكثرفاعلية على الجمهور  أكثرية اإلعالميستخدم الناتج المادي لجعل الرسالة 

 بمصالحهم.
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 ية اإلعام األطرسمات 

 ،5118 )عويس،ية اإلعالم األطرن تتسم بها أ( معايير يجب Cappella & Jamiesonاقترح )

 (:31-31ص 

 .وخصائص لغوية  مميزاً  ً ية تصورااإلعالم األطريجب أن يكون لدى  -1

 .يةاإلعالمفي الممارسة  يالحظ اإلطاريجب أن  -5

 .خرىات األطار اإلبشكل موثوق به عن  طاراإليجب أن يكون هناك احتمال لتمييز  -3

القضية، على سبيل المثال يكون معترف به من  أويجب أن يكون لديه صالحية تمثيل الحدث  -4

 .وليس مجرد تلفيق من قبل الصحفيين خريناآلقبل 

 ي اإلعام طارنظرية اإل أهمية

 (:0ص ،5113، )مزروع ي فيما يلياإلعالم طارلنظرية اإلا أهميةتتمثل 

المختلفة  حداثاألو تفسير الجمهور للقضايا  على التأثير في كيفيةفي قدرتها  األطر أهميةتتحدد  -1

 .خرىأعلى قضايا معينة دون  وتسليط الضوء من حوله

سلوبًا أ األطرفي الصراعات الدولية حيث تعد  حداثاأل إدراككبناء ذهني يسهم في  األطر أهمية -5

 حداثمعنى على األ األطرفي السياق الدولي، كما تضيف  اإلعالممكانة وسائل  ختبارال مالئماً 

م ببناء معنى قو تضًا يأنما إ ،ال يقتصر دورها على مجرد تقديم المحتوى اإلعالموالقضايا، فوسائل 

 أودث معين ح وحصرها لتغطية اإلعالمبلفت انتباه وسائل  األطرفتقوم  خباري،اإللهذا المحتوى 

 .ه ومعتقداتهأفكار و خر وفق ما يتناسب مع سياسات القائم باالتصال آجانب معين دون 
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من خالل مفردات  ،هدم معالم أي نص إعالمي أوفي مدى قدرتها على بناء  األطرتبرز قوة  -3

 .ومصطلحات متناقضة

هم دور في ف أساسياً  طاردورًا مؤثرًاً  في عملية تشكيل الواقع، كما يعد مفهوم اإل األطرتمارس  -4

  .تشكيل الجدل حول الموضوعات والقضايا المختلفة في اإلعالموسائل 

 (Wolfsfeld ,1991,15-18) :ياإلعام طارمتغيرات تتحكم في تحديد اإل

 .او شركة االنتاج اإلعالممدى االستقالل السياسي لوسائل  -1

 .خبارنوع مصادر األ -5

  .يةاإلعالمالممارسة  أنماط -3

ثلة بالعادات المتممن المنتجين والمؤلفين  باالتصال والثقافية للقائمينيدولوجية المعتقدات األ -4

 والتقاليد.

 ذاتها. حداثطبيعة األ -0

ية إلعالما األطرفي تحديد  اإلعالموتفترض البحوث الخاصة في هذه النظرية ان اختالف وسائل 

نحو القضايا  راءواآلة فيما يتعلق بتشكيل االتجاهات الجمهور المرتبط بكل وسيل أحكاماختالف  إلىيؤدي 

 فالماألالدراما و ي عالم . وف(301، ص1338 والسيد،الذي تم تحديده )مكاوي  طاربحسب اإلالمثارة و 

الطريقة بفيلم تناول القصة من وجهة نظره و ن كل أال إالتي تناولت الموضوع ذاته  فالمهناك العديد من األ

، كذلك عينةوتفاصيل م أحداثذلك من خالل التركيز على و  ،التي يريدها القائم باالتصال )م نتج الفيلم(

وقصص غير موجودة وتشويه الكثير من الحقائق وبث السموم بما يتوافق مع اتجاهات  أحداثيتم خلق 

ومن ابرز االمثلة على اختالف وتناقض قصص الجريمة  ،يدولوجياتهم وسياساتهم المتبعةأالمنتجين و 
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الذي اظهر   The dark knightفي السينما االمريكية هي شخصية )الجوكر( التي ظهرت في فيلم 

لى انه شخصية اجرامية قاسية ، ويحاول البطل الطيب )باتمان( على مواجهته والقضاء على الجوكر ع

، واظهر الفيلم الجانب الدرامي  5113شره ، بينما تم انتاج فيلم درامي خاص لشخصية الجوكر عام 

ى حال لوالنفسي لهذه الشخصية وحاول الفيلم تبرير اعماله االجرامية وخلق حالة من التعاطف واالسى ع

 هذه الشخصية رغم ارتكابه العديد من الجرائم المبررة والغير مبررة.

المتمثلة بالسينما الحدث ذاته على انها فكرة  اإلعالمفمن خالل التأطير يمكن ان تعرض وسائل 

 المفتوجهات صناع األ إلىذلك  ويرجع ،وممكن ان يعرضها على انها فكرة سلبية ،وحدث ايجابي

 .مفالالسياسات المتبعة التي تتحكم في تأطير األأثرين بجماعات الضغط و ، متمعتقداتهمو 

للقطة إذ تقوم ا ،ت االتصال مالءمة لموضوع الدراسةية من اكثر نظريااإلعالم األطروتعتبر نظرية 

 طارإ، فاللقطة عبارة عن صورة ما داخل األطرنفسه الذي قدمته نظرية  طارالسينمائية على فكرة اإل

يتحقق عن طريق عدسات المصور وبتوجيه من المخرج كي تتحقق داللة معينة، كلقطة الوجه الحزين، 

لية، فإن ك أوالشارع المزدحم، وبينما تحمل كل لقطة داللة قد تكون جزئية  أولقطة البيئة الخضراء،  أو

ئي، ها العمل السينماالتي خطط ل فكارجملة من األ أومجموع هذه اللقطات تكون معا مشهدا يحمل فكرة 

لى حيث تقوم هذه النظرية ع ،ياإلعالمالمحتوى  أنماطفي مختلف  األطروهذا مطابق لما تفسره نظرية 

، ويعطي لها معنى معينًا ( يحدد معناها ومغزاهاإطارضمن ) والوقائع في نسق معين حداثوضع األ

يل ، وفي هذه الدراسة سيتم تحلالفيلم دون غيرها أحداثعض جوانب لقاء الضوء على بإوذلك من خالل 

ذا التي يتم من خاللها ه يةاإلعالم األطرالمعاصرة و  يكيةاألمر الجريمة  فالمودراسة الموضوع الخاص أل

 يكيةاألمر ة السينمائي فالممعين لتناول األ إطارتبني  أو إبرازحيث يمكن  األطرهذه  باختالف، المضمون
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على كيفية حدوث  أوالضحية  أو، وقد يكون ذلك من خالل التركيز على المجرم لموضوع الجريمة

 فالمالكامنة وراء قيام المجرم لفعل هذه الجريمة وكيف عالجت األ سبابالتركيز على األ أوالجريمة 

 ؟وضعته إطارموضوع الجريمة وبأي  يكيةاألمر 

 التطور النشأة و  السينما:

والنحت  مبعد الفنون الستة التي ظهرت قبلها من الموسيقى والرس، رف السينما بالفن السابعتع

وضع تصورات و  وتجسيد الواقعهذا الفن مجاال واسعًا للتعبير واالبداع . ويعتبر والشعر والرقص والعمارة

 .الفيلموخلق صور ومعاني كما يريدها صانع 

فقد  نتائجها تصب في هذا المجالاالختراعات التي كانت لتجارب و السينما خالصة للعديد من ا دتع

م توماس ويرجع الفضل للعال ،كان )الكينتوسكوب( من اكثر االختراعات التي طورت على صناعة السينما

مجال لشخص ال، ويتيح هذا االختراع مطبق الحقيقي له هو وليام ديكسونن الأال إ ،اديسون لهذا االختراع

بشكل أكثر فاعلية وأقل تكلفة، ومن ثم قام االخوين  سلةواحد باستعراض مجموعة من الصور المتسل

خالل تمكنهما من عرض مجموعة  من فالمكبيرة في مجال صناعة األنقلة نوعية و  أحداثب الفرنسيين

مثل فيلم اوجست  ،دقيقة ونصف لكل فيلم إلىما بين دقيقة القصيرة والتي كانت تتراوح مدتها  فالممن األ

 سيوتات جنوب فرنسامدينة لل إلى هما الصغير وفيلم وصول قطارته وهمها يطعمان ابنوزوج

(Science and media museum, 2009).                 

ابع الثابتة وتحريكها بشكل متت صورال مجموعة من صامتة عن طريق عرض كانت بدايات السينماو 

شريط سينمائي  بعرض( Lumiereخوين لوميير )، وقام األ1830وكان ذلك في باريس عام سريع و 
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 ضعدة عواصم اوروبية قبل ان يعر  في بشاشةمجهزة تم عرضه في مسارح عادية مدته ثالث دقائق و 

 .(133، ص5113، )دليو يكيةاألمر في الواليات المتحدة 

 ،الستمتاعانت مصدراً مهم للتسلية و كاو  ،انحاء العالممختلف نتشرت السينما في ا اً وبعد عشرين عام

عاية والتربية الد ألغراضواصبحت تستخدم  ،السياسيينوجذبت العديد من الممولين والفنانين والعلماء و 

 .(10ص ،5111 ،)نحاس( نقال عن 1336 ،سميثوالبحث العلمي )

وكانت  ،رحياتالمسدب والروايات و ها ومضامينها من األأفكار تستلهم  في بداياتها كانت السينما

قومون بالتحرك م الممثلين وهم يحيث كانت الكاميرا ثابتة اما ،أثرة بتقنيات المسرحمتتقنياتها متواضعة و 

، 1313نما على هذه الحالة حتى عام استمرت السيكأنهم موجودين على خشبة المسرح، و و ل التمثيو 

بأن ايمانه  تيجةوذلك ن ،يكي " اودوين بورتر" بتصوير اول فيلم بكاميرا متحركةاألمر حين قام المخرج 

بالتالي و  وتشعرهم بأنهم مشاركين في الفيلمحجم اللقطات لها تأثير هائل على الجمهور حركة الكاميرا و 

حيث تم  1356غير ملونة حتى عام ظلت السينما صامتة و . و يف نوعًا من الواقعية على الفيلمتض

 ،فالملأل افهداألض و غراتنوعت األوبدأ االهتمام والتركيز على هذا الفن الجديد و  ،تسجيل اول فلم ملون

 فالم، حيث ظهرت األوالرأي العام التأثير على الجمهور إلىا ما كان بهدف التسلية ومنها هدف هفمن

 .(141-133، ص 5113 )ديلو الروائية فالمثم األ اإلخبارية
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 وتأثيرالسينما وسيلة اتصال 

لى ع عملية التأثير مهم فيو  فعاالً ذ تمارس دورًا إهم وسائل االتصال، أينما واحدة من الس دتع

هم جهد كبير لف إلىتحتاج ال و  ،من الجمهور الجمهور والرأي العام وذلك لمخاطبتها فئات مختلفة

سهل توصيل من ال أصبح ،سالمالبوبسبب استخدامها للمؤثرات المرئية والصوتية والديكور و  .مضمونها

جعل  الذي األمر ،الترفيها على التسلية و السينما في قدرته، كذلك تتسم راء للجمهوروالمعاني واآل فكاراأل

 أم منهاوس سيآخبار الحروب والمأمن  ور الذي اكتفىمحببة من قبل الجمهلها قاعدة جماهيرية واسعة و 

 ويبتعد عن الواقع المرير. عن وسيلة ترفيه ينفس بها عن ذاتهصار يبحث و 

 األمر ،خلق صور نمطية بطريقة غير مباشرةو  أفكارست خدمت السينما لمصالح سياسية وبث او 

 .خرىاف األاألطر المعادية و  فكارالذي جعلها سالح لمواجهة األ

ي سلب وأخرى بالتأثير على الجمهور بشكل ايجابي أوتقوم السينما مثلها مثل اي وسيلة اتصال 

وتشعل نفسية الحسب طبيعة الفيلم وحسب سياسة وايدولوجية المؤلف والمخرج، فهي تلبي حاجات الفرد 

، كذلك النقاشاتو  فكاركما تخلق جو وبيئة مناسبة لتبادل األ، تثير فضولهو  الرغبة داخله لمعرفة المزيد

 اتقافث معرفة مختلف من ائل التي تغذي المعرفة العلمية وتزيديمكن اعتبار السينما واحدة من الوس

 أنهاكما  ة،المتنوع فكاراألعلى الثقافات و  واالطالع مكن التعرفي ،فالماألالسينما و  ، فمن خاللالشعوب

 فكاراألموم و فتستطيع السينما بث الس ،ما من الناحية السلبيةأ .التاريخو  حداثتعتبر مرجع مهم لتوثيق األ

يات وتشويه صور العديد من الشخص كذلك تستطيع تزييف الحقائق والتاريخ ،الجمهور إلىالخاطئة 

 السينمائية التي تتحدث عن األعمال، لذلك يوجد العديد من فالمصناع األ هما يريد واألحداث بحسب

 .تناول الحدث من وجهة نظرهيفيلم الن كل أال إالحدث ذاته 
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  يكيةاألمر الفيلم في السينما 

معدات و بأمكانيات متواضعة  العالم،بدأت السينما االمريكية كغيرها من السينما في مختلف دول 

الدول  كبرأصبحت من أوتطورت بشكل كبير مستغلة انشغال دول العالم بالحروب والمأسي حتى  بسيطة

لسينمائية في ا فالمالعديد من األ إلنشاءبدأ التوجه  1314مع حلول عام و  والمنتجة لألفالم،المصدرة 

سلوب السرد أطول و أ فالمصبحت األأوقد  .يكيةاألمر وروبا والدول االسكندنافية لتنافس السينما أكل من 

ل مشاهدة هذه مقاب األموالتشكل لدى الناس االستعداد لدفع ة القصص هو السائد في تلك الفترة، و ورواي

لكثير ، كانوا على استعداد الستثمار اوبعد النمو الكبير الذي شهدته آنذاكوكان صناع السينما  ،فالماأل

وتوزيعها مما دفع المطورين لهذه الصناعة ببناء استوديوهات  فالمفي انتاج وصناعة األ األموالمن 

المسارح ودور االوبرا  وبشكل قويمما جعلها تنافس  فالموصاالت عرض خاصة لأل لإلنتاجضخمة 

 (.1336، )سميث

طاعت حيث است ،وروبية في الحرب العالميةانشغال الدول األ يكيةاألمر انتهزت الواليات المتحدة 

فقامت  ،عف السينما االوروبية بسبب الحربان تترك اثرًا بارزًا وبصمة خاصة بها في ظل انشغال وض

نها الرائدة أهنت حيث بر  ،والسينما فالمبفرض نفوذها على مجال صناعة األ يكيةاألمر الواليات المتحدة 

ا فرصة تاح لهأالذي  األمر ،سواق العالميةقادرة على تحقيق مكانة مهيمنة على األ وأنها ،في هذا المكان

 (.53-58، ص1336، )سميث فالممستخدمة في صناعة األللتطوير وزيادة التقنيات ال أكبر

 المنتجة من قبلها تكتسحالقادمة و  فالم، مما جعل من األهوليود إلى فالماتجهت مراكز صناعة األ

، على الرغم من وجود منافسين كانوا على قدر تحمل المنافسة الضارية وقتنا هذا إلىية االسواق العالم
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فقد كانت  ،الروائية فالمالسينما االيطالية والتي كانت رائدة في مجال األ إلىما بالنسبة أ .مع هوليود

 إلىؤهلها لحالة تفي فرنسا والدول االسكندنافية لم تكن ا األمرلك كذ الحين،مهددة باالنهيار في ذلك 

ي اليابان فقد تطورت السينما فيها بشكل معزول تجاريًا عن باقما االتحاد السوفييتي و أقرانها، أمنافسة 

 الدول )المصدر نفسه(.

التي كانت و ساسي في السينما المصرية أفي الدول العربية فقد تمثلت بشكل  فالمما صناعة األأ

ندرية ينمائي في االسك، حيث كان اول عرض ساليوم إلىنذ بداية ظهورها م فالممواكبة لمجال صناعة األ

 (.5117، السقا) 1317تم عرض اول فيلم وثائقي مصري عام و  1836عام 

واستحدثت نظام النجوم الذي اعطى بعدًا  ،وانتاجها فالمواستمرت هوليود في زعامة صناعة األ

ول د، فقد عمدت هوليود على استقدام الممثلين والتقنيات الحديثة من الالتمثيلي على الشاشة لألداءيدًا جد

خر قامت العديد من الدول بمحاولة مواكبة تطور تقنيات . وفي الجانب اآلاالوروبية لتؤكد على هيمنتها

في مجال  ور الفني والتقنيواستطاع االتحاد السوفييتي تصدر طليعة التط ،هوليود من خالل تقليدها

 (.31ص  ،1336 ،نذاك )سميثآوالسينما  فالمصناعة األ

لمؤرخين اتقنياتها وامكانياتها، وقسم النقاد و  أثرهاراحل تطورت على بعدة م يكيةاألمر ومرت السينما 

 مراحل:ثمانية  إلى يكيةاألمر عصور السينما 
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  2822 إلى 2981الريادة عصر  .2

يات حديثة قنتوكانت ال ،مخرجون االوائلالو ى األولصناعة الفيلم، الكاميرا  بدايةالبداية، هو عصر 

لبعض  تسجيالت أوخبارية إكانت وثائقية  فالماألفمعظم  ،ولم تكن هناك اصوات على اإلطالق ،وجديدة

 (.5111، في ذلك الوقت بين الدقيقة والثالث دقائق )فاضل فالموتراوحت مدة األ ،المسرحيات

  2801 إلى 2822الصامتة  فاماألعصر  .0

بل كان  ،ولم تكن المرحلة صامتة بالكامل ،المرحلة بكثرة التجارب في عمليات المونتاج هذه تميزت

بينما لم يكن هنالك حوار على اإلطالق في هذه  ،خاصةالصوتية المؤثرات الهناك محاوالت الستخدام 

 .(5111 ،فاضل) المرحلة

ا بداية ويعد هذا أيض ،المسرحية تدريجيا تتراجع لتحل محلها الدراما الروائيةت التسجيالت أوبد

، الذي لنل شارلي شابالممثاألسماء الشهيرة في هذه المرحلة  ومن، التاريخيذات الطابع  فالمالمرحلة لأل

وبدأت ( 11ص، 5116 )صالح، ه الصامتة وحقق شهرة واسعة في مختلف دول العالمأفالماشتهر ب

 ،المتعو على الجمهور بهدف التسلية ى وعرضها األولها الصامتة أفالمبصناعة  الناشئةات االنتاج شرك

 .(10 ، ص5111ش ربحًا وأقل جهدًا )دعو  أكثرووجدت الفرق المسرحية الجوالة في هوليوود مهنة 

 2892 إلى 2801رحلة ما قبل الحرب العالمية الثانية م .3

هذا العصر بأنه  واتسم، 1357عام (مغني الجاز)أول فيلم ناطق بعنوان  بإنتاجبدأ هذا العصر 

 نياتالثالثي أفالمكما شهدت  ،الناطقة المتنوعة فالموتم إنتاج العديد من األ ،عصر الكالم والصوت
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كما برز في هذه المرحلة  (.5111 ،فاضلوبدا إنتاج الرسوم المتحركة ) ،استخدام أكثر لأللوان

ى االنتاج التركيز علزدادت اهميتها و اتزداد و  فالمت نوعية األأك جابل وبدر النجوم مثل كالانتشار اسماء 

، 5116 )صالح، والممثلين فالمافسة بين صناع األالتي زادت من المنخاصةً مع ظهور جوائز االوسكار 

 (.11ص

 2819 إلى 2891مرحلة العصر ال هبي الفيلم  .9

ا بشكل الكوميدي زدهرتا، حيث فالمتغيرات كثيرة في صناعة األة حدثت الحرب العالمية الثانيأ

 ، ولم يكن هناك استخدام كبير للمؤثراتالرعب أفالمالسينما كما انتشرت  عرش وتربعت علىملحوظ 

ال العلمي وهو فيلم الخي فالمكما ظهر نوع جديد من انواع األ ،الخاصة بسبب ارتفاع التكاليف االنتاجية

 .(5116 )صالح، 1301في عام 

  2811 إلى 2811االنتقالي للفيلم  العصر .1

حيث ظهرت في هذه المرحلة العديد من  ،شهد هذا العصر مرحلة نضوج الفيلم بشكل حقيقي

ما عملت على كبدأت السينما بمضاعفة انتاجها و  ،الديكورجهيزات الفنية المتطورة للفيلم كالموسيقى و الت

 .(158ص، 5113، تقوية كيانها )نايلي

من خالل هوليود، واشتدت المنافسة بين السينما  يكيةاألمر تدخل الواليات المتحدة  فالمت األأوبد

لمصاحبة فنون االخرى اكما برزت ال ،الملونة فالماأل انتشرتو  ،جودتهوالتلفزيون حول نوعية االنتاج و 

 .(15ص ،5116 )صالح،الرقصات و االستعراضات كالديكور و 
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 2818الو  2811العصر الفضي للفيلم  .1

 فالمانتشار تلك النوعية من األ وبسبب "،كاليدو بوني " و "الخريج"فلمي  بإنتاجبدأ هذا العصر 

بيض ألا فالمانخفضت نسبة األكما  ،نظمة جديدة للرقابةأ تظهر  ،العامة خالقالناضجة الخارجة عن األ

ث اصبحت حي ،امكانيات هوليودوتطورت تقنيات و  ،المنتجة في تلك الفترة فالممن األ %3 إلىسود األو 

وجذبت  ،اتهاوتوسعت استوديوه ،واحتلت االسواق العالمية ،ذات الميزانية الكبيرة والصغيرة فالممصنع األ

 .(63، ص5111، )فاضلالممثلين والنجوم من مختلف انحاء العالم 

 2888 إلى 2892العصر الحديث للفيلم  .1

لحديثة نيات االتقالذي يعد اول اسهام للكومبيوتر و  "حرب النجوم"بدأ هذا العصر عندما تم انتاج فيلم 

كنها ، لالميزانية الضخمة بداًل من النص اعتمدت هذه المرحلة علىفي تصميم المؤثرات الخاصة، و 

لم توالت االنتاجات السينمائية في شتى انحاء العاو  .فالماحتفظت بالقدرة على انتاج نوعية جيدة من األ

هي  يكيةمر األ. ولم تكن الواليات المتحدة تبار السينما وسيلة لنقل الثقافةعلى اع ،مريكاأوخاصة في 

ال وانشغ ،ى ومجرياتهااألولن الحرب العالمية أال إ ،ى من ظهور السينمااألولالرائدة خالل السنوات 

 يكيةألمر اوانفردت الواليات المتحدة  ،ورباأتوقف انتاج االستوديوهات الكبرى في  ىإلادى  ،االوربية لالدو 

ما  ، ومنذ ذلك الحين اصبحت هوليود تنتجفالمالمي فيها على األبالسوق الدولية التي ازداد الطلب الع

 .(64، ص5111 فاضل،المتداولة في انحاء العالم ) فالممن األ %81يقارب 

 ناآل إلى 0222العصر الحالي للفيلم  .9

غيرت  خاصة بعد الثورة التكنولوجية التي ،بشكل كبير وتطورها فالماتسم هذا العصر بانتشار األ

عر اد( الذي يشبعثالثي األ )التصويرظهور تقنية و  ،الخيال العلمي أفالمشهد هذا العصر كثرة ف ،لمالعا
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 ،قتهادانتاج الرسوم المتحركة وجودتها و ، كما شهد تطور كبير في مجال جزء من الفيلم كأنهالمشاهد 

فارس  ل السينمائي وسلسلةعالم مارف أفالممثل  ،فالماالبطال الخارقين على سوق األ أفالمسيطر نمط و 

 .على مر العصور فالممن انجح سالسل األ وهمالظالم 

  يكيةاألمر  فاماأل أنماطاصناف و 

 برزها:أ يكيةاألمر السينمائية  فالمعديدة لألهناك تصنيفات 

 الصامتة فاماأل

 تعرض على شكل صور متحركة ال فالمحيث كانت األ ،السينمائية فالمانواع األ ائلاو يعتبر من 

 .قىوالموسي حداثوتعتمد اعتمادًا كامال على الحركة واأل ،تحتوي على اي نوع من انواع الحوار داخلها

تشارلي شابلن الصامتة التي حققت شهرة واسعة  أفالمالصامتة سلسلة  فالمعلى األ األمثلة أبرزومن 

 أبرزهاالصامتة  فالمالعديد من األ يكيةاألمر الواليات المتحدة في  أنتجكذلك  وكبيرة،

(Girl from nowhere.) 

 الرسوم المتحركة أفام

رها من االجسام غيالفوتوغرافي للدمى و مال التصوير الرسوم المتحركة بأنها عملية استع أفالمتعرف 

اهتمامًا كبيرا  القت ،وبعد تطورها ،المراهقينالرسوم المتحركة الصغار و  أفالم وتستهدف .ثالثية االبعاد

ويعتبر  (.53ص ،5117، عن خضرنقاًل  1337، ور بكافة مراحله العمرية )جاكسونمن قبل الجمه

 سومؤس "،وهو مبتكر شخصية " ميكي ماوس ،م المتحركةهم الرواد في مجال الرسو أ أحدوالت ديزني 

متحركة ال فالماأل وتعتمد ،نواعهاأبكامل  فالمج األانتثم تطورت إل ،الرسوم المتحركة إلنتاجشركة ديزني 
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من   (Toy story)أفالم. وتعتبر سلسلة ساسي على الحركات والموسيقى والمؤثرات البصريةأبشكل 

 التي حظيت بشعبية كبيرة لدى الكبار والصغار. المتحركةالرسوم  أفالمشهر أ

 الكوميدية فاماأل

ا تكون الحبكة ، كماالنفعاليةو التسلية والضحك وعادة ما تتسم بالمبالغة  إلىالتي تهدف  فالماألهي 

 حداثاألو  وتستخدم اسلوب تداخل العالقات ،قدٍر عالي من التركيز واالنتباه إلىفيها خفيفة وال تحتاج 

ل الكوميديا انواع مث إلىالكوميدية  فالم. وتنقسم األالنكات بشكل كبير إطالق إلى باإلضافةوتشابكها 

لكوميدية ا فالمتحظى األو  ،الكوميديا الرومانسيةالتي تحاكي الواقع بشكل ساخر و  (الساخرةالسوداء )

 فالمنواع األأ أكثرتعتبر من  ألنها ،اقبال كبير من قبل الجمهور بشكل مختلفبنسب مشاهدة عالية و 

 يلمالكوميدية ف يكيةاألمر  فالماأل أبرزقدرة على الترفيه عن النفس وطريقة جيدة للتسلية ومن 

(Dumb and dumber.) 

 الرعب أفام

 القلق في نفس المشاهد من خالل عرض قصصهذه على اثارة الرعب والتوتر و  فالمة األتعتمد نوعي

 .(550، ص5117،عن خضرنقاًل  1337 جاكسون،التعذيب وغيرها )الجن و مخيفة مثل االشباح و 

 (The Exorcism of Emily Rose) على قصص حقيقية مثل فيلم فالموتستند الكثير من هذه األ

 خذهاألالذي يتناول قصة فتاة بدأت بالتحدث بلغة غربية وظهرت عليها تصرفات غير مألوفة فقام والدها 

 القسيس لينتهي بها المطاف ميتة. إلى
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 والخيال العلميالخيال  أفام

 نسانبمخاطبتها خيال اال فالمتتميز هذه األ.  (Fantasy)الفانتازيا نسبة لكلمة أفالمكما تعرف ب أو

محتملة وتتعدى الحدود المكانية فيها غير  حداث، وتكون األوابتعادها كل البعد عن الواقع والمنطق

 ،5117 عن خضر،نقاًل  1337 جاكسون،الدهشة )استخدام عنصر التشويق و  إلى باإلضافة ،الزمانيةو 

اهر وظو الخيال العلمي التي غالبا ما تكون تتحدث عن جوانب علمية  فالماما بالنسبة أل .(163ص

 إلى شيئايف تض ألنهابنسب مشاهدة عالية  فالمتحظى هذه األو  .ليها بعدإخارقة لم يتم التوصل  علمية

 5114في عام . و بداعيوالتسلية وتحفز التفكير اإلاالثارة اعتمادها على الخيال و  إلى باإلضافةالمعرفة 

والذي  (Interstellarالفيلم الذي كان بعنوان ) بإخراجنوالن(  )كرستفوريكي الشهير األمر قام المخرج 

عرض فيه المخرج تصورًا عن شكل الثقب االسود معتمدًا على الدراسات الفيزيائية والفضائية التي قام 

ورة ول صأبعد مرور عدة سنوات تم التقاط الحقا و  نظره،ب االسود من وجهة بها ليعرض شكل الثق

 ن.المخرج نوالسود في الفضاء وكانت قريبة جدًا من الصورة التي تصورها وتخيلها للثقب األ

 والموسيقيةالغنائية  فاماأل

 ،شكل كاملب والرقص د السيناريو والحوار الخاص بها على الموسيقى واالغانيمالتي يعت فالمهي األ

الفيلم  حداثأ، وترتبط االغاني المعروضة في الفيلم ارتباطًا وثيقًا بقرب ما يكون للعمل المسرحيأوهي 

شتهرت في الغنائية التي ا فالمشهر األأمن  Grease)) يعتبر فيلمو  حداثوتشكل جزاءًا من الحوار واأل

ية . وبعد النجاح الذي تلقاه والشعبفالمنقلة نوعية في هذا النوع من األ وأحدثثمانيات القرن الماضي 

 .فالممثل هذا النوع من األ إلنتاج، اتجهت العديد من شركات االنتاج التي حصل عليها
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 والماحمالحروب  أفام

 المفغالبا ما توثق هذه األو  ،الصراعات بين االممعن الحروب والمعارك و  فالمتتحدث هذه األ

ية وميزانية تكلفة انتاج فالم، ويتطلب انتاج مثل هذه األحقبة معينة من الزمن القديمو  التاريخية حداثاأل

الديكورات والكثير من الممثلين  إلى باإلضافة ،كوادر انتاج ضخمةلما تحتاجه من ممثلين و  عالية

الحروب المالحم و  أفالم أبرز. ومن (433، ص5117،عن خضرنقاًل  1337 جاكسون،)الكومبارس و 

)وليام واالس( الذي يثور على  األسكتلنديه حول المناضل أحداثالذي تدور  Braveheart)هو فيلم )

 . االنجليز سعيًا لالنتقام من مقتل والده وشقيقه

 كشن()اآل ثارةواإل  الحركة أفام

على  فالموتركز هذه األ ،كثر من النص والحوارأعلى عنصر الحركة  فالميعتمد اسلوب هذه األ

لمشاهد تجعل ا التي سرعة عرض اللقطات إلى باإلضافة ،حبس االنفاسالمجازفة والمخاطرة والمطاردة و 

 أفالموتعتبر سلسلة  .(55، ص5117، عن خضرنقاًل  1337 جاكسون،منشدًا للفيلم طوال الوقت )

Mission   impossible  لهذا  جزاء متسلسلةأ 6حيث تم انتاج  ،االثارة أفالمعلى  األمثلة أبرزمن

 شعبية من قبل الجمهور.الفيلم لما حققه من نجاح و 

 الوثائقية فاماأل

عيدًا عن التمثيل بتفاصيلها ب حداثوهو ما يعرف بالفيلم الذي يوثق األ الوثائقي أوالفيلم التسجيلي 

ول من أو  .المهمة والقضايا المثيرة للجدل حداثلتوثيق األ فالماأليستخدم هذه النوع من و  .والتزييف

)جاكسون،  1356استعمل هذا المصطلح باللغة االنجليزية هو )جون غريرسون( في مقال انتشر عام 

 لىإستندًا ويعرض الفيلم الوثائقي الحقائق والمعلومات م .(138، ص5117، عن خضرنقاًل  1337
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 .، كذلك يعرض روايات وتفسيرات اصحاب الخبرة والشهوداألمرين في المعنيالحديث مع المختصين و 

يقوم عليه  لروتين الذيكسرًا لنوعًا من المصداقية و  إلضفاءعهم كما يقوم الفيلم بعمل مقابالت مصورة م

ل بعيدًا فسير وتحليت إلىالحقيقية المثيرة للجدل والتي تحتاج  حداثفيلم الوثائقي باأل، كما يهتم الالفيلم

الوثائقية التي تناولت  فالماأل أشهرمن  (Planet Earth). ويعتبر فيلم عن المؤثرات والتمثيل والتلفيق

 المناظر أجمل مستخدماً  ،وجميلموضوع نشأة االرض وكل ما يعيش على هذه االرض بشكل فاتن 

 .ت التي تعيش معنا على هذا الكوكبغرب المخلوقاأعرض  إلى باإلضافة، الطبيعية الخالبة

 رعاة البقر أفام

 ،(يكياألمر الغرب  أفالمي أيسترن )وهي المرادف لكلمة و   (Cowboy films)بـ باإلنجليزيةتعرف 

 مع وجود شخصيات وعناصر معروفة وثابته مثل اً وتشويق ثارةً إا كثرهأنواع و األ قدمأوتعتبر واحدة من 

عتبرونه ي ألنهم ،فالمهذا النوع من األ ناألمريكييويفضل الكثير من  .رعاة بقر(وجود )مسدس وخيول و 

ومن  (111ص ،5117خضر، عن ) نقالً ( 1337 )جاكسون،نمط حياتهم نوع من تراثهم وتاريخهم و 

 (.to Yuma 3:10رعاة البقر هو فيلم ) أفالم أشهر

  والعصاباتالجرائم  أفام

على  فالموتصنف هذه األ .الشريرة والمخربةالفاسدة و  األفعال إطارفي  فالمتدور قصص هذه األ

 .غيرها، قتل وتعذيب و ئم المختلفة مثل جرائم سرقة بنوك، خطفنواع الجراأسوداوية تعرض  أفالمنها أ

ة الجوهرية وغالبًا ما تشكل الجريمة النقط ،ثارةتتسم بالتشويق واإل نهاأكما  ،عن الواقع فالموتعبر هذه األ

الجرائم والتصدي  ونتائج هذه مرتكبيها وعالقته بالضحيةدور قصة الفيلم عن هذه الجريمة و وت ،في الفيلم
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 (Murder on the Orient Expressالتي تتناول موضوع الجرائم هو فيلم ) فالماأل أبرز. ومن لها

 .كريستي( )اجاثاالمقتبس من رواية الكاتبة البوليسية 

يرة تداخلت خونة األفي اآل هنأنالحظ  ،لغازاألالجمهور وتفضيلهم لقصص الجرائم و  قبالإوبسبب 

حورها جريمة الرومانسية التي يكون م فالمنتاج الكثير من األإحيث تم  ،فيما بينها فالمنواع األأتقسيمات و 

الوثائقية التي تتحدث عن تفاصيل جرائم  فالمتم انتاج العديد من األو  .The tourist (2010)م مثل فيل

ويكاد ال يخلو  ،American murder: the family next door (2020)مريكا مثل فيلم أشهدتها 

الخالص سبيل للنجاة و  تكونو  هاأحداثن لم تكن محور الفيلم بل تتداخل في ا  ي فيلم من وجود جريمة و أ

 .The great Gatsby (2013)مثل فيلم 

 السينما بين الواقع و  الجريمة

 مفهوم الجريمة في الواقع .2

، حالة قانونية ن تكونأتصادية قبل االقة والسياسية و نفسيالجريمة من الظواهر االجتماعية والتعتبر 

لجريمة حيث ارتبطت ا ،فهي ظاهرة طبيعية تالزم الحياة حيثما وجدت ،ومنذ بداية الخلق وجدت الجريمة

ء كانت افهي من الظواهر التي تواجه جميع المجتمعات بدون استثناء سو  ،في المجتمع ارتباطَا وثيقاً 

 ،نما هي قرار اختياريإلوك اجباري هي ليست صفة وراثية وليست سمتقدمة، و  أومجتمعات نامية 

رًا مهمَا في العوامل النفسية دو كذلك تلعب النفس البشرية و  ،الشريدور بين الخير و نساني لسلوك اإلفا

ًا الفرد دور الدوافع التي تحيط بحاسيس و تلعب المشاعر واأل حيث ،تحديد الطريق الذي سوف يسلكه الفرد

 .(30ص ،5111، )الجميلي الشر أوتخييره بين طريق الخير كبيرًا في توجيه سلوك الفرد و 
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بأنها  وت عرف ( (Crimeوباإلنجليزية (41ص )عمارة،ي الذنب أمن الجر م  تأتي "لغويا ريمة "الجو 

حيث تعرف الجريمة  ،ينظر لمفهوم الجريمة من عدة جهاتالعامة و  اآلدابي فعل مخالف للقانون و أ

رادة جنائية يقرر لها القانون عقوبة وهي كل إبأنها فعل غير مشروع صادر عن  ،من المنظور القانوني

، 1331قوال وجعل له عقوبة صريحة )ليلة، واأل األفعالالقانون على تجريمه من  أوما نص الشرع 

اشباع لغريزة انسانية بطريق شاذ ال ينتهجه  فهي ،ما تعريف الجريمة من المنظور النفسيأ .(11ص

علة بشذوذ كيفي في هذه الغريزة المصحوب  أو، وذلك لخلل كمي ل العادي في ارضاء الغريزة نفسهاالرج

تيان االنها أالجريمة على  إلىوينظر االسالم  .(14ص، 1380، )رمضانفي الصحة النفسية  أكثر أو

نها أ( على 5116 االلفي،وعرفها ) ،(47، ص5118ترك فعل مأمور به )عمارة ، أوفعل منهي عنه ب

  جزائية.ما ينص عليه القانون ويحاسب مرتكبه بعقوبة  االمتناع عن عمل شيء أوعمل 

 نواع الجرائمأ

قسم كل تيمة وما يقابلها من عقوبة وجزاء، من المهم معرفة انواع الجرائم وتصنيفاتها لفهم كل جر 

حيث  المالع ولكن التقسيم الثالثي هو الشائع في معظم دول ،األخرىبشكل مختلف عن دولة الجرائم 

 :(141ص-137ص ،5116، )القصير قل كاالتيشد خطورة حتى األمن األالجرائم قسم ت

االشغال و  عدامكاإلا اشد انواع العقوبات شد الجرائم خطورة ويترتب على ارتكابهأتعتبر من  الجنايات: -1

 ونظرًا لخطورة هذه ،االغتصابالقتل، الخطف و  ،على هذه الجرائم األمثلةومن  ،الشاقة المؤبدة

تخصيص محكمة خاصة للجنايات في بعض الدول مثل " محكمة الجنايات الكبرى في  الجرائم تم

 .عمان"



35 

لكن  ،قل خطورة من الجناياتأفهي  ،المخالفاتالواقعة بين الجنايات و  األفعالتعتبر من  الجنحة: -5

 ،السرقة أولتخريب لممتلكات الغير على الجنحة هو ا األمثلة أبرزومن  ،خطورة من المخالفات أكثر

 .والغرامةويترتب عليها العديد من العقوبات مثل الحبس 

قل أس لمدة كالحب ،المخالفة للقانون ويقابلها عقوبات تتناسب معها األفعالتضم جميع  المخالفة: -3

على المخالفات تجاوز شخص  األمثلة، ومن غرامة رمزية أو ،الجنايات أومن مدة عقوبة الجنح 

 .تجاوز السرعة القصوى أوبسيارته االشارة الحمراء 

 ركان الجريمةأ

 نفسه( )المصدرساسية مجتمعة أركان أن يتوافر فيه أي يجب إجرامحتى يتصف الفعل أنه 

م وجود نص في القانون يجر ي أال بنص " إعقوبة وال من مبدأ " ال جريمة  اً مستمد القانوني:الركن  -1

 .تحديد العقوبة بناء على ذلكالفعل و 

 الفعل)عناصر وهي  ةثالث إلىيقسم السلوك الذي يجرمه القانون و  أو وهو الفعل المادي:الركن  -5

حدثت  معناها لوال الفعل لماو العالقة السببية ي الذي نتج عن الفعل الجرمي، و ثر الجرماألالجرمي و 

 .الجريمة(

وهو الركن المرتبط بنية الجاني اي ان المجرم كان حرًا في اختيار القيام بارتكاب  المعنوي:الركن  -3

 .جباراإلكراه و لجريمة وليس تحت تأثير اإلا
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 الجريمة رتكابا أسباب

والغايات الرتكاب الجريمة بسبب العوامل النفسية واالجتماعية للمجرم كذلك تؤثر  سباباأل تتعدد

اب الجرائم ارتك أسباببرز أعل ، ولة في التحريض على ارتكاب الجرائمالعوامل االقتصادية والسياسي

 .(5110، هي: )الراشد

رادعًا قويًا  حكامالدينية واألانعدام الوازع الديني وغياب التريبة الدينية الصحيحة حيث تعد القوانين  -1

 .يهابه الفرد

ي الذي يجعل الفرد يتصرف بدون خالقسرية الصحيحة وضعف في الوازع األغياب التربية األ -5

  .تفكير

حتى  جرامالبيئة الفاسدة حيث يتأثر االنسان بمن حوله كذلك يعتاد على مظاهر الفساد والعنف واإل -3

 .يصبح الفعل طبيعي ومألوف

النصب السرقة واالحتيال و  إلىاللجوء  إلىلظروف االقتصادية الصعبة التي تدفع الفرد البطالة وا -4

 .وتلبية احتياجاتهم بطرق غير شرعية األمواللكسب 

درك بدرجة كافية تجعله ي تعاطي المخدرات والمسكرات اذ ان المتعاطي ال يكون واعي لتصرفاته -0

وتحت تأثير المخدرات  إدراك أو ية دون وعيإجرامالذي يجعله يقوم بتصرفات  األمر، ما يحدث

 .الكحولو 

 عنف واالنتقامال إلىوتجعله يميل  وتفكير الفردالنفسية التي تؤثر على عقل  اضاألمر االصابة ب -6

 .ارضاء لرغباته النفسيةو 
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  فامسينما واألالجريمة في ال .0

ومميزات تجعلها واسعة لما تحمله من خصائص  اإلعالممكانة مهمة بين وسائل  السينماتحتل 

 .ذات المكان ويشاهدون القصة ذاتهاقادرة على توحيد الجمهور في االنتشار و 

علقة ا المعلومات المتنواعها ومنهأمن المصادر الرئيسية للمعلومات بكافة  اإلعالمتعتبر وسائل 

 وأتحريف  أوتقدم الجريمة بموضوعية دون مبالغة  اإلعالمغلب وسائل أن أال إ، بالجريمة والعنف

 ،، فالعنف الذي يمارسه بطل القصةيختلف الوضعفالدرامية والسينمائية  األعمالاما في  ،تحريض

النتقام ويتم ا أون " البطل" ارتكب هذه الجرائم لغاية الفوز بحبيبته أو  ،شجاعةيوصف بأنه عالمة قوة و 

ي السلوك العنيف ف لتي ال ترغبيات ابطااًل" و "شجعاناً " بينما الشخصأالتشجيع على سلوكهم بوصفهم " 

 شخصية غير مرغوب بها.وجبانة و نها ضعيفة أي ينظر اليها على جرامال تمارس السلوك اإلو 

منها السينما تسعى للتوعية والتبصير من مخاطر ضمن و  اإلعالمن كافة وسائل أعلى الرغم من 

 األمرورة هذا خط اال ان ،غير مباشرة أووتنقل وسائل مكافحتها بصورة مباشرة  ،اثارها السلبيةالجريمة و 

راسات ان دمعظم ال تبين .مما يسبب اثار عكسية ضارة ،اساءة تناول مضوع الجريمة الخطير تكمن في

رئيسية النحرافات ال سبابالسينمائية التي تناولت موضوع الجريمة تعتبر من اهم األالتلفزيونية و  فالماأل

د ينتج عنها بل ق ،يرجع السبب في ذلك انها تشجع هذه الفئات على ارتكاب بعض الجرائم الالشباب و 

لتخريب االعنف و  يية ومشاكل نفسية ينتج عنها سلوك عدواني متمثل فأخالقانحرافات واضطرابات 

ي ف أن بعض المشاهدين ،تلقينوما يدل على األثر النفسي للسينما على الم.(04ص  ،5117 عمارة،)

لذي ا األمر ،قدمت على شكل قصص واقعية إذابعض االحيان ال يعتقدون ان هذه القصص خيالية 

 نماطاألية و قخالوتعديل القيم األ ،يستلزم دراسة مضمون المواد السينمائية التي تتناول قصص الجريمة
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ينما ليست السان  . ويرى العديد من الباحثينمعالجة المشكالت المجتمعية عن طريق السينماو  اإلنسانية

 نخريع اآلللمشاهدين مثل تفاعل الفرد اجتماعياً م اإلشباعاتالمتعة فقط بل هي تحقق العديد من للترفيه و 

.(compsi ,1980) 

عد السبب ي فالمقبال المشاهدين على هذه األإن أ الإ ،الجريمة أفالمانتاج  إلى االتجاه أسبابتعددت 

سعى ت متخذين من التسلية هو الهدف الذي ،تشويقلما تتضمنه من اثارة و  فالمه األهذ إلنتاجالرئيسي 

ذ الحكمة لجعل خأو  ،العبرستفادة من الدروس و لال بات وليس، واشباع الرغالتثقيف بداًل مناليه السينما 

 األعمالن أ  (Compsi, 1980)دراسةليه العديد من الدراسات مثل إشارت أهذا ما و  ،فضلأالحياة 

مشاهدين كما االخرى لل اإلشباعاتبل هي تحقق العديد من  ،السينمائية ليست مواد ترفيه فقطالدرامية و 

 .اكلالمشذلك تعد فرصة للهروب من الواقع و ، كالفرد اجتماعيا مع االخرين تفاعل إلىانها تؤدي 

مهور المجرمين بسبب تنوع الجقصص الجريمة و  ئية التي تتحدث عنالسينما فالمتنوعت األ وقد

لمعرفية يشبع كافة االحتياجات الفكرية وا مضمون درامي متنوع يكيةاألمر قدمت السينما م، و وتنوع رغباته

لواقع الذي الجريمة التي غالبًا ما تعكس ا أفالمالمشاهد يتلقى كمًا هائاًل من  أصبحو  ،للجمهور والترفيهية

المعلومات و  مائية الكتساب المعرفةالسين فالماأل إلى، فنلجأ المعلومات المباشرة عنه يد لغيابيجهله العد

 .(407، ص5114، عن عالم الجريمة )تادرس

ر في نفوس ثأمن  هبسبب ما تترك ،اقبال كبيرالسينمائية بنسب مشاهدة عالية و  فالماألوتحظى 

زدياد اقبال ا أسبابهم أحد أ، ولعل التوتر والقلقعة والرهبة وخلق جو من المت إلى باإلضافة ،المشاهدين

خمة هو التكلفة االنتاجية الض، الجريمة بشكل خاص أفالمكل عام و بش يكيةاألمر  فالمالجمهور على األ



36 

 اإلضافةبالمتطورة التي تجعل المشاهد وكأنما هو موجود داخل الفيلم حقًا، والمعدات واالليات الحديثة و 

شاهدين عروفين ليجذبوا الممطرح القصص الغربية والغير مألوفة واالتفاق مع ممثلين محبوبين و  إلى

يق التسويق ذ يعمل فر إ، كذلك تلعب الخطة التسويقية الناجحة دورًا مهمًا في زيادة جذب الجمهور، للفيلم

 ".ظاهرة"على الترويج للفيلم وجعله 

ا بالغ بشكل كبير في حجم الجرائم العنيفة في العالم بمالتي تتطرق لموضوع الجريمة ت األعمالن إ

تكرر بشكل ثابت وم األعمال، حيث تقوم هذه يةجراماإل حداثلجريمة وتكرار األال يتناسب مع طبيعة ا

 ألعمالاهو موجود في الواقع وكذلك تتمثل خطورة هذه  مما أكثربتصوير نظرة خطيرة وعنيفة عن عالمنا 

سطورية يتميز بالذكاء والحنكة ويرتكب الجرائم أه شخصية نأنها تصور البطل )المجرم( على أفي 

عمارة، )عدائه ومن كل من يتعرض طريقه أن قدرته على تخليص نفسه م إلى باإلضافة، المختلفة

 .(43ص ،5118

تصور العمل و  ،ن دراما الجريمة على العموم تركز على المجرمينأ (Busselle, 2003) ويرى

انعكس على الجمهور في عدم الذي و ، همجرم يتلقى عقاب أوالمحامين  أو القانونمن وجهة منفذي 

يخلقها  الرهبة التيالعنف والدهشة و  أفالماقبال الجمهور على ولكن مع زيادة اخذهم كقدوة،  أوتقليدهم 

جعل العمل من وجهة نظر  إلىالمؤلفين يتجهون االنتاج و جعلت شركات  ،المجرم في نفس المشاهد

تجميل السينمائية ب األعمالبعض حيث قامت  ،سطوري فيهالنجم األوان يكون هو بطل العمل و  ،المجرم

على المجتمع وعلى صورة المجرم في عين  الذي يشكل خطراً  األمرصورة المجرم وتبرر جرائمهم 

 المشاهد.
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 اً ًا وطرقفكار أالجريمة ليستلهموا و  العنف أفالمالمحتمل أن بعض المضطربين نفسيا يشاهدون  ومن

فئات  رة علىخط األعمالحيث تعتبر هذه  ،كيفية الهرب منهانواع الجرائم و أة لممارسة مختلف جديد

لخارجة عن ا األعمالالبطولية و  األعمالالتمييز بين  المراهقين الذين ال يستطيعونطفال و عمرية مثل األ

( 5113ويصف برنارد ) .(5113، )برنارد" البطل المجرم" ليد سلوكيات الذي يقودهم لتق األمر، القانون

ر وحدهم بل جذبوا الجمهو  فالم، بأن المجرمين لم يجذبا صانعي األطلشخصية الب إلىحالة االنجذاب 

، ولم ينالركود الروتيني لسائر المواطن، فقد كان رجال العصابات شخصيات تتمتع بالحيوية وسط يضاً أ

 ،فقد مارسوا شكاًل خاصًا من الحراك نحو االعلى ،رمون القانون بقدر ما استهانوا واستهزؤا بهيخرق المج

، نعي كمجرمين ساذجين خجراما مشوارهم اإلو ، وبدؤ ل وانتهوا بسرقة المصارف الكبيرةا بالنشو ذ بدؤ إ

، واالهم من هذا كله ان رجال العصابات في وذوي ثروات طائلةرؤساء عصابات  انتهى بهم المطافو 

، ياتهمح يكيون قيمة عظمى فياألمر مارسوا حريتهم وهي الصفة التي يعطي لها  يكيةاألمر السينما 

 .يكياألمر ذي يحسدهم عليه المشاهد محققين التحرر ال

عام  وما حدث في كولوراد الجمهور،من قبل  جراماإلعلى تقليد مشاهد العنف و  األمثلة أبرزومن 

حيث قام رجل بفتح النار على قاعة سينما مليئة بمعجبي شخصية )باتمان( بينما كان يصرخ ، ب5113

 .(5113، موقع العيننا )الجوكر( )أقائال 

بعرض الجريمة بصورة تفسيرية حيث تعرض الجريمة بشكل كامل وتقدم معها  فالموتقوم بعض األ

ا المجال في هذ أفكارو  مما يزود الجمهور بخبرات ،فالت منهااإلة ارتكابها و ومات دقيقة حول كيفيمعل

  (WBTV)وهذا ما ذكرته شبكة، (06ص ،5118حياة االخرين للخطر )عمارة، ياتهم و قد تعرض ح

يق وضع قطرات ( اتهمت بتقديم طعام سام لخطيبها عن طر 31ان فتاة تبلغ من العمر )من  يكيةاألمر 
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 لهامها بهذه الفكرة هو الفيلم الكوميديإن مصدر أ، حيث صرحت قائلة شرابهالعين لتسميم 

(The wedding crasher) ،ذه لهم هأي جرامن هذا المشهد اإلأال إ ،رغم تصنيف الفيلم بأنه كوميدي

 أفالمعلى الهام  األمثلة. وهناك العديد من (5113الفتاة بارتكاب هذه الجريمة لسهولتها )موقع الجزيرة، 

 هم.أفكار وتأثيرها على سلوكياتهم ومداركهم و  فرادالجريمة لأل

 ،الجريمة تكمن في قدرتها على تجميل صورة الجريمة وتسهيلها للجمهور أفالمخطورة  ولعل

. النتقامياجديدة وتبرير الجرائم وتطبيعها بطابع االنساني و  أفكاررتها على الهامهم بقد إلى باإلضافة

عند مشاهدة  رن الدول يتخوف من ردة فعل الجمهو مأ أصبح ،الجريمة فالمالكبير ألبسبب هذه التأثير و 

العديد  حيث قامت مؤخراً دور السينما في ،خص المضطربين نفسياً باألو  ،في صاالت السينما فالمهذه األ

كذلك قامت بالتفتيش الكامل  ،بوضع رجال شرطة داخل صاالت السينمامريكا( أ)دول العالم  من

خطرًا  ي سلوك قد يشكلأ أو ،بارتكاب جريمة ما أحدهممن قيام  للمشاهدين الذين يرتادون السينما خوفاً 

 (.5113، على حياة الجمهور المتواجد في صالة السينما )موقع العربي بوست

شاهد باالبتعاد مالتقوم بتوعية ، فهي الجريمة فالميجابية ألإلا ثاراآل بعضخر هناك اآل جانبوعلى ال

 ده بكيفية الوقاية من الجريمةترشو  ،الجريمة لحل المشاكلهذا الطريق وتجنب اللجوء للعنف و عن 

يأخذوا تدابير ل ،تحذرهم من هذه الجرائمالناس و  فالمحيث ترشد هذه األ ،ل جرائم النصبمث هاوالتصدي ل

ت حياتهم تغير رمين بعد ما وقعوا بيد العدالة و المج التي تروي قصص عن فالمكذلك األ الحذرالحيطة و 

 كبيرة.سوء وتعرضوا لخسارة لأل
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 الدراسات السابقة  ثانيا:

بناني الشباب الل إدراكتأثير التعرض للدراما االجنبية في التلفزيون على  .("2888) دراسة شقير .2
 .للواقع االجتماعي "

لشباب ا دراكإجنبية في التلفزيون على مدى تأثير التعرض للدراما األ إلىالتعرف  الدراسة هدفت

لى تحليل عالمسحي   –المنهج  الوصفي  اعتمدتالتي  ، حيث عملت الدراسةاللبناني للواقع االجتماعي

مي المذاع على القنوات اللبنانية، واجرت الباحثة دراسة تحليلية ( ساعة من المحتوى الدرا150مضمون )

لسالت المسو  فالملية على عينة عمدية من األالباحثة في الدراسة التحلي اعتمدتاخرى ميدانية حيث و 

ما في الدراسة الميدانية اعتمدت الباحثة على أ ،1337اللبناني في عام  االجنبية المذاعة في التلفزيون

وتوصلت  ،(54 -51رية )مبحوث من الشباب اللبناني في المرحلة العم 411عينة عشوائية طبقية قوامها 

 برزها:أعدة نتائج  إلى

ي دولة أعلى من نسبة استيراد أ يكيةاألمر المسلسالت المستوردة من الواليات المتحدة و  فالمنسبة األ -1

 .خرىأ

يلة البريطانية بينما لم يوجد العنف اال في حلقات قلو  يكيةاألمر فع للعنف في الدراما وجود معدل مرت -5

 .المكسيكيةجدًا من المسلسالت 

 .دمانالمكسيكية بقضية اإلوالبريطانية و  يكيةاألمر عدم اهتمام الدراما  -3

ثارة باهتمام كبير حيث يهتم المبحوثين بمشاهد المطاردة البوليسية والعنف اإلتحظى مشاهد العنف و  -4

 .والرعب

نما يرى بي ،المسلسالت شبه واقعيو  فالمن العنف والصراع في األأالعينة  أفرادمن  %35.0يرى  -0

 .يرى بأنه خيالي %34نه واقع وأمنهم  56%
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2. Robin l. Nabi, John l. Sullivan  (2001). Does Television Viewing Relate 

to Engagement in Protective Action Against Crime? A Cultivation 

Analysis from a Theory of Reasoned Action Perspective.  
 

ي االجراءات الوقائية ضد ف والمشاركة مشاهدة التلفزيونالعاقة بين . (2001) نابي وسوليفاندراسة 
 ؟الجريمة

معرفة ما إذا كان حجم مشاهدة محطات التلفزيون يرتبط إيجابيا بالمعتقدات عن  إلى الدراسة هدفت

، مفردة 565استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من المجتمع،  فيالجريمة  انتشار

 االستبيان لجمع المعلومات من عينة الدراسة. الدراسةواستخدمت 

 التلفزيون يرتبط ايجابيًا بالمعتقدات عن انتشار الجريمة في هدةان حجم مشأ إلىالنتائج  وتوصلت

تكونت  %41 نأو  انتشار الجريمة،كيفية عن  معرفةالعينة لديهم  أفرادمن  1% 6ن أحيث  ،المجتمع

 .أنفسهموتحصين لديهم نية لحماية  %44 نأو  ،عالم الجريمة السريلديهم اتجاهات عن 

-2889دمان المخدرات )ا  التناول السينمائي لظاهرة تعاطي و  .(0229نجوى )و دراسة الفوال  .3
  .( دراسة تحليلية0220

دراسات تعتبر من الالسينمائي لقضية تعاطي المخدرات، و  هذه الدراسة على تحليل التناول قامت

 .فيلما ع رض بدور السينما للدراسة 113داة تحليل المضمون حيث خضع أتم استخدام و  ،الوصفية

 ،الجتماعيةا الدراما فالمأللهتمام باالالنتائج التي توصلت اليها الدراسة ان هناك تزايد  أبرزمن و 

التاجر في ارتكاب جرائم اخرى وذلك  أو، كما وجد تورط المتعاطي وجاءت البطالة في مقدمة القضايا

تحار ومحاولة االنئم على القتل شملت هذه الجراو  ،التي ناقشت القضية فالمجمالي األإمن  %01بنسبة 

لتي تم من ا فالمان كم األ إلىكما توصلت الدراسة  .دالسرقة والرشوة والفسا إلى باإلضافة االغتصابو 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/009365001028006004
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/009365001028006004
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 فالمعصاب بدون مناقشة المشكلة يفوق بكثير عدد األنواع المواد المؤثرة في األأخاللها تعاطي مختلف 

   خطورتها.نبهت على مدى بعادها و أتي طرحت القضية بمختلف ال

 عاقتها بالجريمة االباحة و العنف و  أفام(. 0221) البشردراسة  .9

العنف واالباحة على ارتكاب الجريمة في الوطن  أفالممعرفة العالقة بين مشاهد  إلىالدراسة  هدفت

المنحرفين المودوعين في المؤسسات االصالحية  حداثالعربي من خالل دراسة ميدانية على عينة من األ

، حيث اعتمدت الدراسة على فالماء ممن يشاهدون التلفاز واألسوياأل فرادومقارنتهم بمجموعة من األ

العنف  المأفن ليس كل من يشاهدن برامج و أ، أبرزهاعدة نتائج  إلىوتوصلت الدراسة  .المنهج الوصفي

من شخص  يختلف فالمن تأثير هذه األأ، و التأثير واكتساب السلوك واحدة منباحة يتعرضون لدرجة واإل

 .تفكيرهثقافية تحدد طريقة ي وما يتمتع به من حصانة دينية و خر بقدر استعداده الداخلآل

5. Bennet, Peter and Slater, Jerry (2006) Image provided by crime in TV 

drama. 

 الصورة التي تقدمها الجريمة في الدراما التلفزيونية  .(0221دراسة بينت وساتر )

استخدمت و  ،التعرف على الصورة التي تقدمها الدراما التلفزيونية عن الجريمة إلىالدراسة  هدفت

الدراسة المنهج الوصفي بأسلوب المسح بالعينة حيث تم اختيار عينة من المسلسالت بلغ عدد حلقاتها 

كذلك قام الباحثان بدراسة ميدانية على عينة من  ، 5114عام   (BBC)ذيعت على قناةأ( حلقة 00)

 .الجمهور في بعض المدن البريطانية

ن أن سبب ارتفاع معدل مشاهدة المسلسالت التلفزيونية البوليسية هو أ ،أبرزهانتائج  إلىتوصلت و 

 .العقابدل و خطأ والعتقييم الصواب والالمجتمع و  أوضاعالجريمة في هذه المسلسالت تساعد على تغيير 
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دراسة  ،لفزيونالدرامية التي يعرضها الت األعمالمعالجة الجريمة في  .(0221دراسة عمارة ) .6
  .ميدانيةتحليلية و 

راسة بلغت عينة الدو  ،الدرامية األعمالالتعرف على اسلوب معالجة الجريمة في  إلى الدراسةهدفت 

وقد استخدم الباحث منهج المسح بالعينة حيث يتم تطبيق الدراسة  ،الدرامية األعمال( ساعة من 011)

 .( مفردة411عينة عشوائية من )على 

سرقة عرضًا لجرائم القتل وال أكثرمائية السين فالمان األ أبرزهاعدة نتائج  إلىتوصلت الدراسة و 

شفت كوالسرقة، و فأهتمت بجرائم اتالف المزروعات والنصب ، اما المسلسالت والمخدرات واالغتصاب

 . تعاطف المشاهد مع مرتكبي الجرائمالدراسة ان هناك تأثير للعمل الدرامي على درجة 

دراسة تحليلية من  – 0221المجرمة في السينما المصرية لعام  األفعال .(0229ماني )أدراسة  .7
 .والمضمون "حيث الشكل 

ل السينمائية من حيث الشك فالمالمجرمة التي تقدمها األ األفعالمعرفة انواع  إلىالدراسة  هدفت

 ،أبرزها عدة نتائج إلىوتوصلت  ،داة تحليل المضمونأاستخدمت الباحثة المنهج الوصفي و والمضمون و 

 إطارالمنحرفة في  األفعالتشيع و  %41المنحرفة بنسبة  األفعاللى ن القالب الكوميدي يغلب عأ

يليها  %10.8المنحرفة فتمثلت في الخطف بنسبة  األفعالما أو  %61الموضوعات االجتماعية بنسبة 

 .%8.70فالمخدرات بنسبة  %3بنسبة ثم الزنا  %11.3القتل 

السينمائية المقدمة في قنوات الدراما المتخصصة  فامالجريمة في األ" .(0222) دراسة تادرس .8
 لسينما المصرية المنتجة قديمًا وحديثًا ا أفامدراسة مقارنة بين  –

على خصائص المعالجة الدرامية للجريمة من خالل ما قدمته السينما  التعرف إلىالدراسة  هدفت

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي عن طريق استخدام اداة تحليل المضمون لتحليل جميع و  ،المصرية
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العينة على  شملتو  ،(5111 إلى 1357الجريمة التي انتجتها السينما المصرية في الفترة من ) أفالم

نايل  – فالمأميلودي  –مائية المعروضة على ثالث محطات تلفزيونية وهي )روتانا سينما نالسي فالماأل

 .فيلم 311سينما( حيث شملت 

 ذلك ارتفعتك ،كيز على المناطق الحضريةالجريمة بالتر  أفالموجود اهتمام في  إلىتوصلت الدراسة 

وجهة الشروع فيه " من اجمالي الجرائم الم، ارتفاع نسبة " جرائم القتل و نسبة الذكور المجرمين عن االناث

 يليها جرائم السرقات والنشل. فرادد األض

9. Welsh, Andrew and Dowler, Kenneth (2011) Constructing crime and 

justice on film: meaning and message in cinema. 

 المعنى والرسالة في السينما: بناء الجريمة والعدالة في الفيلم( 0222دراسة ويلش ودولر )

وعات ضكيفية عرض قضايا الجريمة والعدالة في الفيلم، وتحديد المو التعرف على  إلىهدفت الدراسة 

وكذلك الروابط التي يتم ربطها بين نماذج  ،المتأصلة في تصوير الجريمة، واإليذاء، ونماذج العدالة

 ستخداماواستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتم  .جرامالعدالة والطريقة التي يتم بها بناء الجريمة واإل

 .فيلًما من أمريكا الشمالية أساًسا للتحليل 31عينة الدراسة  أداة تحليل المضمون وضمت

ية مفاهيم شعبوية للعدالة الجزائهناك صور و ن أ ،أبرزهاج مجموعة من النتائ إلىوتوصلت الدراسة 

جريمة وهناك تفاعل ديناميكي بين تراكيب ال حيث واجه أبطالها المثاليون مجرمين ذكور خارقين عقليين

 " ظهرلكرد فع واالنتقام "كان ظهور العقاب  فالموفي العديد من األ .فالموجدت في األوروايات العدالة 

 هناك دوركما كان  .والمسامحةمبدأ التصالح على  فالمكدت العديد من األأفي حين  محدود،بشكل 

لواقع فهي منصات تعكس افي بناء تصورات الجمهور وفهمه للجريمة والعدالة  اإلعالمكبير لوسائل 
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حيث تمتلك  ،ية وردود فعل المجتمع على الجريمةجرامى الكثير من القضايا اإلتسلط الضوء علالحقيقي و 

 .الجريمة أسبابمضللة حول طبيعة و  القدرة على خلق معلومات اإلعالموسائل 

العربية واالجنبية بالقنوات الفضائية وعاقته بالميول  فاممعالجة العنف في األ. (0220امين ) .22
 المصري.العدوانية لدى الشباب 

 العربية واألجنبية التي فالممعرفة سمات المضمون العنيف الذي تقدمه األ إلىالدراسة  هدفت

معرفة  إلىلدراسة ا كما هدفت، العربية التي تقدم مضمون اجنبياً قنوات الدراما الفضائية العربية و  تعرضها

 . ذات المضمون العنيف فالمشباب لألدوافع مشاهدة ال

اة تحليل ى باستخدام أداألول، داتين لمعرفة النتائجأعلى المنهج الوصفي واستخدمت  الدراسةامت قو 

 ،MBC2فيلماً عربياً وأجنبيًا عرضت على قناتي روتانا سينما  56المضمون حيث تم تحليل عينة قدرها 

من الشباب المصري وذلك باستخدام منهج المسح مبحوث  411فتكونت من  الميدانية،عينة الدراسة  امأ

 منها:دة نتائج ع إلىوقد توصلت الدراسة . واستخدام نظرية الغرس الثقافي ،التحليليبشقيه الوصفي و 

ور على ، وتفوق نسبة المجرمين الذكالعربية واالجنبية فالماأل تقريبا بينف تساوي نسبة مشاهد العن

ل من بين الوسائ نواع العنف استخداماً أ أكثرن العنف البدني أو  %80.1االناث في ارتكاب العنف بنسبة 

 .خرىاأل

11. Istiak (2013). Influence and Importance of Cinema on the Lifestyle of 

Educated Youth: A study on University Students of Bangladesh 

تأثير السينما وأهميتها على أسلوب حياة الطلبة الشباب: دراسة عن طاب جامعة  .(0223أستك )
.بنجاديش  

بة ي والسلوكي لدى طلدراكمعرفة األثر الذي تتركه السينما على الجانب اإل إلىهدفت الدراسة 

 تـوب االستبانة العلمية، وبلغـسلأ اممستخدعلى المنهج الوصفي  ةالدراسجامعات بنغالدش، واعتمدت 
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 مفردة موزعة على مختلف جامعات بنغالدش. 151عينة الدراسة 

من المستطلعين يمضون أوقات  ٪34.16أن  اهمها:مجموعة من النتائج  إلىتوصلت الدراسة 

عن  ٪55.0االغاني و إلىباالستماع  ٪16.66بقراءة الكتب و ٪56.66و فالماألفراغهم في مشاهدة 

مما يشير  ،ذلك إلىطريق االنشطة االخرى مثل البستنة والحيوانات األليفة والعمل االجتماعي والنوم وما 

ان اسة، كما بينت الدر . أن هناك عالقة وثيقة بين ما يعيشونه وما يشاهدونه على الشاشة إلىبوضوح 

العنف واالعتداء الجنسي والطرق غير القانونية لكسب المال  من عينة الدراسة يعتقدون أن زيادة 31%

 .فالممع األ السريع والمشاكل االجتماعية األخرى لها عالقة مباشرة

 0229السينمائية لعام  فامشيوع العنف في األانحسار التسامح و  .(0229) الرؤوفعبد  .20
 دراسة تحليلية  –

يرادات االقل االسينمائية االعلى و  فالمفي األ التعرف على معدل ظهور العنف إلىالدراسة  هدفت

الدراسة معرفة معدل ظهور  هدفت، كما فالمعدل ظهور التسامح في ذات األومقارنته بم 5114لعام 

في اعتمدت الدراسة على المنهج الوص .المستخدم رن بالتسامح حسب القالب الدراميالعنف والعنف المقت

 أفالمتم اختيار اول عشرة ( فيلمًا، و 38مستخدمة اسلوب تحليل المضمون، وتكون مجتمع الدراسة من )

 فالمزيادة اقبال الجمهور واشارة على قدرة هذه األ ، كدليل علىواالكثر شهرة لإليراداتاالكثر تحصياًل 

 االنتباه.على لفت 

لمشاهد اعنيفة " طغت على نسبة  ان نسبة المشاهد " الغير :أبرزهاعدة نتائج  إلىوتوصلت الدراسة 

تمثل المشاهد  أفالم (6د )بعد األول الكوميدية المركز فالم، واحتل قالب األ%65.6" العنيفة " بنسبة 

وجود انخفاض ملحوظ  إلىتوصلت الدراسة واما عن ظهور التسامح من عدمه ف ،%38.8العنيفة بنسبة 
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وهي تخلو  %35.6ظهرت معظم " المشاهد العنيفة " بنسبة و  ،فقط %7.4 إلىفي التسامح حيث وصل 

، %81.3اعلى نسبة ظروف االجتماعية حققت ال العنف، إلىالظرف الذي ادى ما عن أ التسامح،من 

  . الظروف السياسيةجاء في المرتبة الثانية و 

دراسة تحليلية  يكيةاألمر  فامفي األ والتضليل اإلعاميالدعاية  .(0221) عثمان دراسة .13
(0222-0220 ) 

التعرف على القضايا االجتماعية والدينية والسياسية التي تتعرض للتضليل  إلىهدفت الدراسة 

نما توضيح االسس التي تقوم عليها صناعة السي إلى هدفت الدراسةكذلك  ،يكيةاألمر  فالمالدعاية في األو 

ركة اظهار عالقة الح إلى باإلضافة ،يكيةاألمر وبيان صورة العرب والمسلمين في السينما  يكيةاألمر 

ليها عالتعرف على القيم التي اثرت  إلىكذلك سعت الدراسة  ،يكيةاألمر الصهيونية بصناعة السينما 

 ( فيلما من عينة قصدية36) ـداة تحليل المضمون لأاستخدمت الباحثة  .يكيةاألمر صناعة السينما 

 ( فيلمًا من كل فئة. 15سياسية ودينية واجتماعية بمعدل ) أفالم إلىوصنفتهم 

لتضليل الها مليئة بصور ونماذج الدعاية و التي تم تحلي فالماظهرت نتائج الدراسة ان جميع األ

النتائج  ينتبكما  .االرهابيلمسلم بالرجل المتخلف الشهواني و من حيث ارتباط صورة العربي ا ياإلعالم

ات العربية برالية داخل المجتمعالليو  يكيةاألمر ترويج لمنظومة القيم السينمائية ميدان خصب لل فالمان األ

 ل.والجرائم والعنف واالغتصاب والسرقة والقتباحية اإل إلىبمشاهد تدعو  فالمهذه األ وامتألت االسالميةو 

14.  Bounaime (2019). The Impact of American Action Movies on 

American Adolescents 

يكييناألمر على المراهقين  يكيةاألمر األثارة  أفامتأثير  .(0228) دراسة بنعيمي  

 يمكن أن يكيين، وكيفاألمر  على المراهقين يكيةاألمر االثارة  أفالممعرفة تأثير  إلىهدفت الدراسة 
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صفي استخدمت الدراسة المنهج الو . اإلعالمإرشادات الوالدين في تجنب التأثير السلبي لوسائل تساعد 

من خالل الدراسات التجريبية العديدة التي تم اختبارها على مختلف عينات من  بأسلوب تحليل المضمون

ار األثارة هذه تؤثر بسهولة على الجماهير الصغ أفالمن أوتبين من خالل نتائج الدراسة  بلدان مختلفة.

كير الثورية التي تؤثر بسهولة على التف فكاروالكبار، من خالل الكشف عن األيديولوجيات الجديدة واأل

لسمة الرئيسية ا، والذي كان وان للعنف التصويري ،وعلم النفس السلوكي للمراهقين في المجتمع دراكواإل

ن يحبون وسيلة للترفيه لمعظم الجماهير الذي فالمواعتبر العنف في األ. التي جذبت المراهقين والبالغين

 .النشطة في حياتهم حداثاأل

15.  Kubrak (2020). Impact of Films: Changes in Young People’s Attitudes 

after Watching a Movie 

 : التغيرات التي تحدث في مواقف الشباب بعد مشاهدة فيلم فامتأثير األ .(0202) كوبراك

راسة بناًء على د فالمالحصول على بيانات جديدة حول التأثير اإليجابي لأل إلىهدفت الدراسة 

تجريبية محددة. كانت المهمة تحديد التغييرات في مواقف الشباب تجاه القضايا االجتماعية الموضوعية 

واعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي مستخدما اسلوب علم  على وجه التحديد. محددبعد مشاهدة فيلم 

 41ى األولوتكونت من مجموعتين  ،فرًدا في هذه الدراسة 71النفس النفسي حيث شارك ما مجموعه 

ة طالب دراسات عليا من أكاديمي 31والثانية  اإلنسانيةطالًبا من الجامعة األكاديمية الحكومية للعلوم 

 .العلوم في روسيا

: تم العثور على فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب همهاأعدة نتائج  إلىصلت الدراسة وتو 

 حدوثالية الدراسة احتمكما أكدت  كبار السن بعد مشاهدة الفيلم.لوطالب الدراسات العليا في تقييماتهم 



48 

فس الوقت ، ولكن في نياالدراسات العل ، كما في حالة تحسين مواقف طالبنتيجة للمشاهدة تأثير إيجابي

 مراعاة الفروق الفردية للمشاهدين لتحقيق النتائج المرجوة. إلىيوضح الحاجة 

 الدراسة عن الدراسات السابقة ز ه هما يميو  التعليق على الدراسات السابقة

نمائية السي فالمالجريمة في األتم استعراض بعض من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع 

ل وصياغة استمارة التحلي الدراسة أهداففي وضع  ، وتم االستفادة من هذه الدراساتالدرامية األعمالو 

صياغة د و الدراسات بتحديت همحيث سا ،بعين االعتبارالدراسات  واخذ نتائج، سةبشكل يتناسب مع الدرا

 . رو الجمهوالمسلسالت على  فالمي لألاذ بينت الكثير من الدراسات التأثير القو  ،مشكلة البحث

 ،يل المضموناداة تحلابقة باستخدامها للمنهج الوصفي و الدراسات الس معظممع  هذه الدراسةتتشابه و 

جمهور مدى اهتمام ال إلى باإلضافة ،المسلسالتو  فالمة الجرائم التي تقدمها األاظهرت الدراسات نوعيو 

ين ب جرامواإل الدراسات المذكورة قامت بمقارنة مشاهد العنفاغلب و ، جراماإلدة مشاهد العنف و بمشاه

 .السينما والدراما

 بأنها:وتتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة       

لغرس نظرية ا السابقة الدراسات بعض ، بينما استخدمتيةاإلعالم األطرنظرية  الدراسة متاستخد -1

 .(5111 )تادرس،مثل دراسة  الثقافي

ة مثل دراس االنتاج العربيسالت الجريمة ذات ومسل أفالمركزت معظم الدراسات العربية على  -5

 المأفكونها  يكيةاألمر السينما  فالمقامت بتحليل دقيق ألالدراسة ن هذه أال إ ،(5118، )اماني

ر الكبير التأث إلى باإلضافة ،تحصل على نسب مشاهدة مرتفعة واقبال كبير من الجمهور العربي

 يكيةمر األطريقة عرض المجرم في السينما  نأ، كما فيها وبالممثلين الموجودين من قبل الجمهور
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تمتع يكي مواطن ياألمر ذ ان المجرم في السينما إتختلف تمامًا عن عرضها في السينما العربية، 

 .ث لالنتقامباح أووليس مريض نفسي بكامل حقوقه ومتواصل اجتماعيًا مع كافة المجتمع 

ى إل فةباإلضاها وعناصرها أسباببيان نوعها و و  طبيعة الجريمةتقوم هذه الدراسة على تحليل  -3

معرفة في  وتبحثنحو الجريمة  يكيةاألمر اتجاه السينما  للمجرمين، وتبينالخصائص الديمغرافية 

 .يكيةاألمر المستخدمة لتقديم الجريمة في السينما  األطر
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 :الثالثالفصل 
  واإلجراءات( )الطريقةية الدراسة منهج

بات ثدق و ص إلى باإلضافة ،وعينته دواتها، ومجتمع الدراسةأالدراسة و يستعرض هذا الفصل منهج   

 .جراءات الدراسةإحصائية ومن ثم المعالجة اإلداة و األ

 الدراسةمنهج 

مجموعة الدراسات الوصفية التي تعتمد على المنهج الوصفي عبر المسح  إلى الحالية الدراسة تنتمي

ناولت بطريقة التي ت يكيةاألمر  فالموصف وتحليل األ إلىتحليل المضمون الذي يهدف  منهج بالعينة وفق

كل من حيث ش يكيةاألمر  فالمومن ثم بيان كيفية ظهور الجريمة في األ ؛موضوع الجريمة بأخرى أو

  .لخإ ..ارتكاب الجريمة . أسبابالمجرم والجريمة ووظيفته ومكانته و 

المقروءة والمسموعة والمرئية،  اإلعالميقوم على دراسة مضامين وسائل  المضمونومنهج تحليل 

أن تحليل  Holstiوقد تطور المنهج فأصبح يستخدم أدواته وأساليبه الكمية والكيفية، ويرى هولستي 

اكتشاف عالقات ارتباط بين الخصائص المعبرة في أية مادة اتصالية  إلىالمضمون بحث علمي يسعى 

 (.133-131ص، 5115عن طريق التعرف على هذه الخصائص بطريقة موضوعية ومنهجية )الطائي،

ة ألن مشكلة الدراس ،أن منهج تحليل المضمون هو األكثر مالءمة للدراسة الحالية الطالبة وترى

نا يتركز في ، والبحث هيكيةاألمر ية المتمثلة في السينما اإلعالمها تتعلق ببيان محتوى الوسيلة أهدافو 

الرسالة وليس في الجمهور وال في القائم باالتصال وال حتى في الوسيلة نفسها، والتعرف على مضمون 
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، ئص هذه العناصر وعالقاتها ببعضهاوخصا يةاألولمحتوى الرسالة ال بد له من تحليل عناصرها  أو

 وهذا ما ال يمكن القيام به بغير منهج تحليل المضمون.

 اسة ر مجتمع الد

( 5151 إلى 5111التي انتجت من عام ) يكيةاألمر الجريمة  أفالممجتمع الدراسة من جميع  تكون

 (imbd)موقع هو  يكيةاألمر  فالمتم تحديدها من خالل موقع مختص باأل ( فيلما3505والتي بلغ عددها )

 التالي:ق سمت على شكل فئات على النحو و 

 .فيلم جريمة كوميدي 007

 .فيلم جريمة رومانسي 137

 .فيلم جريمة درامي 1810

 .ثارةا  كشن و آفيلم جريمة  888

   .فيلم جريمة سيرة ذاتية 116

الذي يصنف بأنه   Game nightمن نوع مثل فيلم أكثرعلى  فالمقد تتضمن بعض األنه أمالحظة مع 

   .فيلم جريمة كوميدي رومانسي

 عينة الدراسة

ن، في على مرحلتي اختيار عينة مجتمع الدراسة، فقد تم أفالمإجراء تحليل لجميع  لصعوبةنظرا 

 المفنموذج من نماذج األ أوحينما جرى تحديد كل فئة  (قصدية) عمديةالعينة ى كانت األولالمرحلة 

 العددفأصبح من كل فئة بطريقة عشوائية،  أفالم( 6المشار إليها، وفي المرحلة الثانية، جرى اختيار )
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، كلها تعالج موضوعات الجريمة بطرق مختلفة، وهو ما يمكن تحليله في المدة الزمنية ا( فيلم30)

اتها وبيان فالمعلى أسماء األ ولالطالعالمتاحة، ويمكن أن يعبر عن مجتمع الدراسة تعبيرا صادقا، 

 (.4الملحق رقم ) إلىاألساسية يمكن الرجوع 

 داة الدراسةأ

تخدم دوات البحثية التي ت ستحليل المضمون وهي من األ( اداةاستمارة )استخدام  تمالدراسة  غراضأل

ية عالماإلالرسائل ، حيث تستخدم لفهم وتحليل الموضوعات و اإلعالمجاالت متنوعة واهمها علم في م

كذلك يساعد تحليل المضمون على الفهم المنظم  (،138ص ،5151، )المشهداني فالمودة في األوجالم

 وطبقتضمون متصميم استمارة تحليل  تمو  ،دقيقةنتائج علمية و  إلىي للوصول اإلعالم والدقيق للمحتوى

 (.-5- )ملحق الدراسة.على فئات مجتمع 

وتعني  ،ت في كشاف خاص تسمى فئات التحليلتحليل المضمون تم وضع التصنيفا وإلجراءات

مجموعة من التصنيفات يقوم الباحث بإنشائها طبقًا للمضمون ونوعيته ومحتواه، والهدف من التحليل 

ح امكانية ، ليتينسبة عالية من الشمول والموضوعيةبغية استخدامها في وصف هذا المضمون، وتحقيق 

(، وهو ما يتوافق مع تعريف 31ص، 5117، )الدبيسيولة والقدرة على استخراج النتائج بسهالتحليل 

 هولستي من كون تحليل المضمون عملية تعتمد الموضوعية والمنهجية الدقيقة.

 وحدة التحليل

نسب ا باعتبارها يكيةاألمر المتعلق بالجريمة في السينما  الموضوعاعتمدت الدراسة على وحدة 

ي الوحدات استخدامًا وانتشارًا ف أكثرالوحدات مالئمة لتحليل هذه الدراسة، حيث تعد وحدة الموضوع من 
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 ،5117 )الدبيسي،هم وحدات تحليل المحتوى وأ أكبرتضم ية كونها اإلعالمالبحوث والدراسات 

 (.550ص

هد امل مع اللقطات والمشافي الدراسة الحالية هو الفيلم كامال، بينما يجري التع الموضوعووحدة 

تخدمة فيها ها واألدوات المسأسبابكمعرفة نوع الجريمة و  ،والدالالت اللفظية والسلوكية كعناصر تحليلية

نما يستدل عليه من الحوار و مما قد ال يظهر في الصور   االشارات. أوا 

 فئات التحليل 

ًا الفصائل يقوم الباحث بإعدادها طبق أوت عرف فئات التحليل على انها مجموعة من التصنيفات 

لنوعية المضمون ومحتواه، وهدف التحليل، لكي يستخدمها في وصف هذا المضمون وتصنيفه بأعلى 

 ،نسبة ممكنة من الشمول والموضوعية وبإمكانية تحليل واستخراج نتائج بشكل سهل وميسور )حسين

 (.88ص، 1383

 وتم تحديد فئات التحليل بما يترابط مع مشكلة الدراسة وتساؤالتها وشكل موضوع التحليل ومضمونه. 

  :التعريفات االجرائية لوحدات وفئات التحليل

 فئة النوع االجتماعي للمجرم  -2

 .: ويعني ان تكون شخصية المجرم في الفيلم ذكراً ذكر (1-1)

  .انثى: ان تكون شخصية المجرم في الفيلم انثى (1-5)

 الفئات العمرية للمجرم  -0

 .سنوات 51فئة دون  (5-1)

 .سنة 53 إلىسنة  51فئة من  (5-5)
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 .سنة 33 إلىسنة  31فئة من  (5-3)

 .سنة فما فوق 41 (5-4)

 فئات عرق المجرم -3

 .يكيين البيضاألمر وربيون و صحاب البشرة البيضاء األأوهم  أبيض:( فئة 3-1)

 .إلفريقياصولهم أوهم اصحاب البشرة السمراء والتي ترجع  أسود:( فئة 3-5)

 .والبرازيل واالسبانوهم من يتحدثون باللغة االسبانية مثل المكسيك  التيني:( فئة 3-3)

 .شرق اسيا مثل الصين واليابان وكوريا إلىالتي ترجع اصولهم  فرادوهم األ آسيوي:( فئة 3-4)

 فئات مهنة المجرم  -9

مؤسسات الدولة ن يكون المجرم في الفيلم يعمل ضمن أ: وتعني فئة موظف حكومي (4-1)

 .وقطاعاتها مثل الوزارات والدوائر الرسمية

 شركة خاصة أون يكون عمل المجرم في الفيلم في مؤسسة أفئة موظف قطاع خاص: هو  (4-5)

 ومجموعات واصحاب رؤوس اموال، غير تابعة للدولة. فرادتابعة أل

 أوسه مهنة يقوم بها ليعيل نف أوفئة ال يعمل: ويعني عدم امتالك المجرم في الفيلم وظيفة  (4-3)

 يزال على مقاعد الدراسة وال يمتلك وظيفة. كونه ال

 أوة مؤسس أوعمال حرة: ان تكون طبيعة عمل المجرم في الفيلم غير مقرونة بشركة أفئة  (4-4)

 تابعة للدولة مثل ان يعمل في التجارة الحرة.

 فئات مظهر المجرم -1

 م في الفيلم بمظهر جذاب.ويعني ان يظهر المجر  وسيم:( فئة مظهر 1-(5
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الفيلم غير جذاب ومنفر من  ويعني ان يكون مظهر المجرم في وسيم:( فئة مظهر غير 5-5)

 حيث الشكل.

 درجة ثقافة المجرم فئات  -1

 خبرة واطالع على الثقافة. أو( فئة مثقف: ان يكون المجرم صاحب شهادة 6-1)

 وغير مطلع على الثقافة والعلم.( فئة غير مثقف: ويعني ان يكون المجرم جاهال 6-5)

ي من الثقاف أوغير محدد، إذ ال يمكن التعرف على المستوى التعليمي  أو( فئة غير واضح 6-3)

 خالل المضمون المعروض.

 :ارتكاب الجريمة أسباب موضوع فئات -1

 نفسية  أسباب( فئات 1-2)      

ي للطب النفسي ف يكيةاألمر عرفت الجمعية  النفسية:االضطرابات و  اضاألمر فئة  (7-1-1)

النسخة االخيرة من دليلها التشخيصي ان االضطرابات النفسية متالزمة ذات آثار 

 ه،بالسلوك الخاص  أوقدرته على التحكم بمشاعره  أوالمصاب  إدراكملحوظة على 

 اضمر األالبيولوجية وعادة ما تصاحب  أوالذي يعكس خلاًل من الناحية النفسية  األمر

خيص وان تش الوظيفي، أومشاكل واضحة في الجانب االجتماعي  أوالنفسية صعوبات 

النفسية يركز على االعراض التي يشكو منها المصاب والمرتبطة  اضاألمر االصابة ب

تعني ان المجرم يعاني من مشاكل وخلل  ائياً اجر  (.5151 ،ه )تشيريأفكار بسلوكه و 

 نفسي يؤثر على تفكيره ومشاعره وسلوكه.
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مجموعة من  أوعمل ضار ضد شخص قيام المجرم في الفيلم ب هو فئة االنتقام: (7-1-5)

  .متصورة أواستجابًة لمظلمة حقيقية األشخاص، 

يؤثر  االدمان الذي مرضهو ان يعاني المجرم في الفيلم من ادمان المخدرات: فئة  (7-1-3)

لدواء ا أوالعجز عن التحكم في استخدام العقار  إلىعلى مخ الشخص وسلوكه ويؤدي 

 وتعتبر بعض المواد مثل الكحول والماريجوانا والنيكوتين القانوني،غير  أوالقانوني 

موقع مايو كلينك، )ادمانًا وصعوبة في االقالع عنها  من المخدرات وتسبب وغيرها

5151.) 

 اجتماعية أسباب( فئات 1-0)      

 وأهو رد فعل يقوم به الشخص لمواجهة الخطر الذي يالحقه فئة دفاع عن النفس:  (7-5-1)

 يواجهه على حين غرة.

 وأسوء تكيف  أو وهن نوع من انواع الصراع ويعني ايوهو  االسري:النزاع فئة  (7-5-5)

هن وال يقتصر و  االخر،انحالل يصيب الروابط التي تربط الجماعة االسرية كل مع 

ات يشمل ايضًا عالق والمرأة بلهذه الروابط على ما قد يصيب العالقة بين الرجل 

 .(5113 العيسري،الوالدين بأبنائهما )

لم وتكون يعيش فيها المجرم في الفياالجتماعية التي  هي البيئة المنحرفة:البيئة فئة  (7-5-3)

القات ية مثل السرقة واالحتيال والعخالقاألغير سوية تكثر فيها الممارسات غير بيئة 

 .خالقواأل المحرمة والتعاطي واالبتعاد عن تعاليم الدين
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ية إجرام البأعم: وهو شعور بالرغبة تتمالك المجرم تجعله يقوم إمرأة إلىفئة الوصول  (7-5-4)

 .إمرأةمختلفة للفت انتباه 

فئة التخلص من منافس: وهو قيام المجرم في الفيلم بالقضاء على اي شخص يشكل  (7-5-0)

في  أوه سواء كان المنافس في الدراسة هدافوجوده خطرًا وعائقا لوصول المجرم أل

 العمل.

 التي ال تندرج في أي من الفئات السابقة. سبابفئة أخرى، وهي الدوافع واأل (7-5-6)

 االقتصادية  سباب( فئات األ1-3)

جاء تعريف البطالة في منظمة العمل الدولية على انها لفظة تشمل كل  فئة البطالة: (7-3-1)

 وأاالشخاص العاطلين عن العمل رغم استعدادهم له وقيامهم بالبحث عنه بأجر 

فر لهم لكن لم تتو  واإلنتاج،للكسب  مما يؤهلهوقد بلغو من السن  الخاص،لحسابهم 

 .(17ص، 5110 مظهر،) الذي جعلهم عاطلين عن العمل األمرفرص العمل 

الشائعة الرتكاب الجريمة اذ  سبابمن األ المال: وهيالطمع في المزيد من  ةفئ (7-3-5)

ية مثل السرقة إجراميحاول المجرم الحصول على المال من خالل قيامه بأعمال 

 عمليات اختطاف والقتل من اجل المال. إلىواالبتزاز وقد يصل الحال 

لمجرم في ير اان يتجه تفكالمنفعة: ويعني  أوالتقدير  أوعلى المنصب  الحفاظفئة  (7-3-3)

كب يجعله يرتقد ساليب مما بكافة األ ومصالحة وتقديرهالمحافظة على منصبه 

 .ية مثل التزويرإجرامعمال أ

 



08 

 سياسية أسباب( فئات 1-9)

 وأالقتصادية ا أوالراهنة: تغيير في الظروف السياسية  وضاعتغيير األفئة  (7-4-1)

الذي  مراأل حال إلىبثورة لتغيير حالهم من حالة  فرادفيقوم األ االجتماعية للمجتمع

الذي يجعله يقوم بأعمال  األمر لألسوءيكون سبب لتغير حال المجرم وقد يكون 

 ية لتحسين حاله.إجرام

 وأساد: ويقصد به التخلص من كل من له يد العون في فساد الدولة الف فئة محاربة (7-4-5)

 والتزوير.فساد بشكل شخصي مثل الرشاوي 

 فئات موضوعات الجريمة  -9

 فراد( فئات جرائم ضد األ9-2) 

القتل في اللغة العربية وكما عرفها معجم المعاني الجامع وهو ازهاق روح فئة القتل:  (8-1-1)

ة انسان حيا بإنهاءقيام المجرم في الفيلم  اي ذبحه، إيالفتك به  أواماتته  أواالنسان 

 بغير قصد ويتم ذلك عبر اساليب وادوات عديدة أوسواء كان بقصد 

لحمله  ايذاءه نفسياً ومادياً تعذيب المتهم أواالعتداء على المتهم قيام المجر ب فئة التعذيب: (8-1-5)

من اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب تم  ١/١على االعتراف ووفقًا لنص المادة 

 يًا،عقل أوعذاب شديد جسديًا كان  أوتعريف التعذيب على انه اي عمل ينتج عنه ألم 

من شخص ثالث على  أويلحق عمدًا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص 

يشتبه في انه ارتكبه )االعالن  أومعاقبته على عمل ارتكبه  أواعتراف  أومعلومات 

 االنسان(.العالمي لحقوق 
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اي  أوه د بقتليهدالتو  جازهحتا أوقبض على شخص اخر قيام المجرم بال :االختطاففئة  (8-1-3)

 وأمنظمة دولية  أماستمرار احتجازه من اجل إكراه طرف ثالث سواء كان دولة  أوإيذائه 

االمتناع عن القيام بعمل معين كشرط  أومجموعة من االشخاص على القيام  أوحكومية 

 .عن الرهينة لإلفراج

د حرمانه موافقته بقص أودون علمه ه ممتلكات غير المجرم لوهي اخذ  والنشل:السرقات فئة  (8-1-4)

 واالنتفاع بها.منها 

ق سندات باستعمال طر  أومنقولة  أوهو االستيالء على أموال غير منقولة : االحتيالفئة  (8-1-0)

 (.5151الزبيدي، ووسائل احتيالية تجعل الطرف االخر يذعن له ويقوم بتسليمها له )

ل شيء فع أو شخص،بالتهديد بكشف معلومات معينة عن  المجرم هو قيام فئة االبتزاز: (8-1-6)

 .(5ص ،5111 )العبدلي،لتدمير الشخص المهدد 

وتعني قيام المجرم بتشويه سمعة الضحية عن طريق نشر السمعة:  إلىفئة االساءة  (8-1-7)

 والترويج لقصص غير صحيحة. الشائعات واالكاذيب

الغير  مالبأعشخص اخر يقوم  نهبالتظاهر بأ شخصية: قيام المجرم بالفيلم انتحالفئة  (8-1-8)

مام الغير الظهور ا أوهويته  أوطريق تغيير اسمه  واموالهم عنواالستيالء على ممتلكاتهم 

 شخصيته.بمظهر الذي تم انتحال 

محاولة إقامة  أو: وهو نوع من انوع االعتداء الجنسي ويعني إقامة واالغتصاب التحرش (8-1-3)

 .عالقة جنسية مع شخص آخر رغما عنه
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 قانون( فئات جرائم ضد ال9-0)

شويش لتا بأعمالالشغب: وتعني قيام المجرم بإثارة الفوضى في النظام العام والقيام  فئة( 8-5-1)

 على مصالح اآلخرين.

هي عملية إنتاج عمالت من دون أوامر من الدولة وتعتبر من  العمالت:تزوير فئة ( 8-5-5)

 .ومنافع عدة ألغراضواستخدامها  األموالعمليات الغش لغرض االنتفاع من 

م واسس واعراف تتحك حكامغير منضبطة وغير خاضعة ألهي تجارة  السالح:تجارة فئة ( 8-5-3)

بها غالب االحيان القضايا السياسية والمصالح االمنية فضال عن عالقات الدول بعضها 

ها بين تداول وعةواالدوات الممنبالبعض االخر وهي تجارة تعتمد بشكل كامل على االسلحة 

 .فراداأل

 تجارة غير مشروعة على عرفت االمم المتحدة تجارة المخدرات بانهاخدرات: فئة تجارة الم( 8-5-4)

الصعيد العالمي تتضمن زراعة وصناعة وتوزيع وبيع المواد الخاضعة لقوانين حظر 

 المتحدة(. )الموقع الرسمي لألمموالميرجوانا  نالكوكايي والممنوعات مثلالمخدرات 

  .ينعنوة من الموظف األموال ألخذوهي عملية اقتحام مبنى البنك  البنك:على  فئة السطو( 8-5-0)

 ( فئة جرائم ضد الممتلكات العامة9-3)

حريق العمد: ويعني اضرام النار في الشوارع والمحالت التجارية وممتلكات الدولة مثل  (8-3-1)

 المستشفيات ومراكز الشرطة والوزارات. 

تعتبر و اخراج االثار التي غير مسموح التجارة فيها وتبادلها  أوتهريب االثار: وهي ادخال  (8-3-5)

 جزءًا من ممتلكات الدولة. 
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 وأويعني قيام المجرم بحالة من الشغب والفوضى في الشارع : المرافق العامةتخريب  (8-3-3)

 عدة مثل تكسير زجاج المحالت. بأساليبالمحالت التجارية وتدميره لها 

 فئات وسائل تنفي  الجريمة  -8

 فئة اداة حادة: مثل السكين وبقايا الزجاج.  (3-1)

 فئة االسلحة النارية. (3-5)

 فئة وسائل بدنية: مثل الضرب المبرح.  (3-3)

 فئة مياه مغلية. (3-4)

 فئة غرق. (3-0)

 فئة حرق. (3-6)

 فئة تفجير. (3-7)

 فئة ادوية وحقن. (3-8)

 فئة جرائم االتصاالت اإللكترونية والكمبيوتر (3-3)

 فئة وسائل نقل. (3-11)

 ازاء الجريمة  يكيةاألمر السينما  اتاتجاهفئات  -22

زينت  يكيةمر األ: ويقصد بها ان السينما يكيةاألمر فئة االتجاه المؤيد للجريمة في السينما  (11-1)

عرضت وجهات نظر تؤيد وتبرر الجريمة أكثر من عرضها لوجهات  أوالجريمة  أوالمجرم 

 نظر معارضة. 
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 يكيةألمر ا: عرض الجريمة في السينما يكيةاألمر االتجاه المحايد للجريمة في السينما  فئة (11-5)

 بصورة محايدة دون االنحياز التجاه معين.

ة : تقديم الفيلم لقصص الجريميكيةاألمر فئة االتجاه المعارض للجريمة في السينما  (11-3)

 بأسلوب تنفيري والترهيب من عواقبها وخطورتها واثارها السلبية.

 الجريمة  أفامفي  يكيةاألمر التي استخدمتها السينما  األطرفئات  -11

الفيلم على موضوع الصراع والتنافس سواء كان صراع الصراع: ويعني تركيز  إطارفئة  (11-1)

 صراع بين الحق والباطل. أو فرادصراع بين السلطة واأل أوبين الخير والشر 

الذي يركز على النتائج  طارحادث: ويقصد به اإل أوالمحدد بقضية  طارفئة اإل (11-5)

 الملموسة بقضية ما مثل العنصرية وحوادث االغتصاب. 

يف التوص أوي متعلق بالعقائد أخالق إطارضمن  حداثوضع األي: خالقاأل طارفئة اإل (11-3)

 ة. يخالقالرسائل األ أوي مثل استخدام العبارات االستداللية في النصوص خالقاأل

في قالب ديني سواء كان المجرم ينتمي لجماعة  حداثالديني: وضع األ طارفئة اإل (11-4)

 التهريب من جماعة دينية. أومن الجريمة ارضاء جماعة دينية أن تكون الغاية  أودينية 

القانوني: ويعني كيفية تعامل القانون مع الجريمة في الفيلم ومدى فاعليته  طارفئة اإل (11-0)

 وردعه للجريمة.



63 

 داة صدق األ

اختبار  متو  ،ليهاإالتوصل  تمالتي زيادة الدقة والثقة في النتائج  إلىتهدف اجراءات صدق االداة 

تحليل مضمون( عن طريق عرضها على مجموعة من المحكمين الختبار  )استمارةصدق االداة والتي هي 

ناًء على ة باد، ومن ثم تم تعديل األالدراسة أهدافالنتائج وتحقيق  إلىاالداة في الوصول مدى فاعلية 

 .(-1-)ملحق المقيميين. مالحظات

 داة ثبات األ

 ،الظروفلمواقف و في نفس ا فرادلى نفس األنفس النتائج بتكرار تطبيق المقياس ع إلىالوصول  ويعني

، بد الحميدذات النتائج )ع إلىاءات ان تتسم بالدقة واالتساق والثبات للوصول لذلك يجب على كافة االجر 

 .(413ص-418، ص5111

للتحقق من ثبات أداة الدراسة استمارة تحليل المضمون تم استخدام معادلة هولستي إليحاد معامل 

نسبته وهو ما  أفالم( 11الثبات بين اثنين من المرمزين )الطالبة وخبير تحليل( بحيث جرى تحليل )

 ( من وحدات العينة، وجرى حساب الثبات وفق معادلة هولتسي التالية:33.3%)

 (.=N1+N2 76) لكلي لقرارات الترميزالمجموع ا

ى التي مرت في األول( فئات أقرت في الصيغة 7االستكشافي فقد جرى استبعاد ) التحليلونتيجة 

المتفق عليها  الوحدات فأصبح عدد(، 3)يمكن االطالع على التفاصيل في الملحق رقم عملية التحكيم 

 فئة، وهي التي ظهرت في التحليل النهائي. ( = 63M)بين المرمزين 
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 وبتطبيق معادلة هولتسي نجد ما يلي:

 (2M/(N1+N2)الثبات = 

M.عدد قرارات الترميز التي يتفق عليها المرمزون = 

N1+N2 .المجموع الكلي لقرارات الترميز = 

 0.90=  76/  63يلي: وبالتطبيق يظهر لنا ما 

  (.-3-)ملحق أغراض الدراسة.وتحقق ( وهي نسبة عالية %31أي أن مستوى الثبات يساوي )

 متغيرات الدراسة

 اذ ،السابق وأالمتغير المستقل هو المتغير الفاعل في حركة الظاهرة ويسمى ايضًا بالمتغير المؤثر  .1

وفي . (161ص  ،5151 المشهداني،ان هذه النوع من المتغيرات يؤثر في غيره من المتغيرات )

 .يكيةاألمر هذه الدراسة المتغير المستقل هو السينما 

لسابق له. ا فهو يحدث نتيجة لوجود المتغير المستقل ؛النتيجة أوالمتغير المتأثر  هو التابع رالمتغي .5

 وأالجريمة، ذلك أن الجريمة قد تكون حدث فعليا  إطارالمتغير التابع هو  فإن وفي هذه الدراسة

 مة.تم تقديم هذه الجري إطار، أي في يكيةاألمر  فالمتصوريا، لكن المختلف هو كيف قدمته األ

 المعالجة االحصائية

حصائي اتحليل جراء إ تم ،واجابة التساؤالت هدافنتائج الدراسة وتحقيق األ إلىجل الوصول أمن 

ات والنسب خاللها تم احتساب التكرار تم ترتيبها في جداول مناسبة، ومن و  التي تمثلها الفئات للبيانات

 .المئوية لكل فئة من الفئات
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 جراءات الدراسةإ

 تر طو على االدب النظري والدراسات السابقة ذات صلة بموضوع الدراسة، ومن ثم  تم االطالع -1

  .ها ومشكلتهاأهدافالباحثة عنوان الدراسة و 

حكمين، متم تحكيمها من قبل و تطوير اداة الدراسة عن طريق تصميم استمارة تحليل مضمون تم   -5

 بحثية ودراسات سابقة، وهي: دة مصادرتم االستعانة بعستمارة الاتصميم  وفي

-5111التي تتناول موضوع الجريمة خالل فترة ) يكيةاألمر  فالممصادر اولية: تتمثل بمشاهدة األ -أ

 مالحظات أولية حول الفئات المقترحة للتحليل.ثم وضع ( 5151

اقع االلكترونية المو  إلى باإلضافة ،مصادر ثانوية: تتمثل بالدراسات السابقة التي تناولت الموضوع -ب

ول على التي تتناول موضوع الجريمة للحص فالموالتطبيقات الحديثة التي تعرض المسلسالت واأل

 مالحظات ومعلومات ادق واشمل. 

، وبناء على نتائج ذلك فالم( وحدات من األ6على طريقة هولستي بتحليل عينة من ) تمادتم االع -3

تم إجراء تعديالت في فئات التحليل، وأغلبها كان في حذف بعضها، وتعديل صياغة فقراتها، 

 واستبعاد القليل منها.

 عرضومن ثم  ،النتائج بعملية تحليل الفئات واستخراج النتائج االحصائية، واستخالص القيامتم  -4

 في الفصل الرابع. هذه النتائجتقرير 

   .توصياتالتي انتهت بعدد من اللنتائج لمناقشة في الفصل الخامس  تم -0

قرارها حسب  إلىت اإلدارية في الجامعة وصوال تابعت الطالبة اإلجراءا -6 مرحلة مناقشة الرسالة وا 

 .اأًلصول المتبعة
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 :الفصل الرابع
 نتائج الدراسة عرض

 يشتمل هذا الفصل على عرض لنتائج تحليل أسئلة الدراسة مرفقة بالجداول والوصف وكاآلتي:

 أوال: خصائص عينة الدراسة الديموغرافية والشخصية

عينة الدراسة حسب الجنس/ النوع  أفالمالعينة من "المجرمين" الذين ظهروا في  أفرادتوزيع  -1 

 ( يبين ذلك:1االجتماعي، والجدول )

 (2جدول )ال
 توزيع فئة المجرمين من حيث الجنس/ النوع االجتماعي

 الرتبة النسبة التكرار الجنس
 1 64.0 71 ذكر
 2 30.0 33 أنثى

 - %111 111 المجموع
 

( من مجموع %64.5( وبنسبة )71أعاله، أن الذكور شكلوا أكثرية بتكرار ) الجدولتظهر بيانات  

( لإلناث، وهكذا فإن عدد الذكور المجرمين كان %30.0( بنسبة )33سب الجنس مقابل )حالمجرمين 

 ضعفي عدد اإلناث.

 

 

 

 
64.5

35.5

توزيع المجرمين حسب ( 1)الشكل 
النوع االجتماعي/ الجنس
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 عينة الدراسة حسب العمر: أفامالعينة من "المجرمين" ال ين ظهروا في  أفرادتوزيع  -0

 :ة العمريةفئعينة الدراسة حسب ال أفالمالعينة من "المجرمين" الذين ظهروا في توزيع ( 5الجدول )يعكس و 

 (0الجدول )
 الفئات العمرية

 الرتبة النسبة التكرار الفئة
 1 41.4 41 سنة 33 – 31
 2 57.3 57 سنة فما فوق 41
 3 53.5 53 سنة 53 – 51

 4 18.1 18 سنة 51دون 
 - %111 33 المجموع

 

سنة(  33 – 31تظهر بيانات الجدول أعاله، أن أكثر الفئات العمرية ارتكابا للجرائم هي الفئة من )

-51(، ثم الفئة )%57.3سنة فما فوق( بنسبة ) 41(، يتلوها في ذلك الفئة العمرية )%41.4بنسبة )

 (.%8.1)سنة( بنسبة  51(، وأخيرا الفئة العمرية )دون %53.5سنة( بنسبة ) 53

( من %68.7فما فوق( استحوذت على ما نسبته ) 31يبدو أن الفئة العمرية من ) الفئتينوبجمع 

 التي تم تحليلها. فالميكي حسب عينة األاألمر في المجتمع  جرامحاالت اإل

41.4
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 :عينة الدراسة حسب العرق/ اللون أفامالعينة من "المجرمين" ال ين ظهروا في  أفرادتوزيع  - 3

/ عينة الدراسة حسب العرق أفالمالعينة من "المجرمين" الذين ظهروا في  أفرادتوزيع ( 3يعكس الجدول )

 :اللون

 ( فئة عرق المجرم3جدول )ال
 الرتبة النسبة التكرار الفئة
 1 85.3 73 أبيض

 2 11.0 11 أسود

 3 14.1 4 التيني
 4 13.1 3 اسيوي

 - %111 36 المجموع
 

الجدول أعاله، أن فئة العرق/ اللون األبيض كانت أكثر الفئات ارتباطا بالجريمة حسب تظهر بيانات 

(، ثم 11.0%(، تالها في ذلك فئة اللون األسود بنسبة )85.3%)، وذلك بنسبه يكيةاألمر  فالمعينة األ

 (.3.1%(، وأخيرا العرق األسيوي بنسبة )4.1%فئة الالتيني بنسبة )

 

82.3

10.5

4.1 3.1

توزيع المجرمين في السينما األمريكية حسب )3(الشكل 

اللون/ العرق

أبيض أسود التيني اسيوي
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 :عينة الدراسة حسب المهنة/ الوظيفة أفام"المجرمين" ال ين ظهروا في  فرادتوزيع األ -9

 لوظيفة./ االمهنةعينة الدراسة حسب  أفالم"المجرمين" الذين ظهروا في  فراد( توزيع األ4يعكس الجدول )

 ( فئة مهنة المجرمين9جدول )ال
 الرتبة النسبة التكرار الفئة
  34.5 53 ال يعمل
  57.1 * 53 اعمال حرة

  50.8 55 موظف قطاع خاص
  13.1 11 موظف حكومي

  %111 80 المجموع
 .* خمسة منهم تجار مخدرات

مجرمين ى من فئات الاألولفئة العاطلين عن العمل جاءت في الرتبة تظهر بيانات الجدول أعاله، أن 

تجارتهم  كانت( من هؤالء 0)، علما أن (57%ي ذلك فئة "اعمال حرة" بنسبة )(، تالها ف%34.5بنسبة )

، بينما جاءت فئة موظف قطاع خاص في الرتبة الرابعة بنسبة تتعلق بالمخدرات وترويجها الحرة

 (.13%(، وأخيرا، فئة موظف حكومي بنسبة )50.8%)

يمكن االستنتاج أن أكثر من ثلثي عدد المجرمين يتصفون بالبطالة وليس لهم أعمال محددة ودائمة. 

 قل النسب ألولئك من فئة "موظف حكومي".بينما كانت أ
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 عينة الدراسة حسب مظهر المجرم. أفامالعينة من "المجرمين" ال ين ظهروا في  أفرادتوزيع  -1

ظهر معينة الدراسة حسب  أفالمالعينة من "المجرمين" الذين ظهروا في  أفراد( توزيع 0يعكس الجدول )

 :المجرم

  (1جدول )ال
 فئة مظهر المجرم

 الرتبة النسبة التكرار الفئة
  70.0 77 وسيم

  54.0 50 غير وسيم
  %111 115 المجموع

 

تظهر بيانات الجدول أعاله، أن فئة "وسيم" من فئات مظهر المجرمين جاءت هي األكثرية بنسبة 

 (.54.0(، وتليها فئة "غير وسيم" بنسبة )70.0%%)

 
 

 

 

75.5
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توزيع المجرمين من حيث المظهر وسيم وغير وسيم( 5)الشكل 

وسيم غير وسيم
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 عينة الدراسة حسب درجة ثقافتهم. أفامالعينة من "المجرمين" ال ين ظهروا في  أفرادتوزيع  -1

 عينة الدراسة حسب درجة أفالمالعينة من "المجرمين" الذين ظهروا في  أفرادتوزيع ( 6ويعكس الجدول )

 ثقافتهم.

 (1جدول )ال
 درجة ثقافة المجرم

 الرتبة النسبة التكرار الفئة
 1 64.7 66 مثقف
 2 17.6 18 مثقفغير 

 3 17.6 18 غير واضح
  %111 115 المجموع

 
تظهر بيانات الجدول أعاله، أن فئة "مثقف" استحوذت على األغلبية من بين الفئات بنسبة 

(، تليها فئتي "غير واضح درجة الثقافة" ثم "غير مثقف" بنسب متقاربة بلغت على التوالي 64.7%)

 (.17.6( ثم )17.6%%)
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 أسئلة الدراسةثانيا: 

 ؟الحديثة يكيةاألمر ت لها السينما ما مواضيع الجريمة التي تطرق -2س 

 رعية كاآلتي:الحديثة على ثالثة فئات ف يكيةاألمر توزعت مواضيع وفئات الجريمة التي تطرفت لها السينما 

  فرادجرائم ضد األ -2-2

 ( كاآلتي:فراد( فئات موضوع )جرائم ضد األ7يعكس الجدول )

 (1جدول )ال
 (فرادفئة موضوع )جرائم ضد األ

 الرتبة النسبة التكرار الفئة
 1 33.3 13 القتل

 2 17.0 11 سرقات ونشل
 3 17.0 11 االحتيال
 4 11.0 16 االختطاف
 5 18.8 10 التعذيب
 6 17.1 14 االبتزاز

 7 11.8 11 االساءة للسمعة
 8 11.8 01 انتحال شخصية

 9 11.8 01 / التحرشاالغتصاب
 - %111 07 المجموع

مة كانت الجري أنماطالتي ظهرت في  فرادالجرائم ضد األفئات أهم تظهر بيانات الجدول أعاله، أن 

بنسبة  "االحتيال"(، ثم 17.0%(، تليها عمليات السرقات والنشل بنسبة )%33.3عمليات القتل بنسبة )

" االبتزاز"(، ثم 8.8%بنسبة ) "االيذاء البدني أوالتعذيب "(، ثم 11.0%بنسبة ) "االختطاف"(، ثم %7.0)

(، بينما توزعت باقي النسب على "االساءة للسمعة"، و "انتحال شخصية" و "االغتصاب/ 7%بنسبة )

 ( لكل منها.1.8%التحرش" بنسبة )
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. فالميكي حسب عينة األاألمر وهكذا تبدو جرائم القتل من أكثر المشكالت التي تواجه المجتمع 

 السمعة وانتحال الشخصية، والتحرش واالغتصاب. إلىبينما أقل الجرائم تتمثل في اإلساءة 

   
 جرائم ضد القانون :2-0

 ( فئات موضوع )جرائم ضد القانون( كاآلتي:8يعكس الجدول ) 

 (9جدول )ال
 فئة موضوع )جرائم ضد القانون(

 الرتبة النسبة التكرار الفئة
 1 45.1 18 تجارة المخدرات
 2 31.6 16 السطو على البنك
 3 10.8 13 تجارة السالح
 4 10.3 11 الشغب

 5 10.3 11 تزوير عمالت
 - %111 13 المجموع
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( 45%ى بنسبة )األول"تجارة المخدرات" حازت على الرتبة تظهر بيانات الجدول أعاله، أن فئة   

(، ثم في الرتبة الثالثة فئة 31.6%البنك" بنسبة )من الفئات الخمس، وفي الرتبة الثانية فئة "السطو على 

 ( فقط لكل من فئتي "الشغب"، و "تزوير عمالت".0%ثم بنسبة ) (10.8%"تجارة السالح" بنسبة )

 بابأسومن أهم  أهم المشكات في المجتمع الغربيفإن ظاهرة تجارة المخدرات تعتبر من  وهك ا 

ية في امجر عمليات الشغب وتزوير العمات من أقل الظواهر اإل ، بينما تعدالجرائم التي يجرمها القانون

 .التي تم تحليلها فامحسب عينة األ المجتمع الغربي

 
 جرائم ضد الممتلكات العامة :2-3

 ( فئات موضوع )جرائم ضد الممتلكات العامة( كاآلتي:3يعكس الجدول ) 

 ( 8جدول )ال
 جرائم ضد الممتلكات العامة

 الرتبة النسبة التكرار الفئة
 1 33.3 15 حريق العمد
 1 33.3 15 تهريب آثار

 1 33.3 15 تخريب المرافق العامة
  %111 16 المجموع
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 أفالم( من مجموع 51ما نسبته )% يمثل فالماألتظهر بيانات الجدول أعاله، أن هذا النمط من 

( لكل منها، 33.3العينة. وتظهر البيانات أن جميع الفئات الثالث حاز كل منها على نسب متطابقة )%

 ". تخريب المرافق العامة"، و "تهريب آثار"، و "حريق العمدوهي "

 
 الحديثة؟ يكيةاألمر  فامفي األ تنفي  الجريمةيستخدمها المجرم في  التيوسائل ما ال - 0س 

 فئات )أدوات الجريمة( كاآلتي: (11يعكس الجدول )

 فئة أدوات الجريمة (22جدول )ال
 الرتبة النسبة التكرار الفئة

 1 50.1 10 أسلحة نارية
 5 51.1 15 إيذاء بدني/ ضرب مبرح
 5 51.1 12 جرائم اتصاالت وكمبيوتر

 4 16.6 11 آالت حادة
 0 11.1 16 وسائل نقل
 6 13.3 15 مياه مغلية
 7 11.7 11 المياهالغرق في 

 7 11.7 01 حرق وتفجير
 7 11.7 01 أدوية وحقن
 7 11.7 11 غير واضح
  %111 61 المجموع

33.3

33.3

33.3

توزيع الجرائم ضد الممتلكات( 9)الشكل 

حريق العمد تهريب آثار تخريب المرافق العامة
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األسلحة واألدوات التي استخدمت في الجريمة  أوأكثر الفئات تظهر بيانات الجدول أعاله، أن 

(، ثم جرائم 51%بنسبة )(، تالها في ذلك " إيذاء بدني/ مبرح"، 50%كانت األسلحة النارية بنسبة )

(، فيما توزعت باقي 16.6)%ة بالت حادة" بنسآ ( أيضا، ثم فئة "51%اتصاالت وكمبيوتر" بنسبة )

  . وغير ذلك ما يظهره الجدول... النسب على أدوات أخرى كوسائل النقل، والمياه المغلية

وهكذا تمثل مشكلة السالح في المجتمع الغربي تحديا كبيرا إذ تستخدم األسلحة في نسبة عالية من 

 ( مجموع الجرائم. %50الجرائم تعادل ربع )
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 الحديثة؟ يكيةاألمر  فامارتكاب المجرم للجريمة في األ أسبابما   -3س 

 رئيسية كاآلتي: أسباب أوارتكاب الجرائم على أربعة عوامل  أسبابتوزعت   

 النفسية سباب: األ3-2

 النفسية كاآلتي:    سباب( فئات األ11يعكس الجدول )

 (22جدول )ال
 النفسية الرتكاب الجريمة سباباأل

 الرتبة النسبة التكرار الفئة
 1 61 15 انتقام

 2 50 10 اضطرابات نفسية
 3 10 13 إدمان مخدرات
 - %111 51 المجموع

( من الفئات 61ى بنسبة )%األولتظهر بيانات الجدول أعاله، أن فئة "االنتقام" جاءت في الرتبة 

(، ثم فئة "إدمان 50النفسية، تالها في الرتبة الثانية فئة "اضطرابات نفسية" بنسبة )% سبابالثالث لأل

 (.10المخدرات" بنسبة )%
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 االجتماعية الرتكاب الجريمة سباب: األ3-0

 الجريمة كاآلتي: سباباالجتماعية أل سباب( فئات األ15الجدول )يعكس 

 االجتماعية الرتكاب الجريمة سبابفئات األ (20جدول )ال
 الرتبة النسبة التكرار الفئة

 1 40 13 بيئة منحرفة
 2 50 10 دفاع عن النفس

 3 11 15 التخلص من منافس
 4 11 15 نزاع أسري

 5 10 11 الوصول ألمراءه
 6 10 * 11 أخرىفئة 

 - %111 51 المجموع
 المساعدة في تهريب زوجته من السجن *
 

(، تالها 40%ى بنسبة )األول"بيئة منحرفة" حازت على الرتبة تظهر بيانات الجدول أعاله، أن فئة 

(، ثم فئة "نزاع 11%(، ثم فئة "التخلص من منافس" بنسبة )50%في ذلك فئة "دفاع عن النفس" بنسبة )

( لكل منهما. 0%(، وحازت فئتي "الوصول ألمراءه" و "فئات أخرى" على نسبة )11%بنسبة )أسري 

أن الحالة الوحيدة التي اندرجت في فئات أخرى كانت ألحد المجرمين الذي تورط في  إلىويجدر اإلشارة 

 تهريب زوجته من السجن التي كانت تقضي فيه محكوميتها.
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 االقتصادية الرتكاب الجرائم سباب: األ3-3

 االقتصادية الرتكاب الجريمة كاآلتي: سباب( فئات األ13يعكس الجدول )   

 (23جدول )ال
 االقتصادية الرتكاب الجرائم سبابفئة األ

 الرتبة النسبة التكرار الفئة
 1 68 17 طمع في المال

 2 16 14 البطالة
 3 16 14 منفعة أومنصب الحفاظ على 

  %111 50 المجموع
 

 ى من بين الفئاتاألول"طمع في المال" حازت على الرتبة  تظهر بيانات الجدول أعاله، أن فئة

"، البطالة" اآلخرين(، بينما حازت الفئتين %68االقتصادية وبأغلبية واضحة، بنسبة ) سبابالثالث لأل

 ( لكل منهما.%16" على نسب متطابقة )منفعة أوالحفاظ على منصب و"
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 السياسية الرتكاب الجرائم سباب: األ3-9

 اسية الرتكاب الجريمة كاآلتي:يالس سباب( فئات األ14يعكس الجدول )   

 (29جدول )ال
 السياسية الرتكاب الجرائم سبابفئة األ
 النسبة التكرار الفئة

 01 13 الراهنة وضاعتغيير األ
 01 13 الفسادمحاربة 

 %111 16 المجموع
    

نسبة  السياسية شكلت سبابالتي جمعت بين الجريمة واأل فالمالجدول أعاله، أن األ تظهر بيانات

( فيلما، وفي هذا الصعيد قد يجوز تصنيف هذه 31( من مجموع وحدات العينة البالغة )%%51ضئيلة )

وتعتبرها  األفعالبالطبع تجرم هذه  يكيةاألمر عنف، غير أن القوانين  أحداثبأنها سياسة فيها  فالماأل

السياسية الكامنة وراء الجريمة توزعت على سببين فحسب،  سبابأفعاال جرمية، وتظهر البيانات أن األ

 (. 01حاز كل منهما على نسبة متطابقة مع األخرى )%

 ؟زاء الجريمةإ يكيةاألمر ما اتجاهات السينما  -1

 إزاء الجريمة( كاآلتي: يكيةاألمر ( فئات )اتجاهات السينما 10يعكس الجدول )

 (21جدول )ال
 زاء الجريمةإ يكيةاألمر اتجاهات السينما فئة 

 الرتبة النسبة التكرار الفئة
 1 46.8 14 مؤيد
 2 56.6 18 محايد
 3 56.6 18 معارض
 - %111 30 المجموع
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( تكرارا، وهذا عدد 31أن مجموع التكرارات لالتجاهات بلغ ) ( السابق10)تظهر بيانات الجدول 

التي خضعت للتحليل، وهذا هو النموذج التحليلي الوحيد الذي صنف فيه كل فيلم  فالممماثل لعدد األ

 وأمحايد  أوبفئة واحدة )مؤيد، محايد، معارض(، بمعنى أن الفيلم تم تقييمه كوحدة واحدة إما مؤيد 

( من الفئات، بينما 46.8انات أن فئة "مؤيد" استحوذت على األغلبية بنسبة )%معارض. وتظهر البي

 (.56.6"محايد" و "معارض" بالنسبة نفسها لكل منهما )% اآلخرينتساوت الفئتين 

ن شارك به، يجب أ أوي إجرامعلى أن أي شخص يقوم بفعل  اتفقوايجدر التنويه أن المحللين 

من خالل صورة المجرم التي يقدمها العمل،  أوء أكان من خالل القضاء اإلدانة سوا إلى األمرينتهي به 

حتدم صراع ي فالمفإن لم يحدث ذلك، فيتم تصنيف الفيلم حسب االتجاهات بأنه "مؤيد". في بعض األ

الشرطة، وهذا يسجل على انه "مؤيد"، ألنه ال  أوبين العصابات لكن ال يظهر الفيلم أي دور للقانون 

ررات أخرى، ترى العمل يبرر الجريمة اعتمادا على مب أفالمالقانونية لمثل هذه الجرائم. في  بالعواقبيذكر 

 إنسانية.

 المعجب أوالمتفهم،  أووهك ا يبدو االتجاه المؤيد، ال ي يمكن وصفه بأنه االتجاه المتعاطف،  

( مع فوارق كبيرة مع %46.8بنسبة ) فامبالمجرمين والجريمة، استحو  ه ا االتجاه على أكثرية األ

 الفئات األخرى.
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 ؟الجريمة أفامفي  يكيةاألمر التي استخدمتها السينما  األطرما  -9

 :الجريمة( كاآلتي أفالمفي  يكيةاألمر التي استخدمتها السينما  )األطر( فئات 16يعكس الجدول )   

(21جدول )ال  
التي قدمت فيها السينما الجرائم والمجرمين األطرفئة    

 الرتبة النسبة التكرار الفئة
 1 53.4 11 محدد بقضية إطار

 2 51.3 11 الصراع إطار
 3 51.3 11 الديني طاراإل
 4 51.3 11 القانوني طاراإل
 5 15.7 16 يخالقاأل طاراإل

 - %111 47 المجموع
 

(، %53.4ى بنسبة )األولمحدد بقضية" جاء في الرتبة  إطار" تظهر بيانات الجدول أعاله، أن فئة

 طار( لكل منها، في حين جاء اإل%51.3الثالثة على نسبة متطابقة ) األطربينما حازت الفئات/ 

، إطاريجدر التنويه أن العمل الواحد قد يحتمل أكثر من (. %15.7ي في الرتبة األخيرة بنسبة )خالقاأل

طاري و أخالق إطار(. فالفيلم قد يتضمن 31( أكثر من عدد وحدات الفيلم )47) األطرلذلك، جاء عدد   ا 

 ية.أخالق أومحدد بقضية، مثل قضية النزاع األسري التي تقوم على أسس قانونية مثال 
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رمينفئة األطر التي قدمت فيها السينما الجرائم والمج( 15)الشكل 
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 :الفصل الخامس
 والتوصيات مناقشة نتائج الدراسة

 يشتمل هذا الفصل على مناقشة لنتائج تحليل أسئلة الدراسة كاآلتي:

 أوال: مناقشة نتائج خصائص عينة الدراسة الديموغرافية والشخصية

 الجنس/ النوع االجتماعي مناقشة نتائج -2 

سب الجنس مقابل ح( من مجموع المجرمين %64.5( وبنسبة )71أكثرية بتكرار )( )الذكورشكل 

ضعفي عدد اإلناث. وتبدو هذه ( لإلناث، وهكذا فإن عدد الذكور المجرمين كان %30.0( بنسبة )33)

أن الذكور هم األكثر ارتكابا للجرائم في معظم المجتمعات. إذا  إلىحد كبير بالنظر  إلىواقعية النتيجة 

تفوق نسبة المجرمين الذكور على االناث في ارتكاب العنف بنسبة  إلى( 5115دراسة أمين )أشارت 

يلة . وكذلك لم تكن نسبة المجرمات االناث قللفضائيةالعربية واألجنبية بالقنوات ا فالمفي األ 80.1%

وفيلم   Ocean’s 8الجريمة ببطولة نسائية مثل فليم أفالمن هناك العديد من أذ إجدًا بل كانت منطقية 

The hustle. 

 العمر مناقشة نتائج -0

(، %41.4سنة( بنسبة ) 33 – 31تبين أن أكثر الفئات العمرية ارتكابا للجرائم هي الفئة من )

سنة( بنسبة  53-51(، ثم الفئة )%57.3سنة فما فوق( بنسبة ) 41يتلوها في ذلك الفئة العمرية )

 (.%8.1سنة( بنسبة ) 51(، وأخيرا الفئة العمرية )دون 53.5%)
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( من %68.7فما فوق( استحوذت على ما نسبته ) 31العمرية من ) الفئةوبجمع الفئتين يبدو أن  

ظم المجرمين ن معأالتي تم تحليلها، ويعني ذلك  فالمفي المجتمعات الغربية حسب عينة األ جرامت اإلحاال

 ميملكون عائلة مثل فيل أوصحاب عمل أهم مجرمين بالغين وقد يكونوا  يكيةاألمر في السينما 

Black Mass اً حريصو  اً حنون ابأنه كان أال إمن الفيدرالي من األ اً حيث كان المجرم خطيرًا جدًا ومطلوب 

 على ابنه.

 العرق/ اللون مناقشة نتائج - 3

، يكيةاألمر  فالمتبين أن فئة العرق/ اللون األبيض كانت أكثر الفئات ارتباطا بالجريمة حسب عينة األ 

(، ثم فئة الالتيني بنسبة 11.0%(، تالها في ذلك فئة اللون األسود بنسبة )85.3%)وذلك بنسبه 

 (.3.1%العرق األسيوي بنسبة )(، وأخيرا %4.1)

تورط  لىإعامة تشير  أفكار أوتبدو هذه النتيجة مخالفة للتوقعات من حيث شيوع صورة نمطية، 

 موما،عيكي خصوصا، والمجتمع الغربي األمر اللون األسود واألسيوي في الجرائم التي تقع في المجتمع 

صول افريقية( والمجرمين من اصحاب أ )منكان الضحية شاب اسود اللون  Get outحيث ان في فيلم 

والصورة النمطية التي كانت سائد في بدايات السينما على ان اغلب المجرمين واللصوص  البشرة البيضاء

ن كسر والتشكيك بهذه الصورة بجعل المجرمين مبمن اصحاب البشرة السوداء ، بدأت السينما االمريكية 

العنصرية لتهرب من ارتباط امريكا بن والمكسيك ، في محاولة منها لاصحاب البشرة البيضاء او من الالتيي

وبيان ان االقليات في امريكا يتمتعون بكل حقوقهم وال يواجهون اي عنصرية او تفرقة لذلك  ضد السود

التي تكسر الصورة النمطية السائدة وتعسى لتجمل صورتها لدى  فالماالمريكية بانتاج األ فالمبدأت األ

 العالم.
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 المهنة/ الوظيفة مناقشة نتائج -9

ة ى من فئات المجرمين بنسباألولفئة العاطلين عن العمل جاءت في الرتبة أن بينت النتائج   

 تجارتهم الحرة كانت( من هؤالء 0)، علما أن (57%ي ذلك فئة "اعمال حرة" بنسبة )(، تالها ف34.5%)

(، %50.8قطاع خاص في الرتبة الرابعة بنسبة )، بينما جاءت فئة موظف تتعلق بالمخدرات وترويجها

 (.13%وأخيرا، فئة موظف حكومي بنسبة )

يمكن االستنتاج أن أكثر من ثلثي عدد المجرمين يتصفون بالبطالة وليس لهم أعمال محددة ودائمة. 

ير بالنظر حد كب إلىبينما كانت أقل النسب ألولئك من فئة "موظف حكومي". وتبدو هذه النتائج منطقية 

 مخطورة عدم وجود أعمال لفئة الشباب، مما يدفع بعضهم لسلوك مسار الجريمة، مثل فيل إلى

Identity thief لتعيش بأموالهم وتمارس  األعمالذ كانت السيدة تسرق البطاقات االئتمانية لرجال إ

 حياتها بكامل رفاهيتها.

 مظهر المجرم. مناقشة نتائج -1

(، %70.0بينت النتائج أن فئة "وسيم" من فئات مظهر المجرمين جاءت هي األكثرية بنسبة ) 

 (.54.0وتليها فئة "غير وسيم" بنسبة )%

وتبدو هذه النتائج مثيرة لالهتمام اذ انها تبين ان هناك مغزى وتأثير لشكل المجرم على المتلقي 

ن فقط ذ يتعاطف البعض مع المجرميإخطورة كبيرة  بجعله وسيم المنظر، وبيان المجرم بهذه الصورة لها

خص عادي يكي هو شاألمر لكونه وسيم وذا منظر مهندم، وايضًا تبين هذه النتيجة ان المجرم في السينما 

على ذلك ظهور  األمثلةمتسول خطر ومن  أومثل اي فرد في المجتمع، اي انه ليس بوحش مخيف 
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الذي   Extremely wicked shockingly and vileي فيلمكمية كبيرة من التعاطف والحب للمجرم ف

ثناء محاكمة المجرم أالفيلم و  أحداثوتبين   Zac Efronيكياألمر دى شخصية المجرم فيه الممثل أ

تعاطفت الكثير من الفتيات مع المجرم بل هناك فتيات اعجبن به فقط لكونه وسيم بينما هو قاتل مخيف 

 بريئة.كثر من عشرين فتاة ل أقت

 .درجة ثقافة المجرمين مناقشة نتائج -1

(، تليها فئتي %64.7بينت النتائج أن فئة "مثقف" استحوذت على األغلبية من بين الفئات بنسبة )

 (.17.6( ثم )%%17.6"غير واضح درجة الثقافة" ثم "غير مثقف" بنسب متقاربة بلغت على التوالي )

ا من اصحاب الثقافة والعلم وهم ليسو  يكيةاألمر وتدل هذه النتيجة على ان المجرمين في السينما 

الذي يكون   The next three daysجاهلين بل ان بعضهم من حملة الشهادات مثل فيلم  أوبمتخلفين 

دته الجامعية اجامعي يحاول تهريب زوجته من السجن بكافة الوسائل وعلى الرغم من شه أستاذالمجرم فيه 

كذلك فيلم  ،تخدام العنف والقتل لتحقيق غايتهاس إلىنه يتورط في عالم الجريمة ويضطر أال إوثقافته 

The last thing he wanted   ن الصحفية المرموقة تخلت عن وظيفتها لتساعد والدها في أالذي بين

 تجارة السالح وتدخل عالم التجارة الغير شرعية لينتهي بها المطاف مقتولة. 

 أسئلة الدراسةمناقشة نتائج ثانيا: 

 .الحديثة يكيةاألمر مواضيع الجريمة التي تطرقت لها السينما  مناقشة نتائج -2س 

  فرادضد األجرائم  مناقشة نتائج -2-2

لقتل الجريمة كانت عمليات ا أنماطالتي ظهرت في  فرادالجرائم ضد األفئات أهم بينت النتائج أن 

(، 17.0%بنسبة ) "االحتيال"(، ثم 17.0%(، تليها عمليات السرقات والنشل بنسبة )%33.3بنسبة )
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بنسبة " االبتزاز"(، ثم 8.8%بنسبة ) "االيذاء البدني أوالتعذيب "(، ثم 11.0%بنسبة ) "االختطاف"ثم 

" "االغتصاب/ التحرشو"انتحال شخصية" و ساءة للسمعة"،(، بينما توزعت باقي النسب على "اإل%7)

 ( لكل منها.1.8%بنسبة )

. بينما فالميكي حسب عينة األاألمر وهكذا تبدو جرائم القتل من أكثر المشكالت التي تواجه المجتمع 

 السمعة وانتحال الشخصية، والتحرش واالغتصاب. إلى أقل الجرائم تتمثل في اإلساءة

المجرمة في  األفعال أن إلىالتي أشارت  (5118دراسة اماني )وتتناقض نتائج هذه الدراسة مع 

( الزنا)ثم  )%11.3)يليها القتل ( %10.8)تمثلت في الخطف بنسبة  5116السينما المصرية لعام 

( 5111بينما تتوافق نتائج هذه الدراسة مع دراسة تادرس ) (.%8.70)بنسبة  فالمخدرات( %3)بنسبة 

ان هناك ارتفاع في نسبة جرائم القتل والشروع فيه من اجمالي الجرائم الموجهة ضد  إلىالتي اشارت 

 .يليها السرقات والنشل فراداأل

 جرائم ضد القانون مناقشة نتائج -2-0

( من الفئات الخمس، 45%ى بنسبة )األول"تجارة المخدرات" حازت على الرتبة بينت النتائج أن فئة 

(، ثم في الرتبة الثالثة فئة "تجارة السالح" 31.6%وفي الرتبة الثانية فئة "السطو على البنك" بنسبة )

 ( فقط لكل من فئتي "الشغب"، و "تزوير عمالت".0%ثم بنسبة ) (10.8%بنسبة )

 بابأسوهكذا فإن ظاهرة تجارة المخدرات تعتبر من أهم المشكالت في المجتمع الغربي ومن أهم 

ية في جرامالجرائم التي يجرمها القانون، بينما تعد عمليات الشغب وتزوير العمالت من أقل الظواهر اإل

 التي تم تحليلها. فالمالمجتمع الغربي حسب عينة األ
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بأن السينما الغربية تتضمن قدرا كبيرا من العنف، وهو ما حذرت  فالمتعكس أرقام القتل في هذه األ

ظاهرة  على اإلعالمتأثير وسائل  إلىية التي تشير اإلعالممن آثاره العديد من الدراسات االجتماعية و 

اب قانوني عق إلىالعنف في المجتمعات. خصوصا حينما يجد المشاهد أن عمليات القتل تلك لم تنتهي 

لمجتمعات يوعها في هذه اشكبيرة ما يعكس عدم  أهميةع، بينما لم تحظ جرائم تزوير العمالت بصارم وراد

ربما بسبب التطور التكنولوجي الكبير في أنظمة الكشف عن العمالت المزورة لديهم، هذا عالوة على أن 

 الت النقدية.العم ميةأهالمجتمعات الغربية باتت تتعامل بالتجارة اإللكترونية منذ مدة طويلة ما يقلل من 

 جرائم ضد الممتلكات العامة مناقشة نتائج -3 -2

العينة. وتظهر  أفالم( من مجموع 51يمثل ما نسبته )% فالمبينت النتائج أن هذا النمط من األ

حريق ( لكل منها، وهي "33.3البيانات أن جميع الفئات الثالث حاز كل منها على نسب متطابقة )%

 ". تخريب المرافق العامة"، و "آثارتهريب "، و "العمد

 فالماأل غلبأغاية في نفس المجرمين بل حدثت في  أولم يشكل هذا النوع من الجرائم حدث رئيس 

ال ان في إ المنافسين، أوبشكل تلقائي جراء المطاردات التي تحدث بين المجرمين والشرطة  يكيةاألمر 

الفيلم في نهايته حدوث اعمال شغب وتكسير اشبه بكونه انقالب الشعب على الحكام  ظهرأ  Jokerفيلم 

 ية.جرامالجوكر واعماله اإل فكاروكان ذلك كرد فعل على سياساتهم وتأييد أل

 الحديثة. يكيةاألمر  فامفي األ تنفي  الجريمةيستخدمها المجرم في  التيوسائل مناقشة نتائج ال -0

األسلحة واألدوات التي استخدمت في الجريمة كانت األسلحة النارية  أوأكثر الفئات بينت النتائج أن 

(، ثم جرائم اتصاالت وكمبيوتر" بنسبة 51%(، تالها في ذلك " إيذاء بدني/ مبرح"، بنسبة )50%بنسبة )
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(، فيما توزعت باقي النسب على أدوات أخرى 16.6)%ة بالت حادة" بنسآ( أيضا، ثم فئة "%51)

( حيث 5115ير ذلك. وتتناقض هذه النتيجة مع نتيجة دراسة أمين ). وغ.مغلية.ائل النقل، والمياه الكوس

 انواع العنف استخدامًا من بين الوسائل االخرى. أكثرأظهرت ان العنف البدني 

السالح في المجتمع الغربي تحديا كبيرا إذ تستخدم األسلحة في نسبة  وهكذا تمثل ظاهرة انتشار

( مجموع الجرائم، ولعل قوانين اقتناء السالح السهلة تساعد على %50عالية من الجرائم تعادل ربع )

يكي الذي يشهد جرائم بالسالح بين الحين واآلخر، والحقيقة أن معالجة األمر ذلك، خصوصا في المجتمع 

 إلعالماذه الظاهرة يعكس الواقع، فمشكلة السالح باتت معروفة للجميع، ويجب على وسائل له فالماأل

دور هذا العنصر في تحقيق أقصى إثارة في  إلىعرضها أمام الجمهور إلثارة النقاش حولها، هذا إضافة 

عندما طلبت المجرمة   Widowsالجرائم على وجه الخصوص وهذا ما بينه فيلم  أفالمكشن، و اآل أفالم

بعبارة "  رمةالمجلتجيبها حصل عليهم؟ أمن مساعدتها ان تقتني لهم االسلحة النارية، لترد عليها من اي 

 سهولة.هذه امريكا" اشارة على ان السالح متوفر بكل مكان وبكل 

 .الحديثة يكيةاألمر  فامارتكاب المجرم للجريمة في األ أسبابمناقشة نتائج : 3س 

 رئيسية كاآلتي: أسباب أوارتكاب الجرائم على أربعة عوامل  أسبابتوزعت 

 الرتكاب الجريمة النفسية سباباأل مناقشة نتائج: 3-2

 سباب( من الفئات الثالث لأل61ى بنسبة )%األولبينت النتائج أن فئة "االنتقام" جاءت في الرتبة 

(، ثم فئة "إدمان المخدرات" بنسبة 50تالها في الرتبة الثانية فئة "اضطرابات نفسية" بنسبة )%النفسية، 

عدم اهتمام الدراما  إلىالتي أشارت نتائجها  (1333راسة )شقير، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج د(. 10)%
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( والتي 5111بينما تتناقض مع دراسة ويلش ودولر) والبريطانية والمكسيكية بقضية االدمان. يكيةاألمر 

 حيث اكدت العديد من فالمان ظهور العقاب واالنتقام )كرد فعل( ظهر بشكل محدد في األ إلىاشارت 

 على مبدأ التصالح والمسامحة. فالماأل

ليها عمن أجل تحقيق عملية الصراع والتشويق الدرامي التي تقوم  فالميأتي موضوع االنتقام في األ 

يلم التي الف أحداثالدرامية في معظمها، وهو ما يحقق التشويق والترقب للمشاهد، ويوفر أيضا  األعمال

ينتقم الشرطي  ذإ  Now you see meمثل فيلم الحدث،يتخللها الفشل والنجاح وغير ذلك من عناصر 

من الذين قتلوا والده بعد سنين طويلة ليقوم بأكبر عملية سطو على بنك ومن ثم توريطهم بتلك العملية 

 حيث لجأ الشرطي لالحتيال والسرقة ولم يلجأ للقانون لتحقيق انتقامه.لزجهم في السجن 

 االجتماعية الرتكاب الجريمة سباباأل مناقشة نتائج: 3-0

(، تالها في ذلك فئة "دفاع 40%ى بنسبة )األول"بيئة منحرفة" حازت على الرتبة بينت النتائج أن فئة 

(، ثم فئة "نزاع أسري بنسبة 11%(، ثم فئة "التخلص من منافس" بنسبة )50%عن النفس" بنسبة )

اإلشارة ر ( لكل منهما. ويجد0%(، وحازت فئتي "الوصول ألمراءه" و "فئات أخرى" على نسبة )%11)

أن الحالة الوحيدة التي اندرجت في فئات أخرى كانت ألحد المجرمين الذي تورط في تهريب زوجته  إلى

 .من السجن التي كانت تقضي فيه محكوميتها

واضحة للبيئة االجتماعية في تحفيز الجريمة، وهذا ما تؤكد عليه  أهميةتعطي  فالمبهذا فإن األ

الظرف الذي  إلى( 5114دراسة عبد الرؤوف )أشارت الدراسات االجتماعية عادة في كل المجتمعات. إذ 

في حين أن  (،%81.3)نسبة تساهم في ظاهرة العنف ب العنف، حققت الظروف االجتماعية إلىدى أ
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وفرت  نهاأل. وسهلت البيئة المنحرفة من ارتكاب الجرائم وذلك في المرتبة الثانية تجاء الظروف السياسية

ن تاجر المخدرات أظهر الفيلم أالذي   Killer Joeللمجرم الرتكاب جريمته مثل فيلم فكارجميع السبل واأل

موال تأمينها على الحياة لسداد ديونه، ولم أالشاب استعان بقاتل مأجور ليقتل والدته والحصول على 

بينهم،  ألموالاحد من هذه الجريمة بل تعاون مع والده واخته الصغيرة لتسهل هذه العملية وتقسيم أيمنعه 

ه بل شجعه ب ابنه من القيام بقتل والدتفلم يمنع األ فرادالمنحرفة على الجريمة واأل البيئةوهنا كان تأثير 

ن المجرمين كانوا في إذ إ  The town. كذلك الحال في فيلماألموالحصول على جل الأعلى ذلك من 

 بالفساد االنحراف مثل العالقات الغير شرعية والمخدرات والسرقة والعنف. مليئةبيئة 

 االقتصادية الرتكاب الجرائم سباباأل مناقشة نتائج: 3-3

 سبابى من بين الفئات الثالث لألاألول"طمع في المال" حازت على الرتبة  بينت النتائج أن فئة

الحفاظ على "، و"البطالة" اآلخرين(، بينما حازت الفئتين %68االقتصادية وبأغلبية واضحة، بنسبة )

 ( لكل منهما.%16" على نسب متطابقة )منفعة أومنصب 

يشكل الحصول على المال في معظم المجتمعات سببا كبيرا في إثارة المشكالت، ويبدو أن هذا  

السبب يتفاقم في المجتمعات األكثر تقدما بسبب سيطرة الروح الرأسمالية على حياة الناس، فالمال في 

المال  لىإهذه المجتمعات هو محرك الحياة، خصوصا وأن مستوى الحياة مرتفع، ويحتاج الفرد فيها 

 باستمرار لتلبية احتياجاته المستمرة والمتجددة.

أشارت  تناقض نتائج الدراسة الحالية حينما (5114دراسة الفوال ونجوى )بالنسبة للبطالة فإن نتائج 

 الجريمة. إلىالقضايا التي تؤدي  في مقدمة تأتي أن البطالة إلى
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 السياسية الرتكاب الجرائم سباباأل مناقشة نتائج: 3-9

( %51السياسية شكلت نسبة ضئيلة ) سبابالتي جمعت بين الجريمة واأل فالمبينت النتائج أن األ

أنها ب فالم( فيلما، وفي هذا الصعيد قد يجوز تصنيف هذه األ31من مجموع وحدات العينة البالغة )%

عاال جرمية، وتعتبرها أف األفعالبالطبع تجرم هذه  يكيةاألمر عنف، غير أن القوانين  أحداثسياسة فيها 

غيير تالسياسية الكامنة وراء الجريمة توزعت على سببين فحسب هما " سبابوتظهر البيانات أن األ

 (.01" حاز كل منهما على نسبة متطابقة مع األخرى )%الفسادمحاربة "، و"الراهنة وضاعاأل

والذي يسعى البطل لمحاربة   In timeالراهنة ومحاربة الفساد فيلن وضاععلى تغيير األ األمثلةومن 

البشرية  إنقاذبالنظام السائد بعد مدة طويلة من الزمن وبسبب الظلم والفساد يسعى لتغيير الوضع والبدء 

يقوم بالسطو و  األموالس و صحاب رؤ أكبر أحد ألكنه يستعين بالجريمة لتنفيذ خطته فيقوم بخطف ابنة 

 ية.جراماإل األعمالنوك واالبتزاز وغيرها من على الب

( السابق ذكرها أن الظروف السياسية تأتي في الدرجة الثانية بعد 5114وتشير دراسة عبد الرؤوف )

 الظروف االجتماعية.

 .زاء الجريمةإ يكيةاألمر اتجاهات السينما  مناقشة نتائج -9

التي  فالم( تكرارا، وهذا عدد مماثل لعدد األ31)بينت النتائج أن مجموع التكرارات لالتجاهات بلغ 

خضعت للتحليل، وهذا هو النموذج التحليلي الوحيد الذي صنف فيه كل فيلم بفئة واحدة )مؤيد، محايد، 

معارض. وتظهر البيانات أن  أومحايد  أومعارض(، بمعنى أن الفيلم تم تقييمه كوحدة واحدة إما مؤيد 
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د" "محاي اآلخرين( من الفئات، بينما تساوت الفئتين 46.8غلبية بنسبة )%فئة "مؤيد" استحوذت على األ

 (.56.6و "معارض" بالنسبة نفسها لكل منهما )%

ن ينتهي شارك به، يجب أ أوي إجراميجدر التنويه أن المحللين اتفقوا على أن أي شخص يقوم بفعل 

من خالل صورة المجرم التي يقدمها العمل، فإن  أواإلدانة سواء أكان من خالل القضاء  إلى األمربه 

صراع بين  يحتدم فالملم يحدث ذلك، فيتم تصنيف الفيلم حسب االتجاهات بأنه "مؤيد". في بعض األ

ذكر نه "مؤيد"، ألنه ال يأالشرطة، وهذا يسجل على  أوالعصابات لكن ال يظهر الفيلم أي دور للقانون 

أخرى، ترى العمل يبرر الجريمة اعتمادا على مبررات  أفالمرائم. في بالعواقب القانونية لمثل هذه الج

 إنسانية.

معجب ال أوالمتفهم،  أواالتجاه المؤيد، الذي يمكن وصفه بأنه االتجاه المتعاطف،  يبدووهكذا 

( مع فوارق كبيرة مع الفئات %46.8بنسبة ) فالمبالمجرمين والجريمة، استحوذ هذا االتجاه على أكثرية األ

 األخرى.

ة صحيحة. تشجع على العنف تعتبر فرضي يكيةاألمر  فالمتلك النتيجة، فإنه فرضية أن األ علىبناء 

 كيةياألمر وجود معدل مرتفع للعنف في الدراما  إلىالتي أشارت  (1333دراسة )شقير، وهو ما يتوافق مع 

الذي   Going in styleبرزها فيلمألعل  فالموظهرت هذا االتجاه "المؤيد" في العديد من األوالبريطانية. 

حد البنوك وذلك بعد اقتطاع وحرمانهم من رواتبهم التقاعدية أيقوم فيه ثالثة من المسنين بالسطو على 

حيث أيد الفيلم الجريمة والتستر على المجرمين والتعاطف معهم كونهم من المسنين وتكررت عبارة " من 

 مبررًا على جريمتهم وتكسبها الطابع االنساني. واجب المجتمع ان يهتم بالمسنين " لتكون 
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 .الجريمة أفامفي  يكيةاألمر ينما التي استخدمتها الس األطر مناقشة نتائج -1

 تقع في حداث، فاألاإلعالممن أهم العمليات التي تقوم بها وسائل  Framingتعد عملية التأطير 

 معين، فهي ال إطارتكتسب مغزاها ومجراها من خالل وضعها في  حداثاألالمجتمع باستمرار، لكن 

تنطوي في حد ذاتها على مغزى معين بل يعمل التأطير على تحديدها وتنظيمها واعادة تشكيلها من 

وتقوم السينما بدور مميز في هذه  (.348ص ،1338 والسيد، )مكاويخالل التركيز على جوانب معينة 

عروفة التي تزيد من أثرها على المشاهد، ألن المشاهد يختار الفيلم الذي يرغب العملية بسبب ميزاتها الم

فهو مهيأ لتلقي األثر، كذلك، فإن الخصائص البصرية للسينما والمؤثرات التي تصاحب  بمشاهدته،

 الصورة تزيد من هذا األثر.

( أكثر من 47) راألط، لذلك، جاء عدد إطارأن العمل الواحد قد يحتمل أكثر من  التنويهيجدر 

طاري و أخالق إطار(. فالفيلم قد يتضمن 31عدد وحدات الفيلم ) محدد بقضية، مثل قضية النزاع األسري  ا 

 ية.أخالق أوالتي تقوم على أسس قانونية مثال 

(، بينما حازت %53.4ى بنسبة )األولمحدد بقضية" جاء في الرتبة  إطار" وقد بينت النتائج أن فئة

ي في خالقاأل طار( لكل منها، في حين جاء اإل%51.3الثالثة على نسبة متطابقة ) األطرالفئات/ 

 (.%15.7الرتبة األخيرة بنسبة )

أن  (5111دراسة ويلش ودولر )في هذه النتائج ما يعكس طبيعة المجتمع الغربي، إذ أشارت  ولعل

في بناء تصورات الجمهور وفهمه للجريمة والعدالة فهي منصات تعكس  اإلعالمهناك دور كبير لوسائل 

  .يةجرامعلى الكثير من القضايا اإل وتسلط الضوءالواقع الحقيقي 
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 نتائج الدراسة

 عدد من المؤشرات والنتائج كاآلتي: إلىتوصلت الدراسة 

الجنس مقابل سب ح( من مجموع المجرمين %64.5( وبنسبة )71أكثرية بتكرار )شكل الذكور  .1

 ( لإلناث.%30.0( بنسبة )33)

(، يتلوها %41.4سنة( بنسبة ) 33 – 31أن أكثر الفئات العمرية ارتكابا للجرائم هي الفئة من ) .5

سنة( بنسبة  53-51(، ثم الفئة )%57.3سنة فما فوق( بنسبة ) 41في ذلك الفئة العمرية )

 (.%8.1سنة( بنسبة ) 51(، وأخيرا الفئة العمرية )دون 53.5%)

، يكيةألمر ا فالمأن فئة العرق/ اللون األبيض كانت أكثر الفئات ارتباطا بالجريمة حسب عينة األ .3

(، ثم فئة الالتيني بنسبة 11.0%(، تالها في ذلك فئة اللون األسود بنسبة )85.3%)وذلك بنسبه 

 (.3.1%(، وأخيرا العرق األسيوي بنسبة )%4.1)

(، تالها %34.5ى من فئات المجرمين بنسبة )األولفئة العاطلين عن العمل جاءت في الرتبة أن  .4

تتعلق  تجارتهم الحرة كانت( من هؤالء 0)، علما أن (57%ي ذلك فئة "اعمال حرة" بنسبة )ف

(، %50.8، بينما جاءت فئة موظف قطاع خاص في الرتبة الرابعة بنسبة )بالمخدرات وترويجها

 (.13%)ة موظف حكومي بنسبة وأخيرا، فئ

(، وتليها فئة "غير %70.0أن فئة "وسيم" من فئات مظهر المجرمين جاءت هي األكثرية بنسبة ) .0

 (.54.0وسيم" بنسبة )%

(، تليها فئتي "غير واضح %64.7أن فئة "مثقف" استحوذت على األغلبية من بين الفئات بنسبة ) .6

 (.17.6( ثم )%%17.6بلغت على التوالي ) درجة الثقافة" ثم "غير مثقف" بنسب متقاربة
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الجريمة كانت عمليات القتل بنسبة  أنماطالتي ظهرت في  فرادالجرائم ضد األفئات أهم أن  .7

. بينما توزعت النسب الباقية على (17.0%(، تليها عمليات السرقات والنشل بنسبة )33.3%)

 الفئات األخرى.

( من الفئات الخمس، وفي الرتبة 45%ى بنسبة )األول "تجارة المخدرات" حازت على الرتبةأن فئة  .8

(، ثم في الرتبة الثالثة فئة "تجارة السالح" بنسبة 31.6%الثانية فئة "السطو على البنك" بنسبة )

(%10.8). 

األسلحة واألدوات التي استخدمت في الجريمة كانت األسلحة النارية بنسبة  أوأكثر الفئات أن  .3

(، ثم جرائم اتصاالت وكمبيوتر" 51%إيذاء بدني/ مبرح"، بنسبة )(، تالها في ذلك " %50)

 .(16.6)%ة بحادة" بنس آالت( أيضا، ثم فئة "51%بنسبة )

النفسية،  سباب( من الفئات الثالث لأل61ى بنسبة )%األولأن فئة "االنتقام" جاءت في الرتبة  .11

(، ثم فئة "إدمان المخدرات" بنسبة 50تالها في الرتبة الثانية فئة "اضطرابات نفسية" بنسبة )%

%(10.) 

االجتماعية الرتكاب  سبابفي األ (40%ى بنسبة )األولمنحرفة" حازت على الرتبة البيئة ال"أن فئة  .11

"التخلص من منافس" بنسبة  (، ثم فئة50%، تالها في ذلك فئة "دفاع عن النفس" بنسبة )الجرائم

 (،11%(، ثم فئة "نزاع أسري بنسبة )%11)

صادية االقت سبابى من بين الفئات الثالث لألاألولأن فئة "طمع في المال" حازت على الرتبة  .15

الحفاظ على منصب "، و"البطالة" اآلخرين(، بينما حازت الفئتين %68، بنسبة )وبأغلبية واضحة

 ( لكل منهما.%16قة )" على نسب متطابمنفعة أو
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(، %51ة )السياسية شكلت نسبة ضئيل سبابالتي جمعت بين الجريمة واأل فالمبينت النتائج أن األ .13

محاربة "، و"ةالراهن وضاعتغيير األالسياسية على سببين فقط فحسب وهما " سبابوقد توزعت األ

 (.01"، وحاز كل منهما على نسبة متطابقة مع األخرى )%الفساد

 فقد بينت النتائج أن فئة "مؤيد" استحوذتالسينمائية  فالماالتجاهات إزاء مضمون األبخصوص  .14

خريين "محايد" و "معارض" ( من الفئات، بينما تساوت الفئتين األ46.8على األغلبية بنسبة )%

 (.56.6بالنسبة نفسها لكل منهما )%

بقضية" جاء في الرتبة  محدد إطارتأطر المحتوى السينمائي في خمسة أطر، وتبين أن فئة " .10

( لكل منها وهي %51.3(، بينما حازت ثالثة أطر على نسبة متطابقة )%53.4ى بنسبة )األول

ي في خالقاأل طار"، في حين جاء اإلالقانوني طاراإلو " "،الديني طاراإل"، و "الصراع إطار"

 (.%15.7الرتبة األخيرة بنسبة )

 التوصيات

كثر أمية عمل دراسات وبحوث علبدراسة السينما وتأثيرها على المجتمع لدعوة الباحثين والمهتمين  .1

العمل و  أوسع،وانتشارها  أكثركون االقبال عليها  يكيةاألمر وخاصة  ،والسينما فالمفي مجال األ

 إلى افةباإلضها التي قد تؤثر على االجيال القادمة والشباب الحالي، أفكار على تحليل مضامين 

للمنظومة القيمية في مجتمعاتنا المحلية وتطوير البحث العلمي في مجال  اهمالءمتمعرفة مدى 

 كونه مجال مهم ومؤثر. االسينم
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على  ية للعملاإلعالموالمؤسسات الوطنية ومن خالل التربية الوطنية  اإلعالملوسائل التوصية  .5

 فرادسلوك األو  أفكارومدى تأثيرها على  يكيةاألمر التي تقدمها السينما  فكارنشر الوعي بخطورة األ

 وتوجهاتهم.

 يمةتحارب الجريمة وتبين خطورتها وعواقبها الوخ أفالمنتاج العرب إل السينمائيين دعوة المنتجين .3

 في التوعية المجتمعية. كجزء من دورهم

د تتضمنه من مشاه ماو  ،فالمعادة النظر في قوانين الرقابة على األدعوة الحكومات العربية إل .4

 .فالمية من خالل األإجرام أفكارت لهم المجرمين ب أفكارعنيفة و 

ية جراماإل تلشخصياالترويج لعن  لالبتعادوالمنتجين السينمائيين العرب  اإلعالمدعوة وسائل  .0

براز و   ن المجرم.م وأفضلالتركيز على البطل محب الخير واظهاره بصورة جيدة هم وتمييزهم، و ا 

في مجرم المستحق للعقاب الظهار الدور القانوني الصارم و دعوة المنتجين السينمائيين العرب إل  .6

ظهار صعوبة االفالت من الجريمة وعواقبها.الفيلم  ، وا 

النفسية التي تدفع و  اإلنسانيةفراط في تقديم التبريرات إلعدم ادعوة المنتجين السينمائيين العرب ل  .7

م تعاطف المشاهد مع المجر  إلىالن المبالغة في التبرير تؤدي  ،جرائمهم رتكابهمالالمجرمين 

 ويصبح مؤيدًا للجريمة بدال ان ينفر منها.

العمل على كتابة بحوث اعالمية تبحث في دراسة وتحليل السياق الدرامي لقصص الجريمة في  .8

 . وبيان نهاية المجرم ودور القانون والعدالة في العمل نفسه الدرامية،السينمائية والمسلسالت  فالماأل
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 والمراجع المصادرقائمة 

 العربية  راجعوال: المأ

في االزمات الدولية: دراسة  ةاإللكتروني"أطر إنتاج الخطاب الخبري في المواقع  .(5113أحمد، جمال )
، جامعة والثالثونالعدد الرابع  ،اإلعامالمجلة المصرية لبحوث والعالم "،  BBCحالة لموقعي 
 .اآلدابالقاهرة: كلية 

العربية واالجنبية بالقنوات الفضائية وعاقته بالميول  فاممعالجة العنف في األ(. 5115) غادة امين،
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة، القاهرة.العدوانية لدى الشباب المصري

 ، دمشق. 6المؤسسة العامة للسينما ط – مشورات وزارة الثقافة، فالم(. تشريح األ5113برنالد، ديك )

يف جامعة نامركز الدراسات والبحوث، العنف واالباحة وعالقتها بالجريمة،  أفالم(. 5110البشر، خالد )
 (، الرياض. 308) العربية للعلوم االمنية

السينمائية المقدمة في قنوات الدراما المتخصصة  فالم" الجريمة في األ .(5111تادرس، ماريان ايليا )
المجلة االردنية للعلوم حديثًا "، لسينما المصرية المنتجة قديمًا و ا أفالمدراسة مقارنة بين  –

  .(3( العدد )7، المجلد )االجتماعية

 ،دمشق ،" السينما الناطقة "( 5117عالم ) ،رخض ترجمة، السينما الناطقة .(1337) ، كيفنجاكسون
 .المؤسسة العامة للسينما في الجمهورية العربية السورية ،منشورات وزارة الثقافة

عمان، دائرة المكتبية  الجريمة والمجتمع ومرتكبي الجريمة، .(5111الجميلي، فتحية عبدالغني )
 الوطنية. 

المؤسسة العامة ، دمشق، وزارة الثقافة ،معجم المصطلحات السينمائية (.5111) جورنر، ماري تيريز
 .الجمهورية العربية السوريةللسينما في 

، دار المسيرة للنشر والتوزيع، دراسات اعامية في تحليل المضمون. (5116، عبدالكريم )الدبيسي
 عمان.
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 ، دمشق، دار الفكر للنشر والتوزيع.ضريبة هوليود(. 5111) أحمددعوش، 

، عمان، دار والعشروننظريات االتصال في القرن الحادي (. 5116الدليمي، عبدالرزاق محمد )
 اليازوري للنشر والتوزيع.

 .دار الفجر للنشر والتوزيع ،، القاهرةوسائله –نظرياته  –االتصال مفاهيمه  .(5113، فضيل )ديلو

الجامعي  االسكندرية، المكتب، الجريمة واالنحراف من منظور االجتماعي(. 1380السيد )رمضان، 
 .الحديث

بناني لشباب اللا إدراكتأثير التعرض للدراما االجنبية في التلفزيون على  .(1333، بارعة حمزة )شقير
  ، القاهرة.جامعة القاهرة ،اإلعالمكلية  –رسالة دكتوراه غير منشورة ، للواقع االجتماعي

 دار الجنادرية للنشر والتوزيع.-عمان ،1، طدب الفن السينمائيأ(. 5116تحسين محمد ) صالح،

 الجامعة. مكتبة-الشارقة، مناهج البحث في اإلعام وعلوم االتصال. (5115) الطائي، مصطفى حميد

 .توزيعالالكتب للنشر و  عالم-القاهرة ،يةاإلعامالبحث العلمي في الدراسات  .(5111، محمد )عبدالحميد

حليلية من دراسة ت – 5116الفعال المجرمة في السينما المصرية لعام ا" .(5118، اماني )عبدالرؤوف
بين الحرية  اإلعامالمؤتمر العلمي الدولي الرابع عشر بعنوان " والمضمون "، حيث الشكل 
  .والتلفزيون اإل اعةقسم  اإلعامكلية القاهرة، جامعة  ، القاهرة، مصر،والمسؤولية

 مقالة منشورة ،االبتزازظاهرة  .(5111محمد بن فنخور ) العبدلي،

-0222دراسة تحليلية ) األمريكية فامفي األ والتضليل اإلعاميالدعاية  .(5110نبيل ) مجد، عثمان
 ، عمان.جامعة البترا ،اإلعالمكلية ، رسالة ماجستير غير منشورة ،(0220

ية ، دراسة تحليلاألعمال الدرامية التي يعرضها التلفزيونمعالجة الجريمة في (. 5117عمارة، محمد )
 منشورة، جامعة جنوب الوادي، كلية اآلداب قسم اإلعالم.، رسالة دكتوراه غير ميدانية

نشر دار العلوم لل القاهرة،، دراسة سيسيو اعامية –دراما الجريمة التلفزيونية  (.5118)، محمد عمارة
 والتوزيع.
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الخارجيـة فـي الصـحف المصـرية  للشـئون اإلخباريةاتجاهـات التغطيـة " .(5118عـويس، محمد )
.. دراسـة تطبيقيـة علــى عينـة مـن الصـحف القوميــة .بالصـحف بـالمتغيرات الخاصـةوعاقتهـا 

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الزقازيق" ،0221-0221عــامين  خالوالحزبيـة الخاصـة 
 ، مصر.اإلعالم ، قسماآلدابكلية 

القاهرة، العربي  1، طواإلعامية والثقافية والهيمنة السياسيةالسينما األمريكية (. 5111وسام ) فاضل،
 للنشر والتوزيع.

-2889) وادمان المخدرات" التناول السينمائي لظاهرة تعاطي  .(5114، امال )نجوىو  ، كمالالفوال
 .الجنائيةمركز القومي للبحوث االجتماعية و ال، القاهرة "،( دراسة تحليلية0220

يمكن الحصول عليه  .مركز النشر الجامعي، ، تونسالقانون الجنائي العام . (5116، فرج )القصير
  http://islam.assawsana.com/pages.php?newsid=5262 من خالل

  .دار النهضة العربية بيروت، ،الجنائيقراءات في علم النفس  .(1331)، رزق سند ليلة

بين القوى السياسية الفاعلة  واالسامية للصراعاطر معالجة القنوات العامة " .(5113) رشا، مزروع
دورية إعالم الشرق "، دراسة تحليلية مقارنة-يناير 01بشأن االستفتاء على الدستور بعد ثورة 

 .كلية التربية النوعية، العدد التاسع، جامعة المنصورة ،األوسط

  .دار الكتاب الجامعيلعين، ا ي "،اإلعالم" منهجية البحث  (.5151المشهداني، سعد سلمان )

 .1لبنان ط بيروت، ،االساممشكلة البطالة وعاجها في  .(5110، قنطقجي سامر )مظهر

 مفادراسة تحليلية نصية لعينة من األ –المرأة من خال السينما المغاربية (. 5113) نفيسةنايلي، 
امعة علوم االتصال واإلعالم، ج، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الجزائرية والتونسية والمغربية

 الجزائر.

 مي، المركز القو القاهرة ،السينما الصامتة –موسعة تاريخ السينما في العالم (. 5111، هاشم )نحاس

 .للترجمة
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 الدراسةماحق 

 .التحليلاستمارة قائمة محكمي ( 1ملحق )

 .استمارة تحليل المضمون( 5ملحق )

 .( الفئات التي تم االختالف والتوافق حولها بين المحكمين3ملحق رقم )

 .ونبذة عنها فالم( اسماء األ4ملحق رقم )
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 (2ملحق )ال
 المحكمينبأسماء السادة قائمة 

 
 الجامعة التخصص الدرجة العلمية االسم #
 األوسطالشرق  عالما  و  صحافة مشارك أستاذ عبدالكريم الدبيسيد.  1
 األوسطالشرق  عالما  صحافة و  مشارك أستاذ كامل خورشيدد.  5
 األوسطالشرق  ذاعة وتلفزيونإ مساعد أستاذ حنان الشيخد.  3
 األوسطالشرق  صحافة واعالم مساعد أستاذ ليلى جرارد.  4
 األوسطالشرق  عالم رقميإ مساعد أستاذ محمود الرجبيد.  0
 األوسطالشرق  عالم رقميإ مساعد أستاذ أحمد عريقاتد.  6
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 (0ملحق )ال
 استمارة تحليل المضمون 

 اسم الفيلم ..... سنة انتاج الفيلم...... نوع الفيلم ....... رقم االستمارة ....... تاريخ اجراء االستمارة 

 الديموغرافية للمجرمفئات المعلومات   ت

فئات النوع  -1 
االجتماعي 

 للمجرم
 إلى (1-1)
(1-5  ) 

الفئات  -5
 العمرية للمجرم

 إلى( 5-1)
(5-4) 

فئات عرق  -3
 المجرم

 إلى( 3-1)
(3-4) 

فئات مهنة  -4
 المجرم

 إلى( 4-1)
(4-4) 

فئات  -0
 مظهر المجرم

 إلى( 0-1)
(0-5) 

فئات درجة  -6
 ثقافة المجرم 

 إلى( 6-1)
(6-5) 

 مالحظات

  مثقف وسيم موظف حكومي ابيض سنة 51دون  ذكر 
موظف قطاع  اسود 53 إلى 51من انثى 

 خاص
  غير مثقف غير وسيم

    ال يعمل التيني 33 إلى 31من   
    اعمال حرة اسيوي فما فوق 41  

 

 موضوع الجريمة -1 ت
 فرادجرائم ضد األ 

 (3-1-8) إلى( 8-1-1)
 جرائم ضد القانون

 (7-5-(8 إلى( 8-5-1)
 ضد الممتلكات العامة جرائم

 (3-3-8) إلى( 8-3-1)
 المالحظات

  حريق العمد الشغب القتل 
  تهريب اثار تزوير عمالت التعذيب 
  المرافق العامةتخريب  تجارة السالح االختطاف 
   تجارة المخدرات سرقات ونشل 
   السطو على البنك االحتيال 
    االبتزاز 
    السمعة إلىاالساءة  
    انتحال شخصية 
    التحرش واالغتصاب 
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 أسباب ارتكاب الجريمة -5 ت
 أسباب نفسية 

إلى  (7-1-1)
(7-1-3) 

 أسباب اجتماعية
-7( إلى )7-5-1)
5-0) 

 أسباب اقتصادية
 (3-3-7( إلى )7-3-1)

 أسباب سياسية 
 مالحظات (3-4-7( إلى )7-4-1)

أمراض واضطرابات  
 نفسية

  األوضاع الراهنةتغيير  البطالة الدفاع عن النفس

  القضاء على الفساد الطمع في المال النزاع االسري انتقام 
 الحفاظ على المنصب البيئة المنحرفة ادمان مخدرات 

 أو منفعة
  

    الوصول إلى امراءة  
التخلص من   

 منافس
   

 المالحظات وسائل تنفيذ الجريمة -3 ت
 فئة اداة حادة: مثل السكين وبقايا الزجاج.  (3-1) 

 فئة االسلحة النارية. (3-5)
 فئة وسائل بدنية: مثل الضرب المبرح.  (3-3)
 فئة مياه مغلية. (3-4)
 فئة الغرق. (3-0)
 فئة حرق. (3-6)
 فئة تفجير. (3-7)
 فئة ادوية وحقن. (3-8)
 فئة جرائم اتصاالت إلكترونية وكومبيوتر. (3-3)
 فئة وسائل نقل. (3-11)
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 مالحظاتال ازاء الجريمة األمريكيةاتجاهات السينما  -4 ت
  .األمريكيةفئة االتجاه المؤيد للجريمة في السينما  (11-1) 

 األمريكيةفئة االتجاه المحايد للجريمة في السينما  (11-5)
 األمريكيةفئة االتجاه المعارض للجريمة في السينما  (11-3)

 

 مالحظاتال الجريمة أفالمفي  األمريكيةالتي استخدمتها السينما  األطر -0 ت
  الصراع إطار( 11-1) 
  المحدد بقضية طار( اإل11-5) 
  يخالقاأل طار( اإل11-3) 
  الديني طار( اإل11-4) 
  القانوني  طاراإل (11-0) 
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 (3ملحق رقم )ال
 الفئات التي تم االختاف والتوافق حولها بين المحكمين

رفضه المحلل الثاني ألنه يتضمن ( وقامت بتحليله، فيما Spotlightرشحت الطالبة عشوائيا فيلم )ٍ  -1
( متهما، ورغم أن المتهمين أدينوا صحفيا، غير أنهم لم يعرضوا على 30عددًا ضخما من المتهمين )

تهمين عالوة على العدد الكبير من الم جرامالمحاكم بل انتهى الفيلم دون ذلك، فال يمكن الحكم عليهم باإل
 (.14-1في الفيلم الواحد تراوحت بين ) جرامحاالت اإلالذي سيخل ببيانات العينة، علما أن أكثر 

لم  ائم ألنهاالجر السياسية الرتكاب  سبابتم االستغناء عن فئة )التخلص من السلطات( في فئة األ -5
 تظهر في التحليل وال مرة واحدة، وكانت هذه الفئة من اختيار الطالبة.

عدم ليتين لعدم ظهورها في التحليل االستطالعي و في فئة جرائم ضد القانون تم الغاء الفئتين التا -3
 النهائي:ظهورها نهائيا في التحليل 

المبيت من الناس باستجداء عواطفهم وكرمهم عن  أوالطعام  أوفئة التسول: وهو طلب المال . 3-1    
 عاهات صابتهم. أوطريق اظاهر سوء الحال 

 وأ. فئة االرهاب: عرفته االتفاقية العربية لمكافحة االرهاب بأنه كل فعل من افعال العنف 5 -3    
القاء الرعب  لىإفرديًا يهدف  أوي جماعيًا إجراماغراضه يقع تنفيذًا لمشروع  أوكانت بواعثه  أياالتهديد 

ر بالبيئة إلحاق الضر  أوللخطر  أمنهم أوحريتهم  أوتعريض حياتهم  أو بإيذائهمترويعهم  أوبين الناس 
تعريض أحد الموارد  أواحتاللها واالستيالء عليها  أوالخاصة  أواالمالك العامة  أوأحد المرافق  أو

 الوطنية للخطر )االتفاقية العربية لمكافحة االرهاب(.
 (.العامةالمرافق  )تخريبتم إعادة صياغة لفئة )تخريب الشارع والممتلكات العامة( لتصبح  -4
فئة أدوات الجريمة: تم جمع ثالث فئات في فئة )جرائم االتصاالت اإللكترونية والكمبيوتر( وهي:   -0
 ( فئة كومبيوتر.11-3( فئة هاتف. )11-3فئة انترنت. ) (3-3)

( فئة كانت موضع الفحص، 76( فئات من أصل )7وبذلك يكون الخالف بين المحكمين ما نسبته )
 من العينة االستكشافية التي تم تحليلها. %31ح معامل االتفاق/ الثبات = وباحتساب ذلك يصب

 
(، وشارك فيها خبير N1تم إجراء تحليل الثبات من خالل العينة االستكشافية، التي شاركت فيها الطالبة )

  والمنهج.في اإلحصاء 
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 (9) ملحق رقمال
 ونب ة عنها فامسماء األأ

  Jump Street 02اسم الفيلم :

 11:43:38 الفيلم:مدة  -كشن آجريمة  الفيلم:نوع  - 5115 االنتاج:سنة 

في محاولة إلثبات الذات يبدأ ضابطا شرطة حديثا التخرج عملهما، ويتقمصان شخصية  الفيلم:قصة 

إحدى المدارس الثانوية، كي يكشفا أطراف الجريمة، ومروجي المخدرات المسيطرين على  فيمراهقين 

 المدرسة، وينتج عن ذلك العديد من المواقف الكوميدية.

 American Hustle الفيلم:اسم 

 5:18:10مدة الفيلم:  -نوع الفيلم: جريمة دراما  - 5113 االنتاج:سنة 

في دنيا  شريكته(، و محتاٍل ي دعى إيرفينج روزنفيلد )كرستيان بيل الفيلم حول أحداثتدور  الفيلم:قصة 

يجدان نفسهما مجبرين على المخاطرة والتعاون مع العميل  (؛ اللذينالجريمة سيدني بروسر )إيمي آدامز

الفيدرالي ريتشي ديماسوا )برادلي كوبر(، والدخول وسط عصابات المافيا؛ من أجل اإليقاع بمجرمين 

 ومحتالين وسياسيين وتقديمهم للعدالة والذي أبرزهم عمدة كامدين في والية نيوجيرسي.

  Black Mass الفيلم:اسم 

 15:15:38مدة االنتاج:  -جريمة سيرة ذاتية  الفيلم:نوع  5110 ج:االنتاسنة 

يدور الفيلم حول القصة الحقيقية لـ )وايتي بولجر( وعميل التحقيقات الفيدرالي )جون كونوللي(.  الفيلم:قصة 

جنب في شوارع بوسطن الجنوبية، ولكن بعد عدة عقود يصبح جون كونوللي  إلىواللذان ترعرًعا جنًبا 
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لعمالء النافذين في مكتب التحقيقات الفيدرالي، أما وايتي بولجر فيصبح األب الروحي إلحدى من ا

 مطلوبين من مكتب التحقيقات الفيدرالي. 11العصابات األيرلندية، والذي جعلته جرائمه من أكثر 

 Extremely wicked, shockingly evil and vileاسم الفيلم 

 11:01:11مدة الفيلم: -م: جريمة سيرة ذاتية نوع الفيل - 5113 االنتاج:سنة 

ي( من وجهة نظر بوند )تيديروي الفيلم تفاصيل القاء القبض ومحاكم القاتل الخطير الشاب  الفيلم:قصة 

 ية واستمرت بالنكران.جرامحبيبته التي لم تستطع تصديق افعاله اإل

 Game night الفيلم:اسم 

 11:41:16مدة الفيلم:  -الفيلم: جريمة اثارة  نوع - 5118 االنتاج:سنة 

قصة الفيلم: اعتاد مجموعة من األصدقاء الشباب أن يتقابلوا ويتسامروا ويلعبوا مًعا ضمن سهرات ترفيهية، 

 فوجدوا أنفسهم على حين غرة يحاولون حل لغز جريمة قتل.

  Get out الفيلم:اسم 

 11:44:10مدة الفيلم:  - نوع الفيلم: جريمة رعب - 5117 االنتاج:سنة 

ف الفيلم حول شاب أفريقي أمريكي يقوم بزيارة عائلة حبيبته البيضاء لكنه يكتش أحداثتدور  الفيلم:قصة 

به أهل حبيبته قد وقعت به عدد من الحوادث المريبة، ومن هنا ينذره أحد قاطني  الذي يقطنونأن المكان 

 الفعل.ك أن القول أيسر كثيًرا من العزبة بضرورة الخروج بأقصى سرعة، لكنه يدر 
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  Going in style الفيلم:اسم 

  – 11:36:56مدة الفيلم:  -جريمة كوميدي  الفيلم:نوع 

)ويلي(، )جو(، و)آلبرت( ثالثة رجال متقاعدين، يأسوا من إيجاد فرص للحصول على أي  الفيلم:قصة 

 وازدياد تعق د الظروف، يشرعون في تدبير خطة م حكمة لسرقة بنك. األمرأموال بعد تقاعدهم، ومع تفاقم 

 Horrible bosses 2 الفيلم:اسم 

 11:00:01مدة الفيلم:  -نوع الفيلم: جريمة كوميدي  - 5114 االنتاج:سنة 

غال واالشت مجدًدا،ودايل( عدم العمل تحت قيادة آخرين  وكورت، نيك،يقرر الثالثي ) الفيلم:قصة 

الذي يقودهم و  المجال،لكن األمور ال تسير وفق أهوائهم بسبب أحد العاملين في نفس  الخاصة،بأعمالهم 

 توقعاتهم.خسارة لم تكن ضمن  إلى

 Identity thief الفيلم:اسم 

 15:11:31مدة الفيلم:  -نوع الفيلم: جريمة مغامرة  - 5113 االنتاج:سنة 

مدينة )ميامي(، وتبدأ في التسوق وشراء العديد من األشياء بمعدل غير  إلىتنتقل )ديانا(  الفيلم:قصة 

طبيعي عن طريق بطاقة ائتمان تحمل اسم رجل أعمال يدعى )ساندي باترسون( حيث استولت عليها 

)ميامي( لمواجهة )ديانا( قبل أن تستولي  إلىعمال، والذي يكتشف ذلك فيقرر أن يتوجه ألمن رجل ا

 مر ليس بهذه السهولة.أللى كل ما يملك، لكنه يكتشف أن اع

 In time الفيلم:اسم 

 11:43:17مدة الفيلم:  -نوع الفيلم: جريمة خيال علمي  - 5111 االنتاج:سنة 
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وحينها يجب على كل  50الفيلم في المستقبل حين تتوقف الشيخوخة عند سن  أحداثتدور  الفيلم:قصة 

د توفير المزيد من الوقت لنفسه من أجل حياة أطول، حيث يعد الوقت هنا بدياًل للمال، مما يدعي فر 

اإلتجار فيه وامتالك العديد من القرون التي تكاد تضمن لهم الخلود، بينما ال يمتلك الفقير  إلىاألغنياء 

 .50الـ إال دقائق قليلة بعد وصوله لعمر 

 Joker الفيلم:اسم 

  15:11:01مدة الفيلم:  -نوع الفيلم: جريمة درامي  - 5113 االنتاج:سنة 

حتى يصيبه  ()ارثررويًدا رويًدا، تتكاتف الضغوظ والظروف على فنان الكوميدي البائس  الفيلم:قصة 

 مجرم وقاتل مهووس. إلىالجنون ويتحول 

 knives outاسم الفيلم : 

 15:11:10مدة الفيلم:  -ض نوع الفيلم: جريمة غمو  - 5113 االنتاج:سنة 

عندما يتم العثور على جثة الكاتب الروائي هارالن ثرومبي، يتولى المحقق بالنك على عاتقه  الفيلم:قصة 

 يقة.في سبيل البحث عن الحق حداثمهمة التحقيق في الجريمة، ليجد نفسه متورًطا في العديد من األ

 killer joe الفيلم:اسم 

 11:43:11مدة الفيلم:  -نوع الفيلم: جريمة درامي  - 5111 االنتاج:سنة 

تضيق الديون على كريس سميث فيفكر في خطة للقضاء على حياة والدته من اجل الحصول  الفيلم:قصة 

ال تسير  داثح( لكن األ)جوعلى اموال تأمين الحياة الخاص بها فيقوم بتأجير القاتل المتسلسل الخطير 

 كما كان مخطط لها.
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  let’s be cops لم:الفياسم 

 11:44:53مدة الفيلم:  -نوع الفيلم: جريمة اثارة  - 5114 االنتاج:سنة 

لشرطة، اإحدى الحفالت التنكرية، فيختارا أن يرتديا أزياء  إلىصديقان حميمان يتم دعوتهما  الفيلم:قصة 

يان، أنهما رجال شرطة حقيق، ويعتقدون األمرال يمر بسالم، خاصة عندما يختلط على الجيران  األمر نلك

فيقرر الصديقان عدم التخلي عن الزي، لكن وقوعهما في وسط رجال العصابات والغوغاء يضعهما في 

 ورطة كبيرة يحاوال ان يجدا مخرج لها.

  lovebirds الفيلم:اسم 

 .نوع الفيلم: جريمة كوميدي - 5151 االنتاج:سنة 

 تحديًا كبير في عالقتهم وخاصة بعد تورطهم بجريمة قتل ي(وليالن )جبرانيواجه الثنائي  الفيلم:مدة 

 .والعصابةومحاولتهم الهروب من الشرطة 

 Murders on the Orient express الفيلم:اسم 

 11:03:06 الفيلم:مدة  - جريمة غموض الفيلم:نوع  - 5117 االنتاج:سنة 

يحقق المحقق الشهير )هركيول بوارو( في جريمة قتل راح ضحيتها رجل أمريكي ثري كان  الفيلم:قصة 

يسافر على متن قطار الشرق السريع، الذي يعد هو أسرع قطارات العالم قاطبة، ويجري تحقيقات مكثفة 

 اني.جمع كافة راكبي القطار الذين تزامن وجودهم وقت حدوث العملية، ويحاول هيركول التوصل لهوية ال
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  now you see me الفيلم:اسم 

 15:14:48 الفيلم:مدة  - جريمة اثارة الفيلم:نوع  - 5113 االنتاج:سنة 

تب بطريقة غريبة، ويحاول مك بنوكاربعة من السحرة الماهرون يتمكنون من سرقة أحد ال الفيلم:قصة 

 ألموالاالتحقيقات الفدرالي القبض عليهم بقيادة العميل )ديالن رودس(، إال أنهم يفاجئون الجميع بتوزيع 

 على الجمهور.

 Ocean’s 8 الفيلم:اسم 

 11:01:13 الفيلم:مدة  - جريمة اثارة الفيلم:نوع  - 5118 االنتاج:سنة 

ة األهم في القرن السرق ستكون-تسعى )ديبي( شقيقة )داني أوشن( جاهدة لتنفيذ عملية سرقة  الفيلم:قصة 

حفل النجوم السنوي بمدينة )نيويورك(. لكنها تتريث قلياًل لجمع طاقمها المناسب لعملية بمثل هذه  في-

ميتا الخطورة، حيث سيشمل الطاقم سبع سيدات: )لو، روز، دافني كلوجر، ناين بول، تامي، آ

 وكونستانس(.

  The gentleman الفيلم:اسم 

 11:03:45الفيلم: مدة  - جريمة دراما سيرة ذاتية الفيلم:نوع  - 5113 االنتاج:سنة 

مريكي ميكي بيرسون بيع امبراطوريته الناجحة التي أسسها في أليحاول تاجر المخدرات ا الفيلم:قصة 

 خبار هنا وهناك حتى تنفجر المؤامرات والمخططات من كل حدب وصوب.أللندن، وما أن تندلع ا
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  The girl on the train الفيلم:اسم 

 11:05:16 الفيلم:مدة  - جريمة غموض الفيلم:نوع  - 5116اإلنتاج: سنة 

العمل  إلىذهاب نيويورك لل إلىرايتشيل واتسون( سيدة مطلقة تسافر يومًيا على متن القطار  الفيلم:قصة 

فتشهد خالل رحلتها اليومية تلك الزوجان سكوت وميجان اللذان يعيشان حياة مثالية، ثم ذات يوم، تجد 

أته على نحو غير متوقع بسبب ما ر  )رايتشيل( نفسها متورطة في عالقتهما التي أمست درامية غامضة

 من نافذة القطار.

 The hustleاسم الفيلم 

 11:33:08 الفيلم:مدة  - جريمة كوميدي الفيلم:نوع  - 5113 االنتاج:سنة 

ته. ولكن مع شاب وتخرجه من ثرو  بالملياردير تكنولوجيتتنافس امرأتان محتالتان ليوقعوا  الفيلم:قصة 

سرعان ما تتضح للنساء أنهن قد يكون لديهن قواسم مشتركة أكثر مما يعتقدن في  المسابقة،استمرار 

 البداية.

 The last thing he wanted الفيلم:اسم 

 11:00:11مدة الفيلم :  - جريمة غموض الفيلم:نوع  - 5151 االنتاج:سنة 

تتورط صحفية مرموقة في قضية تجارة السالح بمحاولة منها لمساعدة والدها اال انها تواجه  الفيلم:قصة 

 الكثير من االخطار التي لم تكن بالحسبان.
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 The next three days الفيلم:اسم 

 15:13:13 الفيلم:مدة  - جريمة اثارة الفيلم:نوع  - 5111 االنتاج:سنة 

قين الزوجة بجريمة قتل، ومع ي اتهامقصة حياة زوجين تنقلب رأًسا علي عقب وذلك بعد  الفيلم:قصة 

 الزوج التام أنها لم ترتكب هذه الجريمة، يحاول بشتى الطرق أن يهربها من السجن.

 The paperboy الفيلم:اسم 

 11:46:46 الفيلم:مدة  - جريمة درامي الفيلم:نوع  - 5114 االنتاج:سنة 

وارد جانسن( صحافي شاب بارز في إحدى صحف ميامي، يعود لمسقط رأسه مع أقرب  م:الفيلقصة 

غر، ويفجر هذا صألأصدقائه )ياردلي( للتحقيق في جريمة قتل عنصرية، ويعاونه في هذه المهمة شقيقه ا

 .التحقيق الكثير من المشاعر المحتقنة التي من شأنها أن تترك أثرها على جميع الضالعين بهذه القضية

 The place beyond the pines الفيلم:اسم 

  15:51:14 الفيلم:مدة  - جريمة دراما الفيلم:نوع  - 5115 االنتاج:سنة 

قصة الفيلم سائق دراجات بخارية يبدأ في سرقات للبنوك في محاولة منه لتوفير حياة مناسبة لحبيبته 

عمل القرار يضعه في مواجهة شرطي صاعد طموح يالسابقة التي يكتشف أنها أنجبت للتو ابًنا له، وهذا 

 في دائرة شرطة يتخللها الفساد.

  The town  م:اسم الفيل

 15:31:30 الفيلم:مدة  - جريمة اثارة الفيلم:نوع  - 5111 االنتاج:سنة 

من األصدقاء من حي تشالزتاون في بوسطن يسرقون بنًكا، فيحاول أحد عمالء  الفيلم: مجموعةقصة 

 تحقيقات الفيدرالي القبض عليهم وفي نفس الوقت يقع رئيس اللصوص في حب مديرة البنك.مكتب ال
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  True story الفيلم:اسم 

 11:33:57 الفيلم:مدة  - جريمة سيرة ذاتية الفيلم:نوع  - 5110 االنتاج:سنة 

الفيلم فى أجواء درامية حول العالقة التي تربط بين الصحفى مايكل فينكل  أحداثتدور  الفيلم:قصة 

والمجرم المطلوب من قبل المباحث الفيدرالية كريستيان لونجو، وكيف ساءت سمعة مايكل عندما اكتشف 

أن لونجو تم القبض عليه منتحال شخصيته وأنه قد عاش طويال خارج أمريكا باسمه، فيقرر مايكل االنتقام 

 ن خالل اتهامه بقتل عائلته.م

 Veronica Marsاسم الفيلم 

 11:47:33 الفيلم:مدة  - جريمة غموض الفيلم:نوع  - 5114 االنتاج:سنة 

قصة الفيلم فيرونيكا مارس تحاول جاهدة الهروب من ماضيها؛ حيث إنها عملت في اثناء فترة مراهقتها 

 مسقط رأسها من أجل مساعدة إلىكعميلة سرية في المدرسة الثانوية. تعود فيرونيكا مارس من جديد 

 حداثقد األد. تتعصديقها القديم لوجان إيكولس، ويصادف أنه يوجد هناك حفل للم شمل المدرسة من جدي

 وتنقلب حياة الجميع رأًسا على عقب؛ حيث إن لوجان متورط في جريمة قتل غامضة.

 We’re the Millers الفيلم:اسم 

 11:08:44 الفيلم:مدة  - جريمة كوميدي الفيلم:نوع  - 5113 االنتاج:سنة 

تتم سرقة حقيبة ديفيد من قبل اللصوص مما تجعله غارقًا بالديون فيقرر صاحب عمله  الفيلم:قصة 

ضظر ديفيد ي المكسيكية،بتجارة المخدرات ان يقوم ديفيد بعملية خطيرة وهي تهريب المخدرات من الحدود 

تعقد رحلتهم تالمكسيك عبر الحافلة،  إلىعائلة تذهب في رحلة  بأنهمللموافقة واالستعانة بجيرانه ليدعوا 

 حد لم يتخيلوه. إلى
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  Widows الفيلم:اسم 

 15:13:30 الفيلم:مدة  - جريمة دراما الفيلم:نوع  - 5118 االنتاج:سنة 

ناء انتخابات ثأفي مدينة )شيكاجو( المعاصرة خالل فترة مشوبة باالضطراب و  حداثتقع األ الفيلم:قصة 

ية جرامصفات مشتركة سوى ديون تركها لهنَّ األنشطة اإلي أحيث أربع نساء ال تجمعهنَّ  المدينة،عمدة 

التي مارسها أزواجهنَّ الميتين، لكنهنَّ ال يستسلمن لقدرهنَّ ويتأمرن من أجل صياغة مستقبل بشروطهنَّ 

 الخاصة.


