جملة علوم اإلنسان واجملتمع ..................................أ.د /األزهر العقيب ،أ /ربيحة نبار

دور الربامج التلفزيونية يف التوعية مبخاطر اجلرمية
 دراسة ميدانية على عينة من النساء املاكثات بالبيت -األستاذ الدكتور :األزهر العقيب  ،جامعة بسكرة ،اجلزائر
األستاذة :ربيحة نبار ،جامعة الوادي ،اجلزائر
امللخص:
لقد ساهم التلفزيون يف حتطيم اجلددا الفالد دا د التعلديم الفييد
كفداال عاليدةر ي دا
الرباعة يف نشر املعلو ات األيكا علد نطداو اسد
يلعب د ا ركزيا يف جمال التوعيدة خادا ر اجلر دة يكدويي ام عداه داه
للجر ة التالي املساعدل يف حتقيق األ ير يهو يقده األخبا الوقائ التقدا ير
ختلق عي ا ينر كما يزيدد دي
ال ادقة املوضوعية اليت يربز اجلر ة اجملر
يسهم إشراكهم يف كايحة كشف اجلر دةر يعدريفهم
حتوط حذ املوا
شت اجلرائم العقو ات القانونية ضدهم ر التالي احلد ي قدو الكد م دي
اجلرائم.
Abstract:
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dissemination of information and ideas on a large scale and high
efficiency .It has a central role in reasing awareness about the dangers
formation an anti opinion of her and thus help in
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achieving security ,and create consciousness security and that
increases the hedge and warned citizens and contribute to the
involvement of the fight against crime detection also familiarize them
with various crime.
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مقدّمة:
التلفزيون حمو ا اساسيا ملاتلف القضايا السياسية االقت ادية
االجتماعية األ ية الق ال الرئيسية ل شر املعا ف العلوه الف ون األيكا
إيقاظ الوعي يوعية كاية شرائح اجملتم خبطو ل اجلر ة نتائجها املد رلر حث
األجهزل األ ية ملكايحة اجلر ة يقليص يرص
عل التعا ن
املوا
قوعها د ا اخطا هار إذ ان اك ر شرحية يستهدف التوعية ي اجلرائم هي
شرحية ال ساا ألنها ايضا الشرحية األك ر استهدايا اجلرائم كونها شرحية متيزها
البسا ة السذاجة الوثوو اآلخريي.
 .1مفاهيم الدراسة:
ا  -الدور :هو ":جمموعة ي ال ماذج االجتماعية املريبطة خكانة عي ة حتتوم عل
واقف قيم سلوكات حمددل ي رف اجملتم لك يرد يشغ هذه املكانة" (.)1
ب-التلفزيون " :هو ؤسسة اجتماعية كونة ي جمموعة امل احل اإلدا ية التق ية
اليت يضمي ث احل ص الربا ج اإلعال ية امل و ل واسطة الكهر اا عي عد
طريقة استاداه التق يات احلدي ة" (. )7
ج  -التوعية هي" :إثا ل الوعي لدى اجلماهم أم شكلة ا قضية خللق اإلحساس
ها (. )3
هذه املشكلة ضعها يف طقة الشعو ال سبة للفرد الغم الواعي "
د  -اجلر ة " :يع تعمد خيرو ا ي تهك القانون اجل ائي يتطلب يوقي اجلزاا ا
العقو ات الرمسية" (. )4
ه  -التعريف اإلجرائي لد التلفزيون يف التوعية خاا ر اجلر ة هو " :ظيفة
التلفزيون يف إثا ل إكساب الوعي لل ساا املاك ات البيت حول ظاهرل اجلر ةر
ذلك هدف يب مهي حتذيرهي ي خما ر اجلر ة إق اعهي خبطو يهار
اهضة هلا ي خالل الربا ج اليت
محلهي عل يكويي اجتاهات سلبية ايضة
يقد ها الق وات التلفزيونية الو ية اجلزائرية كق ال ال ها  TVالشر و. " TV
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 .2أهداف الدراسة :نهدف ي خالل هذه الد اسة إىل:
 التعرف عل الد الذم يؤد ي الربا ج التلفزيونية الو ية يف يوعية
التالي قايتها ي هذه اجلرائم.
املشاهدات اجلرائم املريكبة يف اجملتم
 التعرف عل ساهمة التلفزيون ي خالل التوعية يف حتذير املشاهدات
ي خما ر اجلر ة يف اجملتم إحا تهي املعلو ات حوهلا .
 .3الدراسات السابقة :قد استع ا بع الد اسات السا قة اليت يهدف إىل
التحقق ي ان للتلفزيون د ا يف يوعية مجهو املشاهديي اجلرائم:
 إذ يوللت د اسة العمرم علي ( )9002ع وان اثر التلفزيون عل
اجتاهات الرام العاه حنو اجلر ة  -د اسة يدانية لعي ة ي لبة جا عة
اجلزائر -إىل نتيجة ؤداها ان الربا ج التلفزيونية هادية ي مي الوعي
ضر ل يبين القيم االجتماعية االجيا ية ك بذ الع ف اجلر ة يساهم يف
اا ام عاه قوم لريح ضاد للجر ة اجملر (. )5
 ايضا د اسة وس عبد الرحيم حلس نالر علي هدم ()9000
سائ اإلعاله يف يشكي الوعي االجتماعي لدى الشباب
ع وان د
الفلسطيين – د اسة يدانية عل عي ة ي الب كلية اآلداب جبا عة
األزهر  -اليت يوللت إىل ان لوسائ اإلعاله د يف لو ل يشكي
الوعي االجتماعي لدى الب اجلا عة (. )6
كما يوللت د اسة حممد حممد عما ل ( )9002ع وان د ا ا اجلر ة
التلفزيونية د اسة سسيولوجية – إىل ان الد ا ا يقوه د ها التوجيهي الت قيفي
() 7
يف احلد ي انتشا اجلرائم التوعية ها يف اجملتم .
 .4تأثري تناول التلفزيون ألخبار اجلرائم:
يرى العاملة ال فسية اليس يلر  Aliss Milerان جذ اجلر ة يعود إىل
إساال املع ا لة اث اا الطفولة ي الوالديي يؤيد نفس الفكرل العامل جيمس
جليجيان  Jims Gligianeالذم قاه أحباث يف السجي عي اجملر ر اكد ان
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املراهق ي قب اآلخريي يكون هلما آثا ا الغةر ألن
اإلساال اإلذالل للطف
ا إهمال يإن احلاسة الفطرية للشعو
ع د ا يتم إذالل إنسان االنتقاص
العزل الكرا ة لدى هذا اإلنسان يتم يد مها ع د ا يتم هامجة اإلنسان
جسديا ال يكون لدي القد ل عل الديا عل نفس حتدث جراح جسدية يعاني
ها ي بح هذه اجلراح ايضا زا جلراح نفسية عميقةر نتيجة لتطو ات نفسية
يظهر سلوك االنتق اه الذم يعتقده الشاص احل لتحقيق العدالة ( . )8
قد يضم ت إحدى الد اسات اليت اعدها يريق ي كلية اإلعاله جبا عة
القاهرل الفرضيات التالية:





ا يسمع شأن اجلرائم خا ج نطاو حياي

ال

املتلقي يعترب ا يقراه ا
س.
ر الوقت تحجر
عرض اخبا اجلر ة استمرا جيع املشاهد
القلب ال عا فة ال يتضايق خا يقراه ا ا يسمع .
جيد اجلمهو عتقدات خالة عي العامل كمكان رعب يرى اجلر ة
كأ ر بيعي يف اجملتم .
اثر القد ل يقد يتعلم الفرد عل املدى الطوي نتيجة ا يقراه يسمع .

يوللت هذه الد اسة لعدل نتائج ها:






ان ي يطل عل اخبا اجلر ة ي بح اق حساسية جتاه عانال اآلخريي.
ي بح الفرد اك ر خويا جتاه العامل الذم يعيش يي ييستقر يف نفس ان
اجملتم كان حمبط خطم.
ي بح الفرد ك م العد انية جتاه اآلخريي.
ه اك الي األيراد يطلعون عل اخبا اجلر ة د ن ان ي بحوا جمر .
ا ت ا ق ال ا عي ي ا ل اخبا اجلر ة ال يعين ا ت ا قية الق وات األخرى
(.)9
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 .5أسباب اهتمام التلفزيون بتناول ظاهرة اجلرمية:
يعترب التلفزيون احد الشراي اهلا ة اليت يتغذى ها الرام العاه يهو
خي ص دائما حيزا للحديث عي اجلر ة الذم ايس حلد كبمر لقد اثبتت
اإلح ااات ان يف الوقت الذم يضاعف يي كم اإلجراه  % 33ضاعف
سبة % 900
التلفزيون املساحة املا ة للحديث عي اجلر ة اجملر
اإلضاية إىل األسلوب الشيق الذم يعرضها  )11( .ال كي للتلفزيون ان
ي جح يف راجم التوعوية إال ي خالل قد ي عل التأثم عل الرام العاه
ذلك يشك ايا احدا وحدا هذا
الذم يشم ام األيراد اجملتم كك
ا سيالق د ه قاعدل تي ة يؤدم غرضها يف كايحة اجلر ة احلد ها
يطوير اجملتم ر التالي يإن عرض التلفزيون للجرائم ي ا ل لشت انواعها ي
شأن ا ن يسهم يف ي قيف اجلمهو البعد عي اجلرائم احلذ ها اخذ حيطت .
(. )11
لقد اثبتت الد اسات ان ي ا ل عاجلة التلفزيون لظاهرل اجلر ة يؤثر
عل سلوك األيراد ستوى إد اكهم للجر ةر إذ يزايدت اهمية التلفزيون يف
جتسدت األسباب
اآل نة األخمل ي ا ت د جة يأثمه عل اجلمهو املهتم
اليت دعت هلذا االهتماه يف ا يلي:







نشر اخبا اجلر ة

حرص التلفزيون عل
شوقة جذا ة للمشاهد.
االستعداد املت ا ي لدى اجلمهو للوقوف عل اخبا اجلرائم القضايا
األ ية ال يبا ها سال تهم ي ناحية التش وو ملتا عتها ي جهة
اخرى.
انتشا اجلر ة يعدد سببايها يزايد خطو يها ي ا ي اضرا ها يف
اجملتم مما ير املادل اإلعال ية املتديقة لإلعال ي (.)07
يعقد احليال يشا كها يداخ عدل عوا يف عطيايها.
يزايد احلاجات االي الية للجماهم احلدي ة.
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 ظهو ا لعديد ي األمناط اإلجرا ية احلدي ة.
(القو ير
 ظهو األ عاد اجلديدل اليت عريها األ ي خع اه الشا
االجتماعير الفكرمر البيئي) ا يباط ذلك عوا سياسية اقت ادية
ثقايية يؤدم عرب يفاعلها اد ا ا يسهم يف استقرا اجملتم .
 ي ا ي اإلحساس الد الذم كي ان يسهم التلفزيون يف امل ظو ة
املتكا لة للعم األ ين (.)11
 .6أساليب التلفزيون يف معاجلة ظاهرة اجلرمية:
يتم همة التلفزيون يف جمال عاجلة اجلر ة يف يبين اسلوب التقرير
ذلك ان جيب ان يعاجل السلبيات اإلعال ية
ع
الت وير ليس التشهمر
املفاكمة ا ليت ايرزيها الربا ج التلفزيونية املت وعة ي اياله سلسالتر اليت
جعلت ي التلفزيون د سة جمانية لتعليم اجلر ة الفغيب ييها ال التحذير هار
يكما اشا احلوشان ركة ي زا ان املعاجلة اإلعال ية للجر ة يف التلفزيون قد
ا جدت سوغات ك مل للجرائم اليت ي ريكب ها متت اجملره احليال الرغدل يفل
ويلة.
ي

كما يرى انها يظهر قد ات اجملر يف اإليالت ي قبضة الشر ة
العقو ة كذلك استمتاعهم الغ ائم اليت يكسبونها نتيجة ا يكا هم اجلرائمر
يضيف احلوشان ركة ان عظم األياله املسلسالت العر ية إن كان البع
يلك
ها يظهر يي اجل ال اجملر ون هم جد ناد ون عل جرائمهم إال ان
املشاهد ال يأخذ إال حيزا سيطا ي املسلس ا الفيلم كما ان غالبا ا يكون
ي املعاجلات اإلعال ية
طريقة إ شادية عظية ال يفك اثرا لدى املتلقير
امسائهم نشر لو هم مما يؤدم إىل سد
اخلا ئة للجر ة التشهم اجملر
تد األ ر إىل اسرهم اقا هم مما جيع
ا واب املستقب ا اه هؤالا اجملر
األ ر يف غاية ال عو ة.
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ا ا األسلوب اآلخر املتب يف عرض اجلر ة يهو اسلوب التقرير حيث
غالبا ا ي شر اخلرب اإلجرا ي د ن عاجلة ا ية هادية مما جيع اخلرب ال يفك ام
سالة ا ية إجيا ية لدى املشاهد ي فر ي اجملره املريكب للجر ة ا يوعي املتلق
هذه املعاجلات اخلا ئة للجر ة يف التلفزيون يكون
خبطرهر لذلك يإن ي حيح
تبين اسلوب الت وير اجلر ة خطرها اضرا ها ال أسلوب الوعظ اإل شاد
إمن ا طرو علمية د سة ق ة يهدف لغرس ضوا ط ذايية لدى املتلق ي فر
ي اجلر ة يوعي خبطو يها (.)04
ذلك يتأي

عاجلة التلفزيون للجر ة ي خالل املهاه اآليية :

 همة الت وير :يهدف لتولي املعلو ة ال ادقة غم امل حازل للجمهو
العم عل يوضيحها ي خالل التفسم التحلي .
 همة التحفيز :يهدف لتحفيز دي اجلمهو للمشا كة.
 همة الريادل التبشم :ذلك ي خالل يشكي الرام العاه قيادل خنبة
اجملتم ي امل قف (.)05
 .7دور التلفزيون يف التوعية و مكافحة اجلرمية :يتجل د
اجلر ة ي خالل ا يلي :






التلفزيون يف التوعية

التقا ير الدقيقة
ي مية الوعي ضد اجلر ة عي ريق نشر األخبا
خت يص را ج يوعية لعرض احلقائق
املوضوعية
ال ادقة
املعلو ات الرد عل ع املفاهيم اخلا ئة شك علمي.
نشر القيم اإلسال ية اليت يدعو للسمو ال فس البشرية نبذ اجلر ة.
يقد يم األخبا اهلادية الكفيلة خ ا الفراغ لدى الشباب األ فال خا
يفيدهم دي يا ثقاييا عقليا علميا.
يقديم التسلية املفيدل املمتعة اليت ال خترج عي يعاليم اإلساله
العادات التقاليد احلميدل يف اجملتم .
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االستعانة شا يات شهمل ياضية ا ي ية لتولي سائ يوعية إىل
اجلمهو شريطة ان يكون هذه الشا يات خ ا ة القد ل امل األعل
للجمهو خالة الشباب األ فال.
فكريي علماا الديي
ي ظيم لقااات يكرية يف اجلا عات املعاهد
()16
نشرها عرب التلفزيون.
يوعية اجلماهم ي اج البعد عي اجلر ة التالي العم عل احلد ي
قو اجلرائم يعريفهم أنوا اجلرائم كذا العقو ات القانونية.
يرسيخ العادات احلس ة يف اذهان ال اس حمو العادات الضا ل عي ريق
يكرا املوان القانونية للماالفات.
دي ال اس لل قاية
يب م ال اس القانون ضر ل املعرية القوان
القانونية.
ال اس ي اج جمتم خالي
ح العم اجلماعي
يرسيخ التعا ن
ي اجلرائم.

اجملتم القيم ي خالل يرسيخ االقت ا " ضر ل
 املساهمة يف حت
التمسك القيم الر حية األخالقية الف وية امل ل "ر يإذا ا جدنا اجملتم
ال احل يقد ا جدنا جمتمعا –يكاد -يكون خاليا ي اجلر ة.
يدي لوجود
لد الظواهر اليت قد يتسل إىل اجملتم
 يلمس
الشا ية امل حرية الت دم هلار هو ي ا ق املما سات اإلعال ية.
اإلجرااات
يف كايحة اجلر ة تب م املوا
 ي عيد إسهاه املوا
الوقائية الضر ية الالز ة حلماية انفسهم ذ يهم ممتلكايهم ي
العد ان اخلا جي.
 ي مية اإلحساس أهمية التعا ن اجهزل الشر ة الت دم لك ا خي
عل اإل الغ عي اجلرائم احلفاظ عل آثا
األ ي يشجي املوا
سرح اجلر ة ال عبث.
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غرس املفاهيم األ ية ي خالل التأكيد عل كراهية اجملره ان اجلر ة ال
يفيد التعريف جبهود جال األ ي.
يرشيد السياسة اجل ائية.
الكشف عي ع األنشطة اليت ي بغي الت دم هلا.
يوثيق لالت التعا ن اجهزل الشر ة ؤسسات اجملتم املدني.
يطوير املؤسسات العقا ية :ي خالل ا ي شره التلفزيون ع ها الدعول
إىل يطويرها.
الدعول إىل حتديث األجهزل األ ية العم األ ين.
يسليط الضوا عل عدالت اجلر ة خالة نوعية اجلرائم اليت يشك
ظواهر ت اعدل حث اجلمهو عل نبذ ها (. )02
يقدي م املعرية األ ية إىل ال اس هدف الري ي د جة الوعي األ ين (.)08

.8شروط التوعية التلفزيونية باجلرمية:









اعتماد التلفزيون يف نشره ألخبا اجلر ة عل ال دو املوضوعية
عده عرض اجلرائم إال عد
البعد عي اإلثا ل اإلشادل اجملر
ييها.
ييها ا اه القضاا عرض اجلر ة حو ة رام املات
الف
يقديم مناذج حس ة يؤكد األلالة الفكرية ي قد ا يقد الق وات
األخرى ي عادات يقاليد دخيلة عل جمتمع ا.
غرس الواز الديين األخالقي يف نفوس ايراد اجملتم .
غرس قيمة اإل ان امل هج العلمي يف التفكم السلوك إذ ان التفكم
العلمي امل ظم يقي األيراد ي االحنراف السلوكي يف عظم األحيان (.)01
املعاجلة الفو ية ألخبا اجلر ة خا ال يؤثر عل سم البحث التحقيق.
يوخي املوضوعية ييما ي شر ي اخبا اجلر ة دعو ة ال و
ي رحيات املسؤ ل .
اد
إشبا غبة اجلمهو يف التفالي حت ال يلجأ لطلبها ي
خا جية.
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ذات ال لة

يفسمها ي رف املات

خللق د

 نشر القوان
عاه(.)71
 نشر ال قاية سيما الف وية ها يف جمال التعريف خفهوه اجلر ة العقاب.
نشر ا ث ك ا ي شأن اإلغراا ال فسي الداي ال يكاب اجلر ة

ا االحنراف.
 املعاجلة الواعية ألخبا اجلر ة الفكيز عل
اجملتم

جوانبها الضا ل الفرد




حيطة.








يوعية املوا ي حت ي يف واجهتها ك حذ
مه إذا ا يكب
د – شر جمره -عرف ا سيؤ ل إلي حال
جر ة مماثلةر كتا ة االست تاجات مما يؤثر عل سم التحقيق كشف
خطط البحث مما كي اجلاني ي اهلرب يتطول إجرااات البحث قد
يؤدم لضيا عامل اجلر ة (.)70
يهم اجلمهو العميق حلقيقة احلالة األ ية.
اإلد اك امل اسب للجمهو كاية التدا م الوقائية اليت يقي الفرد ي
اجلر ة.
يعظيم يوقع لألحداث اإلجرا ية
يكويي احلس األ ين للجمهو
الظواهر السلبية ظاهر االحنراف يف اجملتم ي مية ها اي للت دم هلا
العم عل يقويضها.
يوعية اجلمهو أ عاد سالة األجهزل األ ية.
ي مية الرغبة احلقيقية لدى اجلمهو يف التعلم األ ين اكتساب املعرية
امل اسبة للمعلو ات األ ية اآلليات املستاد ة لتحقيق السكي ة يف
اجملتم (.)77
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 .11الضوابط اليت حتكم تناول التلفزيون للجرمية:
مثة مجلة ي الضوا ط حتكم ي ا ل التلفزيون للجر ة لكاية القضايا
املسائ األ ية يتم يف:















إعالا القيم امله ية األخالقية للتلفزيون يف عاجلت اإلعال ية للجرائم.
الفكيز عل التوعية املستمرل للجمهو .
االهتماه اإلخبا عي العقو ات الرادعة ألمناط اجلرائم.
يرسيخ الق اعة أهمية املسؤ لية اجلماعية يف كايحة اجلر ة.
التوس يف القياه حبمالت إعال ية ق د كايحة اجلر ة التوعية ضد
اجلرائم.
التشجي عل يضاير جهود األجهزل الرمسية التطوعية يف إعادل األ ي
للمجتم إعادل يأهي اجملره نظم الرعاية الالحقة للمفرج ع هم.
عده اإلثا ل ا التهوي ا املبالغة.
اال تعاد عي اإلحياا شيو اجلر ة يف اجملتم .
الحقة
اال تعاد عي اإلحياا ضعف سلطة الد لة يف حتقيق األ ي
اجملر (. )73
ال جيوز عرض ا يتضمي املساس األديان ا العقائد السما ية األخرى.
األهداف
ال جيوز عرض ا س السياسة العليا للد لة ا التعري
اليت يقوه عليها هذه السياسة.
سلطة الد لة هيئتها.
ال جيوز اإلساال إىل ا ي الد لة ا ا
ها إحداث شغب ا إثا ل
ال جيوز عرض املوضوعات اليت خيش
اخلوا ر ايراد اجملتم .
ال جيوز عرض ا ي شأن ال تحري عل اعمال الع ف ا يشجي
ؤسساي الشرعية القائمة.
ال شاط اهلداه أل ضا اجملتم
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 ال جيوز عرض ا ي شأن هده كيان األسرل ا التقلي ي قدسيتها كما
ال جيوز يقديم ا عرض ا يهزا القيم الدي ية االجتماعية اليت يقوه
عليها اا األسرل.
 ال جيوز نشر اخبا اخلطف االغت اب هتك العرض عل انها اشياا
ستحس ة ألوية (.)74
 .11مبادئ حتقيق التلفزيون للتوعية باجلرمية:
مثة عدل بادئ ي اج حتقيق التلفزيون للتوعية اجلر ة






هي:
ال حفي ر

ج الشر ة
االحفاه املتبادل التعا ن اهلادف
اجلمهو ان يكون ذلك نا عا عي إ ادل ذايية.
يرسيخ فاهيم
ي مية ال قاية األ ية لدى ج األ ي اجلمهو
املشا كة اجملتمعية يف الواجبات املسؤ ليات األ ية.
ؤسساي اإلعال ية يف احملايظة عل
االعتماد عل ك شرائح اجملتم
خااه.
الو ي اا اجيال لاحلة حتقق ا
ؤسساي احلكو ية املدنية اإلعال ية يف مجي
إشراك اي راد اجملتم
حد ثها.
القضايا اليت يهم خالة الكشف عي اجلر ة
العم اجلاد للحد ي خمالفة القانون جلمي املقيم عل ا ضها (.)75
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 التوصيات:
مثة مجلة ي التوليات ييما يتعلق شر اخبا اجلرائم التوعوية عرب التلفزيون
نذكر ها:








اال ي شر يفالي اجلر ة نشر خربها طريقة عرض فرل.
ان ي شر خرب اجلر ة عل حقيقت ان خيلو ي احلشو.
ان يعقب عل خرب اجلر ة رام اخلرباا يف علم االجتما التعليق عل
اجلر ة ظر يها ال ستها.
ضر ل االهتماه شر الد اي إىل ا يكاب هذه اجلر ة.
يوخي ال دو ع د نشر خرب اجلر ة عده إثا ل الشعو العاه.
عده إظها نواحي البطولة الذكاا ع د احلديث عي اجملره.
ذكر العقاب الذم
ييها ا اه القضاا
اال ي شر اجلر ة إال عد الف
()26
نال املتهم حفظا لكرا ة ي قد يكونون ا رياا .
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اخلامة:
إن التلفزيون سيلة مجاهمية ذات يأثم كبم عل اجلماهم هو سالح
ذ حديي يقد يسهم يف نشر اجلر ة يدي للتشجي عليها لك ذات الوقت
سيلة يعالة قوية يف التوعية خاا ر اجلر ة حتذير ال اس ها ي اجملر
محاية انفسهم مم تلكايهمر كذا يب مهم التدا م الوقائية لتج بها اخذ احليطة
ها ي آثا ها السلبية عل الفرد اجملتم عل املدى القريب البعيد.
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