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المراىقين عمى وتاثيراتيا التنمر لظاىره الحوارية البرامج تناول    
 

 رحمو عمى سعد عبد العاطى 

 كمية اآلداب -قسم اإلعالم  ماجستير ةباحث
 جامعة اسوان        

 ممخص الدراسة

استيدف البحث دراسة تناول البرامج الحوارية لظاىره التنمر واثر ىذا التناول عمى المراىقين، و ذلك من 
خالل تطبيق دراسة مسحية عمى عينو من المراىقين فى المدراس الثانوية بمحافظتى قنا واالقصر، من خالل 

التى استخدمتيا البرامج الحوارية فى استخدام نظرية االطر االعالمية لدراسة اثر استخدام االطر المختمفة 
تشكيل افكار واتجاىات الجميور، وقد تم تحديد النوع االجتماعى كمتغير مستقل وعالقتو مع نوع البرامج، 

والمحتوى الذى يتم التعرض اليو، والتأثير المترتب عمى ىذا التعرض لمبرامج الحوارية، وقد اعتمدت الباحثة 
( مفردة، وقد خمصت الدراسة الى مجموعة من النتائج 053بمغ حجم العينو )اسموب العينة العشوائية، و 

 اىميا:

يتابع المراىقين البرامج الحوارية بنسبة كبيره ومن ىنا وجب االىتمام باساليب جذب المراىقين لمبرامج  -
 الحوارية ومواكبة افكارىم وتطمعاتيم فى ىذه االبرامج.

%، كما كان التاثير بشكل 03بمغت نسبة معرفو المراىقين بظاىره التنمر عن طريق وسائل االعالم  -
% وىى نسبة كبيره تؤكد الدور اليام لمبرامج الحوارية فى 75كبير فى اختالف معدل التنمر بنسبة 

 معالجو الظواىر االجتماعية .

يا لظاىره التنمر ىو الجانب النفسى، يميو اكثر الجوانب تناوال فى البرامج الحوارية اثناء تناول -
 االجتماعى ثم التربوى.

كان اطار المصمحة االنسانية ىو اكثر االطر اعتمادا من قبل البرامج الحوارية فى عرض ظاىره  -
 %.3..0التنمر بنسبة 

 المراىقين . –التنمر  –: البرامج الحوارية  الكممات الدالو
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 مقدمة :

المختمفة أداة ىامة في تشكيل سموك األفراد وتنمية قيميم، بل إن تأثيرىا يفوق تعد وسائل اإلعالم 
تأثير البيت وذلك العتبار العصر الذي نعيشو عصر اإلعالم، فيو المحرك األساسي لمفكر الستحواذه عمى 

ين الرأي العام من خالل ما ينشره من حقائق ومعمومات، فيو مرآة المجتمع ومؤشر لصناع القرار والع
 الراصدة لقضايا المجتمع.

وتأتى البرامج الحوارية في ظل ىذه اإلحداث المتالحقة في حياتنا اليومية في محاولة ألن يكون ليا 
دور في رصد ومتابعة ما يحدث عمى الساحة أواًل بأول كوسيمة لجذب المشاىد لمتابعة البرنامج مع إحاطتو 

حياة المختمفة دون االقتصار عمى ناحية واحده دون غيرىا، عمما وتعريفو بما يحدث من حولو في نواحي ال
ونظرًا لكثرة األحداث المتالحقة في الحياة اليومية فقد ال يستطيع المشاىد استيعابيا كميا، لكن مع وجود 

 البرامج الحوارية ومحاولة تقديميا لكل األحداث مع تقديم تفسير لو فاألمر أصبح أسيل بكثير.

وتعد ظاىره التنمر من الظواىر التى انتشرت مؤخرا وتم تناوليا في وسائل االعالم بطرق مختمفة،  
ولقد تم تناول ظاىره التنمر بشكل مكثف في اآلونة األخيرة عمى الفضائيات المصرية والعربية بأكثر من 

الى جانب تناوليا بشكل  شكل ومن ذلك تناول بعض البرامج الحوارية لمظاىرة لمطرح والمناقشة والتحميل
ققصى يظير حوادث التنمر وقصص النجاح بعد التعرض لمتنمر فى محاولو منيا لمعالجو الظاىرة وزيادة 

 .وعى الجماىير بيا والعالميم بالسموك الذى ينبغى اتباعو فى حالو التعرض لمتنمر
 

 االطار النظرى لمدراسة :

 النظرية المستخدمة في الدراسة: 
تعتمد الدراسة عمى نظرية تحميل األُطر اإلعالمية كإطار نظري يمكن من خاللو التعرف عمى 
طبيعة البرامج الحوارية واألطر االعالمية التي تستخدميا البرامج الحوارية في تناوليا لمقضايا االجتماعية 

سات عمى إدراك الجميور باإلضافة الى معرفة تأثير ىذه األطر والممار  ،المختمفة وتحديدا قضية التنمر
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فوضع أي قضية في إطار إعالمي معين باستخدام ممارسات معينو يجعميا أكثر بروزًا ضايا، وتبنيو ليذه الق
 وسنتناول ىذا بالتفصيل كالتالي:

 
 نظرية تحميل األُطر اإلعالمي

وىو Framing analysis تعتمد الدراسة فى بنائيا النظرى عمى نظرية تحميل االطر االعالمية 
اطار نظرى يالئم دراسة طرق واساليب المعالجو التى اعتمدت عمييا البرامج الحوارية فى تناول ظاىرة التنمر 

 مما يظير تاثير ىذا التناول عمى التفسيرات واالحكام و التجاوب الذى يظيره المراىقين تجاه ىذه الظاىره.
 

 مفيوم األُطر اإلعالمية:
اإلعالمية أحد اىم االساليب الحديثة في الدراسات اإلعالمية، حيث انو يسمح  يعتبر تحميل اإلطر

لمباحثين القيام بقياس مضمون الرسائل اإلعالمية، ويقدم تفسيرًا منتظمًا لدور وسائل اإلعالم فى تشكيل 
ة تجاه ىذه األفكار واالتجاىات تجاه القضايا البارزة وعالقة ذلك باستجابات الجميور المعرفية والوجداني

 القضايا.
عن العممية التي يقوم فييا القائم باالتصال بصياغو المحتوى اإلعالمي عبر  وتعبر اأُلُطر اإلعالمية

التركيبات الضمنية لممعاني، كما تعبر عن التأثير الذي تؤثره وسائل اإلعالم عمى إدراك الجميور لمقضايا 
 التي تقدميا وسائل اإلعالم في القضايا المختمفة. المختمفة، وفييا يقوم الجميور بتبنى نفس األطر

 
 فروض نظرية تحميل األطر اإلعالمية: 

أن القضايا و األحداث تكتسب مغزاىا عندما يتم وضعيا في أطار يحددىا وينظميا ويضفي عمييا  -3
غفال جوانب أخرى، فاإلطار  قدرًا من االتساق ويتم ذلك عندما يتم التركيز عمى بعض جوانبيا وا 

 .اإلعالمي كما يعرفو جامسون ىو الفكرة المحورية التي تنظم حوليا األحداث الخاصة بقضية ما
إن القرارات الخاصة بالقائم باالتصال تتاثر بوضع قضية ما فى اطار اعالمى معين إذ أن اإلطار  -.

 يعطى معنى لألحداث والقضايا، كما أنو إذا أحسن استخدامو فإنو يثير اىتمام وانتباه الجميور.
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أحكام تضارب واختالف وسائل اإلعالم في تحديد األطر اإلعالمية لمقضايا يؤدى إلى اختالف  -0
 .الجميور المرتبط بتمك الوسيمة فيما يتعمق بشكل المعارف واالتجاىات نحو القضايا المثارة

اإلطار اإلعالمي الذي يستخدمو القائم باالتصال في شرح أبعاد المشكمة يؤثر فى طريقو عرض  -4
 اسباب القضيو او فيو طرق ايجاد حمول ليا.

حول القضايا بتركيز الرسائل اإلعالمية عمى بعض  يرتبط تكوين المفاىيم واالراء لدى الجماىير -5
 الجوانب المتعمقة بقضيٍة ما أكثر من الجوانب األخرى المرتبطة بيا. 

 

 الدراسات السابقو :

 الدراسات ضـبع بعرضامت الباحثة ق ًلقد تمييا التي األبحاث في سياًساأ منطمقا السابقة الدراسات مثلت
، وباالستعانو بالدراسات السابقة فيما يتعمق بموضوعات تناول الدراسة مشكمة تحديد في إلييا جعتر التي

البرامج الحوارية لظاىرة التنمر وتأثيرىا عمى المراىقين ترى الباحثة تناول الدراسات السابقة من خالل محورين 
 بمًضًع عالقو مباشره وغير مباشرة ذات دراسات من يتًفر ما حسب الدراسة بجًانب لإليفاءأساسيين 
  -وتم ترتيبيا من االحدث الى االقدم داخل كل محور عمى النحو التالى :الدراسة 
  المحور األول: دراسات تناولت البرامج الحوارية بالقنوات الفضائية وتناوليا لمظواىر االجتماعيو

 وتاثيراتيا .
 المحور الثاني: دراسات تناولت ظاىرة التنمر. 

 :األول: دراسات تناولت البرامج الحوارية بالقنوات الفضائية وتناوليا لمظواىر االجتماعيو وتاثيراتيا المحور
تأثير البرامج الحوارية في القنوات الفضائية عام عمى ن ىناك اتفاق أ الدراسات السابقةاستنتجنا من      

لقضايا والظواىر االجتماعية حيث جاءت  ى كبير وخاصو فى ابشكل ايجابالمراىقين او فئو الشباب عمى 
تعرض الشباب الجامعي من الطالب والطالبات لمبرامج لتستيدف  (0202محمد رفاعى شوقى )دراسة 

وذلك لما تقدمو ىذه البرامج من اراء وافكار تساعد بشكل الحوارية التي تعرضيا القنوات التمفزيونية الفضائية، 
اسموب تطور في كبير في تشكيل معارف الجميور بشكل عام والشباب بشكل خاص، ولوحظ ان ىناك 

 dmcمساء –معالجة القضايا التنموية بشرح القضيو ومحاولو ايجاد حمول ليا فى برنامجى ) مصر النيارده 
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% ةىى نسبو 57.7النتائج ان البرامج الحوارية تغطى لمقضايا التنمويو بنسبو % ، كما اكدت 89.5( بنسبة 
ان ىناك نسب ) 0202توحيدة محمد فخر الدين )اكدت  جيده بناء عمى تقييم الشباب الجامعى لذلك، و

ي القنوات التظيور العديد من مبرامج الحوارية بالقنوات الفضائية المصرية، عمي الرغم من ل مشاىده عاليو
فئو الشباب كما اظيرت النتتائج ان االناث اكثر مشاىده من الذكور، كما اظيرت النتائج تتنافس في جذب 

% يمييا قضايا التنمية االجتماعية 8.5.ان قضايا التنمية االقتصادية ىى االكثر لفتا النتباه المتابعين بنسبة 
رت النتائج وجود عالقة بين متابعو % ، كما اظي9..37% ثم القضايا السياسية بنسبة 0.98.بنسبة 

% ممن يشاىدون القنوات الفضائية 93القنوات الفضائية المصرية ومشاىده برامج التوك شو حيث ان نسبة 
% ممن يشاىدون القنوات الفضائيو يشاىدون تمك 333المصرية الى حد ما يشاىدون برامج التوك شو، وان 

يحتل المرتبة االولى برنامج )الحياة اليوم(  لتؤكد أن (0202سان )ح والء إبراىيمدراسة ، كما جاءت البرامج
برنامج )أخر ثم % ، 46.8%، يميو برنامج )يحدث في مصر( بنسبة 49.8نسبتو فى نسب المشاىده ب

 ارية عينة الدارسة بتقييم أفراد العينة لمدى التزام البرامج الحو اما فيما يختص %. 45.8النيار( بنسبة 
بمبادئ المسئولية اإلجتماعية في طرحيا لمقضايا السابقة تبين أن البرامج الثالث كانت متشابية فيما بينيا 

 -عرض الصور التي تخدم الموضوع  -حيث التزمت بالمبادئ التالية: استخدام ألفاظ وعبارات مالئمة 
مت مبادئ غفأانيا حين مراعاة أخالقيات الحوار، في  -مالئمة تخصص الضيوف لمقضايا المطروحة 

 .العمق في المعالجة المقدمة -المصداقية  -احترام حقوق االنسان  -التوازن بين الحرية والمسئولية 
مشاىدة المبحوثين )الذكور واإلناث( نسب ارتفاع  (0202السيد لطفي حسن زايد )كما أكدت دراسة 

برنامج )العاشرة مساءًا( في مقدمة البرامج الحوارية  ويأتى ، عينة الدراسة لمقنوات الفضائية والبرامج الحوارية
برنامج )ىنا العاصمة( في المرتبة  يميوعمى مشاىدتيا فى القنوات الفضائية المصرية، المبحوثينالتى يحرص 

عمى تحقيق فى ىذه البرامج يحرص القائمون باالتصال و  دقيقة( في المرتبة الثالثة، 93الثانية ثم برنامج )
 الرسمى لمقناه تجاهمموقف بتبنييم لياسة التحريرية لمقناة الفضائية المصرية التى يعممون بيا أىداف الس

عمى  المبحوثينجاءت الموضوعات )السياسية( في مقدمة القضايا التى يحرص و  القضايا المحمية والخارجية
وجاءت دراسة  )الموضوعات الرياضية(، واخيرا  )اإلقتصادية واإلجتماعية(، الموضوعاتيمييا مشاىدتيا، 

% ، كما 63لتؤكد ارتفاع كثافة المتابعين لمبرامج الكوميدية السياسية بنسبة  (0202مرام احمد محمد )
اوضحت الدراسة التأثيرات المعرفية لتمك البرامج عمى المبحوثين بانيا تعمل عمى تنمية وعييم بالقضايا 
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ات فى المجتمع، كما اكدت الدراسة تاثير ىذه البرامج فى تغيير ارائيم واالوضاع السياسية وتوضيح السمبي
من المبحوثين قاموا بالفعل بتغيير ارائيم بطريقة تتماشى مع وجيو نظر ىذه  735واتجاىتيم وان  نسبو 
ة تناول البرامج الحوارية عينة الدراسة لمقضايا السياسي( 0202ياسمين سعيد محمد )البرامج، واكدت دراسة 

% ، كما اشارت الدراسة الى اعتماد 5587% ويمييا القضايا المجتمعية بنسبو 5884فى المرتبة االولى بنسبة 
% فى مناقشة القضايا .498ىذه البرامج عمى القالب الحوارى عبر االتصال الياتفى والبث المباشر بنسبة 
التخصصات ارتبطت بطبيعة  المجتمعية المثارة، كما اكدت عمى تنوع تخصصات الضيوف وان غالبية

 القضيو المثارة.
% من عينة الشباب  3.نسبة إلى أن  (0202محمود مصطفى محمود الجمل ) دراسةو خمصت 

كما اكدت  % تتابعيا بشكل غير منتظم83الحوارية اليومية بشكل منتظم ونسبة  الجامعي تتابع البرامج
استقالليتيا وعدم تبعيتيا ومتابعتيا لمبرامج الحوارية الخاصة  لمتعرض الشباب الجامعي أىم دوافع الدراسة أن

كما  لمحكومة مما يجعميا تتناول كل القضايا المجتمعية، وتوفر مساحة كبيرة من الحرية والتعبير عن الرأي
 (0202ساره محمد طو ) وجاءت دراسةانيم يعتبرونيا وسيمو لمتعرف عمى االخبار واالحداث اليومية ، 

التعرف عمى دور البرامج الحوارية التميفزيونية في تشكيل الميول السياسية لدى عينة من المراىقين لتحاول 
وكذلك الكشف عن مضامين القضايا التي تقدميا البرامج الحوارية التميفزيونية و جاءت القضايا السياسية في 

قورنت بباقي القضايا التي تتناوليا ىذه  مقدمة القضايا التي ُتعرض بالبرامج عينة الدراسة وبنسب كبيرة إذا ما
البرامج، وأوضحت النتائج التفصيمية عدم وجود فروق دالة إحصائيا في استجابات المبحوثون في البرامج 

 .الحوارية التي يفضمون مشاىدتيا طبًقا لمنوع ما عدا البرامج السياسية حيث يفضميا الذكور أكثر من اإلناث
 المراىقين مشاىدة مدى عمى التعرف إلى ىدفتوالتى  (0200الحميد )فايزة طو عبد وأشارت 

 باألحداث المراىقين معرفة ومستوى الحوارية البرامج بين العالقة وكشف الفضائية بالقنوات الحوارية لمبرامج
 األحداث بخمفيو لإللمام الحوارية البرامج يشاىدون الدراسة عينو المراىقين أن إلى الدراسة وتوصمت الجارية،
 الثاني المركز في والقضايا الموضوعات تناول ف ولمجرأة% 40 بنسبة األول المركز في والدولية العربية
 %980 بنسبة الثالث المركز في الجارية األحداث مالبسات كشف في والتشويق ولإلبيار% 39 بنسبة

 النظر وجيات ولمعرفة% 880 بنسبو فقراتيا من كثير في والصراحة ولمصدق% 9 بنسبة الممل من ولمتخمص
 ما لمتابعة لدييم المفضمة الوسيمة أن المبحوثون رأى ، وجاء %7،3 بنسبة المصرية واألحداث القضايا في
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سارة ناصر الخميل  دراسة ، وىدفت%53.55 بنسبة الحوارية البرامج ىي الجارية األحداث عن يعرض
إلى معرفة مدى تأثير أجندة القضايا التي تقدميا برامج التوك شو المسائية في مصر عمى  (0200)

اتجاىات المتعممين المصريين نحو قضية المشاركة المدنية وجاءت نتائج الدراسة لتؤكد أن أكثر البرامج 
ا كانت االتجاىات الحوارية تأثيرا عمى الجميور ىو برنامج ) العاشرة مساًء ( كما أشارت واكدت أنو كمم
وفي ذات السياق  ايجابية نحو االنتخابات عند الجميور كمما كانت احتمالية مشاركتيم في التصويت أكبر،

ارتفاع مستوى معرفة المراىقين باالحداث الجارية عبر متابعة ( 0200سالم احمد عبده )اكدت دراسو 
% فى قضية االنتخابات الرئاسية 46و % فى قضيو احداث نجع حمادى ،0088البرامج الحوارية بنسبة 

% فى مؤتمر القمة االخير، كما اظيرت النتائج سعى البرامج عينة الدراسة الى تناول القضايا 980القادمة، و
من جميع جوانبيا ومحاولة االعتماد عمى ضيوف متخصصين لتوضيح كل ما يخص القضيو لمجماىير ، 

تمتع بنسب مشاىده عالية لدى المبحوثين واوضحت ان دوافع كما اكدت الدراسة ان البرامج الحوارية ت
 %.40المتابعو ىى االلمام باالحداث والقضايا المجتمعية بنسبة 

 

 ثانيًا: المحور الثاني: دراسات تناولت ظاىرة التنمر:
عادل اوضحت الدراسات السابقة ابعاد ظاىره وسموك التنمر ومسبباتو ودوافعو حيث ىدفت دراسة 

الى تحديد التاثيرات المباشرة والغير مباشرة لصعوبات التنظيم االنفعالى عمى التنمر ( 0202محمد الصادق )
لدى المرىقين وتحديد اشكال التنمر لدى كال من المتنمرين والضحايا ، والتعرف عمى الفروق فى صعوبات 

ين العاديين بالمرحمة الثانوية، واكدت النتائج ان التنظيم االنفعالى وابعاده بين المتنمرين والضحايا والمراىقي
اكثر اشكال التنمر المألوفو عند المتنمرين ىو التنمر االجتماعى ويميو التنمر النفسى واخيرا التنمر البدنى، 
اما بالنسبو لمضحايا فيأتى التنمر البدنى فى المقدمة ثم النفسى ثم االجتماعى، كما اوضحت النتائج وجود 

لو احصائية فى صعوبات التنظيم االنفعالى عمى التنمر بين المتنمرين والضحايا والمراىقين العاديين، فروق دا
والتى ىدفت الى فيم طبيعة عالقة تقدير الذات بالتنمر ( 0202مى السيد عبد الشافى )وجاءت دراسة 

ين المتنمرين و الضحايا فى المدرسى سواء لمتالميذ المتنمرين او لمتالميذ الضحايا والتعرف عمى الفروق ب
درجة تقدير الذات، لتؤكد وجود عالقة سالبة دالو احصائية بين درجات تقدير الذات ودرجات سموك التنمر 
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لدى تالميذ المرحمة االعدادية المتنمرين، وعدم وجود عالقة دالو احصائية فى درجات تقدير الذات لدى 
 التالميذ الضحايا.

الى التعرف عمى الفروق بين الطالب ذوى ( 0202مرو محمد )احمد عمى وعوىدفت دراسة 
االحتياجات التربوية الخاصة والطالب العاديين فى الوقوع كضحايا لمتنمر، والكشف عن  الفروق لدى ذوى 
االحتياجات الخاصة فى مقياس ضحايا التنمر فى ضوء نوع االعاقة والمرحمة التعميمية، واكدت النتائج وجود 

احصائية بين الطالب المعاقين عقميا والطالب العاديين فى مقياس التنمر، ووجود فروق دالو فروق دالة 
احصائية بين الطالب ذوىاالحتياجات الخاصة فى مقياس ضحايا التنمر المدرسى وفقا لنوع االعاقة ووفقا 

قياس  (0202سناء لطيف حسون )لممرحمة العمرية لصالح طالب المرحمة االعدادية، واستيدفت دراسة 
سموك التنمر لدى عينة الدراسة ومعرفة أساليب التعامل التي يستخدميا الوالدين مع عينة الدراسة ومستوى 

طالب وطالبة من المرحمة اإلعدادية،  033التحصيل الدراسي ليم وتم تطبيقيا عمى عينة مكونة من 
قة ضعيفة بين التنمر وأساليب معاممة وتوصمت الدراسة إلى أن عينو الدراسة ليس بيا تنمر، وأن ىناك عال

عادل سيد عبادى الوالدين وضعف العالقة بين التحصيل الدراسي وأساليب معاممة الوالدين، و سعت دراسة 
الى الكشف عن الفروق فى استراتيجيات التنظيم االنفعالى والتنمر لدى كال من المتنمرين ( 0202)

ن وترتيب اشكال التنمر طبقا النتشارىا، واكدت النتائج ان اكثر اشكال والضحايا واالفراد العاديين من المراىقي
التنمر انتشارا لدى المتنمرين ىو التنمر االجتماعى يميو النفسى ثم الجسدى، اما من وجو نظر الضحايا فان 

ارت اكثر اشكال التنمر المدركة لدييم ىو التنمر الجسدى يميو الفسى واخيرا التنمر االجتماعى، كما اش
الدراسة الى وجود فروق دالو احصائية عمى ابعاد مقياس استراتيجيات التنظيم االنفعالى بين المتنمرين 
والضحايا والعاديين، كما اكدت النتائج امكانية التنبؤ بالتنمر وباستراتيجيات التنظيم االنفعالى، واشارت دراسة 

شف عن التنمر المدرسي وعالقتو بالتكيف والتى ىدفت إلى الك( 0202عبد العزيز بن عمى بن ىالل )
النفسي واالجتماعي لدى طمبة صعوبات التعمم في سمطنة عمان، والتى تم تطبيقو عمى عينة مكونو من 

معمم ومعممة ممن يدرسوىم، واستخدمت استمارة  53طالب وطالبة من ذوي صعوبات التعمم و 353
ستوى التنمر المدرسي لدى صعوبات التعمم في سمطنة االستبيان كأداة أساسية لجمع البيانات، إلى أن م

عمان كان متوسط وأن مستوى التكيف النفسي واالجتماعي لدى طمبة صعوبات التعمم متوسط ، كما اكدت 
 النتائج وجود عالقة ارتباطيو عكسية بين التنمر المدرسي والتكيف النفسي.
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الى التعرف عمى حجم ظاىره التنمر بين طالب ( 0202عماد عبده بن محمد )وىدفت دراسة   
الصف الثالث المتوسط وطالب المرحمة الثانوية، والتعرف عمى طبيعة الظاىره من حيث اكثر انواع التنمر 
انتشارا واالساليب الحديثة لمتنمر، خمصت الدراسة الى ان السخرية باطالق االلقاب والشائعات والسخرية من 

% من العينة 34.6بائل والسكن ىى اكثر انواع التنمر انتشارا، واظيرت النتائج ان االسماء وااللوان والق
% من افراد العينة تعاطف ورغبة فى 63% من العينة وقعوا ضحايا لظاىره التنمر، وابدى 3.متنمرين، و 

ى الى كشف عالقو المناخ المدرس( 0202محرم فؤاد عبد الحاكم )مساعدة ضحايا التنمر، وسعت دراسة 
السائد بحدوث ظاىره التنمر المدرسى بالتطبيق عمى عينة من تالميذ المرحمة االعدادية، واكدت نتائج الدراسة  
وجود عالقة ارتباطية بين الدرجو الكمية لمطالب عمى مقياس المناخ المدرسى وايضا بين الدرجو الكمية عمى 

ر كبير فى انتشار ظاىره التنمر او الحد منيا، مقياس ظاىره التنمر وذلك الن المناخ العام لممدرسة لو دو 
فكمما كان المناخ ايجابى ومريح كمما قل معدل التنمر، وكمما كان المناخ سمبى ادى ذلك الى زياده معدل 

 حدوث التنمر.
إلى معرفة العالقات بين التنمر وضحايا التنمر  Kokkions & Kipritsi (2012)وسعت دراسة   

الجتماعية االنفعالية مثل الذكاء الوجداني والتقمص العاطفي والكفاءة الذاتية في مرحمو وعدد من المتغيرات ا
تمميذ من المرحمة االبتدائية، واستخدم الباحثان مقياس  36.الطفولة المتأخرة، وتكونت عينو الدراسة من 

ي، ومقياس سموك التعاطف الذي يعكس العناصر المعرفية والعناصر الوجدانية، ومقياس الذكاء الوجدان
التنمر، ومقياس الكفاءة الذاتية، وكشفت النتائج وجود ارتباط سمبي بين سموك التنمر والكفاءة الذاتية والذكاء 
الوجداني، كما أظيرت النتائج أن الذكور أظيروا سموكيات تنمر مباشر وغير مباشر ووقعوا ضحايا أكثر من 

عمى السموك االجتماعي والتكيف النفسي واالجتماعي  التعرفالى  Shin (2011)اإلناث، وسعت دراسة 
طفل  97.والقدرة المغوية لدى األطفال ما قبل المدرسة من المتنمرين والضحايا، وتكونت عينو الدراسة من 

في مرحمة الروض ومعممييم، وتم قياس سموك التنمر والسموك االجتماعي وعالقة الطفل بالمعمم ونقص 
من خالل تقييم المعممين، وتم قياس القدرة المغوية من خالل إجراءات مقابالت مع االنتباه وفرط الحركة 

األطفال، وتم قياس مدى قبول األقران من خالل ترشيح الزمالء، وتم استخدام مقياس مفيوم الذات المصورة 
 ايا.لألطفال، وكشفت النتائج أن المتنمرين أكثر نشاط ولدييم ميارات لغوية مرتفعة مقارنو بالضح
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 اوجو االستفادة من الدراسات السابقة :
اقتصرت الدراسات السابقة عمى تناول ظاىرة التنمر من الناحية النفسية واالجتماعية فقط ولم يتطرق  -3

 اى منيا لتناول دور وسائل االعالم بشكل عام فى مواجيو الظاىره ومحاولو ايجاد حمول ليا.
 ظرية التي تعتمد عمييا الدراسة.ساىمت في إرشاد الباحثة إلى المداخل الن -.
 ساعدت في صياغة تساؤالت البحث واختيار عينة الدراسة. -0
 ساعدت في معرفة المفاىيم والمصطمحات المتعمقة بالدراسة. -4
عززت قناعات الباحثة بأىمية دراسة ظاىرة التنمر وتاثير الدور االعالمى لمحد منيا، حيث ان  -5

ر فى المجتمعات ، كما ان لمبرامج الحوارية اىمية خاصو فى لوسائل االعالم دور توعوى معالج مؤث
 تحديد اولويات المراىقين وتوعيتيم ومحاولة ايجاد حمول واقعية ليم .

الحظت الباحثة تنوع جميور العينة التي تتناوليا الدراسات العربية واألجنبية ما بين مراىقين وشباب  -6
جميور العينة في الدراسات العربية واألجنبية والتي  وصفوة وجميور عام وتجدر اإلشارة إلى أن تنوع

تناولت البرامج الحوارية يثري البحث العممي كثيرًا في مجال دراسة الجميور وعالقتو بوسائل اإلعالم 
ويفيد كثيرًا عمى وجو الخصوص في مجال دراسة البرامج الحوارية حيث أنيا تستيدف فئة خاصة من 

يفيد في التعرف عمى عالقة ىذه الفئة بالبرامج الحوارية وتأثيرىا عمييم  الشباب ) المراىقين ( وذلك
 وىذا من منطمق ان البحث العممى يجب ان يكون تراكميا.

 

 : الدراسة مشكمة
 المعاصر المجتمع في الحياة تتطمبيا التي واالجتماعي والثقافي الفكري التواصل مواقف أىم من الحوار يعد
 األنشطة من الحوار أن كما واالستدالل، والتحميل المشترك التفكير عمى األفراد قدرة تنمية في أثر من لو لما
 المعرفة من المزيد خالليا من يكتسب لمتواصل قنوات لو وتفتح واالنعزالية، االنغالق من اإلنسان تحرر التي

 . والوعى
 ومساىمتيا أنواعيا باختالف المجتمعية القضايا معالجة في الحوارية البرامج بو تقوم الذي الكبير لمدور ونظراً 
 ولما بيا، الجماىير بصفو عامو والمراىقين بصفو خاصو وعى من يزيد مما لمنقاش القضايا ىذه طرح في
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 طرق في الدراسة مشكمة بمورة يمكننا القضايا ليذه حمول ايجاد محاولو في دور من الحوارية البرامج بو تقوم
 .المراىقين عمى التناول ىذا وتأثير التنمر لظاىرة العربية الفضائيات في الحوارية البرامج ومعالجو تناول

 

 حدود البحث:
 حدود بشرية ومكانية : -3

 .3.3./3.3.طمبة من المرحمو الثانويو العامو فى محافظو قنا واالقصر فى العام 
 حدود زمانية : -.

اكتوبر ونوفمبر من الفصل الدراسى االول من العام  تمت توزيع استمارات االستبيان عمى الطمبو فى شيرى
 .3.3./3.3.الدراسى 
 حدود عممية : -0

 تتمثل فى استماره استبيان لقياس مدى تاثيرات متابعو المراىقين لظاىره التنمر عمى البرامج الحواريو المختمفة 
 

 اىميو الدراسة :
امج الحوارية لظاىرة التنمر وتأثيره تتيح ىذه الدراسة إمكانية رسم صورة واضحة لواقع خطاب البر  -3

 عمى الجميور.
أىمية البرامج الحوارية في توجيو وتشكيل اتجاىات المراىقين نحو القضايا االجتماعية وتوضيح  -.

 خمفيتيا وتفاصيميا.
أىمية دراسة البرامج الحوارية باعتبارىا مؤثر إعالمي قوى عمى الساحة اإلعالمية والتي تساىم في  -0

االجتماعي لدى األفراد حيث يمجأ المراىقين إلى االعتماد عمييا وفيم األحداث ومجريات  زيادة الوعي
 األمور وتفسيرىا.

دراك المراىقين لمبرامج  -4 الربط بين القيم السائدة في خطاب البرامج الحوارية نحو ظاىرة التنمر وا 
 الحوارية ووعييم بقضية التنمر من خالل تعرضيم ليذه البرامج.
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 الدراسو :اىداف 
 معرفة كيفيو تناول البرامج الحوارية لظاىره التنمر واليدف العام من ىذا التناول . -3
 رصد المعالجات اإلعالمية التي استخدمتيا البرامج الحوارية في تناوليا لظاىرة التنمر. -.
 تحديد االطر التى استخدمتيا البرامج الحوارية فى تناوليا لظاىره التنمر . -0
 رصد مدى تأثير تناول البرامج الحوارية لظاىره التنمر عمى معدل حدوث الظاىره بين المراىقين. -4
 معرفة مدى تقديم البرامج الحوارية لمعالجة إعالمية موضوعية متوازنة في عرضيا لظاىرة التنمر. -5
مج تحديد بعض المتغيرات الوسيطة الخاصة بمستوى التعرض واتجاىات الشباب نحو خطاب البرا -6

 الحوارية بالقنوات الفضائية في تناول ظاىرة التنمر.
 

 تساؤالت الدراسة :

 ما أساليب المعالجة لقضية التنمر في البرامج الحوارية؟ -3
 ما األطر المرجعية ومسارات االقناع المستخدمة في مناقشة قضية التنمر؟ -.
 ما القيم السائدة بالبرامج الحوارية عند مناقشة قضية التنمر؟ -0
 اتجاىات مناقشة قضية التنمر بالبرامج الحوارية ؟ما  -4
 ما درجو ثقة المراىقين في المعمومات الخاصة بظاىره التنمر التي تقدميا البرامج الحوارية؟ -5
ما مدى تحقق االثار المعرفية والسموكية الناتجة عن اعتماد المراىقين عمى البرامج الحوارية في  -6

 ظاىرة التنمر؟

 لمدراسة :االجراءات المنيجية 
 نوع الدراسة :

تعتبر ىذه الدراسة من الدراسات الوصفية نظرا لطبيعتيا ومتغيراتيا ومصادر معمومتيا، وىى دراسات تيتم 
بوصف ما ىو كائن وتفسيره، حيث تتيح اإلجابة عمى التساؤالت المتعمقة بمعالجة البرامج الحوارية بالقنوات 

تيتم الدراسة بالكشف عن األسباب التي الفضائية لظاىرة التنمر محل الدراسة وتأثيرات ىذا التناول، كما 
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تؤدي إلى التنمر، والكشف عن األبعاد المختمفة لمحد من الظاىرة لدى المراىقين، وىم اكثر فئو تكثر بيا 
 معدالت التنمر بشكل سمبى مؤثر فى المجتمع.

 

 منيج الدراسة :
كائن وقت اجراء الدراسة، وىو  تعتمد الدراسة عمى منيج المسح اإلعالمي والذى ييتم بدراسة ماىو

جيد عممى منظم ييدف الى توضيح حقيقة االشياء او الظواىر وتحميميا لموقوف عمى اسبابيا، وذلك 
عمى كيفية تناول البرامج الحوارية لظاىره التنمر وطرق معالجتيا لمظاىرة، كما تيتم برصد لمتعرف 

ظاىرة التنمر فى البرامج الحوارية عمى اتجاىاتيم اتجاىات المراىقين لمعرفة مدى تأثير ىذا التناول ل
 نحوىا.

 مجتمع وعينو الدراسة الميدانية واداه جمع البيانات :
 33.سنو قواميا  38-34المرحمة العمرية من  ينحصر مجتمع الدراسة الميدانية عمى عينٍة من المراىقين فى

مفرده من الذكور واالناث، وىذه الفئو العمرية تكثر بيا معدالت التنمر حسب الدراسات السابقو 
واالحصائيات، وتسعى الدراسة الميدانية  الى التعرف عمى خصائص ظاىره التنمر فى ىذه المرحمة العمرية 

 معرفة مدى متابعة ىذه الفئو العمرية لمبرامج الحوارية و تاثيراتيا عمييم. و اسبابيا ومدى انتشارىا الى جانب
 

 اداه جمع البيانات لمدراسة الميدانية : 
اعتمدت الدراسة عمى استماره االستبيان لجمع البيانات وىى اداه اليدف االساسى منيا الحصول عمى 

تصميم وبناء اسئمة االستمارة لتقيس كافة  معمومات عممية مقننو من المبحوثين عن موضوع الدراسة، وتم
تشتمل االستماره عمى مجموعة من التساؤالت الموجية لممراىقين  المتغيرات التى يود الباحث التحقق منيا، و

 لقياس تأثير معالجة البرامج الحوارية لظاىرة التنمر عمى المراىقين .
شى ويحقق االطار النظرى والمنيجى ويضمن و تم تقسيم االستمارة الى مجموعو من المحاور بما يتما

 االجابة عمى كافة تساؤالت وفروض الدراسة كما يمى :
 اسئمة خاصة بستوى متابعو العينة لمقنوات الفضائية والبرامج الحوارية . -
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اسئمة خاصة بمدى وعى المراىقين بظاىره التنمر وطرق التعرض ليذه الظاىره سواء كان المبحوث  -
 طرق المواجيو .متنمر او ضحية و 

 اسئمو خاصة باساليب تناول البرامج الحوارية لظاىره التنمر، ومدى تاثيرىا عمى المراىقين. -
 اسئمو خاصة بالخصائص الديموغرافيو الخاصة بالمبحوثين . -

 

   الفتره الزمنية لمدراسة الميدانية :
اكتوبر ونوفمبر من العام الدراسى  تم تطبيق الدراسة الميدانيو عمى عينو من المراىقين فى شيرى

 ، وذلك لسيولو االجتماع بيم وتطبيق االستبانو عمييم.3.3./3.3.
 

 مصطمحات الدراسة :
 البرامج الحوارية: -0

ىي نمط من أنماط التعبير تتحدث بو شخصيتان أو أكثر وقد اتسم حديثيم بالموضوعية واإليجاز 
 بطريقة تجعمو يثير االىتمام باستمرار.واإلفصاح وىو الطابع الذي يتسق بو الكالم 

ىي برامج يتم فييا استضافة شخص أو مجموعة أشخاص يتحدثون في موضوع معين عن  إجرائيًا:
 األحداث المحيطة سواء كانت أحداثًا سياسية أو دينية أو اجتماعية أو غيرىا.

 التنمر: -0
فرد أو مجموعة أفراد ضد ىو عدوان متكرر سواء بصورة لفظية أو نفسيو أو جسدية يصدر من 

 اآلخرين.

ىو شكل من أشكال االعتداء عمى الضحية بصورة المختمفة سواء كان لفظيًا أو جسديًا أو إجرائيًا: 
 غيرىا.
 

 نتائج الدراسة :

يتناول ىذا المبحث اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة والتكرارات المتعمقة باستمارة االستبيان بنسبيا 
. وتم استخدام المنوال والوسيط مًعا في وجود البيانات الترتيبية، باإلضافة إلى استخدام المئوية المختمفة

 المنوال في وجود البيانات األسمية.  
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 الفضائيةلبرامج الحوارية بالقنوات ا ةمدى متابع( 0جدول )

 الوسيط المنوال % ك 
  02 22 دائماً أتابعيا 

0 
 

 22.2 022 اأحيانً  أتابعيا 0.22
 2.0 02 ال أتابعيا أبًدا

 %022 222 اإلجمالى

مبحوث بنسبة بمغت  55.والذين بمغ عددىم  يتضح من الجدول السابق أن غالبية المبحوثين
مبحوث  57الفضائية، في حين أن ىناك أخرين بمغ عددىم  البرامج الحوارية بالقنوات% يتابعوا أحياًنا 75.9

مبحوث بنسبة بمغت  4.بصورة دائمة، في مقابل أن ىناك البرامج الحوارية % يتابعوا 37بنسبة بمغت 
 إطالًقا.البرامج الحوارية ال يتابعون  7.3%

استبانة سمبية تم استبعادىا نظًرا لعدم تحقيق أىداف  4.وتشير اإلحصائيات السابقة أن ىناك 
ضية التنمر في الفضائيات العربية، ومن ىذا الدراسة األولية وىى متابعة البرامج الحوارية أثناء معالجتيا لق

استبانة نستطيع من خالليا اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة  .03المنطمق، أصبح عدد االستبانات الصحيحة 
ومعرفة نتائج فروضيا، لموصول إلى نتائج توضح لنا مدى اىتمام البرامج الحوارية في القنوات بمعالجة 

 قضية التنمر.

 التنمر اياقض موضوعات تناقش تقوم بعرض التى برامج الحواريةال( 0جدول )                

 المنوال % ك 
  2.2 22 صباح البمد

 
 
 

 
 
2 

 dmc 000 00مساء 
 2.0 20 صباح الشارقة
 2.2 22 صباح السعودية
 00.2 002 ماما دوت أم

 00.2 002 حراك مع مالك
 0.2 02 سيدتى
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 المنوال % ك 
  00.2 002 ميعرفوش يكدبواالستات 

 
 
 
 
 
 

 2.0 20 ىى وبس
 2.2 22 الحكيم فى بيتك

 0.2 02 حياتنا
 02.2 022 نقطة حوار
 00.2 002 كالم نواعم
 %022 0222 إجمالى

 يتضح من بيانات الجدول السابق اآلتى:

تقوم بعرض  البرامج الحوارية التىجاء برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" فى صدارة ترتيب 
%. فى حين جاء برنامج "حراك مع 33.9مبحوث بنسبة بمغت  3.3بعدد  موضوعات تناقش قضايا التنمر

مبحوث بنسبة  337بعدد  تناقش قضايا التنمرالتى موضوعات العرض مالك" فى المرتبة الثانية من حيث 
بالتساوى فى المرتبة الثالثة من %. فى مقابل جاء برنامج "ماما دوت أم" وبرنامج "كالم نواعم" 33.6بمغت 
%. فى الوقت 33.4مبحوث بنسبة بمغت  335بعدد  تناقش قضايا التنمرالتى موضوعات العرض حيث 

 تناقش قضايا التنمرالتى موضوعات العرض " فى المرتبة الرابعة من حيث dmcمساء الذى جاء برنامج "
عرض حوار" فى المرتبة الخامسة من حيث  %. ثم جاء برنامج "نقطة33مبحوث بنسبة بمغت  333بعدد 

 %. 33.8مبحوث بنسبة بمغت  339بعدد  تناقش قضايا التنمرالتى موضوعات ال

تناقش قضايا التى موضوعات العرض كما أتى برنامج "صباح  البمد" فى المرتبة السادسة من حيث 
فى المرتبة السابعة من حيث  %. وتاله برنامج "صباح الشارقة"9.8مبحوث بنسبة بمغت  99بعدد  التنمر

%. ثم جاء برنامج "الحكيم ..6مبحوث بنسبة بمغت  .6بعدد  تناقش قضايا التنمرالتى موضوعات العرض 
مبحوث بنسبة  45بعدد  تناقش قضايا التنمرالتى موضوعات العرض فى بيتنا" فى المرتبة الثامنة من حيث 

تناقش التى موضوعات العرض مرتبة التاسعة من حيث %. وجاء برنامج "صباح السعودية" فى ال4.5بمغت 
 %.0.9مبحوث بنسبة بمغت  09بعدد  قضايا التنمر
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تناقش قضايا التى موضوعات العرض كما أتى برنامج "ىى وبس" فى المرتبة العاشرة من حيث 
عشر من %. فى مقابل جاء برنامج "سيدتى" فى المرتبة الحادية 0.3مبحوث بنسبة بمغت  03بعدد  التنمر
%. وأخيًرا، جاء 5..مبحوث بنسبة بمغت  5.بعدد  تناقش قضايا التنمرالتى موضوعات العرض حيث 

 تناقش قضايا التنمرالتى موضوعات العرض برنامج "حياتنا" فى المرتبة الثانية عشر واألخيرة من حيث 
 %. 3.9مبحوث بنسبة بمغت  39بعدد 

 بظاىرة التنمر ةعرف( الم2جدول )

 المنوال % ك 
  2.2 02 األسرة

 
0 

 22 022 األصدقاء
 02.2 20 المعممين

 22.2 22 وسائل اإلعالم
 %022 200 اإلجمالى

مبحوث بنسبة بمغت  356الذين بمغ عددىم  يتضح من بيانات الجدول السابق أن معظم المبحوثين
مبحوث بنسبة  96% أشاروا إلى أن معرفتيم بظاىرة التنمر كانت من خالل األصدقاء. في حين أن عدد 53

 .4% أكدوا أن معرفتيم بظاىرة التنمر كانت من خالل وسائل اإلعالم. في مقابل عددىم 03.8بمغت 
عرفتيم بظاىرة التنمر كانت من خالل المعممين. في الوقت % أشاروا إلى أن م30.8مبحوث بنسبة بمغت 

 % أن معرفتيم بظاىرة التنمر كانت من خالل األسرة.5.8مبحوث بنسبة بمغت  38الذى وضح عدد 

 قضية التنمر بالنسبة لكأثناء عرضيا البرامج الحوارية بالقنوات  وقدمتاإلطار الذى ( 2جدول )

 المنوال % ك 
  02.0 20 اإلنسانية من خالل التركيز عمى الجوانب اإليجابية والسمبيةالمصمحة 

 
 
0 

 02.2 22 الصراع من خالل إظيار المشادات التى تحدث بين المراىقين
 02.2 20 المسئولية االجتماعية لألسرة والمدرسة أو الجامعة

 00.2 22 اإلطار القانونى من خالل تقديم العقوبات والقوانين المنظمة
 02.2 22 اإلطار النفسى من خالل تقديم المعالجة السموكية لمقضية
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 المنوال % ك 
 00.2 22 اإلطار التربوى من خالل تقديم النصح واإلرشاد والمعالجة
 2.2 00 اإلطار القيمى من خالل التأثير عمى قيم وعادات المجتمع

 %022 200 اإلجمالى

مبحوث بنسبة بمغت  .7المبحوثين الذين بمغ عددىم يتضح من بيانات الجدول السابق أن معظم 
اإلطار ىو  المصمحة اإلنسانية من خالل التركيز عمى الجوانب اإليجابية والسمبية% أشاروا إلى أن 0.3.

مبحوث بنسبة بمغت  53، في حين أن عدد الذى قدمتو البرامج الحوارية بالقنوات أثناء عرضيا قضية التنمر
اإلطار الذى قدمتو البرامج ىى  ئولية االجتماعية لألسرة والمدرسة أو الجامعةالمس% ذكروا أن 36.0

% ذكروا أن 35.4مبحوث بنسبة بمغت  48، في مقابل أن عدد الحوارية بالقنوات أثناء عرضيا قضية التنمر
ة بالقنوات اإلطار الذى قدمتو البرامج الحواريىو  اإلطار النفسى من خالل تقديم المعالجة السموكية لمقضية

الصراع من خالل % ذكروا أن 34.4مبحوث بنسبة بمغت  45، كما أن عدد أثناء عرضيا قضية التنمر
اإلطار الذى قدمتو البرامج الحوارية بالقنوات أثناء عرضيا ىو  إظيار المشادات التى تحدث بين المراىقين

طار القيمى من خالل التأثير عمى اإل% أن 6.7مبحوث بنسبة بمغت  3.. وأخيًرا، ذكر عدد قضية التنمر
 .  اإلطار الذى قدمتو البرامج الحوارية بالقنوات أثناء عرضيا قضية التنمرىو  قيم وعادات المجتمع

 

 قضية التنمرأثناء عرضيا لالبرامج الحوارية بالقنوات  وقدمتاألسموب الذى  (2جدول )

 المنوال % ك 
  22.2 022 تربويين، قانونيين، عمماء اجتماع( استضافة المتخصصين من )عمماء نفسيين،

 
 
0 

 2.2 22 التقارير تصف الحدث
 02.2 20 أخبار 

 2.2 00 إحصائيات
 2.2 02 استضافة أولياء أمور
 02.2 20 استضافة ضحايا تنمر

 2.2 02 استضافة القائمين بالتنمر )متنمرون(
 %022 200 اإلجمالى
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مبحوث بنسبة بمغت  305يتضح من بيانات الجدول السابق أن معظم المبحوثين الذين بمغ عددىم 
 عمماء اجتماع( –قانونيين  –تربويين  –استضافة المتخصصين من )عمماء نفسيين % أشاروا إلى أن 40.0
مبحوث  53أن عدد  ، في حيناألسموب الذى قدمتو البرامج الحوارية بالقنوات أثناء عرضيا لقضية التنمرىو 

األسموب الذى قدمتو البرامج الحوارية بالقنوات ىو  استضافة ضحايا تنمر% ذكروا أن 36.0بنسبة بمغت 
% ذكروا أن األخبار ىو 30.5مبحوث بنسبة بمغت  .4، في مقابل أن عدد أثناء عرضيا لقضية التنمر

مبحوث بنسبة  03، كما أن عدد قضية التنمراألسموب الذى قدمتو البرامج الحوارية بالقنوات أثناء عرضيا ل
األسموب الذى قدمتو البرامج الحوارية بالقنوات أثناء % ذكروا أن التقارير تصف الحدث ىو 9.6بمغت 

% أن استضافة القائمين بالتنمر 5.8مبحوث بنسبة بمغت  38. وأخيًرا، ذكر عدد عرضيا لقضية التنمر
 . رامج الحوارية بالقنوات أثناء عرضيا لقضية التنمراألسموب الذى قدمتو الب)متنمرون( ىو 

 ر البرامج الحوارية التى شاىدتيا بالتميفزيون عمى معدل التنمر لديكيث( تأ2جدول )

 المنوال % ك 
  20.0 002 نعم

 02.2 22 ال 0
 %022 200 اإلجمالى

البرامج % أكدوا عمى أن 3..7مبحوث بنسبة بمغت  5..يتضح من بيانات الجدول السابق أن عدد 
مبحوث بنسبة  87يم،  في حين أن عدد عمى معدل التنمر لدي تالتميفزيون أثر في ىا و الحوارية التى شاىد

 يم.دل التنمر لديثر عمى معلم تؤ التميفزيون في ىا و البرامج الحوارية التى شاىد% أكدوا أن 7.9.بمغت 

وىنا تتضح بشده اىميو ودور وسائل االعالم بصفو عامو والبرامج الحوارية بصفة خاصو فى تناول 
الظواىر االجتماعيو ودورىا العالجى والتوعوى فى المجتمعات ، والجوانب االصالحية التى تتمكن البرامج 

اليامو التى تمس المجتمعات وتناوليا بالبحث  الحوارية من احداثيا فى المجتمعات واالفراد الظيار القضايا
 والتفسير والتحميل والوقوف عمى اسبابيا .
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 إلى أى مدى حدث تغيير في معدل التنمر لديك بعد تعرضك لمبرامج الحوارية( 2جدول )

 الوسيط المنوال % ك 
  00.0 22 تغير بشكل كبير

 

0 

 
 

 22.2 022 تغير بشكل متوسط 0.22
 02 22 ضئيلتغير بشكل 

 %022 200 اإلجمالى

% ذكروا بأن البرامج 50.8مبحوث بنسبة بمغت  368يتضح من بيانات الجدول السابق أن عدد 
مبحوث  78الحوارية نجحت في إحداث تغيير في معدالت التنمر لدييم بشكل متوسط، في حين أن عدد 

إحداث تغيير في معدالت التنمر لدييم بشكل % ذكروا بأن البرامج الحوارية نجحت في 5.بنسبة بمغت 
% ذكروا بأن البرامج الحوارية نجحت في إحداث ..3.مبحوث بنسبة بمغت  66ضعيف، في مقابل أن عدد 

 تغيير في معدالت التنمر لدييم بشكل قوى.
 

 الفئة التى تخاطبيا البرامج الحوارية أثناء تناول قضية التنمر من وجية نظرك( 2)جدول 

 المنوال % ك 
  22 022 المراىقين

 
0 

 02.2 20 األسرة
 20.2 22 المجتمع
 2.2 02 المسئولين

 %022 200 اإلجمالى

مبحوث بنسبة بمغت  350يتضح من بيانات الجدول السابق أن معظم المبحوثين الذين بمغ عددىم 
ىى المراىقين. في حين  تخاطبيا البرامج الحوارية أثناء تناول قضية التنمر الفئة التى% أشاروا إلى أن 49

الفئة التى تخاطبيا البرامج الحوارية أثناء تناول قضية % أكدوا أن 03.7مبحوث بنسبة بمغت  99أن عدد 
تخاطبيا  الفئة التى% أشاروا إلى أن 30.5مبحوث بنسبة بمغت  .4ىى المجتمع. في مقابل عددىم  التنمر
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مبحوث بنسبة بمغت  38ىى األسرة. في الوقت الذى وضح عدد  البرامج الحوارية أثناء تناول قضية التنمر
 ىى فئة المسئولين. الفئة التى تخاطبيا البرامج الحوارية أثناء تناول قضية التنمر% أن 5.8

 إلى أى مدى عرفتك البرامج الحوارية بأبعاد قضية التنمر( 2)جدول 
 الوسيط المنوال % ك 

  20.2 020 تناولتيا بشكل كامل
 

0 

 
 

0.22 
 22.0 022 تناولتيا بشكل متوسط
 02.0 20 تناولتيا بشكل ضعيف

 %022 200 اإلجمالى

% وضحوا بأن البرامج ..44مبحوث بنسبة بمغت  308يتضح من بيانات الجدول السابق أن عدد 
% 7..0مبحوث بنسبة بمغت  .33بشكل متوسط، في حين أن عدد الحوارية عرفتيم بأبعاد قضية التنمر 

مبحوث بنسبة بمغت  .7بينوا البرامج الحوارية عرفتيم بأبعاد قضية التنمر بشكل كامل، في مقابل أن عدد 
 % ذكروا أن البرامج الحوارية عرفتيم بأبعاد قضية التنمر بشكل ضعيف.0.3.

 البرامج الحوارية أثناء عرضو لقضية التنمرفي  تناواًل األكثر الجانب ( 02جدول )

 المنوال % ك 
  2.2 00 القانونى

 
 

0 

 20.2 020 النفسى
 02.0 20 االجتماعى
 02.2 20 التربوى
 0.2 2 القيمى

 %022 200 اإلجمالى

% وضحوا بأن الجانب 53.9مبحوث بنسبة بمغت  .36يتضح من بيانات الجدول السابق أن عدد 
 .7، في حين أن عدد الجانب األكثر تناواًل في البرامج الحوارية أثناء عرضو لقضية التنمرىو  النفسى

الجانب األكثر تناواًل في البرامج الحوارية أثناء % بينوا أن الجانب االجتماعى ىو 0.3.مبحوث بنسبة بمغت 
مى أن الجانب التربوى % أكدوا ع36.0مبحوث بنسبة بمغت  53، في مقابل أن عدد عرضو لقضية التنمر

مبحوث  3.. كما أن ىناك عدد الجانب األكثر تناواًل في البرامج الحوارية أثناء عرضو لقضية التنمرىو 
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الجانب األكثر تناواًل في البرامج الحوارية أثناء % أشاروا إلى أن الجانب القانونى ىو 6.7بنسبة بمغت 
الجانب % أن الجانب القيمى ىو 3.9ين بنسبة بمغت مبحوث 6. وأخيًرا، أكد عدد عرضو لقضية التنمر

 األكثر تناواًل في البرامج الحوارية أثناء عرضو لقضية التنمر

 

 النتائج العامو لمدراسة :
% احيانا ، بينما كانت 75.9% بشكل دائم، 37اىتمام المراىقين بمتابعو البرامج الحوارية بنسبو  -3

 يمة.% ال تتابعيا ابدا وىى نسبة ضئ7.3نسبو 

جاءت برامج الستات ميعرفوش يكدبوا و حراك مع مالك وماما دوت ام وبرنامج كالم نواعم ومساء  -.
dmc .فى مقدمو البرامج الحوارية التى تناولت ظاىره التنمر فى فقراتيا المتعدده 

 %.03بمغت نسبو معرفو المراىقين بظاىره التنمر عن طريق وسائل االعالم  -0

تتناول البرامج الحوارية ظاىره التنمر من خالل اطار المصمحو االنسانية ويمييا اطار المسؤلية  -4
 االجتماعية ثم االطار النفسى.

 %.75تؤثر البرامج الحوارية فى تناوليا لظاىره التنمر بشكل كبير في معدل التنمر بنسبو  -5

% تناول 7..0تناوليا لظاىره التنمر بنسبو  قامت البرامج الحوارية بدوروىا التوعوى فى المجتمع فى -6
 % تناول بشكل متوسط لمظاىره.55بشكل كبير، و

الجانب النفسى يميو االجتماعى ثم التربوى ىى الجوانب االكثر تناوال فى البرامج الحوارية عند تناوليا  -7
 لظاىره التنمر . 

 التوصيات :

 ث مايمى :فى ضوء النتائج التى توصل الييا البحث يقترح الباح

 توعية المراىقين باىمية البرامج الحوارية فى توعيتيم بالظواىر االجتماعيو المحيطو بيم . -3

قيام البرامج الحوارية باالىتمام بالقضايا التى تيم المراىقين واالىتمام بعوامل جذب ىذه الفئو من  -.
 الجماىير .
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رفو اولويات اىتمامتيم وتناوليا بالمعالجو االىتمام بالقضايا التى تيم فئو المراىقين وعمل دراسات لمع -0
 فى البرامج الحوارية ووسائل االعالم بصفو عامو .

اشراك فئو المراىقين فى البرامج الحوارية فى مراحل االعداد والتنفيذ لالستفاده بارائيم ووجيات نظرىم  -4
والقيام بدوره التوعوى  المختمفو والخراج عمل اعالمى يتوافق مع اىتمامتيم ويتمكن من التاثير عمييم

 بشكل اكبر.

اىتمام البرامج الحوارية بتناول االطار القانونى من خالل تقديم العقوبات والقوانين المنظمو لذلك  -5
% وىى نسبو ضئيمو جدا، وذلك الىمية توعيو المراىقين 33.5وذلك حيث ان نسبو التناول كانت 

 ل من حدوث الظاىره .بالعقوبات الخاصو بظاىره التنمر كمحاولة لمتقمي

 

 المراجع :
 ، القاىرة ، مؤسسة طيبة لمنشر والتوزيع. "االعالم والرأى العام"( : 333.احمد شاىين ) -3
"ضحايا التنمر المدرسى من الطالب ذوى  :(339.) احمد عمى طمب وعمرو محمد سميمان -.

، جامعو سوىاج، التربويةالمجمة االحتياجات التربوية الخاصة والعاديين فى ضوء بعض المتغيرات" 
 .68كمية التربية، ع 

( "التنمر التقميدى وااللكترونى بين طالب التعميم ما قبل 337.) :اسالم عبد الحفيظ محمد عمارة -0
 .86، رابطة التربويين العرب، العدددراسات عربية فى التربية وعمم النفسالجامعى"، 

مقنوات الفضائية عمى النسق القيمى لممراىقين من ( : "اثر التعرض ل334.اميرة محمد ابراىيم النمر) -4
 ، جامعة القاىرة، كمية االعالم .رسالة دكتوراه غير منشورةطالب المرحمة الثانوية"، 

التعرض لبرامج التوك شو فى الفضائيات المصرية "(: 339.) توحيدة محمد فخر الدين شوقى -5
، جامعة رسالة دكتوراة غير منشورة، "يةوعالقتو باتجاىات طمبة الجامعات نحو بعض قضايا التنم

 عين شمس، كمية الدراسات العميا لمطفولة، قسم االعالم وثقافة الطفل.
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اساليب تغطيو القضايا فى برامج الراى المذاعو عمى "(:334.جيالن محمود عبد الرازق شرف ) -6
، جامعو القاىره ، رسالو ماجستير غير منشورهفى القنوات الفضائيو العربيو"،  talk showاليواء 

 كمية االعالم ، قسم االذاعو والتميفزيون.
"، القاىرة، الدار  االتصال ونظرياتو المعاصرة( "338.عماد مكاوى وليمى حسين السيد )حسن  -7

 7المصرية المبنانية، ط
القنوات الفضائية  ( : "قضايا الفساد كما تعكسيا البرامج الحوارية فى339.زكريا ابراىيم الدسوقى ) -8

، جامعو االزىر، كمية المغو مجمة البحوث االعالميةوعالقتيا بمعرفة المراىقين بيذه القضايا"، 
 .03العربية، العدد 

(: "دور البرامج الحوارية فى تشكيل الميسول السياسية لدى عينة من 330.سارة محمد طو ) -9
شمس، معيد الدراسات العميا لمطفولة، قسم ، جامعو عين رسالة ماجستير غير منشورةالمراىقين"، 

 االعالم وثقافة االطفال .
(: "البرامج الحوارية بالقنوات الفضائية العربية وعالقتيا بمستوى معرفة 333.سالم احمد عبده ) -33

، جامعو عين شمس، كمية الدراسات العميا، مجمة دراسات الطفولوالمراىقين باالحداث الجارية"، 
 مارس(. -)يناير

"التنمر وعالقتو بأساليب معاممة الوالدين والتحصيل الدراسي لدى طمبة :( 338.ناء لطيف حسون)س -33
 .8.، العدد مجمة بحوث العموم النفسية والتربويةالمرحمة اإلعدادية"، 

"الفروق فى تقدير الذات بين المتنمرين وضحايا التنمر لدى تالميذ :( .33.سيد احمد احمد محمد ) -.3
 ..6، مركز االرشاد النفسى، جامعو عين شمس، العددمجمة االرشاد النفسىدية"، المرحمة االعدا

، بنغازى، 3، ط"البحث االعالمى مفيومة واجراءاتو ومناىجو"(: 3994السيد احمد مصطفى) -30
 منشورات جامعو قار يونس.

تكاممى ةنسبة ( "البناء العاممى لظاىره التنمر المدرسى كمفيوم 336.السيد عبد الدايم عبد السالم ) -34
، مركز المعمومات مجمة التربية الخاصةانتشارىا ومبرراتيا لدى طالب التعميم العام بمدينو ابيا"، 

 .4، المجمد 36التربويو والنفسية والبيئية، كمية عموم االعاقة والتأىيل، جامعو الزقازيق، العدد 
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دور القائم باالتصال في البرامج الحوارية بالقنوات الفضائية " (:337.)السيد لطفي حسن زايد -35
، رسالة دكتوراه غير منشورة"، سنة (37-35ىقين)المصرية فى تشكيل االتجاىات السياسية لممرا

 .قسم اإلعالم وثقافة األطفال ،الدراسات العميا لمطفولةمعيد  مس،جامعة عين ش
" استراتيجيات التنظيم االنفعالى والتنمر لدى كل من المتنمرين :( 338.عادل سيد عبادى ) -36

، جامعو المنيا، مجمة البحوث فى مجاالت التربية النوعيةوضحايا التنمر والعاديين من المراىقين" 
 . 34كمية التربية النوعية، ع 

 Direct and Indirect Effects of Difficulties in( "3.3.عادل محمد الصادق ) -37

Regulation on Bulling in High School Adolescents ،"جامعو سوىاج، المجمة التربوية ،
 .76كمية التربية، ع 

دور البرامج الحوارية فى اكساب الشباب الجامعى لقيم "(:336.عبد الرحمن حسن الغامدى ) -38
، االردن، رسالة ماجستير غير منشورةمواطنة : دراسة تطبيقية عمى القناه السعودية االولى"، ال

 جامعو اليرموك ، كمية االعالم.
( "التنمر المدرسي وعالقتو بالتكيف النفسي واالجتماعي لدى 337.عبد العزيز بن عمى بن ىالل) -39

جامعة عمان العربية، كمية  نشورة،رسالة ماجستير غير مطمبة صعوبات التعمم في سمطنو عمان"، 
 العموم التربوية والنفسية.

اعتماد النخب االردنية عمى البرامح الحوارية فى قناه الجزيره "(:336.عبد اهلل حسين محمود العزام ) -3.
، االردن، جامعة اليرموك ، كمية رسالو ماجستير غير منشورة كمصدر لممعمومات السياسية"،

 االعالم.
، دمشق، الييئو العامو السورية "لغو التميفزيون : البرامج الحوارية"(:335.) عمى عزيز بالل -3.

 لمكتاب.
"اشكال التنمر فى ضوء بعض المتغيرات الديمواغرافية بين :( 336.عماد عبده بن محمد عموان ) -..

 .3، الجزء 368، جامعة االزىر، العدد مجمة كمية التربيةالطالب المراىقين بمدينو ابيا" 

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%af%d9%88%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85+%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%aa%d8%b4%d9%83%d9%8a%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%82%d9%8a%d9%86(15-17)%d8%b3%d9%86%d8%a9%3a&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%af%d9%88%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85+%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%aa%d8%b4%d9%83%d9%8a%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%82%d9%8a%d9%86(15-17)%d8%b3%d9%86%d8%a9%3a&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%af%d9%88%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85+%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%aa%d8%b4%d9%83%d9%8a%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%82%d9%8a%d9%86(15-17)%d8%b3%d9%86%d8%a9%3a&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d8%b9%d9%8a%d9%86+%d8%b4%d9%85%d8%b3.&criteria1=2.
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البرامج الحوارية بالفضائيات العربية وعالقتيا بمستوى معرفة (: "333.)فايزة طو عبد الحميد  -0.
معيد الدراسات ، جامعة عين شمس، رسالة ماجستير غير منشورة"، المراىقين باألحداث الجارية

 .األطفال ةقسم اإلعالم وثقاف، العميا لمطفولة
، عمان، دار المسيرة لمنشر والطباعة 0، طالعام" "مدخل الى الرأى(:330.كامل خورشيد مراد ) -4.

 والتوزيع .

، االردن ، عمان ، دار اسامة لمنشر "االعالم الدبموماسى والسياسى"(: 339.مجد ىاشم الياشمى ) -5.
 والتوزيع .

لدى عينة  ( " المناخ المدرسى وعالقتو بالتنمر المدرسى336.محرم فؤاد عبد الحاكم عبد العال ) -6.
، جامعو حموان، كمية دراسات تربوية واجتماعيةمن تالميذ المرحمة االعدادية )الحكوميو والخاصو("، 

 ...، المجمد 0التربية، العدد 
الفروق بين الذكاء االنفعالى بسموك التنمر لدى طمبة المرحمة (: "333.) محمد حسن مصطفى -7.

كمية  جامعة عمان العربية، االردن، ،ر منشورةرسالة ماجستير غي ،"االبتدائية فى محافظة عكا
 .الدراسات التربوية العميا

(:"دور البرامج الحوارية فى تشكيل ادراك الشباب لخطط التنمية 3.3.محمد رفاعى شوقى ابراىيم ) -8.
 ، جامعو حموان، كمية االداب، فسم االعالم .رسالة ماجستير غير منشورةالقومية "، 

 القائم قضايا أولويات ترتيب عمي المؤثرة : "العوامل(334.)الجمل  محمود مصطفى محمود -9.
 غير دكتوراه  رسالة نحوىا"، الجامعي باتجاىات الشباب الحوارية وعالقتيا البرامج فى باإليصال
 التربوي. بالمنصورة، قسم اإلعالم النوعية التربية كمية المنصورة، ، جامعةمنشورة

(: "دور البرامج الكوميديو السياسية المصرية فى تشكيل معرفة 336.) مرام احمد محمد عبد النبى -03
سبتمبر(  -، )يوليو44، المجمد حوليات اداب عين شمسوادراك الشباب المصرى لمقضايا السياسية"، 

. 
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(، "فاعمية برنامج إرشادى لتقدير الذات فى خفض سموك التنمر لدى 333.مسعد أبو الديار ) -03
، حوليات مركز البحوث والدراسات النفسيةاإلنتباه المصحوب بفرط النشاط"، األطفال ذوى اضطراب 

 ( .8)6جامعة القاىرة، 

"الفروق فى تقدير الذات بين المتنمرين وضحايا التنمر لدى  :(3.3.مى السيد عبد الشافى خفاجو ) -.0
 ..6لنفسى، ع ، جامعو عين شمس، مركز االرشاد امجمة االرشاد النفسىتالميذ المرحمة االعدادية" 

بغداد، اتحاد  مجمة بحوث،، "بعض المصطمحات اإلعالمية دراسة أولية"(: 3988نواف عدوان ) -00
 .4إذاعات الدول العربية المركز العربي لمبحوث، ، العدد 

 (:"التسويق فى البرامج التمفزيونية الحواريو : دراسة تحميمية لبرنامج .33.ىدى مالك شبيب ) -04
oprah show ،" العراق، جامعو بغداد، كمية التربية مجمة االستاذ لمعموم السياسية واالجتماعية ،

 (..33.يناير03) 33.لمعموم االنسانية، العدد
دور البرامج الحوارية في القنوات الفضائية الخاصة في تشكيل "(: 338.والء إبراىيم حسان) -05

رسالة دكتوراه غير  ،"يناير 5.ورة اتجاىات الرأي العام المصري نحو القضايا المجتمعية عقب ث
 ، جامعة المنصورة ، آداب قسم إعالم .منشورة

(: "معالجة البرامج الحوارية التمفزيونية بالفضائيات المصرية 335.ياسمين سعيد محمد عبد المنعم ) -06
، كمية ، جامعو القاىرهالمجمة العممية لبحوث االذاعة والتمفزيونالخاصة لمقضايا المجتمعية"، 

 .0االعالم، قسم االذاعو والتمفزيون، العدد 

. 
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