مجلة األكاديمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

ع  02يوليو 0202

مشاهدة الشباب الليبي ألفالم العنف وأثرها على سلوكهم داخل االسرة
 :دراسة ميدانية على عينة من شباب مدينة سرت
د .حسن علي ميالد



أ .فرج عياش علي امعرف ••
أ .محمد أحمد مفتاح •••

المقدمة

عرفت البشررية فافة مقدمة البحث :اسرراعاعت السررينما فف وري أي نن اناشررر بشررفأ اس ر

نن القى

اهاماما فبي ار نو ار لقدراها على الاأثير ألنها اعامد ب أه الخص ر ر ر ر ص على عنصر ر ر ررر ا بهار فف الص ر ر ر ر ر
الص ر ت الحرفة افررافة الى هدا هدراها العالية على ةعاد نقأ ال اه الحف اشررفليه بص ر ر فنية بق اعد

س ر ررينمااية خاص ر ررة فالس ر ررينما الي ا لا اعد دلب العالا الملف بالصر ر ر ر ا حداث انما هف حقأ اسر ر ر من

الرسر ر ر ر ررااأ الاف ر ر ر ر ررمينية الاف اامثأ فف ا اص ر ر ر ر رراأ وير اللموف من ا يحا ات ا يما ات اعابر من نفثر
ال سرااأ ا عممية ا اصرالية اأثي ار على أمي فاات الأمه ر خصر صا فاة الشباب ف نها ادد رسااأ
اعممية س ر ا فانت سررلبية ن ايأابية دات اأثير ه

منها ما ه م أه منها ما ه عم

من رره اف ين افف ررار منه ررا م ررا يراد منه ررا الربا الم رراد

منه ررا م ررا ه ثق ررافف ففر

منها ما يراد

منه ررا م ررا ه ور

س ررل فيات اأثيرات س ررلبية عن عريث بث رس ررااأ احمأ فف عيااها رعب عني سر ر ا فف ش ررفله اللموف ن
الأسد .
بما ان الش ررباب نفثر هابلية لمش رراهد افما العني خصر ر ص ررا فف اال نة ا خير الاف حويت باماعأ
ش ررديد معها مقارنة باألفما ا أاماعية الهادفة ن الر مانس ررية ف نها هد انعف

على نقأ نخمث س ررل فيات

عنيمة للشرباب ألنها من نفثر الماات الاف يمفن نن ااسرراث ار القيا السرل فيات الاف اقدمها المسررلسررمت
المرردبلأررة دلررب لف نها ياعلع ن الى معرفررة مررا يأر فف العررالا محررا لررة الاقليررد اابررا العررادات الخر
عن المأل ي بما هد يشفأ خع ر على المأامعات.

 عف هياة ادري

 عف هياة ادري
 عف هياة ادري

فف هسا علا ا أاما -أامعة سرت
فف هسا ا عما -أامعة سرت

فف هسا علا ا أاما -أامعة سرت

http://www.alacademia.edu.ly/MagzinView.aspx

7

ع  02يوليو 0202

مجلة األكاديمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية
مشكلة البحث:

يعابر الميلا السر ر ر ر ر ر ررينمررااف من بين ا ش ر ر ر ر ر ر رفرراأ البرامأي ررة ةد هف ةهبررا أمرراهيري ررا فف ةنارراأرره المنف
ا عممف حيث اسر رراعا ببسر رراعه الاعبير عن م ف ر ر عااه المعر حة مسر رراعمم فأ ا مفانات يصر رراأ
رسررالاه ةلى المالقف بعريقة اخدا هدفة الد يعما ةلى احقيقه الميلا السررينمااف فانت م ف ر عااه اففار
مان عه من بينها نفما ا رهاب الأاسر ر ر ر س ر ر ررية الأريمة هدا الان

من ا ففار س ر ر رراها فف الار ي لثقافة

العني ا نحمأ امفيب ا سررر األمر الد دف الباحثين ةلى د ارسررة هدا الم ف ر

لمعرفة مدة مشرراهد

الشباب الليبف ألفما العني نثرها على سل فها داخأ ا سر ؟

أهمية البحث:
 -1اأاف نهمية هدا البحث فف ف نه ياعرض لواهر نثر نفما العني على سل ب الشباب داخأ ا سر
ما اشفله ماابعة هد ا فما من خع ر على األخمث السل ب عادات اقاليد ا سر

عمهات نسث ا سر ما يمفن نن ا رعه فف نم

الشباب.

فدلب على ارابع

 -2المساهمة فف ياد عدد البح ث العلمية ح أ خع ر نفما العني على سل ب الشباب.
 -3افمن نهمية البحث فف ننه هد يصأ الى مقارحات اساعد فف الاقليأ من خع ر مشاهد ألفما العني
على الشباب داخأ ا سر .

أهداف البحث:
ينعلث هدا البحث من هدي رايسف ه الاعري مشاهد الشباب الليبف ألفما العني اثرها على سل فها

داخأ ا سر ينبثث عن هدا الهدي مأم عة من األهداي االاية:

 -1الاعري على عادات انماع مشاهد المبح ثين لألفما السينمااية.
 -2معرفة نثر مشاهد المبح ثين ألفما العني على سل فها داخأ ا سر .
 -3الاعري على نن ا نفما العني الاف يمفأ مشاهداها المبح ثين.
 -4الفشي عن الاأثيرات ا يأابية السلبية ألفما العني على سل ب المبح ثين داخأ ا سر .

تساؤالت البحث:
يسعى هدا البحث لإلأابة على سداأ رايسف ه الفشي عن مدة مشاهد الشباب الليبف ألفما العني
اثرها على سل فها داخأ ا سر ينبثث عن هدا السداأ مأم عة من الاساد ت االاية:

 -1ما هف عادات انماع مشاهد المبح ثين لألفما السينمااية؟

 -2ما نثر مشاهد المبح ثين ألفما العني على سل فها داخأ ا سر ؟
 -3ما نن

نفما العني الاف يمفأ المبح ثين مشاهداها؟
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ماهف الاأثيرات ا يأابية السلبية ألفما العني على سل ب المبح ثين داخأ ا سر ؟

الدراسات السابقة:
هاا الباحثين باساعراض الدراسات السابقة الاف لها صلة بم ف

الدراسات الاف انا لت نفما العني السينمااية:

البحث من خمأ الاعرض ألها

 -1دراسة عالء أحمد عواد( :)2112اهدي الدراسة الى بيان درأات اعرض اأثر الشباب الأامعف
ا ردنف باألفما السينمااية فف الرسااأ ا اصالية المفم ن الد اقدمه مقارنة دلب م درأة اعرفها
اأثرها بال سااأ ا عممية ا خرة لاحقيث اهداي الدراسة اعامد الباحث فف دراساه على المنه ال صمف

اساخدا ندا ا سابيان لأم البيانات
ممرد من علبة الأامعات ا ردنية

هد اا اخايار العينة بعريقة العش ااية اف نت العينة من 444

هد ا صلت الى نااا نهمها:

● نوهرت النااا نن المد الاف يقفيها الشباب الأامعف فف مشاهد ا فما السينمااية من ساعة الى
نهأ من ساعاين بما سع حسابف(.)3..1
● نوهرت النااا نن ا فما السينمااية الاف يمفلها الشباب الأامعف (نفما الف ميديا) بما سع حسابف
(.)4.44

● نوهرت النااا

أ د درأة ما سعة لاأثر الشباب الأامعف ا ردنف باألفما السينمااية)22( .

 -2دراسة رغداء نعيسة ( :)2111اهدي الدراسة الى ال ه ي على اأثير مشاهد العني فف نعماأ الحلقة
الثانية من الاعليا األساسف احديد ناأا األعماأ نح النعي فأسل ب ممفأ للاعامأ األمت عينة الدراسة

من  344عمأ عملة من نعماأ الحلقة الثانية من الاعليا ا ساسف اساخدمت الدراسة المنه ال صمف
الاحليلف ا صلت الدراسة الى نااا نهمها:
● اراما معد ت اعرض ا عماأ بشفأ عاا ألفما العني.

● اارف نسباب ةعأاب ا عماأ بهد الن عية من األفما على الا الف فف امي ها بالاش يث ا ثار

احاأ

مشاهد المعاردات المرابة ا لى بين المشاهد الممفلة فف نفما العني.
● ن فا البحث نن افما العني نثر فف ميأ ا عماأ ساخداا العني فف الحيا خاصة لدة الدف ر
منها)22(.

 -3دراسة عبدالرحيم أحمد سليمان( :)2112هدفت هد الدراسة الى بيان مدة معالأة ا فما السينمااية
الاف اعرض على الالم ي ن فف القن ات ا لى الثانية الثالثة للقفايا ا أاماعية هدفت الدراسة الى بيان
نثر هد ا فما على الشباب اساخدا الباحث فف دراساه منه المسا اعامد على عينة عش ااية ه امها
 444من علبة الأامعات المصرية ا صلت الدراسة الى نااا نهمها:
http://www.alacademia.edu.ly/MagzinView.aspx
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● ي افث  %2..2من الشباب على أ د رهابة على ا فما ارة نسبة  %22.2من الشباب نن الرهابة
على ا فما ماساهلة.
● اعد ااأاهات الشباب نح ا فما السينمااية المصرية الاف يعرفها الالم ي ن سلبية حيث ارة

نسبة %43.4من الشباب نن ا فما افر الشباب نفثر ما اميد

ي افث  %44.2على نن بعض المشاهد

فف هد ا فما ااير الشباب أنسيا ادفر نسبة  %2..3نن هد ا فما ارف على القصص الغرامية.
● حويت هفية فعي القيا الدينية لدة النا
وير مشارفة فف بنا المأام

مشر عة)24(.

فف المرابة ا لى ثلاها هفية اناشار ص ر الم نر فأنثى

اا مشفلة اراما افاليي المعيشة اا مشفلة العمهات الأنسية الغير

 -4دراسة نادية العجيلي ( :)1891نأريت هد الدراسة على عينة من ا عماأ ب حدة مدار
ا عماأ بمدينة عرابل

رياض

اساهدفت على اأثير مشاهد األشرعة المراية دات عاب العني على وه ر بعض

المدشرات لدة األعماأ فف المأام الليبف هد هسمت الباحثة عينه الدراسة الف مأم عاين ا لف فابعة.
ا خرة اأريبية .اا اعريض المأم عة الثانية الف مأم عه من األشرعة الاف ااسا بعاب العني

بعد

عرض هد األشرعة على امفين اساخدمت الباحثة نسل ب الممحوة برصد سل ب ا عماأ بعد المشاهد
هد ا صلت الدراسة الف مأم عه من النااا نهمها:

● نن ا عماأ الدين ياعرف ن ألشرعه مراية دات عاب عد انف اوهر عليها مدشرات السل ب العد انف
● نن األعماأ هد يفاسب ن السل ب العد انف حاف ان فانت المار ال منية الاف هفاها ا عماأ فف المشاهد
هصير .

● اساخدمت الباحثة فف الدراسة اسل ب الممحوة اخاص بأشرعة الميدي

اأثير على المأام بالفامأ.

نفافة الف الدراسات ا بحاث المساخدمة)22( .
منه البحث ند ات أم البيانات :يعامد هدا البحث على المنه ال صمف مساخدما اسامار ا سابيان

فأدا لأم البيانات.

مجتمع وعينة البحث وحدوده المكانية والزمنية:
اف ن مأام البحث من شباب مدينة سرت الليبية لسنة 2412ا حيث هاا الباحثين بسحب عينة
عش ااية بسيعة ه امها( )24ممرد من شباب مدينة سرت.
اختبار الصدق والثبات :بعد ا ناها من اصميا ا سامار افمينها نهداي اساد ت البحث
األسالة العبارات الاف اقي

ماغيرااه

ف

للاأفد من صمحية ا سامار للاعبيث احقيث نهداي البحث هاا
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الباحثين بعرفها على مأم عة من األسااد الماخصصين حيث نأرة الباحثين فأ الاعديمت الاف
اهارح ها ا سااد .

تعريف مصطلحات البحث:
الشباب الليبف :ها شباب مدينة سرت من دف ر اناث اا ار ح اعمارها من  12حاى 3.
ا سر  :يقصد بها ا سر الليبية فف مدينة سرت ااف ن من

أة نبنا .

ا فما السينمااية :ه عبار من سلسلة من الص ر الثاباة المااابعة ن الما الية اعبر عن م ف
واهر ن مشفله ما.

ا

العني  :ه ا يدا باليد ا باللسان ا بالمعأ ا بالفلمة فف الحقأ الاصادمف م ا خر.
السل ب :ه عبار اغيرات حرفية لموية شع رية المشع رية نااأة عن أ د مدثرات اأاماعية (ه
خارأية) احم المرد على القياا بنشاع سل فف مرفف وير مرفف شبا حاأات نمسية اأاماعية

لم هي معين فالبحث عن الراحة الماعة ه فرد فعأ لسل ب العمأ عبئ الحيا .

االطار النظري:
أوالً :العنف:

يعابر العني واهر أديد

نعماث الااريخ حاى اصأ ةلى بد
شي

ليد الي ا ن ا م

انما هف واهر افرب بأد رها فف

أ د ا نسان على سعا ا رض لقد ل حو فف السن ات األخير اردد

فلمة العني فف مأامعاانا العربية حيث ارابع هدا الممه ا باألحداث الو اهر مثاأ الاعري العني

ا رهاب القاأ ويرها.
مفهوم العنف:
الممه ا اللغ

للعني :حسب لسان العرب بن منو ر ه "خرث لألمر هلة الرفث به يعني عنمًا عنافة

اعنيمًا اعني األمر نخد بشد ( ابن منو ر (2.4 12.2

التعريف االصطالحي للعنف :يعري بأنه "ه أسمية ارافب فد شخص ما م احامالية ةصاباه مثأ

السرهة با ف ار الهأ ا الأسد

ا واصاب (ومب الدس هف (1224

يعري نيفاً ننه "ةلحاث األدة باالخرين ه ً ن فعمً ما احمله الفلمة من معنى بأ اسل ب فان (القرالة

(13 2411

العني :ه اساخداا الفغع ن الق اساخدامًا وير مشر ن ويرمعابث للقان ن من شأنه الاأثيرعلى ةراد فرد

ما (بد

)13 1222

 د.ةبراهيا سالا اشاي

عف هياة ادري

بقسا ا عما -أامعة ال يا نة د .سالمة مسع د م سى عف هياة ادري

أامعة سرت د.محم د عمر عيسى عف هياة ادري

بقسا علا ا أاما -أامعه ال ا ية
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التعريف االجرائي للعنف :ه ن

سل ب يصدر من فرد ن أماعة اأا فرد آخر ن آخرين مادياً فان ن
عن النم

لمويًا مباش ًار ن وير مباشر نايأة للشع ر بالغفب ن ا حباع ن الدفا

ن الممالفات

ن الروبة فف ا ناقاا من االخرين ياراب عليه ةلحاث األدة بدنف ن ماد ن نمسف بالعري االخر.
اصنيي العني:

ن -من حيث نسل ب العني عريقاه:
ينقسا العني بحسب ا سل ب ةلى :
-1عني أسد  :يقصد به السل ب العنيي الم أة نح الدات ن االخرين حداث األلا ن األدة ن المعانا
للشخص ا خر ( رس د .)32 1222
من نمثلة العني الأسد

الفرب ن الدف ن الرفأ شد الشعر العض هدا الن

من العني يرافقه

والبًا ن بات من الغفب الشديد يف ن م أهًا فد مصدر العني العد ان.
-2العني اللموف :فما يافا من اسمياه ف ن هدا الن

سيلاه الفما بمعنى ننه يف ن

يف ن باللمو ن

بالاعد على حق ث االخرين ب يدااها عن عريث الفما األلماو الغليوه ( رس د مرأ سابث) .

 -3العني المباشر :ه العني الم أه نح الم ف

األصلف المثير لمساأابة العد انية ن نح الشخص

الد يثير ا ساأابة العد انية ( الشهرة )21 2443
-4العني الغير مباشر :ه العني الم أه ةلى نحد رم
م عندما يثير المدر
المثير لمساأابة العد انية فمث ً
عنمه ولى المدر

أل

الم ف

األصلف لي

عالبًا ياسا بالعني

ةلى الم ف

األصلف

يساعي هدا العالب ا أيه

سبب من األسباب عنداد هد ي أه عنمه ةلى شف خاص بهدا المدر

( ش هى

)124 1224
ب-من حيث مشر عية العني:
ينقسا العني من حيث مشر عياه ةلى هسمين:

-1

العني المشر  :ه العني الد يساند ةلى نسا

الشرعة فف ندااها لمهامها فف الدفا عن حق ث النا

من المشر عية فالعني الد يساخدمه رأاأ
ن العني الد

فالممفمة المصارعة ن العني الد يساخدمه الأند فف ساحة القااأ.

-2

العني الغير مشر  :ه العني الد

يساند ةلى سند مشر

ا عراي العادات الاقاليد ن ه السل ب الغير س
أر _ من حيث فردية ن أماعية العني :ينقسا هدا الن
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-1العني المرد  :ه العني الم أه من فرد الخر هدا الن
والبًا ما يمار

هدا الن

ع  02يوليو 0202

من العني م أ د فف مأا ت الحيا الي مية

من العني ا فراد الدين يعان ن من عقد النقص ن الاسلع ن األنانية حيث

يأد ن فف العني مانمسًا عن سل فها.
-2العني الأماعف :ه العني الد

اق ا به أماعة ن مأم عة من األفراد عاد ما يق ا على شع ر

ثابت يرفض ال ف القااا الاف ارمف ةليه الأماعة ةلى مناهفة (الشهرة .)22 1224
ثانياً :الشباب :اعد فاة الشباب من نفثر الماات اعرفاً للاغيرات الاح ت الثقافية ا أاماعية دلب
بحفا فعها ا أاماعف ألنها يعيش ن مرحلة اناقالية بدلب فها معرف ن لمنسياث ار القيا السل فيات
الاف اقدمها نفما العني دلب لف نها ياعلع ن ةلى اقليد محافا ما يشاهد نه من مشاهد عنيمة.
ممه ا الشباب :اعدد ا خامي ح أ ممه ا أام للشباب بسبب اعدد ان

الور ي المحيعة بهد الماة

العمرية هناب من عرفها امادادًا للبعد ال منف الديمغرافف منها من يعامد الن احف النمسية من هد الاعريمات

ما يلف - :

 -1من الناحية البي ل أية يحدد العلما سن الشباب الب المرحلة العمرية المحص ر بين  34 12سنة
على اعابار ننها المار األهصى ندا من الن احف ال ويمية للأسا العقأ.
 -2نما بالنسبة لعلما ا أاما

علما النم

فيحدد ن الشباب فممه ا لمن يحاأ مفانة اأاماعية يدد

ند ا ًار معينة فف بنا المأام بشفأ ثابت فف ال هت الد افامأ فيه أ انب شخصية ال أدانية الم اأية
العقلية بص ر امفنه من الاماعأ ا يأابف الس ة م االخرين ( السيد )1224

الشباب :ها الماة العمرية الماية المعالة الاف يمفن نن اساها فف بنا المأام لمار ع يلة نو ًار لعبيعة

نعمارها الماية.

مشكالت الشباب :يعانف الشباب من مشفمت عديد فف حيااها فما فف فأ فاات المأام لفنها اعد
خعير ألنها ارابع بماة اعيش فار نف

ااخاد ه اررات من بين هد المشفمت:

أ -غياب الدور التربوي والرقابي للوالدين :حيث نأد ننه هد انحصر د ر األب األا فف فثير من األحيان
فف ا فير ماعلبات الحيا خر

ا ألا للعمأ فف فثير من األحيان وياب األب للبحث عن لقمة العيش

مما يأعأ الشباب فريسة سااأ ا عما الاف اعمأ على الاغيير من نففارها ااأاهااها نح نوراض معينة.
ب -مشكلة قضاء وقت الفراغ :يشير هت المراغ ةلى ال هت الد يا فر للمرد ف من دااف بعد ا ناها من
المه اا ال ويمية الرسمية فيصرفه فف ممارسة ننشعة ممارسات اخايارية

يساأيب فيها أل

ن

من

الفغ ع الد اف ة بما يسادعف روباه يام ا م مي له فف حاأ عدا اساغمأ هدا ال هت اساغمأ أيد
http://www.alacademia.edu.ly/MagzinView.aspx
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ف نه يدف المرد ةلى ارافاب ممارسات هد اع د عليه بالعديد من المشافأ مثأ مخالعة رفقا الس
معها فف سل فيات منحرفة فاعاعف المخدرات ا دمان عليها ن الاسف فف الش ار

الا رع

األمافن العامة

مفايقة االخرين ن الا رع فف عمليات السرهة العني الاخريب ويرها من الممارسات الغير س ية (

بي مى )32 2441

جـ -مشكلة ضعف الشعور باالنتماء :اامي مرحلة الشباب بن
روبة فف العم ح ا بدا

هد يصاب الشباب بن

من الرف د لدة بعفها بسبب عدا أ د

من ا واراب حيث يمقد القدر على الاماعأ م االخرين

عدا ا ناما لها بحيث يشعر عدا هدر على العم ح ا نأا بسبب فقدان الحما

البعض السلبية الممبا

فعي المسد لية ا أاماعية ( السيد )14 2442

با فافة ةلى هد المشافأ ا أد عديد من المشافأ الاف يعانف منها الشباب الاف

مثأ مشفلة ا دمان مشفلة البعالة مشفلة الهأر ......ةلخ.

مما ياسبب لدة

يسعمنا نن ندفرها فلها

ثالثا -:االسرة :اعنف فلمة ا سر ب أه عاا أماعة صغير دات ند ار مراف اأاماعية مثأ

-

أة -نب -نا -ابن -ابنة يربعها رباع الدا ن ال ا ن الابنف اشارب فف سفن احد ااعا ن اهاصاديا.

ا أد العديد من الاعريمات الاف انا لت ا سر من ناحية ويمة ن انويمية ندفر منها-:

اعريي ( سارمارب) :يعرفها بأنها "اأم عبيعف بين نشخاص اناوماها ر ابع الدا فألم ا حد ماديه معن يه
اعابر من اصغر ال حدات ا أاماعية الاف يعرفها المأام ا نسانف( حسن ).42 1221
عرفها(برأ

ل ب) بأنها "أماعة من ا فراد اربعها ر ابع ه ية ناأمة عن صمت ال ا

الدا ن الابنف

اعيش فف سفن احد".
اعري نيفًا بأنها "مأم عة افراد يربعها رباع ال ا

الدا ن الابنف يسفن ن فف من أ احد ياماعل ن

ياصل ن ببعفها البعض من خمأ ند ارها ا أاماعية ف

أة نب نا ابن ابنة يحافو ن على

ثقافة عامة بينها".
وظائف االسرة :اعد ا سر من نها النوا ا أاماعية فف حيا ا نسان هف نهدا النوا ألن ا نسان يبدن
فف األسر اشفأ ن أ سع اأاماعف ي أد فيه ا نسان اق ا بالبية احاياأااه الماعدد ةفافة ةلى دلب
فأن األسر اشفأ المصدر األ أ لقيا عادات اقاليد المرد هيمة الخلقية اصرفااه السل فية دلب عندما
اق ا باربية ا بنا عن عريث الانشاة ا أاماعية ( بهااا (134 1222
فعندما اق ا ا سر بد رها فف الاربية البية ا حاياأات الفر رية ألعفااها فا نها بدلب ااماعأ م ويرها
من مدسسات ا خرة الم أ د فف المأام

نهما
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بمع أ عن مدسسات المأام الارب ية لدلب لا اعد ا سر فما فانت علية فف المافف نو ار لما ا اأه من
احديات داخلية خارأية اثرت بد رها على واامها ا ساسية ( الم ان (1. 1224
من هنا يمفن احديد بعض ال وااي الاف ا اأ اق ا بها ا سر -:
 -1الوظيفة البيولوجية(االنجاب) :اعابر ا سر النواا ا نسانف ا أ الد
البشر

المحافوة علية

يق ا ب ويمة اسامرار الن

فمان بقا العمهات ا أاماعية بين افراد  .بدلب ا سر هف الاف احمو

المأام من ا نقراض المنا ( القصاص )2442
 -2الوظيفة التربوية :ا سر هف البياة ا أاماعية ا لى الاف يبدا فيها العمأ اف ين دااه الاعري على
نمسه عن عريث الاماعأ م اعفااها الدين ينقل ن ةليه ثقافة المأام على الروا من اناقاأ أ من ويمة
الاربية

الاعليا الى المدسسات الد لة ة ةنه ما اأ لألسر اأثيرات على الاعليا

الانشاة ا أاماعية

(الخ لى د-ت)
 -3الوظيفة االقتصادية :حيث اق ا ا سر بهد ال ويمة من خمأ اشبا الحاأات ا ساسية
ودا

ملب

مسفن ا فير أمي ماعلبات الحيا ( حسن

فرادها من

اخر ن )1224

 -4الوظيفة الدينية واالخالقية :ما الت ا سر محاموة بأ فبير من ال ويمة الدينية ا خمهية الاف اق ا
بها ااأا افرادها حيث ان ا سر هف البياة ا ساسية الاف ياا فيها ور المعاقدات الدينية
الشعاار المخالمة

العق

المبادئ ا خمهية لدة افرادها ( الخ لى )1224

 -1نقل التراث الحضاري :روا ان هناب مدسسات اعا ن ا سر فف نقأ الاراث ة ان ا سر اوأ هف
المأاأ الد ياعلا فيه العمأ األساليب العامة للحيا العري ننماع السل ب السااد فف المأام ( فف
 ...اخر ن )1224
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عرض احليأ نااا الدراسة الميدانية
البيانات الشخصية ألفراد العينة
ب

%

الماغيرات الديم ورافية
دفر

29

48%

ننثى

31

52%

المأم

60

100%

ما

13

22 %

اع ب

47

78 %

60

100%

من 12الى اهأ من 24

8

13%

من 24الى اهأ من 23

19

32%

من  23الى اهأ من 24

22

37%

الن

الحالة ا أاماعية

المأم
العمر

من  24فما ف ث

11

المأم

60

100%

ابادااف

3

5%

اعداد

4

7%

ثان

6

10%

أامعف

45

75%

دراسات عليا

2

3%

60

100%

داخأ مدينة سرت

39

65%

ف احف المدينة

21

35%

60

100%

المسا ة الدراسف

المأم
مفان ا هامة

18%

المأم

الأد أ رها ( )1ي فا مدة مشاهد افراد العينة لألفما السينمااية.
افراد العينة

الافرار

النسبة

دااما ما نشاهدها

10

17

احيانا ما نشاهدها

27

45

ناد ار ما نشاهدها

23

38

60

100

المأم
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يافا من بينات الأد أ رها( ) 1ان نسبة المبح ثين المشاهدين ألفما العني السينمااية بص ر دااما
هد بلغت  %14بينما بلغت نسبت من يشاهد ن افما العني السينمااية نحيانا%4.
هدا يدأ على ان افما العني السينمااية

الشباب.

ناد ار بنسبة .%32

احوى بنسبة مشاهد عالية من هبأ افراد المأام

خاصة فاة

الأد أ رها ( )2ي فا عدد ساعات المشاهد الاف يقفيها نفراد العينة فف مشاهداها لألفما السينمااية
افراد العينة

الافرار

النسبة

اهأ من ساعة فف الي ا

29

48

من ساعة الى نهأ من ساعاين فف الي ا

21

35

نفثر من ساعاين فف الي ا

10

17

60

100

المأم

اشير بينات الأد أ رها ()2الى نسبة عدد ساعات مشاهد افما العني فف الي ا ال احد
بلغت %42

%3.

للدين يشاهد ن من ساعة الى اهأ من ساعاان %14

هأ من ساعة

للدين يشاهد ن افثر

من ساعاان  .يافا من نااا هدا الأد أ ان الشباب الليبف يشاهد افما العني بنسب ماما اة يغلب

عليها هلة الم شاهد هد يف ن نايأة لاعدد ا فما السينمااية الاف اعرض على القن ات المفااية ا ا نارنت
الأد أ رها ( )3ي فا ا فما الاف يمفأ افراد العينة مشاهداها.
افراد العينة

الافرار

النسبة

ا فما ا مريفية

25

42

ا فما الارفية

2

3

ا فما الهندية

12

20

ا فما المصرية

8

13

فأ ما سبث دفر

13

22

60

100

المأم

يافا من بينات الأد أ رها ( ) 3ان ا فما المفلة لدة الشباب الليبف هف ا فما ا مريفية حيث هد
بلغت نسباها  %42ثا اليها ا فما الهندية حيث بلغت نسباها %24
دفر %22

أا ت ا فما المصرية الارفية %3 %13على الا الف.
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الأد أ رها ( ) 4ي فا ال سيلة الاف يمفأ افراد العينة من خملها مشاهد افما العني السينمااية.
افراد العينة

الافرار

النسبة

عن عريث ا نارنت

7

12

عن عريث CD

6

10

عن عريث الالم ي ن

40

66

فأ ما سبث دفر

7

12

60

100

المأم

يافا من الأد أ رها( )4ان ال سيلة الممفلة للمشاهد افما العني لدة الشباب الليبف هف الالم ي ن
حيث بلغت نسباها %22

ثا اليها ا نارنت فأ ما سبث حيث بلغت نسباهما  %12لفأ فاة

بينما

بلغت نسبت  . %14 CDيابين من نااا هدا الأد أ ان الشباب الليبف يمفأ مشاهد افما العني عبر
الالم ي ن هد اف ن هد العريقة ا فثر اناشا ار شي عا لدة أمي افراد المأام .

الأد أ رها ( ).ي فا نسباب مشاهد افراد العينة ألفما العني السينمااية.
افراد العينة

الافرار

النسبة

القفا على هت المراغ

24

40

الاخلص من الشع ر بال حد الملأ

12

20

2

3

الاعري على ثقافات اخرة

9

15

ا دنف بالمعل مات د ن رهابة نت احد

1

2

القصص مثير أدابة

12

20

60

100

ااعلا منها اشيا

مهارات أديد

المأم

اشير بينات الأد أ رها ( ) .ان افثر ا سباب الاف أعلت الشباب الليبف يشاهد افما العني أا ت

على الا الف احالت المرابة ا لى القفا على ا هات المراغ بنسبة  %44اا اليها الاخلص من الشع ر
من ال حد الملأ
بلغت %1.

القصص المثير الأدابة بنسبة %24

ااعلا منها اشيا

ثا أا ت الاعري على ثقافات اخرة بنسبة

مهارات أديد أا ت بنسبة %3
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بالنور الى بينات هدا الأد أ نأد ان سبب مشاهد الشباب الليبف ألفما

من احد بلغت نسباها %2

العني يرأ الى المراغ الد اعانف منه هد الشريحة فف المأام .
الأد أ رها ( ) 2ي فا ان ا افما العني الاف يمفأ افراد العينة مشاهداها.
افراد العينة

الافرار

النسبة

افما الرعب

11

18

افما الأاس سية

30

50

األفشن

13

22

افما الأريمة الب ليسية

6

10

24

100

افما ا ثار
المأم

يافا من بينات الأد أ رها( ) 2ان افما الأاس سية من افثر افما العني السينمااية الاف يمفلها
افراد العينة حيث بلغت %.4
%12

ثا اليها افما ا ثار األفشن بنسبة %22

أا ت فف المرابة ا خير مشاهد افما الأريمة الب ليسية

بلغت نسبة مشاهد افما

هد يرأ السبب الى ما اقدمه هد

ا فما من اشبا لروبات الشباب فف حب المغامر ا ثار خ ض اأارب أديد

لعأ ما نشاهد فف

مأامعنا هد يأسد هد الحقيقة .
الأد أ رها ( )4ي فا مدة مساهمة افما العني فف اف ين السل ب ا أرامف من أهة نور افراد العينة.
افراد العينة

الافرار

النسبة

نعا بنسبة فبير

22

37

نعا بنسبة ما سعة

14

23

24

40

60

100

المأم

اشير بينات الأد أ رها ( )4ان  %24من الشباب الدين اأاب ا بمساهمة افما العني بنسبة فبير ا
ما سعة فف اف ين السل ب ا أرامف

 %44الدين ير ن

دخأ لألفما العني فف اف ين السل ب

ا أرامف لعأ هدا ما يدفد حقيقة امشف واهر الأريمة فف المأام الليبف .
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الأد أ رها ( ) 2ي فا مدة اأثيرات نفما العني ا يأابية على سل ب افراد العينة داخأ ا سر .
افراد العينة

الافرار

النسبة

انمية القدرات الامفير لحأ المشافأ الاف ا اأه اسراف

8

13

اعلمنف الحيلة الدها

16

27

اعلمنف الصبر م اأهة الصعاب م افراد اسراف

8

13

انمف ر ح الشأاعة عدا الخ ي للدفا عن حق ث اسراف

12

20

اعلمنف حرفات دفاعية لحماية نسراف

3

5

فأ ما سبث دفر

13

22

60

100

المأم

يافا من الأد أ رها( )2ان افما العني اقدا سل فيات ايأابية انعف

على الشباب داخأ ا سر اد

أا ت هد النااا لاشير الى ا يأابيات فث ال ار المبح ثين ان فانت هد النسب هريبة من بعفها
البعض هف مرابة على الا الف حسب الاأثير ا لها اعلا الحيلة

الدها ثا انمف الشأاعة عدا الخ ي

ثا انمية القدرات الامفير فف حأ المشافأ اعلا الصبر فف م اأهة الصعب اخي ار اعلا ال حرفات فف الدفا

عن ا سر .

الأد أ رها ( ) 2ي فا مدة اأثيرات نفما العني السلبية على سل ب افراد العينة داخأ ا سر .

حد الم ا

افراد العينة

الافرار

النسبة

عدا احاراا ا هأ

10

17.0

8

13.33

الع لة ا باعاد عن ا هأ

2

3.0

السهر فف ن هات ماأخر

21

35.0

ور عادات وربية

8

13.33

اعلا ا لماو الناباة

0

0.0

فأ ما سبث دفر

11

18.34

60

100

ا نمعا ت فف النقاش م ا هأ

المأم

اشير بينات الأد أ رها ( ) 2ان افما العني السينمااية اقدا سل فيات سلبية انعف

على الشباب داخأ

ا سر حيث أا ت هد السلبيات فث لآل ار الشباب على النح ا اف فف المرابة ا لى اعلا السهر فف
http://www.alacademia.edu.ly/MagzinView.aspx
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ا هات ماأخر من الليأ مما هد يعرض الشاب الى اعلا سل فيات د ن مراهبة من ا هأ ثا اليها عدا احاراا
ا هأ ور عادات وريبة لدة المالقف خاصة فاة الشباب فها معرف ن باقبأ فأ شف وريب با فافة
الى اعلا حد الم ا

ا نمعاأ م ا هأ ثا الع لة ا باعاد عن ا هأ.

انتهت الدراسة الميدانية إلى مجموعة من النتائج أهمها:
 -1افدت الدراسة على ان اسباب مشاهد المبح ثين ألفما العني فان القفا على ا هات المراغ الاخلص
من الشع ر بال حد الملأ حيث أا ت نسبة فأ منها %24 %44على الا الف .

 -2بينت الدراسة ان المبح ثين يمفل ن مشاهد افما العني الأاس سية بنسبة  %.4يليها افما ا ثار
ا فشن بنسبة  %22ثا افما الرعب بنسبة  %12اخي نر افما الأريمة الب ليسية . %14
 -3فشمت الدراسة على ان افما العني اساها فف اف ين السل ب ا أرامف بنسبة فبير ا ما سعة حسب
ار المبح ثين بنسبة .%24
 -4فشمت الدراسة ان افما العني السينمااية اقدا سل فيات سلبية انعف

على الشباب داخأ ا سر اد

أا ت النااا لاشير الى هد السلبيات فقا ال ار المبح ثين هف مرابة على الا الف حسب افثر اأثي ار ا لها
السهر فف ا هات ماأخر حد الم ا

ا نمعاأ فف النقاش م ا هأ ور عادات وريبة عدا احاراا ا هأ

ثا الع لة ا باعاد عن ا هأ .
 -1ا فحت الدراسة ان نسبة عدد ساعات مشاهد افما العني فف الي ا ال احد بلغت  %42للدين
يشاهد ن اهأ من ساعة فف الي ا  %3.للدين يشاهد ن من ساعة الى اهأ من ساعاين

 %14للدين

يشاهد ن افثر من ساعاين فف الي ا .
 -2بينت الدراسة ان نسبة المبح ثين المشاهدين ألفما العني بص ر وير داامة (نحيانا) هد بلغت %4.
فما بلغت نسبة من يشاهد ن افما العني ناد ار  %32دااما .%14
 -7ا فحت نااا الدراسة ان افثر افما العني الاى يمفأ مشاهداها المبح ثين أا ت على الا الف
احالت المرابة ا لى ا فما ا مريفية اا الهندية ثا المصرية اخي ار الارفية .
 -9اشارت الدراسة الى ان  %22من المبح ثين يمفل ن مشاهد افما العني عن عريث الالم ي ن %12
عن عريث ا نارنت فأ ما سبث  %14عن عريث .CD
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التوصيات:
 -1اعداد انويا حممت اعممية اعمنية ا ع ية ارشادية ا فا مدة خع ر سلبيات مشاهد افما
العني على ا سر المأام .
 -2يأب على ا با ماابعة ابنااها فف مشاهداها ألفما العني.
 -3ا عية الشباب باالثار السلبية (النمسية ا أاماعية) الاى اارفها مشاهد افما العني على سل فيات
الشباب اساليب اعاملها األخمهف ا أاماعف داخأ ا سر المأام .
 -4امعيأ د ر ا ندية الثقافية الارفيهية للشباب من اأأ شغأ ا هات فراوها خاصة اثنا الععأ القصير
الع يلة.
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مجلة األكاديمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية
قائمة المراجع:

 -1ابن منو ر ( .)12.2لسان العرب - .لبنان :بير ت للعباعة النشر.
 -2احمد فف بد

( .)1222معأا مصعلحات العل ا ا أاماعية - .مفابة لبنان :بير ت.

 -3احسان محمد حسن ( .)1221العاالة القرابة ال ا  - .بير ت :دار العليعة للعباعة النشر.

 -4احسان محمد حسن ...اخر ن ( .)1224رعاية ا سر العم لة - .دبف :دار العلا للنشر الا ي .
 -1احمد محمد الخريي ( )1223أرااا العني عند ا حداث - .الرياض :مرف الدراسات العربية.
 -2السيد عبد العاعف السيد ( )1224ص ار ا أياأ دراسة فى ثقافة الشباب - .ع - .2ا سفندرية:
دار المعرفة الأامعية.

 :2القاهر  - .دار هبا

 -7خليأ محمد بي مف ( )2441انحراي الشباب فى عصر الع لمة- .
للعباعة النشر.
 -9رمسي

بهاا ( )1222الأريمة المأرا فى ال اه الف نى - .ا سفندرية :منشا المعاري.

 -8رودا نعسة ( ".)2411افما العني ا أنبية فى برام الالما

ثاايرها فى اعماأ الحلقة الثانية من

الاعليا ا ساسف فف ريي دمشث" - .مألة ااحاد الأامعات العربية م 2

.3

 -11سنا خ لى (د-ت) الاغير ا أاماعى الافن ل أى نثر فى ا سر المصرية (بناايا ويميا) أامعة

القاهر (رسالة دفا ار ).

 -11سعد محمد اأ رش د ( )1222ااأاهات عمب المرحلة الثان ية نح العني دراسة ميدانية على
عمب المرحلة الثان ية بمدينة الرياض افاديمية نايي العربية للعل ا ا منية (رسالة ماأساير منش ر ).
 -12صبحف سيد ( )2442الشباب ا مة الاغير - .القاهر  :الدار المصرية اللبنانية.
 -13عريي ش هف ( )1224علا النم

ا أاماعف - .القاهر  :مرف النشر بأامعة.

 -14على عبد القادر القرالة ( )2411م اأهة واهر العني فى المدار
الثقافة.

 -11على عبدالرحمن الشهرة ( )2443العني فى المدار
أامعة نايي بن عبدالع ي

الثان ية من أهة نور المعلمين العمب

(رسالة ماأساير وير منش ر ).

 -12عبداهلل الم ان ...اخر ن( )1224هفايا

للنشر الا ي .

الأامعات - .عمان :دار عالا

مشفمت اأاماعية معاصر  - .الرياض :دار ال ه ار

 -17عم نحمد ع اد( )2412نثر ا فما السينمااية على الشباب ا ردنف مقارنة ب سااأ ا عما ا خرة
أامعة الشرث ا سع فلية ا عما هسا ا عما (رسالة ماأساير).
 -19عم نحمد ع اد ( )2412نثر ا فما السينمااية على الشباب ا ردنف مقارنة ب سااأ ا عما األخرة
أامعة الشرث ا سع فلية ا عما هسا ا عما (رسالة ماأساير).
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 -18عبدالرحيا نحمد سليمان ( )2442معالأة ا فما السينمااية المصرية الاف يعرفها الالم ي ن للقفايا
ا أاماعية نثرها على الشباب أامعة القاهر فلية ا عما هسا ا داعة الالم ي ن (رسالة دفا ار ).
 -21مهدة محمد القصاص( )2442علا اأاما العاالى - .مصر :أامعة المنص ر .

 -21محمد ومب محمد الدس هى( )1224دراسة نمسية مقارنة بين المادنيين أ هريا المادنيين واهريا
فى ا اأا نح العني بعض خصااص الشخصية - .مألة دراسات نمسية م 4

.3

 -22نادية العأيلف ( )122.نثر مشاهد األشرعة المراية فف وه ر بعض مدشرات السل ب العد انف
لد األعماأ أامعة عرابل

فلية االداب (رسالة ماأساير وير منش ر )
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