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ظاهرة محم انسالح يف اجملتمع انكىيتي : دراست حتهيهيت ألشكال املعاجلاث 
                                                           انصحفيت بانصحف انيىميت انكىيتيت

أ. د. عامر علي الصالح                                                     

 مقدمت 
آثطارًا أمييطة واجتماعيطة 0991أغسطس  عطام  2خمق العدوان العراقي عمي الكويت في 

سطالق اليطار    واقتصادية لم يكن يعرفها المجتمع الكويتي من قبل ، مثل اقتيطا  األسطمحة واال
فقد اعتبطرت هط ا الظطاهرة جديطدة عمطج المجتمطع الكطويتي حيطث لطم تكطن موجطودة أو معروفطة 

وكايططت الجططرالم المرتكبططة غيططر  ات دئلططة إحصططالية  تطط كر ففططي قبططل هطط ا الاططاو الااشططم   
فططي الكويططت الططي حططوالي  carrying weaponsم ، يسططبة جططرالم حمططل السططالح 0999عططام 
ططا بعططد الاططاو فوصططبحت يسططبتها حططوالي 10 1 % 5 4% مططن إجمططالي الجططرالم المرتكبططة ، أمل

لط لك أصطبحت هط ا األسطمحة    ويتيجة 2104من إجمالي الجرالم المرتكبة و لك في العام 
بويدي الشباب والمراهقين؛ األمر ال ي أدلى إلطج دخطولهم فطي مشطكالت اجتماعيطة، ويفسطية، 

ل لمعالططة ، وائرططسراب فططي اليططوم وقايوييططة متيوعططة مثططل: اعدمططان عمططج المخططدرات، والميطط
 ( 0999ايظر : الرشيدي، )

أيواعططس سططوا  كططان عيفططا  ولقططد تاايططدت مظططاهر العيططف فططي المجتمططع الكططويتي بمختمططف
سطططجمت واارة الداخميطططة اعصطططابات لفظيطططًا ، أم جسطططديا أو يطططدويًا باسطططتخدام السطططالح     وقطططد 

حالططة إصططابة أو وفططاة ميطط  العططام  061المتعمقططة بحمططل السططالح عمططج اليحططو التططالي:  حططوالي 
حالططة ميطط   000قططد سططجمت بسططبب حيططااة السططالح ، تططم تسططجيل  2114إلططج العططام  2111
إلططج العططام  2101حالططة ميطط  العططام  20مشططابهة ، وتسططجيل  2101إلططج العططام  2114م العططا

  وتشططمل اعحصططالية حططائت الوفيططات واعصططابات التططي أدت إلططج عجططا جالططي أو 2100
كمططي بخططالف السمقططات الياريططة التططي تلسمططق عمططج الميططاال أو السططيارات وتططؤدي إلططج خسططالر 

ت التططي يلحجططم أصططحابها عططن تسططجيل قرططايا ماديططة مططن دون إصططابات، إرططافة إلططج الحططائ
 بالمخافر لعدم وجود خسالر باألرواح  

وتبططين تمططك اعحصططالية الخسططر الططداهم مططن ورا  هطط ا الظططاهرة المتفاقمططة عمططج حططين يططتم 
تسجيل بالغات شبس يومية من مواسيين ووافدين عطن عمميطات إسطالق يطار بشطكل عشطوالي 

بططدأت تظهططر ولقططد  (  (Statistical Annual Report, 2014فططي األعططرا  والمياسططبات
ميطط  فتططرة مططا بعططد  -كمططا تططم اعشططارة إلططي  لططك آيفططا -مؤشططرات العيططف فططي المجتمططع الكططويتي 



 

193 

 

ألشكال المعالجات الصحفية بالصحف ظاهرة حمل السالح في المجتمع الكويتي : دراسة تحميمية 
 اليومية الكويتية

 

 2019يونيو  العدد     المجمد الخامس والعشرون 

الااو في تاايد مسرد في اعحصاليات في مختمطف الجطرالم حتطج تفاقمطت وأصطبحت ظطاهرة 
 وارحة ومؤثرة في الوقت الحالي  

اارة الداخمية في إحصالية لطددارة العامطة لممباحطث ولقد أعميت إدارة اععالم األميي بو 
 2105الجياليططة أنل مجمططوج الجططرالم التططي وقعططت خططالل الشططهور العشططرة المارططية مططن عططام 

جططي   2009جيايططة، و 01429جططي ، و 06401جريمططة، تيوعططت مططا بططين  29101بماططت 
قرططية  11، إرططافة إلططج 45جيايططات أحططداث، فيمططا بماططت قرططايا التايططب  552أحططداث، و

 أخرى 

وأرططططافت هطططط ا اعدارة إلططططي أنل جططططرالم حيططططااة السططططالح والطططط خالر وائتجططططار فيهططططا بططططدون 
، وهطط ا األمططر أدى إلططج اتخططا  واارة الداخميططة  2100قرططية فططي العططام  99تططرخيب بماططت 

قايويطططا إجباريطططا يتعمطططق بحممطططة جمطططع السطططالح مطططن قبطططل المطططواسيين ، و توكيطططدا عمطططج الخسطططس 
بس جططرالم حيططااة السططالح والطط خالر بططدون تططرخيب، و لططك بعططد تشططكيل األمييططة لمالحقططة ورطط

     )(Statistical Annual Report, 2014فرق ربس األسمحة وال خالر
و كرت اعحصاليات أّن القرايا بطتهم حيطااة السطالح والط خالر بطدون تطراخيب، والتطي 

قرططية  00قرطية، وعططددها  00بماططت  2100تمطت إحالتهططا إلطج جهططات ائختصططاب عطام 
سمقططة  01919رططبس سططالح يططاري، بططين رشططان ومسططد  وبيدقيططة صططيد، باعرططافة لرططبس 

سططالحا  52، وعططددها 2105قرططية خططالل عططام  01ياريططة مختمفططة األعيططرة، بييمططا سططجمت 
سمقة يارية مختمفة األعيرة  وأكطدت اعدارة العامطة لممباحطث  4095ياريا، باعرافة لربس 

س السطالح والط خالر غيطر المرخصطة اسطتمرت فطي جهودهطا فطي الجيالية، أنل جهود فرق رب
مالحقة ورطبس هط ا األسطمحة والط خالر غيطر المرخصطة، كمطا تراقطب وتتطابع حطائت إسطالق 
اليار في األفراح والمياسبات ومخيمات ميطاسق البطر، ولطن تتطردد مسمقطا فطي تسبيطق القطايون 

ليطار ويعطرح حيطاة ايميطين رد كل من يمتمك سالحا أو سمقات بدون ترخيب أو يسمق ا
 . )(Statistical Annual Report, 2014والميشآت والممتمكات العامة والخاصة لمخسر

 انبحىث واندراساث انسابقت 
عيططد اسططتعراح الصططحف العربيططة الصططادرة  بتحميالتهططا المقاليططة لظططاهرة حمططل السططالح 

عمطططج األسفطططال وأسطططرهم يجطططدها متفقطططة عمطططج أن الصطططراج المسطططم  فطططي البمطططدان الياميطططة يطططؤثر 
ومجتمعططاتهم المحميططة؛ فططالحروب تططؤثر تططوثيرا سططمبيا  وتتفططق الصططحف عمططج أيهططم يتعررططون 
لمقتططل أو اعصططابة   ويططؤدي العيططف المسططم  إلططج التهجيططر القسططري لمعططالالت ويططيعك   لططك 
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سططمبا عمططي المجتمططع بسططبب الصططراعات المسططمحة فططي ميططاسق الحططروب وفقططًا ععططالن جييططف 
(2101 ) 

جهطططة أخطططرى ووفقطططا لطططبعح البحطططوث والدراسطططات األمريكيطططة حطططول تحميطططل مرطططمون مطططن 
الصططحف األمريكيططة فططكنل مشططكالت الصططحة العقميططة ليسططت السططبب الوحيططد لمشططكالت حمططل 
السطططالح والقتطططل الجمطططاعي والهجطططوم عمطططج المطططدار ، بطططل هيطططاك عوامطططل أخطططرى كطططالكحول ، 

بييمطططا تشطططير  (   Ingraham  2106  ،211 :وتعطططاسي المخطططدرات، وغيرهطططا ) ايظطططر :
لططي التططوثير السططمبي لمشططكمة حمططل السططالح عمططي إ( 2119دراسططة غططادة السريططف وآخططرون )

جيوح األحداث وايتشار الجريمة فيما بييهم مما يؤدي الي حالة عطدم ائسطتقرار األميطي فطي 
ودراسططططة  0990المجتمطططع السططططعودي  فمططططن ياحيططططة أخططططري تشطططير دراسططططة كططططل مططططن الجحيططططج 

الططططي أهميططططة اععططططالم األميططططي وحيططططااة السططططالح  2115و ودراسططططة األغططططا   2111الاامططططدي 
وكيفيططة تبصططير الجمهططور بالمخططاسر المترتبططة عمططي اسططتخدام السططالح بططدون تططرخيب وأثططرا 

 عمي سالمة المواسيين واستقرار قيم المجتمع وعاداتس وأيظمتس المختمفة 
الوئيططات المتحططدة ( عططن مشططكمة حمططل السططالح فططي 2104وفططي دراسططة باسططم خفططاجي )

سطالق اليطار فطي  األمريكيطة ، حيطث وجطد أن ارقامطا خسيطرة تتاايطد سطيويا فطي حمطل السطالح واال
المططدار  أو األمططاكن العامططة والتططي سططببها الرليسططي حيططااة أيططواج مختمفططة مططن السططالح لططدي 
صططابات بشططرية  األسفططال والمططراهقين دون وجططود تططراخيب لهططا ممططا أدي الططي يتططال  سططمبية واال

 ة أو أدت الي اعاقات مستديمة مميت

 مشكهت اندراست 
فطططي رطططو  يتطططال  البحطططوث والدراسطططات السطططابقة يمكطططن تحديطططد مشطططكمة الدراسطططة الحاليطططة 
كالتططالي : حيططث تعتبططر ظططاهرة حيططااة السططالح ، وائسططتخدام المططؤ ي وغيططر المشططروج لططس مططن 

تسططببت لططس بططاأل ى ، الظططواهر ائجتماعيططة التططي سالططت األسططرة الكويتيططة والمجتمططع الكططويتي و 
أشططكال المعالجططات الصططحفية بالصططحف اليوميططة لطط لك سططتحاول هطط ا الدراسططة التعططرف عمططي 

الميشورة بالماة العربية لموروج ظاهرة حمل السالح في المجتمطع الكطويتي ، و لطك الكويتية
مططن حيططث موقططع المططادة، وكطط لك مططن حيططث الططدعم بالصططور، ويططوج المططادة الصططحفية، ووفقططا 

 صططحيفة : التاليططة الكويتيططة الصططحف فططي الططواردة البيايططات عمططج اعتمططادالمعالجططة ألسططموب ا
 اععطططططالم وسططططالل إحططططدى باعتبارهطططططا السياسططططة، وصططططحيفة القطططططب ، وصططططحيفة العططططام، الططططرأي

 الكويتي  ائجتماعي لمواقع الياقمة الجماهيرية
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 أهداف اندراست
 السططالح حمططل اهرةظطط مورططوج معالجططة فططي الكويتيططة الصططحف إسططهام مططدى عططن الكشططف-0

 الصحفية  لمبيايات المادة لموقع وفقا
 السططالح حمططل ظططاهرة مورططوج معالجططة فططي الكويتيططة الصططحف إسططهام مططدى عططن الكشططف-2

 الصحفية  المادة لبيايات وفقا بالصور الدعم حيث من

 السططالح حمططل ظططاهرة مورططوج معالجططة فططي الكويتيططة الصططحف إسططهام مططدى عططن الكشططف-0
 الصحفية ليوج المادة  وفقا

 السططالح حمططل ظططاهرة معالجططة مورططوج فططي الكويتيططة الصططحف إسططهام مططدى عططن الكشططف-5
 ألسموب المعالجة وفقا

  أهميت اندراست
يمكططن أن تسططاهم الدراسططة الحاليططة فططي إلقططا  الرططو  عمططي خسططورة ظططاهرة حمططل السططالح 
في المجتمع الكويتي وتوري  أسبابها ومواجهة ه ا الظاهرة سوا  عمي مسطتوي الوقايطة أو 

 العالج أو عمي أقل تقدير التخفيف من حدتها   
فطي التعطرف عمطج أيرا تعتبر الدراسة الحالية هامة مطن ميسمطق أيهطا يمكطن أن تسطاهم 

مرططمون أو محتويالصططحف المحميططة اليوميططة الكويتيططة الميشططورة بالماططة العربيططة فيمططا يتعمططق 
بموروج ظاهرة حمل السالح ، وال ي بدورا قد يساعد هط ا الصطحف فطي المسطتقبل القريطب 

 عمي تسطوير أدالها باليسبة له ا الموروج  

 اندراست تساؤالث
مصطططحف الكويتيطططة فطططي معالجطططة مورطططوج ظطططاهرة حمطططل مطططاهي أوجطططس الشطططبس وائخطططتالف ل-0

 السالح من المادة والمرمون الصحفي؟
مطططاهي أوجطططس الشطططبس وائخطططتالف لمصطططحف الكويتيطططة فطططي معالجطططة مورطططوج ظطططاهرة حمطططل -2

 السالح من حيث الدعم بالصور؟

مطططاهي أوجطططس الشطططبس وائخطططتالف لمصطططحف الكويتيطططة فطططي معالجطططة مورطططوج ظطططاهرة حمطططل -0
 المادة الصحفية؟ السالح تبعا ليوج
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مطططاهي أوجطططس الشطططبس وائخطططتالف لمصطططحف الكويتيطططة فطططي معالجطططة مورطططوج ظطططاهرة حمطططل -5
 السالح من حيث أسموب المعالجة؟

 تعريف العنف 
بمعيطططج القطططوة  Viseفطططي الماطططة مفهطططوم مشطططتق مطططن الكممطططة الالتيييطططة  Violenceالعيطططف 

Altus شط  مطا أو شطخب مطا  بمعيج يحمل  أي أن المصسم  يشير إلج حمطل القطوة تجطاا
أو آخططرين  وتعططرف قططوامي  الماططة مصططسم  العيططف بويططس الخططرق بططاألمر وقمططة الرفططق بططس ، 
ويوتي لفظ العيف من الفعل عيف بمعيج أخ ا بشطدة وقسطوة  والعيطف اصطسالحا هطو عبطارة 

 Anti- Socialوسطططموك ئ اجتمطططاعي  Social Deviance عطططن ايحطططراف اجتمطططاعي 

Behavior  لمطدين ولمثقافطة وغالبطًا مخطالف لمقطايون ) ايظطر : مراد لممجتمطع وFairchild ،
 (   2، ب  2106؛ أبو اليصر ،  91،  2106

مططن الظططواهر  Phenomena Violence Humanوتعططد ظططاهرة العيططف لططدي البشططر
السمبية والخسيرة والميتشرة في جميع المجتمعات اعيسايية بال استثيا  سطوا  كايطت متقدمطة 

خمفطططة  ولقطططد بطططدأت هططط ا الظطططاهرة الخسيطططرة ميططط  القطططدم، ويطططت  عيهطططا مشطططكالت أو ياميطططة أو مت
اجتماعيطططة واقتصطططادية وسياسطططية وثقافيطططة وسطططياحية وأمييطططة عديطططدة، يططط كر ميهطططا عمطططي سطططبيل 
المثطططال : جيطططاح األحطططداث، وايحطططراف الشطططباب، وأسطططر مفككطططة، وسطططالق وخمطططع ،  وأصطططدقا  

و رطططعفها، وسطططو  المسطططكن، والميطططاسق السطططو ، والفقطططر، وعطططدم تطططوفر الخطططدمات األساسطططية أ
-Barrett  ،2105  ،41العشططوالية، ورططعف األمططن، ورططعف يظططام العدالططة   ) ايظططر: 

40   ) 
إن ظطططاهرة العيطططف بحاجطططة إلطططج ترطططافر كطططل الجهطططود المخمصطططة فطططي أي مجتمطططع مطططن 
مؤسسات حكوميطة وجمعيطات أهميطة وشطركات القسطاج الخطاب لمتامطب عمطي هط ا الظطاهرة ، 

إلطططج مايطططد مطططن الدراسطططة والبحطططث لورطططعها رطططمن إسارهطططا الصطططحي  بعيطططدًا عطططن كمطططا تحتطططاج 
المبالاططات واعثططارة مططن جهططة، أو التقميططل مططن شططويها مططن جهططة أخرى لعططل التصططدي لظططاهرة 
العيططف مططن أولططج المهططام التططي تتصططدى اهتمامططات المجتمعططات المعاصططرة الطط ي واجططس تمططك 

    الظاهرة من خالل مفهومي: الوقاية والعالج
هط ا الظططاهرة لهطا أسططبابها المتعططددة التطي تططؤدي إليهطا، ويترتططب عيهططا آثطارًا عديططدة تططؤثر و 

بالسطمب عمطج المجتمطع ومكوياتطس، فعمطج سطبيل المثطال فطكن هط ا الظطاهرة تمثطل تهديطدًا لكيطان 
  (  0، ب  2106) أبو اليصر ،  المجتمع واألسرة وأعراؤها، وخاصة السفل والمرأة
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 تعريف العنف المسمح 
يلعططر ف إعططالنل جييططف مفهططوم العيططف المسططم  عمططج أيططس دائسططتخدام المتعمططد لمقططوة غيططر 
الشطططرعية )بشطططكل فعمطططي أو بالتهديطططد( باألسطططمحة أو المتفجطططرات رطططد شطططخب أو جماعطططة أو 
مجتمطططططع أو دولطططططة بحيطططططث يقطططططوح أمطططططن اليطططططا  أو التيميطططططة المسطططططتدامة أو ائثيطططططين معطططططا د 

(Tracey, 2011Gilgen and  ) 
بمعيىططون يكططون هطط ا العيططف  Bearing armsمورططوج العيططف بحمططل السططالحويططرتبس 

رهابيا فاقدا ألي هدف أو غاية باستثيا  غاية القتل واعرهطاب، وهط ا  متحركا تحركا دمويا واال
العيططف بسبيعطططة الحططال مطططرتبس بططالعيف المسطططم  أي العيططف المحطططاس بالخسططاب األيطططديولوجي 

 ري ال ي يوجس العممية المسمحة أو اعرهابية والعقالدي ال ي يكون الميكايام الالشعو 
اععالم عممية تهدف إلج التثقيف ، واعحاسة بالمعمومات الصطادقة التطي تيسطاب إلطج 
عقول األفراد ووجدايهم فترفع من مستواهم الفكري، وتدفعهم إلي العمل من أجطل المصطمحة 

اععطالم هطو يقطل أيرطا  .كيطفالعامة، وتخمطق مياخطًا صطحيًا يلمكطن األفطراد مطن ائيسطجام والت
األخبار والمعمومات الجديدة التي تهطم الجمهطور فطي وقطت معطين ويقطول روبطين إن اععطالن 
لطططي  إئ وجهطططا مطططن وجطططوا العالقطططات العامطططة، وهطططو ئ يعطططدو أن يكطططون جايبطططا مطططن جوايطططب 

-001،  2104؛ أبطططو اليصطططر ،  2104؛ عجطططوة ،  2115برامجهطططا ) ايظطططر : العطططالم ، 
 (   Cain  :2119  ،221؛ 009

  منهجيت اندراست 
 : نوع الدراسة 

 Descriptive / Analyticalتعتبر الدراسة الحالية من الدراسات الوصفية التحميمية  

Studies   ( أن الدراسططة الوصططفية ت التحميميططة تترططمن  2106ويططري مططدحت أبططو اليصططر )
دراسططططة الحقططططالق الراهيططططة المتعمقططططة بسبيعططططة ظططططاهر أو موقططططف أو مجموعططططة مططططن اليططططا  أو 

إلطططي  هططط ا البحطططث يهطططدف فمطططن خطططالل مجموعطططة مطططن األحطططداث أو مجموعطططة مطططن األورطططاج
ويتيطة تصطدر بالماطة العربيطة وصف وتحميل المادة الصحفية في عدد ثالث صحف يوميطة ك

 Qualityوحاولت الدراسة أن تجمع بين الوصف الكيفطي والمتعمقة بموروج حمل السالح 

معططا  حيططث تططم ورططع إسططارا يظريططا تترططمن مجموعططة مططن   Quantityوالوصططف الكمططي  
المكويات، مثل : مفاهيم الدراسة ، والحطديث عطن ظطاهرة حمطل السطالح مطن حيطث األسطباب 

لقططططا  الرططططو  عمططططي ماهيططططة اععططططالم األميططططي ، والبحططططوث والدراسططططات السططططابقة  واليتططططال  ، واال
 المرتبسة بموروج ومشكمة الدراسة  
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أيرططا تططم جمططع البيايططات والحقططالق عططن مشططكمة الدراسططة مططن خططالل تحميططل محتططوي أو 
 مرمون المواد الصحفية المتعمقة بموروج ظاهرة حمل السالح  

 :منهج اندراست 
السريقة المؤدية إلج الكشطف عطن الحقيقطة  فالبحطث العممطي  Method يلطقصد بالميه  

يستمام استخدام الميه  العممي في دراسة موروج البحث مطع مراعطاة المورطوعية والتجريطد 
فطي رطو  أهطداف الدراسطة (  و  51، ب 2106) أبو اليصطر، والصدق واليااهة والشفافية 

هطو المطيه   Social Survey Method ويوعها يمكطن القطول بطون مطيه  المسط  ائجتمطاعي
المياسططب لمدراسططة الحاليططة ، حيططث سططيتم التعططرف عمططي خصططالب المططادة الصططحفية المتعمقططة 
بظاهرة حمل السالح والميشورة في بعح الصحف الكويتية ، وعمل بعطح المقاريطات بطين 

 ، الصطحفية لمبيايطات المطادة موقطعه ا الصحف ، و لك في رو  بعطح المحطاور ، هطي : 
يططوج المططادة الصططحفية ، أسططموب المعالجططة ، تكططرار المططادة الصططحفية ، اسططتخدام األلططوان فططي 

 المادة الصحفية 

   جماالث أو حدود اندراست

 الصحف الكويتية الصادرة في المجتمع الكويتي  المجال المكاني :-1

فتططططرة إجططططرا  الدراسططططة حططططوالي سططططية وهططططي فتططططرة تحميططططل المحتططططوي أو المجااااال ال منااااي : -2
 . 2104إلج شهر أغسس  من عام  2105المرمون لمصحف  من شهر سبتمبر 

 العينات: مادة التحميل-3
حططددت مططادة التحميططل فططي العييططة الامييططة مططن األعططداد الصططادرة مططن  : العينااة ال منيااة*

الصحف )الرأي العام ، السياسة، القطب ( محطل الدراسطة خطالل الفتطرة مطا بطين شطهر سطبتمبر 
، واعتمطططدت الدراسطططة سريقطططة العييطططة العشطططوالية 2104س  مطططن عطططام إلطططج شطططهر أغسططط2105

( عطططددا 02الميتظمطططة عمطططج مطططدى الفتطططرة الامييطططة، حيطططث تكويطططت العييطططة لكطططل صطططحيفة مطططن )
جمالي العيية لثالثة صحف يومية ) ( ما يحقق المايد مطن التمثيطل لمجتمطع 96=  0×02واال

 الدراسة 
لتحميططل تاسيططة الشططؤون المحميططة، يظططرا  اعتمططدت الدراسططة الصططحافة اليوميططة عينااة الفااحف:

ألهمية هط ا اليطوج مطن الصطحافة فطي تشطكيل الطرأي العطام وفطي تطوفير قيطاة لتطدفق المعمومطات 
وسططاحة لميقططان العطططام عمططج المسطططتوى الططوسيي وتبطططرا أهميططة هططط ا اليططوج مطططن الصططحافة فطططي 

 تاسية الشؤون المحمية 
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 أداة جمع البيانات 
وداة لجمططططع كطططط content Analysisالمحتططططوي أو المرططططمونتططططم اسططططتخدام أداة تحميططططل 

البيايطططات تهطططدف إلطططي وصطططف محتطططوي مطططادة مطططن المطططواد وتحميطططل مرطططمويها لمتعطططرف عمطططي 
تطوفر هط ا و (    014ب ،  2106مدحت أبو اليصر ، ائتجاهات الباراة في محتواها ) 

التحميططل بشططكل ئ األداة البحثيططة ائلتططاام بتعريفططات دقيقططة لفلططات التصططييف المسططتخدمة فططي 
جطرا ات بحثيطة وارطحة تكشطف  يتطي  أي تطداخل بييهطا، وائيتظطام مطن خطالل خسطة عمميطة واال
مططدى اسططتجابة التحميططل لمفررططيات واألسططلمة البحثيططة التططي يرططعها الباحططث، وهططي أداة كميططة 

 تبحث عن المعيج الظاهر لمرسالة ائتصالية 
لكويتيطة رطمن المجطائت الماللمطة وتوتي دراسة تاسية الشؤون المحمية في الصحافة ا

ئسططتخدام تحميططل المرططمون، حيططث تططوفر هطط ا األداة اعمكاييططة الكشططف عططن شططدا ائهتمططام، 
واتجاهطات الصططحافة يحططو الشططؤون المحميططة، وتفيططد اليتطال  فططي الكشططف عططن مراكططا ائهتمططام 

اعجططرا ات  فطي التاسيطات اعخباريطة ومططواد الطرأي وموقطع المحميطة ميهططا، وقطد اتبعطت الدراسطة
 ايتية:

أوئ: تطططم تصطططميم اسطططتمارة عمميطططة خاصطططة بهططط ا المورطططوج اسطططتفادت مطططن الدراسطططات السطططابقة 
القريبطططة مطططن مورطططوج الدراسطططة  ومطططن ائعتبطططارات والحاجطططات المجتمعيطططة لمجتمطططع الدراسطططة، 
وروعطي فططي تصططميم ائسططتمارة أن تعكطط  بورططوح مشططكمة الدراسططة والقرططايا األساسططية التططي 

 لها تسعج لتياو 
ثاييا:يقصد بوحدات التحميل تمك الوحدات التي يتم عمطج أساسطها العطد أو القيطا  والتحميطل، 
وهياك عطدة وحطدات لمتحميطل والقيطا  يمكطن اسطتخدامها فطي دراسطات تحميطل المرطمون وفطق 
متسمبططات مشططكمة الدراسططة وأهططدافها، تعتمططد هطط ا الدراسططة المورططوج )المططادة الصططحفية( وحططدة 

أليهططا تمكططن مططن الحصططول عمططج المعمومططات الخاصططة بالشططؤون المحميططة عططن  لمعططد والقيططا ،
سريططق اسططتخدام الجططداول التكراريططة التططي تمكططن مططن الحصططول عمططج التكططرارات واليسططب التططي 

 تور  سبيعة ائهتمام بالشؤون المحمية 
تططططم تحديططططد فلططططات التصططططييف وفططططق محططططددات مشططططكمة الدراسططططة وأبعططططاد األسططططلمة البحثيططططة 

، وشمل  لطك فلطات المرطمون )مطا ا قيطل(، فقطد شطممت: حجطم ائهتمطام بالشطؤون واتجاهاتها
المحميطططة،  وروعطططج فيهطططا شطططروس تحقطططق الصطططدق الميهجطططي، وأهمهطططا الشطططمولية بمعيطططج فلطططات 
شاممة تحتوى أي مطادة فطي المحتطوى، وائسطتقاللية بمعيطج فلطات وارطحة ومحطددة ئ مجطال 

ظطام التصطييف المتبطع باعجابطة عطن أسطلمة الدراسطة لمتداخل بييها، والكفا ة بمعيج أن يقطوم ي
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بكفطططا ة وبالتفصطططيل، وعمطططج هططط ا األسطططا  ورطططعت التعريفطططات اعجراليطططة لكطططل فلطططة تصطططييف 
 وصممت استمارة التحميل 

 فدق وثبات أداة جمع البيانات 
تم عرح استمارة تحميل المحتوي عمج ستة محكمطين مطن الخبطرا  والمتخصصطين فطي 

وعمططم اجتمططاج التيميططة وميططاه  البحططث لتحكيمهططا ، وهططم ييتمططون إلططي كططل ائتصططال واععططالم 
مطن : جامعطة الكويططت بالكويطت وجامعططة حمطوان وجامعططة القطاهرة بجمهوريططة مصطر العربيططة ، 
و لططك لمتحقططق مططن أن األداة تقططي  بشططكل صططادق وماللططم مططا ورططعت لقياسططس   والمحكمططون 

م المجطائت بكميططة الخدمطة ائجتماعيططة هطم : األسططتا  الطدكتور مططدحت أبطو اليصططر رلطي  قسطط
بجامعة حموان ، األسطتا  الطدكتور صطفوت العطالم بكميطة اععطالم بجامعطة القطاهرة ، والطدكتورة 

والطدكتور فطواا العيطاي أسطتا  ,  ايجي كاظم مصسفي مدر  بكميطة اععطالم بجامعطة القطاهرة
لططدكتور خالططد الشططالل مسططاعد فططي قسططم ائجتمططاج والخدمططة ائجتماعيططة بجامعططة الكويططت، وا

أسططتا  مسططاعد فططي قسططم ائجتمططاج والخدمططة ائجتماعيططة بجامعططة الكويططت، والططدكتورة ميططاور 
   الراجحي في قسم اععالم بجامعة الكويت 

ولقيططا  الثبططات والطط ي يقصططد بططس قيططا  اسططتقاللية المعمومططات عططن أدوات القيططا ، تططم 
التططططي سططططيتم دراسططططتها  اختيططططار عييططططة تجريبيططططة مططططن محتططططوي أو مرططططمون بعططططح الصططططحف

وتحميمها، وبعد فترة من الامن تم إعادة تحميل العييطة  اتهطا، ووجطد اتسطاقا كبيطرا ومقبطوئ فطي 
اليتال ، وعيية أخرى تم تحميمها من قبل باحطث آخطر، وتطم تسبيطق معادلطة )هولسطتي( ووجطد 

 % وهو معدل جيد 99معدل ائتساق 
 تحميل النتائج 

موقططع المططادة، وكطط لك مططن حيططث الططدعم بالصططور، ويططوج  مططن حيططث أوال: موقااع المااادة:
 الصطططحف فطططي الطططواردة البيايطططات عمطططج اعتمطططاداالمطططادة الصطططحفية، ووفقطططا ألسطططموب المعالجطططة 

 ائجتمطططاعي لمواقطططع ياقمطططة باعتبارهطططا والسياسطططة، القطططب ، العطططام، الطططرأي جريطططدة مثطططل الكويتيطططة
 الكويتي 
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 (1جدول رقم )
 قة بموضوع ظاهرة حمل السالح بالفحف المدروسةنسبة المواد الفحفية المتعم

 النسبة العدد الفحيفة
 %00 052 الرأي العام
 %4 50 591 السياسة
 %4 24 299 القبس
 %011 0020 المجموع

( أن يسططبة المططواد الصططحفية بصططحيفة السياسططة مططن عييططة 0يترطط  مططن الجططدول رقططم )
تميهطططا صطططحيفة الطططرأي العطططام بيسطططبة  %(،4 50الدراسطططة قطططد احتمطططت المرتبطططة األولطططي بيسطططبة )

 %( 4 24%(، وأخيرا صحيفة القب  بيسبة )00)
 ثانيا: اإلجابة عن تساؤالت الدراسة

مطا أوجطس الشطبس وائخطتالف لمصطحف الكويتيطة لمورطوج ظطاهرة  اإلجابة عن السؤال األول:
 لدجابطططة عطططن هططط ا التسطططاؤل تطططم اسطططتخراج التكطططرارات حمطططل السطططالح مطططن المطططادة الصطططحفية؟

واليسطب الملويططة لممططادة الصطحفية لمورططوج ظططاهرة حمطل السططالح فططي صطحف )الططرأي العططام، 
السياسططة، القططب ( فططي الصططفحة األولططج، والصططفحة الداخميططة و الصططفحة األخيططرة، والجططدول 

 : ( يظهر  لك2رقم )
 (2جدول رقم )

 موقع المادة  المتعمقة بموضوع ظاهرة حمل السالح في الفحف المدروسة
المبدة المتعلقت بمعبلجت ظبهرة حمل موقع 

 السالح

النسبت  الصحيفت

الرأي  المئويت 

 العبم

 القبس السيبست

 %334 34 334 34 التكرار األولى

% 31% 13% 33% 33% 

 %399 339 134 334 التكرار الداخليت

% 31% 33% 39% 33 % 

 %33 34 34 33 التكرار األخيرة

% 3% 3% 3% 3% 

 %3333 339 394 133 التكرار المجموع

% 344% 344% 344% 344% 
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( أن التاسيطة الصطحفية لمورطوج ظطاهرة حمطل السطالح فطي 2يظهر مطن الجطدول رقطم )
الصططططحف المدروسططططة فططططي الفتططططرة المحططططددة لمدراسططططة كايططططت فططططي الصططططفحات الداخميططططة بيسططططبة 

%(، ثطم الصطفحة 24)%( من المواد المحممة، تالها بعد  لك الصفحة األولطج وبيسطبة 10)
 %( 5األخيرة بيسبة )

ويالحظ أن الصفحات الداخمية هطي األكثطر تخصيصطا لمعالجطة مورطوج ظطاهرة حمطل 
السططالح فططي الصططحف المدروسططة أما تاسيططة الصططحف لمورططوج ظططاهرة حمططل السططالح فططي 
الصفحات الداخمية مقارية بعدد المواد الميشورة في كطل صطحيفة، فتشطير البيايطات فطي يفط  

( إلج أن صحيفة القب  األكثطر تاسيطة فطي هط ا الصطفحات الداخميطة، حيطث 2دول رقم )الج
%(، ثطططم صطططحيفة السياسطططة 10%(، تميهطططا صطططحيفة الطططرأي العطططام بيسطططبة )19بماطططت يسطططبتها )

 %( 64بيسبة )
أمطططا التاسيطططة الصطططحفية فطططي الصطططحف المدروسطططة فطططي الصطططفحة األولطططج لكطططل صطططحيفة 

، فقطططد احتمطططت صطططحيفة السياسطططة المرتبطططة األولطططج بيسطططبة مقاريطططة بعطططدد المطططواد الميشطططورة فيهطططا
%(، وأخيططرا صططحيفة 20%(، تمتهططا صططحيفة الططرأي العططام فططي المرتبططة الثاييططة وبيسططبة )00)

 %( 01القب  بيسبة )
أما التاسية الصحفية لمصحف المدروسة باليسبة لمصفحة األخيرة مقاريطة بعطدد المطواد 

مططت جميططع الصططحف الكويتيططة اليسططبة المشططتركة الصططحفية الميشططورة فططي كططل صططحيفة فقططد احت
 %( في معالجة ظاهرة حمل السالح في صفحاتها األخيرة 5وهي )

 اإلجابة عن السؤال الثاني:
ما أوجس الشبس وائختالف لمصحف الكويتية لموروج ظطاهرة حمطل السطالح مطن حيطث 

 ظهورها بالصور؟
 : ( يور   لك0والجدول رقم ) 
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 (3جدول رقم )
 الدعم بالفور لموضوع ظاهرة حمل السالح في الفحف المدروسة

%( مططن المططواد الصططحفية التططي تياولططت مورططوج 11( أن )0يترطط  مططن الجططدول رقططم )
ظاهرة حمل السالح كايت ظطاهرة بالصطور والتطي تورط  األشطكال المختمفطة لمسطالح ومطدي 

المياسطبات كطاألعرا  أو الصطيد خسورتطس عيطد األفطراد فطي المجتمطع فطي حالطة اسطتعمالس فطي 
%( لطم 20أو المآسي الياتجة عيد اسطتخدام السطالح بطين األصطدقا ، وبقيطة المطواد ويسطبتها )

تكططن مدعومططة بالصططور حيططث احتمططت صططحيفة الططرأي العططام المرتبططة األولططج فططي دعططم المططواد 
%(، تميهططططا صططططحيفة 94الصططططحفية التططططي تياولططططت ظططططاهرة حمططططل السططططالح بالصططططور بيسططططبة )

%(، و لطك مقاريطة بعطدد المططواد 69%(، وأخيطرا صطحيفة القطب  بيسطبة )16ياسطة بيسطبة )الس
 الصحفية في كل صحيفة عمج حدة 

أما باليسبة لممواد غير المدعومة بالصور فقطد جطا ت صطحيفة القطب  بالمرتبطة األولطج 
%(، وأخيطططططرا الطططططرأي العطططططام بيسطططططبة 25%(، تمتهطططططا صطططططحيفة السياسطططططة بيسطططططبة )00بيسطططططبة )

و لك مقارية بعدد المواد الصحفية المتعمقة بتاسية أحداث حمل السالح فطي كطل  %(،04)
 صحيفة عمج حدة 

 اإلجابة عن السؤال الثالث: 
ما أوجس الشبس وائختالف لمصحف الكويتية لمورطوج ظطاهرة حمطل السطالح تبعطا ليطوج 

 : ( يور   لك5المادة الصحفية؟ والجدول )
 

التكرارات والنسب  الفحيفة الدعم  بالفور
المئوية لمفحف 

 الثالث
 القبس السياسة الرأي العام

 960 099 011 292 التكرار  مدعومة
% 94% 16% 69% 11% 

 261 91 021 41 التكرار غير مدعومة
% 04% 25% 00% 20% 

 0020 299 591 052 التكرار المجموع
% 011% 011% 011% 011% 
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 (4جدول رقم )
 حفية تبعا لنوع المادة الفحفية المتعمقة بموضوعتو يع المواد الف

 ظاهرة حمل السالح في الفحف المدروسة 
 % التكرار نوع المادة

 %16 59 441 خبر
 %04 00 024 تقرير
 %9 9 011 تحقيق
 %5 20 251 مقال
 %56 5 41 تعميق

 %9 5 46 حديث فحفي
 %011 0020 المجموع

احتطططل المرتبطططة األولطططج فطططي جميطططع الصطططحف ( أن الخبطططر 5يترططط  مطططن الجطططدول رقطططم )
%(، ثططططم فططططي المرتبططططة الثالثططططة 5 20%(، يميططططس المقططططال بيسططططبة )16 59المدروسططططة بيسططططبة )
%(، 9 5%(، يميططس فططي المرتبططة الرابعططة الحططديث الصططحفي بيسططبة )04 00التقريططر بيسططبة )

%(  وحططططول التاسيططططة الصططططحفية لمصططططحف 56 5وفططططي المرتبططططة الخامسططططة التعميططططق بيسططططبة )
مدروسططة حسططب اليططوج الصططحفي المسططتخدم مقاريططة بعططدد المططواد الصططحفية المتعمقططة بظططاهرة ال

( 5حمل السالح في كل صحيفة عمج حدة، فقطد جطا ت اليتطال  كمطا يظهرهطا الجطدول رقطم )
 كالتالي:

%(، تمتهطططا صطططحيفة 15 60احتمطططت صطططحيفة السياسطططة المرتبطططة األولطططي بيسطططبة )الخبااار:-1
 %( 6 02را صحيفة الرأي العام بيسبة )%(، وأخي9 52القب  بيسبة )

%(، تمتهطططا صطططحيفة 9 00احتمطططت صطططحيفة السياسطططة المرتبطططة األولطططج بيسطططبة ) التقريااار:-2
 %( 04 4%(، وفي المرتبة األخيرة صحيفة القب  بيسبة )2 00الرأي العام بيسبة )

أي %( تمتهطا صطحيفة الطر 5 04احتمت صحيفة القب  المرتبطة األولطج بيسطبة ) التحقيق:-3
 %( 4 4%(، وأخيرا صحيفة السياسة بيسبة )6 9العام بيسبة )

%(، تمتهططا صططحيفة 14 02احتمططت صططحيفة الططرأي العططام المرتبططة األولططج بيسططبة )المقااال:-4
 %( 19 04%(، وأخيرا صحيفة السياسة بيسبة )2 22القب  بيسبة )
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متهطططا صطططحيفة %(، ت9 9:احتمطططت صطططحيفة الطططرأي العطططام المرتبطططة األولطططج بيسطططبة )التعمياااق-5
 %( 04 2%(، ثم صحيفة السياسة بيسبة )96 0القب  بيسبة )

%(، تمتهططططا 0 01احتمطططت صطططحيفة القطططب  المرتبطططة األولطططج بيسطططبة )الحاااديث الفاااحفي:-6
 %( 00 2%(، ثم صحيفة السياسة بيسبة )5 4صحيفة الرأي العام بيسبة )

 اإلجابة عن السؤال الرابع: 
الصطططحف المحميطططة اليوميطططة الكويتيطططة الميشطططورة بالماطططة مطططا أوجطططس الشطططبس وائخطططتالف بطططين 

العربيططططة فططططي مططططدى إسططططهامها لمعالجططططة مورططططوج ظططططاهرة حمططططل السططططالح مططططن حيططططث أسططططموب 
لدجابططة عططن هطط ا التسططاؤل تططم اسططتخراج التكططرارات واليسططب الملويططة التططي تعططال   المعالجططة؟

حيطث أسطموب  موروج ظاهرة حمل السالح في صحف )الرأي العام، السياسة، القب ( مطن
 ( يورحان  لك 6( و)4المعالجة، والجدولين أرقام )

 (5جدول رقم )
 تو يع المواد الفحفية حسب أسموب المعالجة لموضوع ظاهرة حمل السالح في الفحف المدروسة

 % التكرار أسموب المعالجة
 %4 06 501 سرد
 %9 01 210 حوار
 %9 06 091 تحميل
 %4 29 021 مختمط
 %011 0020 المجموع

( أن أسموب السرد في المعالجة الصطحفية لمورطوج ظطاهرة 4يتر  من الجدول رقم )
%( ، يميططس 4 06حمططل السططالح فططي الصططحف المدروسططة قططد أحتططل المرتبططة األولططي بيسططبة )

%(، ثططططم أخيططططرا التحميططططل 9 01%(، ثططططم الحططططوار بيسططططبة )4 29األسططططموب المخططططتمس بيسططططبة )
 %( 9 06بيسبة )
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 (6جدول رقم )
 التكرارات والنسب المئوية ألسموب المعالجة لممواد الفحفية التي تناولت 

 موضوع ظاهرة حمل السالح في الفحف المدروسة
 أسموب المعالجة

 
التكرارات والنسب  الفحيفة

 القبس السياسة الرأي العام المئوية
 501 61 029 204 التكرار سرد

% 41 1% 26 2% 02 14% 06 4 % 
 502 52 87 87 التكرار حوار

% 2781% 50807% 22881% 2888% 

 280 80 52 22 التكرار تحليل

% 2588% 8855% 51801% 2188% 

 150 58 528 81 التكرار مختلط

% 2888% 5585% 2588% 5782% 

 2252 508 577 555 التكرار المجموع

% 200% 200% 200% 200% 

%( مططن المططواد الصططحفية التططي تياولططت 4 06أن )( إلططج 6تشططير بيايططات الجططدول رقططم )
مورطوج ظططاهرة حمططل السططالح فططي الصططحف المدروسططة كططان سططردا، تططالا فططي المرتبططة الثاييططة 

%(، وأخيططططرا أسططططموب 9 01%(، تططططالا الحططططوار بيسططططبة )4 29األسططططموب المخططططتمس بيسططططبة )
وحطططططول األسطططططموب الصطططططحفي المسطططططتخدم فطططططي معالجطططططة المطططططواد  %( 9 06التحميطططططل بيسطططططبة )

الصطططحفية مقاريطططة بعطططددها الميشطططور فطططي كطططل صطططحيفة عمطططج حطططدة، فقطططد جطططا ت اليتطططال  كمطططا 
 ( كالتالي:6أظهرها الجدول رقم )

أسططموب السططرد:احتمت صططحيفة الططرأي العططام المرتبططة األولططج باسططتخدام هطط ا األسططموب فططي -0
%(، تمتهطططا 1 41معالجتهطططا لممطططواد الصطططحفية المتعمقطططة بظطططاهرة حمطططل السطططالح وبيسطططبة )

 %( 2 26%(، وأخيرا صحيفة السياسة بيسبة )14 02فة القب  بيسبة )صحي

أسطموب الحوار:احتمططت صططحيفة السياسططة المرتبططة األولططج فططي اسططتخدام هطط ا األسططموب فططي -2
%(، تمتهطططا 19 21معالجطططة المطططواد الصطططحفية المتعمقطططة بظطططاهرة حمطططل السطططالح وبيسطططبة )

 %( 96 00لقب  بيسبة )%(، وأخيرا صحيفة ا0 09صحيفة الرأي العام بيسبة )

أسططموب التحميل:جططا ت صططحيفة القططب  فططي المرتبططة األولططج باسططتخدام هطط ا األسططموب فططي -0
%(، تمتهططططا صططططحيفة الططططرأي العططططام بيسططططبة 16 50معالجططططة موادهططططا الصططططحفية وبيسططططبة )

 %( 22 9%(، وأخيرا صحيفة السياسة بيسبة )9 02)
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ة األولطططج فطططي اسطططتخدامها هططط ا األسطططموب المختمس:جطططا ت صطططحيفة السياسطططة فطططي المرتبططط-5
األسطططططموب فطططططي معالجطططططة موادهطططططا الصطططططحفية المتعمقطططططة بظطططططاهرة حمطططططل السطططططالح وبيسطططططبة 

%(، وأخيططططرا صططططحيفة القططططب  9 01%(، تمتهططططا صططططحيفة الططططرأي العططططام وبيسططططبة )5 55)
 %(   9 02بيسبة )

  مناقشت نتائج اندراست
صطططحف المدروسطططة أشطططارت يتطططال  الدراسطططة الحاليطططة إلطططج أن الصطططفحات الداخميطططة فطططي ال

كايت األكثر تاسية والتي جا ت بصياة تعارديس والتوجيس لمرأي العام لمعالجطة ومكافحطة 
ظططاهرة حمططل السططالح ومططدي خسورتططس عمططي أفططراد المجتمططع الكططويتي ، باعرططافة أن تسططميم 

%( باليسططبة لصططحيفة القططب ، تميهططا صططحيفة 19السططالح رسططالة وفططا  ووئ  لمططوسن بيسططبة ) 
%(  أن الصططفحات الداخميططة 64%(، ثططم صططحيفة السياسططة بيسططبة )10بيسططبة ) الططرأي العططام

هي األكثر تخصيب الموقع المطادة فطي الصطحيفة والط ي جطا  بصطياة التوجيطس لمطرأي العطام 
لمعالجة ومكافحة ظاهرة حمل السالح، إرافة إلج أن الصحف المدروسطة تقطوم بتوايطع مطا 

يعطة المطادة، وأهميتهطا  وتتفطق هط ا اليتيجطة تيشرا من مواد صطحفية بطين صطفحاتها حسطب سب
مططع مططا جططا  فططي يتططال  دراسططة الاامططدي التططي جططا  فيهططا أن معظططم المططادة الصططحفية المتعمقططة 
باألحطططططداث اعرهابيطططططة وحمطططططل السطططططالح كايطططططت تيشطططططر فطططططي الصطططططفحات الداخميطططططة )الاامطططططدي، 

2111 ) 
% مططن موقططع 00أمططا باليسططبة لمصططفحات األولططي، فقططد أشططارت صططحيفة السياسططة بيسططبة 

المادة في الصحيفة لمرأي العام لمعالجة ومكافحة ظاهرة حمل السالح تميها صطحيفة الطرأي 
%  ويمكطن إرجطاج ايخفطاح تمطك اليسطب 01%، ثطم صطحيفة القطب  بيسطبة 20العطام بيسطبة 

الملوية  إلج محدودية الصطفحة األولطج، أمطا باليسطبة لمصطفحات األخيطرة لمجرالطد الثالثطة فقطد 
يسطططبة المشطططتركة واألقطططل فطططي استعرارطططها ومياقشطططتها لمورطططوج معالجطططة ومكافحطططة أخططط ت ال

ظططططاهرة حمططططل السططططالح بحيططططث أن الصططططفحات األخيططططرة تخصططططب فططططي الاالططططب فططططي معظططططم 
 الصحف لممواد الصحفية الخفيفة وبعح اععاليات التجارية 

لقططد جططرى العططرف الصططحفي عمططج أن تكططون الصططفحة األولططج مخصصططة ألهططم األخبططار 
إثططارة مهمططا اختمفططت أيواعهططا والتططي دلمططت عميهططا الدراسططات بططون الصططفحة األولططج أهططم  وأشططدها

صفحات الصحيفة تميها الصفحة األخيرة ثم الصفحة الثالثطة ثطم صطفحتا الوسطس )الحوشطان، 
( ، وحيطططث أن يتططططال  الدراسططططة الحاليططططة قطططد أورططططحت أن التاسيططططة الصططططحفية لعططططالج 2112

هططططا عمططططي األفططططراد وأمططططيهم فططططي المجتمططططع الكططططويتي ومكافحططططة ظططططاهرة حمططططل السططططالح وخسورت
والميشطططورة فطططي الصطططفحات الداخميطططة كايطططت أعمطططج تكطططرارا فطططي الصطططحف المدروسطططة وبيسطططبة 
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%(، وهطططي يسطططبة عاليطططة جطططدا وهطططي بططط لك تتفطططق مطططع مطططا جطططا  فطططي دراسطططات كطططل مطططن : 19)
 (في أهمية اععالم األميطي بويطس ئ2114( وشعبان) 0991(  وعبداهلل )2114الحوشان) 

يقططف عيططد حططد يقططل المعمومططات األمييططة الصططادقة إلططج الجمهططور فقططس، بططل يسططعج إلططج تططوثير 
وعططططي أميططططي يثططططري الططططروح المعيويططططة والماديططططة بكططططل مقومططططات اليجططططاح التططططي تكفططططل ائلتططططاام 

 بالتعميمات واأليظمة من أجل أمن وسالمة اعيسان في شتج مجائت الحياة  
%( مطن 11ة بالصطور فقطد  أظهطرت اليتطال  أن )أما باليسبة لممواد الصطحفية المدعومط

المططواد الصططحفية لمصططحف الثالثططة المتعمقططة بمورططوج ظططاهرة حمططل السططالح كايططت مدعومططة 
بالصور والتي تورط  األشطكال المختمفطة لمسطالح ومطدي خسورتطس عيطد األفطراد فطي المجتمطع 

آسطي الياتجطة في حالطة اسطتعمالس بطدون تطرخيب فطي المياسطبات كطاألعرا  أو الصطيد أو الم
عيد استخدام السالح بين األصدقا ، مما يدل عمطج إدراك المسطلولين فطي الصطحف ألهميطة 
الصورة في عممية ائتصطال مطع القطارئ حيطث أن الصطور تعسطي تورطيحا ومصطداقية أكبطر 

 لمواقعة  
كطط لك أشططارت يتططال  الدراسططة الحاليططة إلططج أن الخبططر قططد احتططل المرتبططة األولططج فططي يططوج 

%(، تططالا المقططال بيسططبة 16 59لصططحفية المقدمططة فططي ظططاهرة حمططل السططالح بيسططبة)المططادة ا
%(، وأخيططرا 9 5%(، فالحططديث الصططحفي بيسططبة )04 00%(، ثططم التقريططر بيسططبة )5 20)

 %( 56 5التعميق بيسبة )
ومع التسطميم بوهميطة الخبطر فطي الصطحافة المعاصطرة بويطس يمثطل الفرصطة األولطج لمقطارئ 

وأدق وأشططمل عمططج المعسيططات المعرفيططة ايليططة لمحططدث  وعمططج رططو  لمتعططرف بشططكل أكمططل 
 لك يمكن القول أن الخبطر الصطحفي أصطب  يسطهم مسطاهمة فاعمطة فطي تكطوين وعطي القطرا ، 
ويمكطططن إرجطططاج  لطططك إلطططج أن الخبطططر يسطططتهدف جميطططع فلطططات القطططرا ، حيطططث يمتطططاا بالسطططهولة، 

جططا  فططي يتططال  دراسططة ايغططا  والبسططاسة، واعيجططاا فططي عررططس  وتتفططق هطط ا اليتيجططة مططع مططا
( حيططث أشططارت إلططج سططيسرة الططيمس اعخبططاري بالصططحف اليوميططة العربيططة، وسططيسرة 2115)

الوظيفطططة اعخباريطططة عمطططج التاسيطططة التطططي تقطططدمها هططط ا الصطططحف فطططي معالجطططة ظطططاهرة حمطططل 
 السالح 

وجا  المقال في المرتبة الثايية في اليوج الصحفي المستخدم في معالجطة ظطاهرة حمطل 
%(  حيططث يعططد المقططال األداة الصططحفية التططي تعبططر عططن آرا  كتابهططا 5 20لسططالح بيسططبة )ا

في الموروعات األميية التي تشال الرأي العام المحمطي مطن خطالل شطرح األحطداث الجاريطة 
وتفسططيرها، والتعميططق عميهططا، بمططا يكشططف عططن أبعادهططا ودئئتهططا المختمفططة وجا  فططي المرتبططة 
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%( وهططط ا يعسطططي التقريطططر أهميطططة فطططي الصطططحافة اعخباريطططة 04 00) الثالثطططة التقريطططر بيسطططبة
 المعاصرة،ويعد التقرير مادة صحفية مهمة لتيمية الوعي األميي 

أظهرت يتال  الدراسة أيرا بون أسموب السرد في المادة الصطحفية حطول ظطاهرة حمطل 
بة %(، يميطططططس األسطططططموب المخطططططتمس بيسططططط4 06السطططططالح قطططططد احتطططططل المرتبطططططة األولطططططج بيسطططططبة )

%(، ممططا 9 06%(، وأخيططرا أسططموب التحميططل بيسططبة)9 01%(، ثططم الحططوار بيسططبة )4 29)
يعيططي تفاوتططا فططي وجهططات يظططر القططالمين عمططج هطط ا الصططحف وبالتططالي أصططب  المسمططوب فهططم 
هططط ا الظطططاهرة، ومعالجتهطططا، وورطططع حمطططول واقعيطططة وميسقيطططة لهطططا، وهطططو مطططا يميطططا المورطططوج 

ورات والتايططرات التططي تحططدث فططي مختمططف جوايططب األميططي بشططكل عططام، ويجسططد جميططع التسطط
الحيططاة وهطططو مطططا يتوافطططق مططع مطططا توصطططمت إليطططس يتطططال  الدراسططة مطططن احطططتالل الخبطططر الصطططحفي 
المرتبطططة األولطططج، حيطططث الخبطططر الصطططحفي فطططي الاالطططب يسطططتخدم أسطططموب السطططرد أن الوظيفطططة 

القططارئ، األساسططية لدعططالم المقططرو  )الصططحف( هططو تقططديم مططواد موجهططة فططي األسططا  لطط هن 
بهططدف تعميططق وعيططس، وايططادة ثقافتططس، ورفططع مسططتواا ائسططتيعابي، وقدرتططس عمططج إدراك الوقططالع 
واألحططداث والتسططورات بوسططموب بسططيس لعططرح المعمومططات وتحميمهططا، وكططل مططا مططن شططويس أن 
يكططططون قياعططططات لططططدى القططططارئ باتخططططا  موقططططف سططططمبي تجططططاا ظططططاهرة حمططططل السططططالح )عجططططوة، 

2104   ) 

 خالصت 
عالمي متاايد مفادا أن البيايات التي تتميا بالدقطة فيمطا يتعمطق بمطدى جميطع  ثمة إدراك

أشطططكال حمطططل السطططالح ومسطططتواها و أسطططبابها تمثطططل أمطططرا غايطططة فطططي األهميطططة فطططي سطططبيل رسطططم 
السياسططات وتسططوير اسططتجابات مبرمجططة ومراقبططة التسططور  يططرتبس عيططف حمططل السططالح بشططكل 

ج سريطططق تحقيطططق أهطططداف اعيماليطططة ل لفيطططة وثيطططق بيتطططال  تيميطططة سطططمبية وتسطططور بسطططي  عمططط
(Geneva Declaration 2011, p. 145  وعمج مطدى السطيوات القميمطة المارطية ، أدى   )

ايادة معدئت عيف حمل المسم  يمثل تهديدا لمتيمية واألمن في سمسطمة واسطعة مطن الطدول 
هرة حمطططل والمطططدن والمطططواسيين إلطططج بطططروا بريطططام  عمطططل عطططالمي مطططن أجطططل الوقايطططة مطططن ظطططا

 السالح و الحد ميها  

 تىصياث 
فططي رططو  مططا سططبق فكيططس يمكططن تقططديم مجموعططة مططن التوصططيات التططي فططي حططال تيفيطط ها 
وائهتمام بتسبيقها يمكن أن تسطاهم فطي مواجهطة ظطاهرة حمطل السطالح عمطي مسطتوي الوقايطة 

 والعالج لها أو عمي أقل تقدير التخفيف من حدتها، هي كالتالي : 
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هتمطططام بطططاععالم األميطططي عمطططج مسطططتوى الصطططحافة المحميطططة كاممطططة، عبطططراا دورا ايطططادة ائ-0
المهم في مكافحة حمل السالح، و لك بتخصطيب مسطاحة أكبطر فطي الصطفحات األولطج 

 واألخيرة 

اسططتخدام أكثططر مططن يططوج صططحفي فططي معالجططة أحططداث حمططل السططالح، وهطط ا يحتططاج إلططج -2
 ة إعالميا وأمييا مايد من ائهتمام بالكوادر الصحفية المؤهم

ايططادة التركيططا عمططج مططا تخمفططس األعمططال المسططمحة مططن خسططالر ماديططة وبشططرية، و لططك مططن -0
 خالل دعم المواد الصحفية بالصور المعبرة 

تخصيب مساحات لممواد الصحفية المتعمقة بوحطداث حمطل السطالح تتياسطب مطع أهميطة -5
 قوج الحدث ه ا األحداث، باح اليظر عن قربها وبعدها من تاريخ و 

رطرورة عمطل خسطة شططاممة لمشطروج جمطع األسططمحة فطي الكويطت و لططك توافقطا مطع إعططالن -4
جييطططف عطططن العيطططف المسطططم  والتيميطططة، والططط ي يمثطططل اععطططالن مبطططادرة دبموماسطططية عاليطططة 

دولطة وهطي مصطممة لطدعم الطدول والمجتمطع  011المستوى تطم التوقيطع عميهطا مطن جايطب 
موسطططة فطططي العطططب  المطططالي لمعيطططف المسطططم  بحمطططول المطططديي بهطططدف تحقيطططق تخفيرطططات مم

  2104العام 

رطططرورة عمططططل قاعططططدة بيايطططات إحصططططالية مشططططتركة لرصططططد العيطططف المسططططم  بكافططططة أيططططواج -6
السطططالح المسطططتخدم بمشطططاركة كافطططة القساعطططات الحكوميطططة والخطططاب و لطططك بهطططدف جمطططع 

فلططططة وتحميططططل البيايططططات بصططططورة ميهجيططططة مخسسططططة وميظمططططة لمعرفططططة يوعيططططة األسططططمحة وال
 العمرية واليوج لتستخدم كودوات لمرصد واألبحاث مثل مراصد )الجرالم والعيف( 

ررورة قيام جوئت إلج المدار  الحكومية والخاصة من قبل رجال األمن والمختصطين -1
بعمططم ائيحططراف والجريمططة لتقططديم بططرام  وورن عمططل تتعمططق بمططدى خسططورة حمططل السططالح 

تخدام األسطططططمحة ، و لطططططك بطططططالتركيا عمطططططج السطططططالب وايثطططططار السطططططمبية الياجمطططططة بعطططططد اسططططط
والسالبططات فططي مراحططل الدراسططية المتوسططسة والثايويططة والجامعيططة باعتبططارهم الجيططل القططادم 
فططي مرحمططة البيططا  اعيسططايي لمتيميططة المسططتدامة وتخفيططف حططدة العيططف المفظططي ، الجسططدي 

 ياث والعيف اليفسي في حالة المشاجرات السالبية باليسبة لم كور واع

تركيا وسالل اععالم المرلية والسمعية بسرح برام  اجتماعية تتعمق بالمشاكل الواقعيطة -9
المختمفطططة مطططن مخالفطططات سطططموكية وئسطططيما العيطططف المسطططم  بحيطططث يطططتم اسطططتهداف األسطططرة 
وأوليا  األمور بتحقيق الوعي الثقافي تجطاا مشطكمة حمطل السطالح ، أو بقطا  السطالح فطي 
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خسورة كبيرة ألفراد األسرة بحد  اتها وايعكاساتها الخسيرة بعطد  لطك  الميال وال ي يشكل
 عمج المجتمع الخارجي 

عمططططل دورات مكثفططططة بططططين مختمططططف قساعططططات الدولططططة وئسططططيما واارة الداخميططططة بميتسططططبيها -9
الرططباس واألفططراد بمختمططف الرتططب العسططكرية وتفاعمهططا مططع المختصططين والخبططرا  والططدكاترة 

و المعاهد العممية المتخصصة لمياقشة قرطايا ائيحطراف والجريمطة في جامعة الكويت أ
بهطططططدف تيطططططوير وتبصطططططير العطططططاممين فطططططي واارة الداخميطططططة بكيفيطططططة التعامطططططل مطططططع الحطططططائت 
اعيحرافية واعجرامية وتفهم مواسن الخمل بالشطخب الميحطرف عطن سريطق المحارطرات 

 الجريمة وائيحراف  العممية واليقان المشترك وورن العمل مع المختصين في عمم

عططدم التهططاون أو حالططة الالمبططائة مططن قبططل إدارة المططدار  والمدرسططين بوجططود مخالفططات -01
سطططموكية او ايحرافطططات بطططين السطططالب فطططي ائعتطططدا  أو حمطططل السطططالح ورطططرورة تسبيطططق 
العقططططاب المدرسططططي حسططططب المططططوال  واأليظمططططة واعجططططرا ات المتبعططططة و لططططك حفاظططططا عمططططج 

 المدرسة استقرار وامن بيلة 

رطططططرورة وجطططططود تشطططططريع قطططططايويي صطططططارم يجطططططرم حمطططططل األسطططططمحة البيرطططططا  والخفيفطططططة  -00
 واستخدامها بالشكل غير القايويي 

رطططرورة ورطططع يظطططم حديثطططة لرصطططد العيطططف المسطططم   هططط ا الطططيظم يجطططب أن تقطططوم عمطططج -02
التشططارك بططين القساعططات ويسططتمام الجمططع والتحميططل والتوايططع الميططتظم والميهجططي لمبيايططات 

ول العيف المسم  إما في ظروف الصراعات أو غيرها  وياسطي  لطك التعريطف ثالثطة ح
، يظطططم اعيطط ار المبكطططر عططن الصطططراعات  أيططواج رليسططة مطططن يظططم رصطططد العيططف المسططم :

 Ettangويظطططم مراقبطططة اعصطططابات فطططي الصطططحة العامطططة ) ،  ومراصطططد الجطططرالم أو العيطططف
,2100 ) 

من يظم رصد العيف المسطم  عمومطا مطن خطالل يتم توسي  جميع تمك األيواج الثالثة 
التعاون الوثيق مع الحكومات المحمية واعقميمية والوسيية، وغالبا من خالل الشطراكات بطين 
القسطططاعين الخطططاب والعطططام أو مطططن خطططالل الطططدعم المقطططدم مطططن المطططايحين والميظمطططات الدوليطططة 

أو العيطططف التطططي   ويطططتم توسطططي  مراصطططد الجطططرالم (Gilgen& Tracey ,2011المختمفطططة )
تتعامل مع الجريمة المتصطمة بطالعيف المسطم  بشطكل عطام بهطدف رصطد التوجهطات واأليمطاس 
إما بائسطتياد إلطج الصطحة العامطة أو مصطادر فطرح القطايون والعدالطة الجياليطة  وفطي مجطال 
الصطططططحة العامطططططة، يطططططتم تشطططططكيل يظطططططم مراقبطططططة اعصطططططابات بهطططططدف رصطططططد ائيتشطططططار الوبطططططالي 

 شخاب المميتة وغير المميتة لدصابات بين األ
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