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 ري للدراسةاستفادة الباحثة من اإلطار النظ

النتائج العامة للدراسة

 ( خصائص عٌنة الدراسة التحلٌلٌة1جدول رقم )

إجمالً عدد 
األفالم التً تم 

 تحلٌلها

إجمالً المدة 
الزمنٌة لألفالم 
 التً تم تحلٌلها

متوسط زمن 
 الفٌلم الواحد

إجمالً عدد 
المشاهد التً 

 تم تحلٌلها

متوسط عدد 
المشاهد التً تم 

 تحلٌلها

ل الشخصٌات التً قدمت نموذج البلطجً  النتائج الخاصة بتحٌل
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 ( عدد نماذج البلطجٌة فى كل فٌلم من األفالم عٌنة الدراسة2جدول رقم )

 % عدد نماذج البلطجٌة اسم الفٌلم م

 ( فئات البعد المادي للنموذج1)

 أوالً: نوع النموذج 

 الدراسة( مساحة األدوار التً قام بها نموذج البلطجً فً األفالم عٌنة 3جدول رقم )

 % ك مساحة الدور
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 ثانٌاً: المرحلة العمرٌة للنموذج
 ( المرحلة العمرٌة لنموذج البلطجً فً األفالم عٌنة الدراسة4جدول رقم )

 % ك المرحلة العمرٌة

 %100 21 المجموع

 ثالثاً: المستوى االقتصادي للنموذج
 ( المستوى االقتصادي لنموذج البلطجً فً األفالم عٌنة الدراسة5جدول رقم )

 % ك المستوى االقتصادي

 %100 21 المجموع
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 رابعاً: طبٌعة المسكن الذي ٌسكنه نموذج البلطجً
 ( طبٌعة مسكن نموذج البلطجً فً األفالم عٌنة الدراسة6جدول رقم )

 % ك طبٌعة المسكن

 %100 21 المجموع

 خامساً: المستوى التعلٌمً لنموذج البلطجً
 ( المستوى التعلٌمً لنموذج البلطجً فً األفالم عٌنة الدراسة4جدول رقم )

 % ك المستوى التعلٌمً
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 %100 21 المجموع

 سادساً: اللغة التً ٌتحدث بها نموذج البلطجً
 نموذج البلطجً فً األفالم عٌنة الدراسة( طبٌعة اللغة التً ٌتحدث بها 8جدول رقم )

 % ك طبٌعة اللغة التً ٌتحدث بها النموذج

 %100 21 المجموع

 سابعاً: المالمح الشكلٌة لنموذج البلطجً
 ة( المالمح الشكلٌة لنموذج البلطجً فً األفالم عٌنة الدراس7جدول رقم )

 % ك المالمح الشكلٌة

3 14.3 

 %100 21 المجموع
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 ثامناً: الحالة االجتماعٌة لنموذج البلطجً
 ( الحالة االجتماعٌة لنموذج البلطجً فً األفالم عٌنة الدراسة10جدول رقم )

 % ك الحالة االجتماعٌة

4 17.0 

 %100 21 المجموع

 تاسعاً: طبٌعة عمل نموذج البلطجً بمفرده أو ضمن عصابة
 ( طبٌعة عمل نموذج البلطجً ضمن عصابة تتكون من آخرٌن11جدول رقم )

 % ك طبٌعة عمل البلطجً ضمن عصابة

 %100 21 المجموع
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 نموذج( فئات البعد القٌمى لل2) 

 أوالً: طبٌعة العالقات الجنسٌة فى حٌاة النموذج
 ( طبٌعة العالقات الجنسٌة فً حٌاة نموذج البلطجً فً األفالم عٌنة الدراسة12جدول رقم )

 % ك طبٌعة العالقات الجنسٌة فً حٌاة النموذج

 %100 21 المجموع

 ثانٌاً: عالقات النموذج بأسرته
ٌاة نموذج البلطجى فى األفالم عٌنة الدراسة( 13جدول رقم )  طبٌعة العالقات الجنسٌة فى ح

 % ك عالقة النموذج بأسرته

 %100 21 المجموع
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 ثالثاً: عالقات النموذج بالشخصٌات األخرى فً الفٌلم
 ( عالقة نموذج البلطجً بالشخصٌات األخرى فً األفالم عٌنة الدراسة14جدول رقم )

 % ك عالقة النموذج بالشخصٌات األخرى فى الفٌلم

 %100 21 المجموع

 رابعاً: الصورة العامة لنموذج البلطجً التً تبرر له سلوكٌاته
( الصورة التً ٌقدم بها نموذج البلطجً فً األفالم عٌنة الدراسة 15جدول رقم )

 وعالقتها بتبرٌر أفعاله

 % ك أحداث الفٌلمالصورة التً ٌقدم بها البلطجً فً 

 %100 21 اإلجمالً

 خامساً: السمات اإلٌجابٌة للنموذج
 ( السمات اإلٌجابٌة لنموذج البلطجً فً األفالم عٌنة الدراسة16) جدول رقم

 % ك السمات اإلٌجابٌة للنموذج م
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 سادساً: السمات السلبٌة للنموذج
 ( السمات السلبٌة لنموذج البلطجً فً األفالم عٌنة الدراسة14جدول رقم )

 % ك السمات السلبٌة للنموذج م
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 سابعاً: السلوكٌات اإلٌجابٌة للنموذج
 ( السلوكٌات اإلٌجابٌة لنموذج البلطجً فً األفالم عٌنة الدراسة18جدول رقم )

 % ك السمات اإلٌجابٌة للنموذج م

 ثامناً: سلوكٌات النموذج السلبٌة

 ( السلوكٌات السلبٌة لنموذج البلطجً فً األفالم عٌنة الدراسة17جدول رقم )

 % ك السلوكٌات السلبٌة للنموذج م
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( فئات البعد النفسً للنموذج3) 

 أوالً: نوع البلطجً الذي ٌندرج تحته النموذج
 ( نوع البلطجً الذي ٌندرج تحته النموذج المقدم فً األفالم عٌنة الدراسة21جدول رقم )

 % ك نوع النموذج

 ثانٌاً: خبرات العنف لدى النموذج
 ( خبرات العنف لدى نموذج البلطجى فى األفالم عٌنة الدراسة22جدول رقم )

 % ك خبرات العنف م

 (21)ن = 
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 للعنفثالثاً: المبررات التً طرحها الفٌلم التجاه النموذج 
 ( خبرات العنف لدى نموذج البلطجً فً األفالم عٌنة الدراسة23جدول رقم )

 % ك مبررات استخدام العنف م

 (21)ن = 

"

(، 163-161، ص ص 1774) صالح، ،
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 رابعاً: العقاب المتضمن فً الفٌلم للنموذج
 مدى وجود عقاب -أ 

 ( مدى وجود عقاب لنموذج البلطجى فى األفالم عٌنة الدراسة24جدول رقم )

 % ك مدى وجود عقاب

 %100 21 اإلجمالً

 سرعة العقاب -ب
 ( سرعة العقاب لنموذج البلطجً فً األفالم عٌنة الدراسة25جدول رقم )

 % ك سرعة العقاب

 (16)ن = 

 نوع العقاب -جـ
 األفالم عٌنة الدراسة( نوع العقاب لنموذج البلطجى فى 26شكل رقم )

 % ك نوع العقاب
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 (16)ن = 

(11-1، ص ص 2004) عسكر،
 عدد مشاهد العقاب فً الفٌلم إجماالً  -د
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 بالنسبة لدور األسرة 

Abstract 
Artistic Dealing of the Thug Image in Egyptian Movies 

by Rania Said Khudarey 

Experiencing Egyptian cinematic arena since the revolution of January 

25 the appearance of a model thug as one of the models that have been 

submitted strongly in a number of films, and the current study aimed to 

analysis the artistic dealing with thug model in the Egyptian cinema films 

produced after January 25 revolution to reach moral and behavioral 

substance which submitted through it. 

The present study belong to the type of descriptive studies based on 

content analysis on sample of (9) movies which included (21) model of thug 

through it 

the most important results of the study on the thug image is that the 

artistic dealing provides the thug in the form of the male, young, unmarried, 

which is similar in the features of his face and body with the majority of 

Egyptian youth in popular areas, and he is usually intelligent and active 

featured and a number of ethical deviations linked to him, but the films 

presented him neutrality and did not support his actions and showed his 

punishment. 

The study reached a number of recommendations, the most important 

of it that the movie maker should be careful when producing films provide 

negative models in society, such as provide any justification to the thug 

model, even if the motivation to his actions is self-defense and they also 

should focus on the models punishment so that viewers know that for every 

bad act there will be punished, and when they do that, the films will have 

role in spreading awareness among the public. 

Key words: thug- movies - the images. 
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 قائمة المصادر والمراجع
 المصادر العربٌة

العامةدراسات فً اإلعالم الدبلوماسً والعالقات 

البلطجة.. اإلرهاب االجتماعً
الحل اإلخراجً وعالقته بوحدة الموضوع

تأثٌر األفالم المقدمة فً التلٌفزٌون على إتجاه الشباب المصري نحو العنف

المتخصصة وعالقتها بالصورة صورة البطل فً األفالم العربٌة بالقنوات الفضائٌة 
الذهنٌة لدى المراهقٌن

علم النفس اإلعالمً
..ً فً تكنولوجٌا التعلٌمالبحث العلم

صورة البلطجً فً األفالم المصرٌة بالقنوات الفضائٌة وعالقتها بتبنً المراهقٌن بعض 
أنماط السلوك االجتماعً

 1752صورة الصحفً فً األفالم الروائٌة السٌنمائٌة المصرٌة خالل الفترة )من 
م( 2007حتى 

وإدارة األزماتالعالقات العامة بٌن اإلدارة واإلستراتٌجٌةإدارة

تعاطً المخدرات فً السٌنما المصرٌة، دراسة فً الخطاب السٌنمائً المصري

صورة البطل فٌما ٌقدمه مسرح الطفل ومفهوم البطولة لدى طفل المرحلة اإلعدادٌة

صورة المراهق فً السٌنما المصرٌة وعالقتها بمفهوم الذات لدٌه

http://www.alcinema.com/
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دور وسائل اإلعالم فً تشكٌل صورة أمرٌكا فً أذهان الشباب الجامعً المصري

النشأة والتطور -تارٌخ وسائل اإلعالم فً العراق

االتصال ونظرٌاته المعاصره

الرأي العام بٌن التحلٌل والتأثٌر

 المصادر األجنبٌة
1- Branston, Gill and Stafford. Roy. The Media Student Book. London. Ruiledge. 2004.

2- Burton,Graeme.Talking Television: An introduction to the study of television. 

London. Arnold Publishers. 2000.

3- Gooddarg, Waune & Melvilli,Stuart.Research MEthodology: an Introduction". 

Second Edition. Germany. bublished by Juta and Company limited. 2004.  

4- Lugo, Luis and others. American views on Relision. Policies and Public Policy. August 

2008, page 23.

5-MAcquail,Denis and windahl.Communication Model for The Study of Mass 

Communication.London. Longman. 1984. 

 مواقع االنترنت
WWW.ALCINEMA.COM


