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مد اهللا أوال و أخريا ملا وفقين إلیه من احل

 .خري 

وأتقدم بالشكر اجلزیل لألستاذة املشرفة 
سعاد عباس على كل ما قدمته يل الدكتورة 

من توجیهات و إرشادات الجناز هذا العمل 
. 

كما أتقدم بالشكر لكل أساتذتي ولكل 
أعضاء جلنة املناقشة , وأخص بالذكر كل 

األستاذ دبلة واألستاذ العقيب األزهر من 
عبد العايل و األستاذ أوذاینیة عمر و 
األستاذ قبقوب عیسى واألستاذ زمام نور 

 ن و األستاذ زوزو رشید.الدی
كما ال یفوتين أن أشكر األستاذ شویكات 

حممد واألستاذ بكاي میلود واألستاذ جوادي 
یوسف , وكل من قدم يل ید املساعدة من 
عمال املكتبات , وعمال إذاعة اجللفة 

 .خاصة املدیرة قاسم رشیدة 
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  المقدمة 
تواجھ المجتمعات بفعل التغیرات السریعة المصاحبة للتغیرات التكنولوجیة           

االجتماعیة التي تھدد االستقرار والتماسك  المشكالتواالختراعات الحدیثة , مجموعة من 

االجتماعي , والتي تعبر عن اختالل في أداء وظائف في المجتمع  ، نتیجة للظروف أو 

ت على بنائھ االجتماعي وأنساقھ المختلفة , وفي مقدمة التغیرات التي طرأت علیھ ، وأثر

ما یواجھھ المجتمع الجزائري من تزاید مقلق لظاھرة الطالق , و تفشي  مشاكله الذھ

تزاید نسبة المشكالت والقضایا  ل ,  وذللبطالة , واستمرار األمیة رغم كل الجھود التي تب

, قد یكون من أھم البناء االجتماعي وضع غیر سو ناتج عن خلل في  في المجتمع یعبر عن

، وحلھا یتطلب وأنساقھ ات بین أفراد المجتمع یعدم إشباع الحاجو السریع  التغیرأسبابھ 

بیرة تساھم فیھ كل مؤسسات المجتمع , ومن أھم ھذه المؤسسات وسائل مجھودات ك

, وتأتي أھمیة وسائل اإلعالم  ع تعقد الحیاة االجتماعیةم یھاازدادت الحاجة إلالتي اإلعالم 

في معالجة ھذه المشكالت و القضایا االجتماعیة للزیادة من الوعي االجتماعي الذي یقلل 

, ومن بین أھم وسائل اإلعالم الحدیثة من اآلثار السلبیة التي تتسبب فیھ ھذه المشكالت 

االجتماعي اتجاه كل لھا وظیفة اجتماعیة أساسیة في المجتمع لتشكیل الوعي  اإلذاعة  التي

ما یھدد تماسك المجتمع , أو یعرقل تنمیتھ وتطوره , فاإلذاعة صارت وسیلة ضروریة 

إلشباع حاجات و تلبیة رغبات المجتمعات الحدیثة خاصة إشباعات االندماج االجتماعي 

بعدة مراحل تطورت اإلذاعة  مرت  التي تتعلق بالمعلومات عن المجتمع وقضایاه  , وقد 

لھا في سلسلة من االختراعات التي قام بھا رجال ظلت أسمائھم منقوشة في سجل من خال

وقد أحدث اكتشاف اإلذاعة  في تغییر الواقع الذي كان , ماختراعاتھھ ساھمت ب لماالتاریخ 

وسیلة للثقافة  توصول المعلومة , وصار تثورة حقیقیة  في المجتمعات و الدول وسھل

تمتع بھا , فأصبح جھاز الرادیو ت تو الممیزات التي أصبحوالتسلیة خاصة مع الخصائص 

موجود في كل بیت , كما تنوعت اإلذاعات وأھدافھا , وتفطنت الدول منذ البدایة ألھمیة 

ھذه الوسیلة , فسخرتھا لخدمة أغراضھا الخارجیة والداخلیة , وصارت اإلذاعة في كثیر 

خارجیة وداخلیة  لبث ما ترید من الدول مؤسسة تابعة للدولة , تستعمل إلغراض 

الحكومات إیصالھ لشعوبھا أو لغیرھا , وتنوعت البرامج التي تبث , كما تنوعت الفنون 

المستعملة لجلب أكبر عدد من الجمھور والـتأثیر فیھ  وفق دراسات قام بھا الكثیر من 

ھ الرأي لإلذاعة من مكانة كبیرة في توجیالعلماء , خاصة بعد ما ثبت حسب دراسات ما 

وقد اھتمت الدول العربیة بھذه الوسیلة أثناء فترة  , العام في المجتمعات والشعوب

االستعمار الستعمالھا كوسیلة إیصال واتصال وتعبئة , وازداد اھتمام ھذه الدول بوسائل 

اإلعالم ومنھا اإلذاعة بعد استقاللھا الستعمالھا كوسیلة للتنمیة ولخدمة سیاسة الحكومات 

یة لھا . والجزائر واحدة من ھذه الدول فقد دخلتھا اإلذاعة في وقت مبكر على ید والدعا

المستعمر , ودخلت على أیدي أبنائھا في أثناء ثورة التحریر الكبرى , ونالت اإلذاعة و 

رجالھا وسام االستحقاق لما قدمتھ من دعم في نضال الشعب الجزائري ضد المستعمر 



    

ار أثناء خروجھ طمس معالمھا وتعطیل استعمالھا , إال أن الفرنسي , وقد حاول االستعم

الجزائر استطاعت بفضل رجالھا أن تسیر جھازھا اإلعالمي رغم الصعوبات , وعملت 

على تعزیز صرح اإلذاعة الوطنیة التي كانت جزء من مؤسسة تضم التلفزیون واإلذاعة 

لفترة طویلة في حالة شبھ الوطنیة  , وانفصال لتصبح اإلذاعة مؤسسة مستقلة  , وظلت 

ركود , ومع تزاید أھمیتھا نظرا لسیاسة االنفتاح العالمي التي صاحبت العولمة , عملت 

الجزائر على تفعیل دور اإلذاعة في المجتمع الجزائري , ودعمت ذلك بإنشاء إذاعات 

  تقریبا .                     من والیات الوطن محلیة في كل والیة 

ذاعات المحلیة والجھویة من قبل الدولة الجزائریة لعدة اعتبارات لقد أنشئت اإل

واستخدمت في األغراض االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة , وصارت وسیلة ترفیھ 

للمجتمع المحلي , و لوظیفة  اإلذاعة المحلیة دور كبیر في استقرار المجتمع وتماسكھ , 

المؤسسات االجتماعیة في معالجة القضایا و  فاإلذاعة المحلیة تتحمل مسؤولیة كغیرھا من

المشكالت االجتماعیة و بإمكانھا ھي خاصة فھم ھذه المشكالت والقضایا في بیئتھا 

االجتماعیة ومعالجتھا داخل إطارھا ونسقھا , كما أنھا تساھم في تنمیة المجتمعات المحلیة 

ي من أجل تحقیق تنمیة لتحسین المستوى وإحداث تغییرات إیجابیة في البناء االجتماع

اجتماعیة وثقافیة , فھي تعتمد على المجتمع المحلي وتعایش قضایاه ومشكالتھ , وھذا ما 

یمیزھا عن  اإلذاعة الوطنیة أو اإلذاعة الدولیة , وھي تعمل لفك العزلة االجتماعیة في 

د المجتمع الوسط المحلي وتنمیة التواصل االجتماعي , وتعزیز المعاییر الجمعیة عند أفرا

التي تمارس نوع من الضبط الذي یحتاجھ المجتمع كلما ازدادت تعقیدات األدوار 

االجتماعیة التي یصاحبھا الزیادة في التفكك االجتماعي , وقد ازدادت أھمیة اإلعالم 

الوطني والمحلي لتعزیز القیم و العادات اإلیجابیة التي تساھم في التماسك االجتماعي 

بث الفضائي المباشر إلى البیوت مما أدى إلى حدوث تغییرات عمیقة وصول الخاصة مع 

في إطار ثقافة العولمة التي تسعى من خالل سالحھا األول وھو ة في القیم االجتماعی

األقل إبعادنا عما ال  ىوسائل اإلعالم المتنوعة لتشكیل مجتمعاتنا حسب ما ترید ، أو عل

" فالتكنولوجیات الحدیثة و التي تعتبر من أھم محركات العولمة تمثل أداة قھر ,  ترید ,

وإن كان تأثیر اإلذاعة المحلیة بسیط مقارنة  . )1(ات تأثیر على فردیة الفرد وھویة األمة"ذ

لك , إال أن ذبالحجم الكبیر للبرامج التي تبثھا الفضائیات والتقنیات والفنیات المستعملة في 

ه الوسیلة اإلعالمیة المحلیة یمكن العمل على تدعیم الروابط االجتماعیة ذل ھمن خال

  وتقویتھا وتأصیل الثقافة العربیة اإلسالمیة القائمة في مجتمعنا ,
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االجتماعیة  عوامل ال المشكالت مما یقلل من آثار العولمة التي تعمل على أن تجعل من 

استقرار, بإعطاء ثقافة النزعة الفردیة واالستقاللیة  التي تصورھا أفالم الدراما األجنبیة 

من خالل البطوالت الفردیة التي یصاحبھا عدم االھتمام بالقیم االجتماعیة  واألخالقیة , في 

  أفالم تبث في الفضائیات العربیة والغربیة . 

لمحلیة و إن كانت مھمتھا صعبة فھي بال شك تستطیع أن تساھم في واإلذاعة ا          

بشكل  مشكالتمجتمع أصبح لھا فیھ جمھور كبیر , فیمكنھا أن تساھم في عالج ھذه ال

ایجابي , وذلك بالتصدي لھا بالتوعیة ونشر الثقافة الصحیحة وتعریف جمیع فئات المجتمع 

, أو التقلیل  كن أخذھا للحیلولة دون انتشارھابخطرھا وكیفیة التعامل معھا والتدابیر المم

ه ذا الدوراإلیجابي  إلى وعي القائمین باإلعمال في ھذمن آثارھا , ویرجع القیام بھ

 المؤسسات االجتماعیة , وشعورھم  بوظیفتھم االجتماعیة ودورھم اإلیجابي في المجتمع

المتزایدة ,  االجتماعیة التمشكالمجتمع من تحدیات من بینھا الذا أمام خطورة ما یواجھ ھ

تھدد تماسكھ وتضامنھ االجتماعي , ویعرف اھتمام أي مؤسسة اجتماعیة صارت التي  و

ه ذمن خالل حجم تعرضھا ومعالجتھا لھوالقضایا  مشاكالتاعة المحلیة بالذوخاصة اإل

   . والمشكالت القضایا

ثر ؤت  التياالجتماعیة ,  والمشكالت ویعرف المجتمع تزاید كبیر لبعض القضایا         

اجتماعیة في  ت, ومع أن وجود مشاكال اتجتمعمتنمیة ال على شكل مباشر أو غیر مباشرب

أي مجتمع أمر طبیعي , و من الطبیعي أنھ كلما زاد عدد السكان ارتفعت الكثافة السكانیة 

 التي یزداد معھا ضعف التضامن والتماسك االجتماعي , ویقلل من شبكة العالقات

أصبح عائق كبیر أمام  تاالجتماعیة , ولكن ما تعرفھ المجتمعات من مشاكال

عامل ھدم یسھم في تفكك المجتمع ,  مشكالته الذتطورالمجتمع وتنمیتھ  , وصارت ھ

لك أنھ ذا عجزنا عن إدراك أسباب الحوادث فال یعني ذه الظواھر أسباب , وإذولتزاید ھ

من كبرى و  , )1(فیة یعجز العقل البشري عن إدراكھالیس لھا أسباب بل أسبابھا قد تكون خ

المشاكل التي یواجھھا مجتمعنا ھي مشكلة ارتفاع عدد حاالت الطالق ، وذلك لما تخلفھ 

ي أصاب بناء كان قائما , فاألسرة ھو بناء ذعن االنھیار ال ةناجم  من عاھات اجتماعیة

 مشاكل اجتماعیةوجود بالمجتمع , وا البناء األساسي في تماسك ذوالطالق ھو انھیار لھ

فالشك أن ذلك یعمل أخرى لھا درجة كبیرة من الخطورة على المجتمع كالبطالة و األمیة 

, فكل قضیة ھي شلل لجزء من أجزاء المجتمع , فالبطالة ھي شلل على التفكك والضعف 

األمیة ھي  في أوج عطائھا , والزالت  ھلجزء من طاقات المجتمع , وتعطیل لفئة مھمة فی

الطالق  و, , تقلل من فاعلیة العمل و تنقص من مردودهشلل جزئي لطاقات من المجتمع 

  . لك تسبب تفكك اجتماعي  ذكما أسلفنا ھو انھیار لخالیا اجتماعیة , و كثرة 
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لمشكالت ل ةمعالجك إذاعة الجلفة المحلیة ما تقوم بھواقع و من أجل فھم           

بحث إلى جانبین , حیث قمنا بتقسیم الیة , ماألبطالة والطالق و ال االجتماعیة المتمثلة في

الفصل األول یتناول الجانب األول اإلطار النظري في ثالثة فصول , وقد خصصنا 

أسباب وأھمیة الدراسة والھدف منھا , كما یستعرض  الذي یبین لتوضیح في فصل تمھیديل

ة وماتفرع عنھا من أسئلالعامة للدراسة الدراسات السابقة ویعلق علیھا , تم تحدید اإلشكالیة 

لخلفیات النظریة تعرض ل و , ثم وضع فرضیات لضبط العمل و التحكم في دقتھ وسیره ,

  ,.كما حددت فیھ المفاھیم التي یدرسھا ھذا البحث التي تم االعتماد علیھا   

الجزء األول في ثالثة أجزاء . فكان لإلذاعة انطالقا نا تطرق وفي الفصل الثاني         

مفھوم اإلذاعة و نشأتھا وتطورھا في العالم وتواجدھا  إعطاءم , حیث ت مخصص لإلذاعة

,  الوطن العربي و العوامل التي ساعدت على تطورھا فيخصائصھا و  في الوطن العربي

 كما و مھامھا., نا إلى اإلذاعة في الجزائر و التطورات والمراحل التي مرت بھا قثم تطر

أ البث اإلذاعي , وأنواع الموجات , و عن تكلمنا عن كیفیة عمل اإلذاعة انطالقا من مبد

 وو خصائص اإلذاعة  ,أسس إعدادھا  والبرامج اإلذاعیة و أنواعھا ومكونات اإلذاعة , 

  تطرقنا إلى القوالب الفنیــة اإلذاعیة و أھمیتھا وأنواعھا. كماممیزاتھا , 

أنواع اإلذاعات تعریف , انطالقا من وفي الجزء الثاني تطرقنا إلى اإلذاعة المحلیة          

و خصائصھا وممیزاتھا ,   ونشأة اإلذاعة المحلیة وانطالقھا ,  إعطاء نبذة عن  , ثم إلى

بدایة  نشأتھا  و اإلذاعة المحلیة في الجزائر ,كان الحدیث عن  ثم أھدافھا و أھمیتھا . 

خصائص اإلذاعة المحلیة في  ثم مھامھا ووظائفھا , , و  أسبـاب تأسیـسھا ووتطورھا , 

التركیز على البرامج االجتماعیة و  وفي الجزء الثالث تم الجزائر , والبرامج التي تذیعھا , 

أھمیة والوظیفة االجتماعیة ,  اوظائف اإلذاعة للمجتمع ومنھ , وو أھدافھا  ھاخصائص

تكلمنا في نقطة أخرى تأثیراتھا و آلیات ومجاالت ذلك . و و , اإلذاعة وأھدافھا في المجتمع

عن دور اإلذاعة في تنمیة المجتمع المحلي و التأثیر اإلذاعي في المجتمع , و تطرقنا إلى 

  . الوظائف االجتماعیة لإلذاعة المحلیة

( الط��الق , البطال��ة ,   االجتماعی��ة مش��كالتللمخص��ص  أم��ا الفص��ل الثال��ث فك��ان            

وج��وده وكیفیت��ھ ف��ي  ث��م مفھ��وم الط��الق  حی��ث ت��م إعط��اء  ب��دءا بقض��یة الط��الق ,   األمی��ة) ,

مجتمعات مختلفة , وشرعیتھ في اإلسالم والحكمة منھ وأسباب إباحتھ وأنواعھ , ثم الطالق 

ف��ي الجزائ��ر حس��ب الق��انون , ث��م تطرقن��ا إل��ى أس��باب الط��الق حس��ب دراس��ات أجری��ت ,        

األول ت�م التط�رق إل�ى    وفي الجزء الث�اني م�ن الفص�ل     واستخالص أھم األسباب وتصنیفھ .

البطالة بدءا بتعریفھا وإعطاء أسبابھا و أنواعھا , ثم تناولنا أھم آثارھا على المجتمع  مشكلة

, وتطرقنا إلى البطالة في الجزائر و التطورات ف�ي س�وق العم�ل والتح�والت االجتماعی�ة ,      

وفي   الجزائر. والمراحل التي مرت بھا تطورات البطالة , ثم إعطاء أھم سمات البطالة في

األمی�ة انطالق�ا م�ن إعط�اء مفھ�وم       مش�كلة الجزء  الثالث من الفص�ل األول ت�م التط�رق إل�ى     



    

األمی��ة  وأنواعھ��ا , ث��م تناولن��ا أھمی��ة مح��و األمی��ة  وأس��بابھا المختلف��ة وخاص��ة م��ا یتعل��ق          

  بالتسرب المدرسي من أسباب اجتماعیة و ثقافیة واقتصادیة  وتربویة . 

باب األمی��ة ف�ي الجزائ��ر وتطورھ�ا الت��اریخي . كم�ا تطرقن��ا إل�ى مظ��اھر     ث�م تطرقن�ا إل��ى أس�   

  األمیة وسماتھا في الجزائر , ولألمیة في والیة الجلفة , ثم اآلثار المترتبة على األمیة

بدای�ة االنط�الق بإعط�اء    كان�ت  المی�داني   عملالعلى الذي یحوي  الجانب الثانيوفي          

. ث��م التط��رق للمنھجی��ة المتبع��ة واستعرض��نا المن���اھج      ة  إذاع��ة الجلف��ة المحلی��   لمح��ة ع��ن   

, ث��م تطرقن��ا إل��ى خص��ائص العین��ة الت��ي   والتقنی��ات المس��تعملة و العین��ة وإج��راءات البح��ث 

م��ن خ��الل االس��تبیان , ث��م إل��ى الب��رامج اإلذاعی��ة م��ن خ��الل تحلی��ل المض��مون  ,   تاس��تجوب

ن حس��ب جنس��ھم وأعم��ارھم ومقارن��ة المض��مون برغب��ات وحاجی��ات أف��راد عین��ة المس��تمعی  

اس�تعراض ع�ام   وت�م تق�دیم     .وم�دى اس�تماعھم    ,ومستواھم التعلیم�ي , ووض�عیتھم العائلی�ة    

اس��تعراض وص��في لمض��مون الب��رامج   , ث��م  لمختل��ف الب��رامج اإلذاعی��ة ف��ي إذاع��ة الجلف��ة   

, وتوزیعھ�ا حس�ب الفت�رات و الدوری�ة , ومقارنتھ�ا بفت�رات االس�تماع المفض�لة          االجتماعیة

, ثم تطرقن�ا إل�ى    و مدى تناسب وقت فئات العینة مع أوقات البثفئات أفراد العینة ,  حسب

و البرامج االجتماعیة حسب مدة البث من خالل تحلی�ل المض�مون     التقسیم الزمني للبرامج

المدة التي تقض�ى ف�ي االس�تماع للب�رامج حس�ب أف�راد العین�ة و م�دى اس�تماعھم          , وإتباعھا ب

القض�ایا االجتماعی�ة ف�ي    حسب فئاتھم  للبرامج االجتماعیة . وفي نقط�ة أخ�رى تطرقن�ا إل�ى     

إذاعة الجلفة حسب تحلیل المضمون ال�ذي ح�دد أكب�ر القض�ایا حجم�ا حس�ب تكراراتھ�ا ف�ي         

محددة ھي الطالق والبطال�ة واألمی�ة لمعرف�ة      مشكالت لىع ركزناالبرامج االجتماعیة , ثم 

االجتماعی�ة . وم�ن    مش�كالت مدى االھتمام بھا في اإلذاعة  , والمدة الزمنی�ة  المخصص�ة لل  

 المشكالت  المحددة لمعالجةخالل تحلیل المضمون تعرفنا عن اللغة المستعملة في اإلذاعة 

ف�ي الب�رامج   اعی�ة المس�تعملة   ذالقوال�ب اإل ث�م  , و مدى فھم  العینة حسب الفئات لھذه اللغ�ة ,  

  ثم الشخصیات المستضافة في إذاعة الجلفة .,  التي تعالج المشكالت االجتماعیة

نتائج التحلیل   وخالص�ة الفص�ل الت�ي أص�حبت     وفي ختام الفصل تم التطرق إلى            

وف�ي خت�ام    . توصیات و اقتراح�ات بن�اءا عل�ى م�ا س�بق م�ن عم�ل می�داني و إط�ار نظ�ري           ب

  الدراسة تم إنھائھا بخاتمة , وقائمة للمراجع المستعملة , و المالحق  .

  

  

  

  

  



    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

  

  

           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

  :  تمھید

,  وض��ح االخلفی��ات النظری��ة أو اللغوی��ة أو التراكمی��ة المس��تعملة    نالفص��ل ف��ي ھ��ذا            

ویتضمن ھذا الفصل عرض الخلفیة النظریة , واإلشكالیة العامة للدراسة , وما تفرع عنھ�ا  

من تس�اؤالت وفرض�یات توض�حھا وتفس�رھا , كم�ا انطل�ق ھ�دا الفص�ل م�ن أس�باب اختی�ار            

الموضوع والفكرة األولی�ة الت�ي انطل�ق منھ�ا , و اس�تخالص أھمی�ة البح�ث واألھ�داف الت�ي          

ن خاللھ . كما یتضمن ھدا الفصل الدراسات السابقة والتي كان یسعى الباحث إلى تحقیقھا م

م�ن خ�الل    موضوعھا یشترك مع موضوع البحث في أحد المتغی�رات  أو الس�مات العام�ة ,   

عرض موجز یتضمن إشكالیتھا وبعض نتائجھا التي تتقارب مع النتائج التي یسعى الباحث 

  للوصول إلیھا .  

ا الفصل خطوة مھمة تتمثل تحدید المفاھیم األساسیة المرتبطة ذكما لم یغیب عن ھ          

   وبین الصعوبات التي كانت أمام الباحث من عدة جوانب ., بموضوع البحث 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

  : أسباب اختیار الموضوع -1

والفكرة األولیة في مما الشك فیھ أن لكل موضوع بحث فكرة أولیة ینطلق منھا ,          

  المجتمع . ومشكالت قضایا من تتبع أحداث و الموضوع انطلقتھذا 

  لذا فمن أھم األسباب التي دفعتنا الختیار ھذا الموضوع , نذكر منھا ما یلي :

ر االجتماعیة من خالل مالحظتنا الیومیة للمجتمع , یظھر لنا جلیا تنامي بعض الظواھ -

 المشكالتد من أخطر كالطالق الذي یع على المجتمع , مما أصبحت تشكل خطر

االجتماعیة على المجتمعات , وصارت نسبھ ترتفع في مجتمعنا عام بعد عام إلى أن أصبح 

 ألنھا ھاجس یھدد التماسك االجتماعي , و ظاھرة األمیة التي ھي خطر على كل مجتمع

, حیث  الحدیثة خاصة في ظل تنامي التكنولوجیا والعلوموتحد من تفكیره تعرقل تطوره 

ز مفھوم األمیة الجھل بأبجدیات القراءة والكتابة إلى الجھل باستعمال الوسائل تجاو

ة مشكلالتي صارت تساھم في تغذیة اآلفات االجتماعیة  مشكالت, ومن ال الحضریة 

البطالة التي صارت ھاجس المجتمع و ما یترتب علیھا من آثار سلبیة على جمیع 

   المستویات االجتماعیة .

  ظواھر تعیق تقدم المجتمع ونموه االیجابي وتكبح سیره الحسن .أصبحت ھذه ال -

ساھمت ھده الظواھر في تفكك المجتمع , وعززت ظھور آفات اجتماعیة و تزاید اآلفات  -

  السلبیة في المجتمع.

  لما لھذه الظواھر من آثار محزنة في نفوس أعضاء المجتمع الصالحین و اآلباء   . -

في المجتمع وعدم االھتمام الفعال بھا على مستوى المؤسسات  تفشي الظواھر السلبیة  -

  االجتماعیة .

  الرغبة في إثراء ھذه الظواھر بموضوع جدید یركز علیھا في جانبھا الضیق.  -

العمل اإلعالمي المتمثل في اإلذاعة المحلیة واالستفادة منھا في معالجة ھذه القضایا  -

  االجتماعیة.

المحلیة ھي الوسیلة اإلعالمیة األولى في المجتمع المحلي، كونھا القناعة بأن اإلذاعة  -

  تصل إلى أغلب أعضاء المجتمع ، وحیث یمكن للمتعلم واألمي سماعھا والتلقي منھا.

أصبحت اإلذاعات المحلیة الیوم في كافة الوالیات , وتغطي كل إذاعة جل المنطقة   -

ارھا سیلة مؤثرة وفعالة لو أحسن استثمویسمعھا المواطنین باستمرار، لذا فھي أداة وو

  االجتماعیة وبث الوعي االجتماعي. مشكالتبالشكل الصحیح لعالج ال

اھتمام الباحث بالجانب االجتماعي ومتابعتھ للنشاط االجتماعي  في المجتمع كان سببا  -

  الختیار ھذا الموضوع عنوانا للبحث.

ول اإلذاعة المحلیة بالجلفة كنموذج أو وجد الباحث أنھ من األفضل أن تكون الدراسة ح -

  عینة عن كل اإلذاعات .

  



    

  أھمیة الدراسة : - 2

و تنبع أھمیة الدراسة من األھمیة التي تنطوي علیھا وسائل اإلعالم  ومنھا اإلذاعة           

الی�وم ، وم�ع تع�دد وس�ائل     واإلعالمیة واالجتماعیة والثقافیة الوسائل االتصالیة  أھم لكونھا 

اإلعالم وانفتاح نوافذ المشاھدة و االس�تماع وتن�وع م�ا ت�وفره تقنی�ات االتص�ال الحدیث�ة م�ن         

مختلفة , كان لزاما على اإلذاعة المحلیة أن تھتم بالمجتمع المحلي وما  معلومات ومضامین

اجتماعی�ة , وأن تك�ون المؤسس�ة األول�ى للتص�دي لعوام�ل        تتواجھھ من تح�دیات و مش�كال  

ي . و ق��د لجأن��ا ف��ي موض��وعنا ھ��ذا إل��ى البح��ث ف��ي المعالج��ة واالھتم��ام      التفك��ك االجتم��اع 

الموجود لدى مؤسسة اإلذاعة المحلیة بالجلف�ة الت�ي تھ�تم بمجتم�ع یع�اني م�ن ع�دة مش�كالت         

البطال�ة و األمی�ة المتفش�یة , والت�ي تعم�ل م�ع        مش�كلتي الط�الق المتزای�دة و   مشكلةمن أھمھا 

 والتصديمعالجة الالمجتمع إذا لم یتم االھتمام بأخرى إلى زعزعة أسس  تقضایا ومشكال

على مستوى كل المؤسسات وخاصة على مستوى اإلذاعة المحلی�ة باعتبارھ�ا  مؤسس�ة    لھا 

الت��ي یمك��ن أن یعتم��د علیھ��ا المجتم��ع ف��ي التص��حیح      و م��ن أھ��م المؤسس��ات االجتماعی��ة ,    

ط�ور الھائ�ل ف�ي وس�ائل     االجتماعي لالنحرافات الناجمة عن التغیر االجتماعي المواك�ب للت 

اإلعالم ,  وما تبثھ مما تس�بب ف�ي زعزع�ة  بع�ض المقوم�ات والت�ي إذا تفاعل�ت م�ع األمی�ة          

سیكون لھ�ا انعك�اس س�لبي وخطی�ر عل�ى الكی�ان االجتم�اعي ,        والجھل المنتشر في المجتمع 

ك�ن  واإلذاعة ال یمكنھا وحدھا محاربة األمیة ومعالجة أس�باب الط�الق والبطال�ة , ولكنھ�ا یم    

والقضایا االجتماعی�ة  , و   تتنمیة الوعي , الذي من خاللھ تساھم في تقلیل أخطار المشكال

البعی�دة والقریب�ة عل�ى المجتم�ع والف�رد , والعم�ل عل�ى تغیی�ر الس�لوك           ھ�ا التنبی�ھ إل�ى أخطار  

  السلبي لدى أفراد المجتمع من خالل مختلف التأثیرات والمداخل الممكنة .

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

  : دراسةأھداف ال - 3

لبرامج اإلذاعیة ونوعیتھا وحجمھا الزمني , وما یفضلھ المستمعین ا * التعرف على طبیعة

  منھا .

ترات بثھا , وما * التعرف على البرامج االجتماعیة , و حجمھا الزمني ودوریتھا و أیام وف

اجتماعیة , وكیفیة تناول ذلك من حیث األشكال الفنیة واللغة ,  مشكالت تتناولھ من

  والشخصیات التي تستضاف فیھا . ومعرفة أراء المستمعین في ذلك .

االجتماعیة التي ركزت علیھا البرامج االجتماعیة في إذاعة الجلفة  مشكالت* معرفة أھم ال

ودور وسائل  تلك المشكالت من حیث خطورتھا على المجتمع , راد العینة في , و رأي أف

  حد منھا .  اإلعالم في المساھمة في معالجتھا وال

 االجتماعیة عامة و مشكالتلممنوح للبرامج المتعلقة بال*  التعرف على حجم االھتمام ا

الطالق والبطالة واألمیة خاصة ، من خالل دراسة نسبة الفترة الزمنیة مشكالت 

  . االجتماعیة مشكالتة فعلیًا للبرامج المخصصة للالمخصص

ھا بومدى اھتمام المعالجة اإلعالمیة ,  والبطالة واألمیة الطالقمشكالت * التركیز على 

في إذاعة الجلفة من خالل البرامج االجتماعیة  , والتركیز على حجمھا , و القوالب 

اإلذاعیة المستعملة أثناء معالجتھا , ولغة الخطاب المستخدمة , والشخصیات المستضافة 

  .  للمساھمة في إثراء القیم االیجابیة في المجتمع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

  الدراسات السابقة : - 4

وتعد عملیة استعراضھا في البحث العلمي , من الوسائل المساعدة ھي و الدراسات السابقة 

دراسات تم اإلطالع على عدة و قد ,  )1(ر من المھام للباحثـؤدي كثیـة فھي تـات أھمیذ

  : منھا 

وھي دراسة تحاول التعرف على موقف قناتین  )2((محمد  ھندي عمارة)دراسة  -

, والتعرف على طبیعة الدور الذي  مشكالت اجتماعیة محددةزیونیتین تجاه إقلیمیتین تلف

مواد وبرامج وقد حددت ھذه یؤدیھ التلفزیون اإلقلیمي من خالل ما تقدمھ من 

مت الدراسة ھي األمیة والزیادة السكانیة والبطالة , وقد ت مشكالتبثالث  مشكالتال

من خالل منھج تحلیل المضمون لتحلیل محتوى برامج القناتین, ثم المنھج المقارن 

للمقارنة بین البرامج التي تھتم بالقضایا االجتماعیة سالفة الذكر . وكانت فترة الدراسة 

الى غایة 01/01/1998مدتھا ستة أشھر في دورتین , الدورة األولى تبدأ من 

, وكان 30/06/1998إلى غایة  01/04/1998الثانیة من  , والدورة31/03/1998

و توصل إلى مجموعة من  یوما خالل الدورتین . 19مجموع أیام الدراسة الفعلیة 

النتائج منھا أن البرامج الیومیة تحتل الصدارة في القناتین , تلیھا البرامج األسبوعیة . 

ین قضایا الدراسة و القضایا و احتلت قضیة األمیة الترتیب األول في القناتین من ب

األخرى . و أن التسرب من التعلیم كان أحد أھم العوامل التي ساعدت على انتشار 

كشفت الدراسة  أن القالب الفني األكثر استخدام ھو الدراما في  و األمیة  في القناتین .

سابعة . وعن القناة الرابعة , بینما احتل الحوار والمقابلة المرتبة األولى في القناة ال

 و كانت . المستوى اللغوي المستخدم فإن اللھجة الغالبة في القناتین ھي اللھجة العامیة

القوالب الفنیة المستعملة في عرض قضیة البطالة فكان الحوار والمقابلة ھو الشكل 

فصحى  ھياللغة المستعملة في عرض قضیة البطالة  كانتالغالب في القناتین . و

 . الغالبة في القناتین غةوكانت اللالعصر 

------------------------------------------------------------------------------  

 . 114بلقاسم سالطنیة , حسان الجیالني , مرجع سابق , ص  

,  1, ط, دار العلوم والنشر والتوزیع مدخل إلى وسائل اإلعالم وقضایا المجتمع محمد محمد علي ھندي عمارة ,  
 .  القاھرة



    

دكتوراه تتكون من ستة فصول  وھي رسالة  )1((صابر سلیمان عسران سلیمان)دراسة  -

اعتمد الباحث فیھا على عینة وقد باستعمال منھج المسح ،  تحلیلال تعتمد على, 

اشتملت على دورة وعشوائیة بسیطة من التمثیلیات في إذاعة القاھرة وإذاعة الریاض , 

في إذاعة  1990من اإلذاعتین , دورة أكتوبر و دیسمبر إذاعة كل ل إذاعیة واحدة 

بالنسبة إلذاعة الریاض ، حیث تم  1990ینایر  15سبتمبر حتى  22القاھرة ، ودورة 

  دراسة التمثیلیات اإلذاعیة المقدمة خاللھا .

و توصل الباحث إلى عدة نتائج منھا أن الترتیب األول في القناتین كان للمواضیع 

جتماعیة , و جاءت المشكالت االجتماعیة في الترتیب األول ثم المشكالت اال

االقتصادیة ثم المشكالت الثقافیة والتعلیمیة بالنسبة إلذاعة القاھرة ، أما في إذاعة 

الریاض فجاءت المشكالت االجتماعیة األسریة أوال ثم المشكالت االقتصادیة ثم 

% من إجمالي 76.31الثالثة . وجاءت نسبة  المشكالت اإلداریة والخدمیة في المرتبة

مشكالت المجتمع المصري والواردة في مضمون التمثیلیة في إذاعة القاھرة بدون 

% من 23.69حلول ، وبلغت نسبة مشكالت المجتمع التي قدمت لھا التمثیلیة حلوال 

 إجمالي مشكالت المجتمع . و بلغت نسبة مشكالت المجتمع السعودي التي قدمت لھا

%، و بلغت نسبة مشكالت المجتمع السعودي التي لم تقدم لھا 24.8التمثیلیة حلوال 

  % . 75.20التمثیلیة في إذاعة الریاض حلوال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

--------------------------------------------------------------------------  

  

, كلیة اإلعالم جامعة   التمثیلیة اإلذاعیة في معالجة مشكالت المجتمعدور صابر سلیمان عسران سلیمان ,  
  . 1993القاھرة، 



    

وھي رسالة دكتوراه تتكون من سبعة  )1((عبد الرحیم أحمد سلیمان درویش)دراسة   -

فصول , أجري الباحث دراسة تحلیلیة وأخري میدانیة من خالل منھج المسح ، واعتمد 

فیلما مصریا تم عرضھا على القناة  40الباحث في الدراسة التحلیلیة علي عینة قوامھا 

اعتمد ، كما  31/03/2000إلى  01/01/2000األولى والثانیة والثالثة في الفترة من 

مبحوث من طلبة  400الباحث في الدراسة المیدانیة علي عینة عشوائیة بسیطة قوامھا 

الجامعة األمریكیة ) . ومن  –األزھر  –عین شمس  –أربعة جامعات مصریة (القاھرة 

بین النتائج التي توصل إلیھا أن قائمة القضایا والمشكالت االجتماعیة التي تناولتھا 

المصریة التي یعرضھا التلیفزیون , حظیت قضیة ضعف القیم الدینیة األفالم السینمائیة 

لدى الناس بالمرتبة األولى ، تلتھا قضیة المرأة وعدم مشاركتھا في بناء المجتمع ، ثم 

مشكلة ارتفاع تكالیف المعیشة . وجاء ھدف الرغبة في تحقیق ثروة في المرتبة األولى 

 27.2شخصیات في األفالم إلى تحقیقھا بنسبة من بین األھداف المحوریة التي تسعى ال

  % . 13.2% یلیھ الحفاظ على األسرة في المرتبة الثانیة بنسبة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-----------------------------------------------------------------------------------------  

السینمائیة المصریة التي یعرضھا التلیفزیون للقضایا  معالجة األفالمعبد الرحیم أحمد سلیمان درویش ,  -1
  . 2002, قسم اإلذاعة والتلیفزیون , كلیة اإلعالم , جامعة القاھرة ،  االجتماعیة وأثرھا على الشباب



    

من سبعة فصول , مكونة وھي رسالة دكتوراه   )1((سامیة أحمد أحمد على)دراسة  -

عضوا من  194فیھا على عینة قوامھا حیث أجرت الباحثة دراسة تحلیلیة واعتمدت 

بین أعضاء اتحاد الكتاب بالطریقة العشوائیة المنتظمة ، والتمثیلیات التلیفزیونیة التي 

 01/07/1981أذیعت في الفترة المسائیة على القناة األولى المصریة  في الفترة من 

یقة , و دق 14040دقیقة من إجمالي  3510, من خالل عینة تمثل  30/06/1982إلى 

حصر شامل لجمیع المشكالت المجتمعیة التي تناولتھا جریدتي األھرام واألخبار  

. و مما توصلت إلیھ الدراسة من نتائج , أن التلیفزیون یرتبط بالتغیر 1981خالل عام 

االجتماعي ارتباطا وثیقا ألنھ یعتبر من الوسائل التي تؤثر في سیكولوجیة الشخصیة . 

تلیفزیونیة تستطیع أن تبشر بالتغیر االجتماعي وتعمل على توجیھ و أن التمثیلیة ال

األنظار إلیھ . و احتلت المشكالت االجتماعیة أعلى نسبة من المشكالت المجتمعیة التي 

تضمنتھا التمثیلیة التلیفزیونیة خالل فترة الدراسة .  واحتلت مشكالت الخدمات المرتبة 

د الیومیة ثم المشكالت االقتصادیة وتلیھا % في اھتمام الجرائ 30األولى بنسبة 

السیاسیة . و بلغت المشكالت االجتماعیة أعلى نسبة في اھتمامات أعضاء اتحاد 

 % .12%  , ثم الثقافیة بنسبة 32% ، ثم المشكالت االقتصادیة بنسبة  36الكتاب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
----------------------------------------------------------------------------------------------  

  

, , قسم اإلذاعة والتلیفزیون  التمثیلیة التلیفزیونیة و مشكالت المجتمع المصريسامیة أحمد أحمد على ,  -1
  . 1984كلیة اإلعالم جامعة القاھرة ، ,  دكتوراهرسالة  مقدمة لنیل شھادة ال



    

دراسة مقارنة بین الصحف , وھي  )1(عبده ھادي الخیشني)(صباح و في دراسة  -

حیث تناول البحث مقارنة فن ,  بالقاھرة 2005الرسمیة والحزبیة واألھلیة سنة 

في ثالثة نماذج من الصحف الیمنیة ، و مدى اھتمام ھذه الصحف  التحقیق الصحفي

من   في التحقیقات . الیمني وكیفیة معالجتھا بطرح القضایا والمشكالت التي تھم القارئ

غیرھا من ومواضیع اجتماعیة ، سیاسیة ، اقتصادیة ، أو ثقافیة ، وتربویة ، وبیئیة ، 

تسعى إلى   وكانت تساؤالت الدراسةالموضوعات التي تشكل اھتماما لدى الناس . 

البحث عن القضایا التي تتناولھا الصحف المحددة في الدراسة . و كانت التساؤالت 

 الصحف , التي یتم معالجتھا من خالل التحقیق الصحفي في وع القضایاتدور حول ن

 مساحة نشر التحقیقات فيمع التساؤل عن  أسلوب المعالجة في تلك التحقیقات ,و

صحف الدراسة , و القوالب الفنیة التي اعتمدت علیھا صحف العینة في تقدیم تحقیقاتھا 

حفي في معالجة القضایا التي تھم دور التحقیق الص . ویھدف ھذا البحث في معرفة

الیمنیة . ومعرفة المصادر ، وأسالیب المعالجة وأماكنھا ،  المجتمع في الصحافة

ومعرفة مدى اھتمام التحقیقات المنشورة بمناقشة  .والشكل الفني ، والنوع وغیر ذلك 

ركزت  ومعرفة نوعیة المواضیع التي .المشاكل والقضایا التي یھتم بھا القارئ الیمني 

تركیز  بینت نتائج الدراسة أن و ث .علیھا صحف العینة خالل الفترة الزمنیة للبح

اھتمام  الصحف محل البحث كان على القضایا االجتماعیة بشكل أساسي على اختالف

توصلت إلى أن اھتمام تحقیقات عام ومن النتائج العامة ما  .كل صحیفة بموضوعات معینة 

الصحوة , األیام , كانت حول موضوعات مختلفة في مقدمتھا لصحیفة الوحدة ,  2004

القضایا االجتماعیة على تنوعھا ، وأن كل صحیفة ركزت على قضایا معینة أكثر من 

التحقیقات في صحف الدراسة اتسمت بالمعالجة الناقصة كما جاء في النتائج أن غیرھا .

النتائج أن تحقیقات صحف والقصور في تناول جوانب التحقیق المختلفة . كما بینت 

الدراسة اعتمدت على المقابلة كوسیلة أساسیة لجمع مادة التحقیق ثم المالحظة 

الشخصیة العادیة للمحرر، في مقابل ضعف استخدام وسائل أخرى . كما بینت أنھا 

اعتمدت على الصور(الموضوعیة والشخصیة) كأبرز وأھم وسیلة من وسائل اإلبراز 

فاوت بالكاریكاتیر والجداول اإلحصائیة ، ولم تكن ھناك وسائل ، واھتمام ضعیف ومت

أخرى . وجاءت مساحة النشر في الصحیفة الحكومیة في الغالب صفحة كاملة ، في 

حین كانت في صحیفة الصحوة الحزبیة واألیام األھلیة من نصف صفحة إلى أقل من 

القالب الفني كان قالب  ذلك ، وذلك لوجود اإلعالنات بشكل كبیر . وبینت النتائج أن

العرض ، لما یتیحھ للصحفي من عرض لمختلف زوایا الموضوع وتناول جوانبھ 

المختلفة ، ثم قالب الحدیث في الموضوعات المتخصصة التي تحتاج لخبراء 

 وشخصیات مثقفة ، ثم قالب الوصف ،
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

رسالة  دور التحقیق الصحفي في معالجة قضایا المجتمع في الصحافة الیمنیة , ,  صباح عبده ھادي الخیشني -1
  .2005كلیة اإلعالم , جامعة القاھرة , , مقدمة لنیل شھادة الماجستیر 



    

ف معرفة أما األشكال والقوالب الحدیثة فلم تقدمھا التحقیقات وذلك قد یرجع لضع

الصحفیین بھا من جھة ، ومن جھة أخرى اعتمادھم على ما یعرفونھ ویتفق مع الشكل 

  التقلیدي في تقدیم التحقیقات الصحفیة . 

, التي اتبعت الباحثة  فیھ منھج المسح بالعینة مستعملة  )1((ضیف لیندة) دراسة و في -

المالحظة والمقابلة واالستبیان كأدوات وتقنیات للدراسة . لإلجابة على إشكالیة رئیسة 

صاغتھا في تساؤل عن دور القناة األولى لإلذاعة الوطنیة في التنمیة الثقافیة , و 

ن االھتمام الذي تلقاه  البرامج تفرعت عنھا عدة تساؤالت أخرى , منھا ما یبحث ع

الثقافیة التي تقدمھا القناة األولى لإلذاعة الوطنیة لدى األفراد المستمعین من الطلبة , و 

. و جات الثقافیة لألفراد المستمعین منھا ما یبحث عن ما تلبیھ القناة األولى من االحتیا

یة احتلت مكانة مھمة ضمن قد توصلت الباحثة إلى عدة نتائج منھا أن  البرامج الثقاف

الترتیب العام ألنواع البرامج الموجودة في القناة األولى لإلذاعة الوطنیة ,  و أن 

األفراد المستمعین من الطلبة ال یسمعون إلیھا بانتظام . و أن معظم المبحوثین ال 

 یجدون صعوبة في الفھم . ومن بین النقائص التي سجلتھا الدراسة تتعلق باختیار نوع

 الضیوف المشاركین , و المدة الزمنیة المخصصة لكل برنامج وطریقة تنشیطھ .

---------------------------------------------------------------------------------------    

, دراسة مقدمة لنیل درجة  -القناة األولى نموذجا - دور اإلذاعة الوطنیة في التنمیة الثقافیةضیف لیندة ,  -1
 . 2007-2006الماجستیر , كلیة العلوم السیاسیة و اإلعالم , جامعة الجزائر , 



    

, التي ھي عبارة عن مقارنة بین القناة األولى والثالثة .  )1(( بغدادي خیرة) دراسة  و -

ین من واقع المجتمع جاءت اإلشكالیة في تساؤل عن مدى ما تعكسھ برامج القنات

الجزائري وقضایاه من خالل برامج األسرة والتربیة , وصاغت فرضیة عامة , 

وفرضیات فرعیة , و حددت صیاغة الفرضیة العامة فعالیة البرامج المذاعة في 

القناتین األولى والثالثة بجملة من العوامل النفسیة و االجتماعیة والثقافیة , منھا ما 

لمستمعین وأذواقھم وتطلعاتھم , ومنھا ما یرتبط بكیفیة التنشیط یرتبط باتجاھات ا

وكیفیة إیصال المحتوى المطروح , باإلضافة إلى طبیعة النسق السیاسي . ومن بین 

الفرضیات التي تتقاطع أو تخدم أھداف دراستنا , أن فعالیة البرنامج تتحدد بمدى 

شیط و اللغة یلعبان دورا في فعالیة ارتباطھ باتجاھات المستمع واھتماماتھ . و أن التن

نسبة االستماع إلى البرامج تزداد كلما , و أن  الرسالة اإلذاعیة ووصولھا إلى المستمع

كانت مواضیعھا تعكس واقع المجتمع الجزائري وقضایاه . وعملت على تسجیل برامج 

اعتمدت , و 2002األسرة وبرامج التربیة وبرامج الترفیھ لمدة شھر وھو شھر جانفي 

على عینة عشوائیة منظمة من الطلبة الجامعیین الذین یسمعون إلى القناتین وعددھم 

بالنسبة للقناة الثالثة , وأیضا اعتمدت على  96فرد بالنسبة للقناة األولى , و  155

دراسة تحلیل المحتوى للمواضیع التي تم تسجیلھا ثم إجراء مقارنة بین القناتین حول 

ومن االستنتاجات التي وصلت إلیھا أن البرامج الھادفة التي  . مجتمعالتعرض لقضایا ال

یستمع إلیھا مستمعي اإلذاعة عموما غیر كافیة من ناحیة األوقات المخصصة لھا . و 

أن البرامج الترفیھیة تأخذ أوقات كبیرة بھدف تخدیر المجتمع وإبعاده عن الواقع . كما 

صة بالبرامج الھامة ضیقة وال تتناسب مع أنھا وصلت إلى نتیجة أن األوقات الخا

أوقات االستماع , مما ال یسمح بالتعمق في الموضوع وجوانبھ المختلفة وبالتالي عدم 

وصول الرسالة إلى المستمع كاملة . وتوصلت إلى أن اللغة سبب فعال في اختیار القناة 

ة أفراد العینة اإلذاعیة , وأن االستماع إلى قناة ما یتأثر بالتخصص , وأن أغلبی

  یستمعون إلى اإلذاعة من أجل كسب المعلومات والتثقیف و التسلیة . 

  

  

  

  

  

  

  
    

  

  

----------------------------------------------------------------------------------------  

, رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر ,  برامج اإلذاعة الجزائریة وعالقتھا بالواقع االجتماعيخیرة بغدادي ,  -1
  . 2002-2001كلیة العلوم االجتماعیة , جامعة الجزائر , 



    

, حیث اعتمدت الباحثة على االستبیان واالستمارة لجمع )1((شاوي لیلیا)دراسة و  -

المعلومات من المبحوثین , كما اعتمدت على تحلیل ثالث  برامج ثقافیة إذاعیة . 

الوصفي , والدراسة كانت على إذاعة محلیة وھي إذاعة سكیكدة  معتمدة على المنھج

المحلیة . وصیغت اإلشكالیة للتساؤل عن درجة األولویة التي تخصصھا إذاعة سكیكدة 

لبرامج الھویة الثقافیة ضمن شبكة برامجھا , و المواضیع األكثر معالجة في ھذه 

  البرامج .

ھده الدراسة أن اللغة المستعملة ھي مزیج  ومن النتائج التي توصلت إلیھا الباحثة في

, وحول مدى فھم الجمھور للغة البرامج , وجدت  % 36بین العربیة والعامیة , بنسبة 

  لیس عندھم مشكلة في فھم اللغة , و اللغة لدیھم  مفھومة .   % 97أن نسبة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
-------------------------------------------------------------------------------------  

كلیة , , دراسة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر دور اإلذاعة المحلیة في ترسیخ الھویة الثقافیةشاوي لیلیا ,  -1
 . 2009-2008العلوم السیاسیة و اإلعالم , جامعة الجزائر , 



    

واعتمد على تحلیل ,  , وھي دراسة حالة عن القناة األولى )1(( رشید فریح ) دراسةو  -

القناة األولى  الجزائریة  لمدة عام المضمون  لمعالجة مادة العینة المكونة من برامج 

% من  20.57كامل . و توصل إلى أن البرامج اإلخباریة بالقناة األولى نسبتھا 

ظ حضورا قویا للبرامج االجتماعیة  دون أن یذكر المجموع العام للبرامج  . كما الح

) , و التي تناولت وناقشت حسب 28زمن ذلك أو نسبتھ و اكتفى بذكر عدد البرامج (

دراستھ العدید من القضایا التي تھم المجتمع  بحضور مختصین ومحللین في مختلف 

ید منھا قد القضایا االجتماعیة , وحسب ذكره لعناوین ومضامین ھده البرامج فالعد

توصل إلى أن البرامج  یصنف عند غیره تصنیفات أخرى غیر التصنیف االجتماعي .

الترفیھیة تشغل الحیز األكبر من ساعات البث اإلذاعي , حیث ال تقل نسبتھا في تقدیره 

% من زمن اإلرسال اإلذاعي , كما وجد أنھا تتخذ أشكال متعددة , أبرزھا  66عن 

 المنوعات , وبرامج المسابقات و األلغاز .البرامج الموسیقیة , و

  
-------------------------------------------------------------------------------------  

, دراسة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر  اإلذاعة الجزائریة بین الخدمة العمومیة والتوجھ التجاريرشید فریح ,  -2
 . 2009-2008السیاسیة و اإلعالم , جامعة الجزائر , كلیة العلوم , 



    

الذي وظف المنھج المسحي الذي اعتبر أنھ األنسب  )1(( فارس طباش) و دراسة -

لدراستھ , معتمدا على االستبیان في جمع المعلومات من المبحوثین الذین ھم عینة من 

المستعملة في  مجتمع الجزائر العاصمة كمجتمع للبحث , وطرح عدة أسئلة عن اللغة

اإلذاعة الجزائریة  متسائال عن تحكم نوع النموذج اللغوي الموظف في مضمون 

وعن تحكم   اإلذاعة الجزائریة في التلقي اإلیجابي الذي یعني تحقیق الفھم و التفاعل ,

العامیة والفصحى في تعرض وتفاعل أفراد الجمھور لإلذاعة الجزائریة , و ما یمكن 

لتفاعل والفھم والفاعلیة عند توظیفھما باإلذاعة الجزائریة . وقد توصل أن یحققانھ  من ا

الباحث إلى جملة من النتائج منھا أن ھناك تعامال كبیرا مع اإلذاعة , حتى وإن كان 

ھناك اختالف في منوال التعرض وتباین النسب بخصوص كل شكل . و أن مشكلة 

نوات اإلذاعة الجزائریة . وأن الفھم ال تعترض كثیرا المبحوثین عند التعرض لق

المستوى الدراسي العالي ال یؤثر في المیل أو تفضیل مستوى لغوي دون آخر . وأن 

الفصحى الموظفة بقنوات اإلذاعة الجزائریة ال تطرح إشكاال من حیث الفھم . وإن 

مزج العامیة بالفصحى أي المستویین معا في رسالة واحدة أو مضمون موحد یزید من 

  الفھم و االستیعاب الجید . عملیة
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  : الدراسات السابقة التعلیق على  -

على جوانب مختلفة  یتضح من عرض الدراسات السابقة ، أنھا ركزت و          

اختالف نقاط  نقاط التقاء و وكان ھناكاقتربت من أھداف وتوجھات الدراسة الحالیة ، 

ھذه  ھدفت, فقد والدراسة التي قام بھا الباحث من حیث الھدفبین ھذه الدراسات 

االجتماعیة المتمثلة في الطالق واألمیة والبطالة ,  مشكالتالدراسة إلى الكشف عن ال

أخرى مختلفة منھا  ومشكالت في حین اتخذت الدراسات السابقة الكشف عن قضایا

وتحلیل البیانات وتحلیل  االجتماعیة ومنھا الثقافیة من خالل توزیع االستبیانات

اسة محمد ھندي التي  جزئیا" مع درواقتربت الدراسة من حیث الھدف " المضمون

التعرف على اجتماعیة محددة منھا البطالة واألمیة , وھدفت إلى  مشكالتتناولت 

وقد طبیعة الدور الذي یؤدیھ التلفزیون اإلقلیمي من خالل ما تقدمھ من مواد وبرامج 

ھي األمیة والزیادة السكانیة والبطالة , أما  مشكالتبثالث  مشكالت حددت ھذه ال

ضایا دراسة (صابر سلیمان) ودراسة (محمد مھني) , ودراسة (درویش) فلم تحدد الق

التي طرحتھا التمثیلیات اإلذاعیة  تكالإنما ھدفت األولى إلى معرفة المش,  تكالوالمش

یاض . وھدفت الثانیة إلى معرفتھا في خالل دورة إذاعیة في إذاعتي القاھرة والر

وھدفت الثالثة إلى معرفة  . في دورتین إذاعیتین برامج الرادیو والتلیفزیون المصري

مصریة التي تم عرضھا االجتماعیة  التي طرحت في عینة من األفالم ال مشكالتال

إلى  1/1/2000 على القناة األولى والثانیة والثالثة التلفزیونیة  المصریة , في الفترة من

, كما ھدفت إلى البحث عن أثرھا على الشباب , أما دراسة (سامیة  31/3/2000

أحمد) فقد قانت بحصر شامل لجمیع المشكالت المجتمعیة التي تناولتھا جریدتي 

األھرام واألخبار و تصنیفھا , و مسح التمثیلیات التلیفزیونیة التي أذیعت في الفترة 

, وھدفت إلى  30/6/1982لى إ 1/7/1981ألولى في الفترة من المسائیة على القناة ا

عن مدى التغیر التي تحدثھ التمثیلیات التلفزیونیة على المجتمع . وفي دراسة  التعرف

مقارنة بین الصحف الرسمیة والحزبیة واألھلیة . سنة كانت ھناك ,  )صباح الخیشني(

في ثالثة نماذج من  یق الصحفيحیث تناول البحث مقارنة فن التحق,  بالقاھرة 2005

والمشكالت التي تھم  ضایادى اھتمام ھذه الصحف بطرح القالصحف الیمنیة ، و م

ھدفھا قد كان أما دراسة (ضیف) ف الیمني وكیفیة معالجتھا في التحقیقات. القارئ

, ومدى اھتمام  البرامج الثقافیة التي تقدمھا القناة األولى لإلذاعة الوطنیة معرفة

دراسة مقارنة بین القناة األولى  وكانت دراسة ( بغدادي)المستمعین من الطلبة بھا . 

وعملت على تسجیل برامج األسرة  .2001/2002والثالثة , خالل السنة الدراسیة 

وبرامج التربیة وبرامج الترفیھ لمدة شھر, و سعت إلى معرفة مدى اھتمام كل قناة 

من عینة  ومشكالتھ حسب لمجتمع من الواقع الذي استنبطت قضایاهاومشكالت بقضایا 

تبحث في الواقع  الثقافي معتمدة على   )شاوي(مستمعین جامعیین . وكانت دراسة 

برامج ثقافیة إذاعیة من إذاعة سكیكدة المحلیة . وكانت دراسة ( رشید فریح )  3تحلیل 



    

جزائریة , وفیھا بحث عما یذاع من عن الخدمة العمومیة بالقناة األولى باإلذاعة ال

فقد كان البحث یھدف ) و في دراسة (بطاش.  برامج مختلفة في القناة الوطنیة األولي

إلى معرفة وإشكالیة التلقي  التي تسببھا اللغة لدى جمھور اإلذاعة الجزائریة واستعمال 

المنھج و ومن حیث  العامیة والفصحى و  مدى ما تحدثھ من تفاعل أفراد الجمھور.

ا  استخدمت ھذه الدراسات مناھج وعینات وتقنیات مختلفة , منھ:   التقنیات والعینة

أما ھذه الدراسة فقد استخدمت عینة تسجیل أو برامج تلفزیونیة ,  برامج إذاعیة للكشف

دورة برامجیة كاملة من البث المباشر إلذاعة الجلفة المحلیة وتم التركیز على البرامج 

و إخضاعھا للتحلیل . وعن الدراسات السابقة فقد استخدمت دراسة (محمد  االجتماعیة

منھج تحلیل المضمون لتحلیل محتوى برامج القناتین , ثم المنھج ھندي عمارة)  

المقارن للمقارنة بین البرامج التي تھتم بالقضایا االجتماعیة التي حددھا . وكانت فترة 

و استعملت دراسة (صابر سلیمان) منھج المسح الدراسة مدتھا ستة أشھر في دورتین . 

، واعتمد الباحث في الدراسة التحلیلیة علي عینة عشوائیة بسیطة اشتملت على دورة 

إذاعیة واحدة للقناتین . واستعملت دراسة (محمد مھنى) منھج المسح ، واعتمد  في 

الباحث في الدراسة التحلیلیة علي عینة من برامج دورتین إذاعیتین ، كما اعتمد 

مبحوث . واستعملت  400الدراسة المیدانیة علي عینة الحصص الطبقیة وقوامھا 

منھج المسح ، واعتمد الباحث في الدراسة التحلیلیة علي عینة قوامھا  (درویش) دراسة

فیلما مصریا تم عرضھا على القناة األولى والثانیة والثالثة ، كما اعتمد الباحث في  40

مبحوث من طلبة أربعة  400ة علي عینة عشوائیة بسیطة قوامھا الدراسة المیدانی

المنھج التحلیلي , و عینة واستعملت دراسة (سامیة أحمد) على . جامعات مصریة 

عضوا من بین أعضاء اتحاد الكتاب بالطریقة العشوائیة المنتظمة ، وعینة  194قوامھا 

مسائیة على القناة األولى في الفترة من التمثیلیات التلیفزیونیة التي أذیعت في الفترة ال

(صباح  الخیشني) المنھج  . واستعملت دراسة 30/6/1982إلى  1/7/1981من 

 واستعملت دراسةثالثة من الصحف الیمنیة ,  المسح والمنھج المقارن , وعینة من

مستعملة المالحظة والمقابلة واالستبیان كأدوات وتقنیات منھج المسح بالعینة  (ضیف)

 عینة من البرامج الثقافیة في اإلذاعة الوطنیة , واستعملت دراسة , على اسةللدر

من برامج باستعمال منھج المسح ومنھج المقارنة , وعینة (بغدادي) دراسة مقارنة 

, واعتمدت  2002األسرة وبرامج التربیة وبرامج الترفیھ لمدة شھر وھو شھر جانفي 

فرد بالنسبة للقناة  155جامعیین وعددھم على عینة عشوائیة منظمة  من الطلبة ال

.  بالنسبة للقناة الثالثة , وأیضا اعتمدت على دراسة تحلیل المحتوى 96األولى , و 

(شاوي) على االستبیان واالستمارة لجمع المعلومات من المبحوثین ,  واعتمدت دراسة

 برامج ثقافیة إذاعیة . معتمدة على المنھج الوصفي , 3كما اعتمدت على تحلیل 

على تحلیل المضمون  لمعالجة مادة العینة المكونة من (رشید فریح)  واعتمدت دراسة

العوامل المشتركة و المتشابھة مع و . القناة األولى  الجزائریة  لمدة عام كاملبرامج 



    

) دراسة القضایا االجتماعیة و منھج (محمد ھندي عمارةھذا البحث , نجد في دراسة 

)  كان العامل المشترك یتمثل صابر سلیمان عسرانتحلیل المضمون , و في دراسة (

یا و ) فالعامل المشترك یتمثل في دراسة القضا(محمد مھنىفي اإلذاعة , و في دراسة 

الدراسة على اإلذاعة , وفي دراسة ( درویش)  كان العامل المتشابھ یتمثل في تحلیل 

برامج وسیلة إعالمیة ومقارنتھا بآراء عینة عشوائیة بسیطة من المستمعین, وفي 

)  كان العامل المشترك یتمثل في تحلیل برامج وسیلة إعالمیة سامیة أحمددراسة (

ة واالشتراك في البحث عن قضایا ومشاكل المجتمع , ومقارنتھا بآراء عینة عشوائی

وفي دراسة ( صباح الخشني ) فقد كان العامل المشترك یتمثل في تحلیل برامج وسیلة 

إعالمیة و البحث عن قضایا المجتمع , و في دراسة (ضیف) كان العامل المشترك 

احتیاجات  یتمثل في تحلیل برامج إذاعیة , واستعمال بعض تقنیات البحث لمعرفة

المستمعین , وفي دراسة (بغدادي) كان العامل المشابھ یتمثل في تحلیل برامج إذاعیة  

وتخلیل مضمونھا وربطھا بالواقع االجتماعي واالعتماد على عینة عشوائیة للتقرب من 

الواقع االجتماعي , وفي دراسة (شاوي) كان العامل المشترك یتمثل في تحلیل برامج 

واالعتماد على عینة من المستمعین وبعض التقنیات البحثیة , و في  إذاعیة محلیة ,

دراسة ( رشید فریح) كان العامل المشابھ یتمثل في الدراسة على إذاعة كوسیلة 

إعالمیة , و في دراسة (طباش) كان العامل المشابھ یتمثل أیضا في الدراسة على إذاعة 

  كوسیلة إعالمیة  .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

  :تحدید اإلشكالیة  -5

االجتماعیة ظاھرة تھدد كیان األفراد والجماعات وتحتاج إل�ى اتخ�اذ عم�ل     المشكلة          

 كالتمنظم بغیة مواجھتھ�ا والتح�رر م�ن آثارھ�ا الھدام�ة , وھن�اك الكثی�ر م�ن المش�          جماعي

االجتماعیة  التي تواجھ المجتمع  وتھدد تماسكھ واستقراره  مثل البطالة  و الطالق واألمیة 

, والتي یجب القیام إزاءھا بعمل لمواجھتھا والحد من انتشارھا , فالكثیر من المشاكل یعزز 

بعض��ھا بعض��ا بطریق��ة مباش��رة أو غی��ر مباش��رة , كم��ا أن البن��اء االجتم��اعي للمجتم��ع یع��د     

األساسي للمشكالت االجتماعیة داخل المجتمع , ألن أغلبھا ھو نتاج لمجموعة من المصدر 

فالطالق من الظواھر االجتماعیة ، المتعددة والمتنوعة الذي عرفت�ھ    )1(الوقائع االجتماعیة 

المجتمعات القدیمة والحدیثة على حد سواء ، مع االختالف في درجة حدتھ من مجتمع إل�ى  

اجتماعیة  وھو ظاھرة عامة  في جمی�ع المجتمع�ات  , إال أن     مشكلةر والطالق یعتب,  آخر

ه القض�یة ھ�و زی�ادة انتش�اره  ف�ي مجتمعن�ا ,  وارتف�اع نس�بتھ ارتفاع�ا           ذما یزید القل�ق م�ن ھ�   

یس��تدعي الوق��وف للبح��ث ف��ي األس��باب و الع��الج , والط��الق رغ��م أن��ھ ح��الل فھ��و (ابغ��ض   

على الفرد والمجتمع واألسرة , فھو انھیار وتفكك   الحالل ) لما یترتب علیھ من آثار سلبیة

لمؤسس��ة تع��د الوح��دة األساس��یة ف��ي بن��اء المجتم��ع , و آث��اره الس��لبیة  تتع��دى المطلق��ین إل��ى    

المح��یط و المجتم��ع , وتس��اھم ف��ي التفك��ك االجتم��اعي , و زعزع��ة  ال��روابط  االجتماعی��ة       

ة  تكون  أیض�ا عل�ى  األطف�ال  وتنش�ئتھم      وزیادة  العداوة  والبغضاء  , كما أن اآلثار السلبی

التي یعمل أي مجتمع واع على االھتمام بھا للحفاظ على مقومات�ھ  وبقائ�ھ  , ف�الطالق كثی�ر     

م�ا یس�بب لألطف��ال ف�ي آث��ار اجتماعی�ة و نفس��یة عدی�دة ب��دءا م�ن االض��طرابات النفس�یة إل��ى        

وازدادت معھا حاالت  السلوك المنحرف والجریمة وغیر ذلك . وقد تعددت أسباب الطالق

الطالق وارتفاع نسبتھ  في السنوات األخیرة بشكل یبعث على القلق ، والس�یما إن  عواقب�ھ   

غیر محمودة على المستویین الفردي واالجتماعي . و تؤكد اإلحصائیات الرسمیة تفاقم حدة 

لق العام منحنیاتھا ترتفع بشكل مق ظاھرة الطالق في الجزائر بشكل غیر مسبوق ، علما إّن

وھذا بتسجیل حال�ة ط�الق ف�ي ك�ل س�ت       األخیرة تلو اآلخر، خصوصا في السنوات الخمس

  .)2( حاالت زواج على مدى الخمس السنوات الماضیة من خالل األرقام المعلن علیھا سنویا
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األخرى التي تس�اھم ف�ي زی�ادة آث�ار الط�الق عل�ى  المجتم�ع ,         مشكالتو ھناك العدید من ال

الخطی��رة الت��ي تعرق��ل تط��ور المجتم��ع        االجتماعی��ة تاألمی��ة ھ��ي مش��كل  م��ن المش��كال    و

م��ن أس��باب تخل��ف المجتم��ع و انھی��اره خاص��ة بتزای��د ظ��واھر  مباش��ر س��بب  فھ��يوتنمیت��ھ , 

األمی��ة  كغیرھ��ا م��ن الكثی��ر م��ن دول الع��الم     ة, وتع��اني الجزائ��ر م��ن مش��كل  أخ��رى ھدام��ة 

التي أعدھا المركز الوطني للدراسات والتحالیل   2007إحصائیات والمجتمعات ,  فحسب 

مالی�ین م�ن    7، أي م�ا یق�ارب    الجزائ�ریین أمی�ون   ق�د كش�فت  أن رب�ع    الخاص�ة ب�التخطیط   

ریفی�ة اكب�ر نس�بة    % , شكلت المنطقة ال 44النساء نسبة  مجموع عدد السكان ، حیث تشغل

% , 32.82% مقارنة بالمنطقة الحضاریة التي قدرت نسبة األمیة فیھا بـ  63.73قدرت بـ 

وكذلك البطالة التي تدخل كطرف   . )1(وبقیت نسبة األمیة مرتفعة في الفئات السنیة الكبیرة 

رتف�اع  ارتفاع نسبة الط�الق وا في  تساھم يھفالتي تسبب التفكك االجتماعي , من األطراف 

العالم  في خل�ق   المتغیرات االقتصادیة والتغیر االجتماعي في نسبة العنوسة , ولقد ساھمت

العملیة , والذي صاحبھ  نوعا من البطالة بسبب دخول التطور التكنولوجي الھائل في حیاتنا

تخلف وأمیة كبیرة في مجتمعنا , مم�ا أدى إل�ى اس�تفحال ظ�اھرة البطال�ة الت�ي أدت ب�دورھا        

وص�ار ھن�اك م�ا یع�رف باس�م األمی�ة المھنی�ة أو         فاقم المش�كالت االجتماعی�ة األخ�رى .   في ت

المیدانیة التي یعاني منھا معظم الخریجین والتي بسببھا یواج�ھ ھ�ؤالء ص�عوبات تطبی�ق م�ا      

تعلموه ، والخ�وف والقل�ق م�ن مواجھ�ة المھن�ة . وك�ذلك ع�دم ت�وفر ف�رص العم�ل ف�ي نف�س             

م في أع�دادھم وترك�زھم ف�ي اختصاص�ات معین�ھ تف�وق       اختصاص الخریجین بسبب التضخ

الحاجة لھم بعد التخرج , ھذا من جھة ومن جھة أخ�رى رف�ض الخ�ریجین العم�ل ف�ي مھ�ن       

عل�ى ھ�ذه المش�كالت     وتترت�ب وإنھا أدنى منھم مس�توى .   تالئمھموإعمال العتقادھم إنھا ال 

االجتماعیة نتائج سلبیة كبیرة , تشكل تھدیدا لالستقرار االجتماعي . و دافع العمل نابع  من 

حقیقة أن تماسك المجتمع وسالمتھ وإمداده بأعضاء جدد یبدأ م�ن عتب�ة األس�رة فھ�ي حج�ر      

وأن الط�الق  الزاویة في البنیة االجتماعیة ، وھي األساس الذي یقوم علیھ المجتم�ع الكبی�ر،   

و البطال��ة واألمی��ة ومش��كالت أخ��رى تعص��ف بأس��رة الی��وم تش��كل مع��اول ھ��دم ف��ي ج��دار       

وسائل اإلعالم ومنھا اإلذاعة ضرورة اجتماعیة بھا یتم المساھمة في  المجتمع . و أصبحت

تماسك البنیان االجتماعي وتدعیم بنائھ وتعبر عن قضایاه ومشكالتھ , ومن وظائفھ�ا حس�ب   

االجتماعیة , فھي تقوم بمجموعة أساسیة م�ن الوظ�ائف    ظیفة تقویة األعرافالزار سفیلد و

  ,  من التأثیرات المتنوعة ، والبعیدة النتائج مجموعة تحقق والتي ،
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بل إن اإلعالم أصبح مؤسسة اجتماعیة تلعب دورًا , الفرد أو المجتمع  سواء على مستوى 

. و مع ھذه المكانة التي صارت  في العدید من المجتمعات المدرسة و المسجددور یفوق 

اجتماعیة تحتاج إلى عالج یأتي  ومشكالت لوسائل اإلعالم في المجتمع , وبوجود قضایا

في مقدمتھا البطالة و الطالق واألمیة المتفشیة , فإن قضیة ھذه الدراسة تنحصر في 

كجزء مھم   ,  ألن اإلذاعات المحلیةاالجتماعیة  تمعالجة اإلذاعة المحلیة لھذه المشكال

من أجزاء اإلعالم المحلي صار تتحمل مسؤولیة كبیرة في تنمیة المجتمعات المحلیة , فھي 

ومشكالتھ , ولھا إمكانیات طرح أھم القضایا  بالمجتمع وقضیاهوسیلة إعالمیة مرتبطة 

والمشكالت ومعالجتھا والبحث عن الحلول المناسبة للحد من انتشارھا وانتشار آثارھا 

لى الفرد والمجتمع , ومن ھدا المنطلق تتضح أھمیة اإلذاعات المحلیة في تنمیة السیئة ع

, ورفع قدرة المجتمع في تجاوز اآلثار السیئة ألي  لدى أفراد المجتمع السلوك االجتماعي

مشكلة تواجھ المجتمع , فتنمیة  السلوك االجتماعي ھي أھم خطوة للتنمیة الشاملة في أي 

ل البشري ھو أھم ثروة في المجتمع , واالستثمار فیھ ھو األساس مجتمع , و الرأس الما

األول ألي استثمار حقیقي , فكل فرد من أفراد المجتمع ھو لبنة لبناء اجتماعي , وال یمكن 

التي تسبھا المشكالت  أن یكون البناء االجتماعي صلب متین عتي على العواصف

االجتماعیة بكل الوسائل  تكل المشكال إال بالبناء السلیم للفرد , ومواجھة واألزمات

  الممكنة ,  والتساؤل الذي یطرح :

  ؟   مشكالت : الطالق و البطالة و األمیةبمعالجة المحلیة م إذاعة الجلفة كیف تھت 

  ؟  في ذلكعین مالمست حاجات تلبي كیف

كیف تلبي إذاعة الجلفة احتیاجات المستمعین من البرامج المختلفة في شبكتھا  - 1

  البرامجیة ؟

كیف تلبي احتیاجات المستمعین من حیث نوع البرامج , ودوریتھا , وزمنھا , و  - 2

 فترات بثھا ؟

 ؟المختلفة  إذاعة الجلفةالتي تبثھا  بالبرامج مستمعینفئات الاھتمام ما مدى   - 3

المحلیة في البرامج  االجتماعیة التي اھتمت بھا إذاعة الجلفة مشكالتماھي أھم ال - 4

 ؟ االجتماعیة

طالق , األمیة , البطالة , في برامجھا ال مشكالتاھتمام إذاعة الجلفة ب كیف كان - 5

   االجتماعیة  ؟

 ؟ ه المشكالت ذھماحجم تغطیة    - أ

 ؟   لكذل القوالب الفنیة اإلذاعیة المستخدمة ھيما  - ب

 ؟ه المشكالت ذأثناء معالجة ھالمستعملة  ویةاللغھي المستویات ما   - ت

 ؟ه المشكالت  ذالحلول حول ھما الشخصیات المستضافة إلثراء   - ث



    

  فرضیات الدراسة :  - 6

تلعب الفرضیات دورا أساسیا في توجیھ البحث و إبعاده عن العمومیات و           

وفي ضــوء ما تـقـدم ارتأینا اختیار مجموعة من الفرضیات  قصـد اختبارھا ,  )1(التشتت

  صحتـھا وھي :والوقـوف على مـدى 

  . بحجم غیر كاف الطالق و البطالة و األمیة : مشكالتإذاعة الجلفة المحلیة تقدم 

  . حلیة برامج متنوعة تقدم إذاعة الجلفة الم -

  . اتتوزع البرامج توزیعا متناسق -

   لبرامج االجتماعیة  قلیلحجم ا -

  أفضل فترات االستماع ھي الفترة الصباحیة  .  -

  االھتمام بمشكالت : الطالق واألمیة والبطالة غیر كاف .حجم  -

  حجم معالجة المشكالت االجتماعیة في اإلذاعة ال یلب رغبات جمھور المستمعین . -

  االجتماعیة متنوعة  .  مشكالتمعالجة الوالب الفنیة المستخدمة في الق  -

  .  واضحة  اللغة المستعملة  -

  . ةقلیل الشخصیات المستضافة -
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  تحدید المفاھیم : –7

و ضبط معانیھا و المقص�ود منھ�ا , أح�د الخط�وات المنھجی�ة ف�ي        المفاھیمتحدید 

البحث العلمي حتى یسھل على القراء ال�دین یت�ابعون أو یط�العون البح�ث إدراك     

المعاني و األفكار الت�ي یری�د الباح�ث التعبی�ر عنھ�ا دون أن یختلف�وا فیم�ا یق�ول ,         

  ومنھ فالتعریفات اإلجرائیة لمفاھیم البحث و ھي :

یعتقد بعض الباحثین أن المشكلة االجتماعیة ماھي إال االجتماعیة  :  تمشكالال   - أ

ذلك التناقض الجوھري بین المعاییر الحضاریة وبین وقائع الحیاة الیومیة , 

وھذا ما یؤدي إلى التأثیر في القادة وإلى اتخاذ فعل اجتماعي یتالءم مع طبیعة 

ة صاخبة تعكر حیاة عدد المشكلة . و منھم من یعرفھا بأنھا ظاھرة اجتماعی

كبیر من أبناء المجتمع لما تسببھ من آثار سلبیة على نمط عالقاتھم و تفاعلھم , 

 . )1(تھدف القضاء علیھا وإزالة آثارھامنظم یسوتحتاج التخاذ عمل جماعي 

 وثر على عدد كبیر من األفراد حالة یشترط أن تؤ تمثل االجتماعیة تكالالمشف

یعتبرون ھذه الحالة سلبیة , و غیر مرغوب فیھا  , و یكون لدیھم شعور عام 

, أي ھي موقف غیر مرغوب فیھ  ةمشكلشيء ما تجاه ھذه ال بضرورة فعل

, " وذلك یعني  تھدد تماسكھ وتتطلب معالجتھا وإصالحــھا تمثل تحدیا للمجتمع

إحداث تغییر ,  أن المشكلة االجتماعیة تشعر إزائھا أنھ یجب عمل شيء أو

فاألمور تسیر سیرا یتعارض مع المعاییر الحقیقیة أو المثالیة , ولھذا تكون 

  . )1(ضارة ببعض الناس , أو ظالمة لھم , أو ال حاجة لھم لھا "

ھي ظواھر اجتماعیة صاخبة تعكر حیاة عدد كبیر االجتماعیة  ومنھ فالمشكالت

من أبناء المجتمع لما تسببھ من آثار سلبیة , وتحتاج التخاذ عم�ل جم�اعي م�نظم    

  المجتمع .  علىیستھدف القضاء علیھا أو التخفیف منھا ومن  آثارھا 

الط��الق ھ��و ح��ل العص��مة المنعق��دة ب��ین ال��زوجین ب��إرادة ال��زوج , أو بتراض��ي      - ب

  بطلب من الزوجة . أو ، الزوجین

ع�دم ممارس�ة األف�راد ال�ذین ھ�م ف�ي س�ن العم�ل للنش�اط االقتص�ادي            البطالة ھ�ي   - ت

خالل فترة زمنیة معینة لظروف خارجة عن إرادتھم , بالرغم من ق�درتھم عل�ى   

 . العمل ورغبتھم فیھ وبحثھم عنھ

-----------------------------------------------------------------------------  
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بشكل عام تتمثل في العجز أو عدم الق�درة , س�واء كان�ت ع�دم الق�درة       األمیة ھي  - ث

  . تابة ومبادئ الحساب على تملك المواطن المھارات في القراءة والك

تخدم مجتمعا محدودًا ومتناسقا من الناحیتین " التي المحلیة ھي اإلذاعة  - ج

و "قد یكون ھذا المجتمع مدینة أو  )1(الجغرافیة واالجتماعیة واالقتصادیة"

ة تجمعھا وحدة اقتصادیة وثقافیة مجموعة قرى أو مدنًا صغیرة متقارب

نقوم بدراستھا ھي إذاعة  تحمل مواصفات  اإلذاعة المحلیة التي. و )2(متمیزة"

ھي مؤسسة إعالمیة تقوم فلیة ومواصفات اإلذاعة الجھویة . اإلذاعة المح

بخدمات مختلفة لمجتمع متجانس و محدود برقعة جغرافیة معلومة إداریا 

و تبث برامجھا لجھة مقسمة حسب  ,وشعبیا , وتربطھ عادات وتقالید متشابھة 

  . تقسیم إداري إقلیمي

وانطلق�ت ف�ي ب��ث    FMأنش��أت اإلذاع�ة الجھوی�ة للجلف��ة    : ی�ة محلإذاع�ة الجلف�ة ال    - ح

ش�عبان   27المواف�ق ل�ـ    2007برامجھا رسمیا في التاسع من ش�ھر س�بتمبر س�نة    

و تعتبر إذاع�ة محلی�ة  ألنھ�ا تخ�دم مجتمع�ا مح�دودا و متناس�قا , كم�ا          ھـ ،1428

بأنھا  إذاعة تبث برامجھا  اإلذاعة الجھویة فتعرف یمكن اعتبارھا إذاعة جھویة 

لجھة مقسمة و محددة بحدود مرسومة حس�ب التقس�یمات اإلداری�ة الت�ي اتخ�ذتھا      

  .الدولة العتبارات تنمویة , كالبلدیة والدائرة و الوالیة 

المقصود ھو الحاجة  إلى المعرفة المرتبطة  بالنقائص في المعرفة والحاجات ,    - خ

والحاج��ة إل��ى   االجتماعی��ة الت��ي تتس��بب ف��ي التفك��ك االجتم��اعي ,    ع��ن القض��ایا  

ویمك��ن لإلذاع��ة المس��اھمة بدرج��ة   التص��رف الس��لیم المواف��ق للق��یم واألخ��الق ,  

  .  ات كبیرة في إشباع ھذه الحاج
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ح��دود البح��ث یمك��ن تحدی��دھا زمنی��ًا ، وھ��ي دراس��ة الب��رامج المتعلق��ة        :ح��دود البح��ث  -8

موافق�ة اللجن�ة   بالقضایا االجتماعیة  في إذاعة الجلف�ة المحلی�ة خ�الل الم�دة الزمنی�ة تب�دأ م�ن        

ومكانیًا في والیة الجلفة و في اإلذاعة المحلیة بالجلفة  التي تم  العلمیة على ھذا الموضوع .

"حی�ث تحت�ل الوالی�ة المرتب�ة األول�ى      اختیارھا من منطقة تعد نسبة البطالة فیھا األعل�ى وطنی�ا ,   

بالمائة .... , كما تسجل الجلفة أعلى نسبة من األمیة عند الكھول  42.5 من حیث عدد األمی�ین 

ف�ي المائ�ة . وتحت�ل الجلف�ة دائم�ا       12، مقابل أقل نسبة ف�ي العاص�مة وھ�ي     في المائة 42بـ 

, كم��ا تع��د ظ��اھرة الط��الق فیھ��ا مش��كلة     )1(المرتب��ة األخی��رة م��ن حی��ث المس��توى التعلیم��ي   

  618م  2008ب مص�ادر قض�ائیة ، فإن�ھ ت�م تس�جیل س�نة       وحس� "اجتماعی�ة ملفت�ة لالنتب�اه    

حال��ة  514الت��ي ت��م تس��جیل فیھ��ا   2007، وذل��ك مقارن��ة بس��نة  حال��ة ط��الق بش��تى أنواع��ھ

   .)2("قطال
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  المقاربة النظریة  - 9

  /النظریة التنمویة :  1- 9

ترتبط ھده النظریة بأوضاع الدول النامیة , وتعكس الدور المتوقع من وسائل           

اإلعالم في المجتمعات النامیة , وھي تسعى إلى أن یكون اإلعالم بواجبات سیاسیة 

, وترى واجتماعیة لخدمة المصلحة العلیا في المجتمع , وتتأنى في معالجة األخبار المثیرة 

أن نشرھا وإذاعتھا قد یأتي بنتائج سلبیة على  األوضاع السیاسیة واالجتماعیة 

واالقتصادیة , وعلى المجتمع بصفة عامة  , فھي تتجھ إلى مفھوم التغطیة االیجابیة , أو ما 

یعرف باألخبار الجیدة ألنھا تدعم األوضاع الداخلیة في تلك المجتمعات , وتعطي أولویات 

ثقافات المحلیة , وقد اعتبر البعض خاصة أنصار النظریة اللیبرالیة أن ما تقوم بھ أساسیة لل

وسائل اإلعالم في الدول النامیة طبقا لھده النظریة لیس إال حظر على اإلعالم الحر 

وتشویھ لمصداقیة وسائل اإلعالم , وما تبثھ وسائل اإلعالم في الدول النامیة ھي أقرب 

تھتم بالتغطیة اإلیجابیة وتتجاھل األخبار السلبیة . ویبرر أنصار  لكونھا أخبار دعائیة ,

ظروف في الدول النامیة التي تختلف عن الدول المتقدمة من حیث النظریة التنمویة دلك ب

اإلمكانیات المادیة واالجتماعیة ،  األوضاع القائمة في المجتمعات النامیة ، و أن المبادئ 

النظریة تعتبر ھامة ومفیدة ألنھا تعارض التبعیة وسیاسة الھیمنة واألفكار التي تضمنتھا 

الخارجیة , كما یعتبرون أن ھذه المبادئ تعمل على تأكید الھویة الوطنیة والسیادة القومیة 

والخصوصیة الثقافیة للمجتمعات , وعلى الرغم من أن ھذه النظریة ال تسمح إال بقدر قلیل 

ائدة إال أنھا في نفس الوقت تحث على التعاون بین من الدیمقراطیة حسب الظرف الس

  مختلف القطاعات لتحقیق األھداف التنمویة .

  وتتلخص أفكار ھذه النظریة في النقاط التالیة :

أن وسائل اإلعالم یجب أن تقبل تنفیذ المھام التنمویة بما یتفق مع السیاسة الوطنیة  -

 القائمة

للقیود التي تفرضھا األولویات التنمویة أن حریة وسائل اإلعالم ینبغي أن تخضع  -

 واالحتیاجات االقتصادیة واالجتماعیة للمجتمع .

یجب أن تعطي وسائل اإلعالم أولویة للثقافة الوطنیة واللغة الوطنیة في محتوى ما  -

 ھتقدم

أن وسائل اإلعالم مدعوة في إعطاء أولویة فیما تقدمھ من أفكار ومعلومات لتلك  -

 رى القریبة جغرافیا وسیاسیا وثقافیاالدول النامیة األخ

أن الصحفیین واإلعالمیین في وسائل االتصال لھم الحریة في جمع وتوزیع  -

 .المعلومات واألخبار

أن للدولة الحق في مراقبة وتنفیذ أنشطة وسائل اإلعالم واستخدام الرقابة خدمة  -

 .لألھداف التنمویة



    

  / النظریة الوظیفیة :2- 9

المنظور األساسي لالتجاه  الوظیفي یجعل محور اھتمامھ المجتمع والعالقات و            

المتبادلة بین النظم السائدة ویعتمد األساس الفكري للبنائیة الوظیفیة على التصور النسقي 

للمجتمع بحیث ینظر للمجتمع على أنھ بناء متماسك ومؤلف من أجزاء متساندة فیما بینھا 

تصور المجتمع كوحدة متكاملة تتمتع بدرجة عالیة من االستمرار تساندًا وظیفیًا، وھو ی

فالنظریة تؤكد على أن لكل مجتمع احتیاجات رئیسة ، ولكي یستمر ھذا المجتمع ,  والبقاء

ال بد من إشباع ھذه االحتیاجات ، فالمجتمع وإن كان یتكون من وحدات جزئیة صغیرة إال 

اند وظیفیًا بطریقة تكفل المحافظة على كیان أن ھذه الوحدات تتفاعل فیما بینھا وتتس

المجتمع واستمرار بنائھ وكل جزء من األجزاء التي یتألف منھا المجتمع یؤدي وظیفة 

معینة وغالبًا ما یشیر معنى الوظیفة إلى اإلسھام الذي یقدمھ الجزء إلى الكل , ووسائل 

یطلب ما یحتاج إلیھ من  و الجمھوراإلعالم في المجتمع ھي جزء من الكل االجتماعي , 

ومن ثمَّ فأن وجود وسائل وسائل اإلعالم إلشباع حاجیاتھ و رغباتھ , أو خدمة أھدافھ . 

اإلعالم  ُیعدُّ ضروریًا ووظیفیًا الستقرار البناء االجتماعي ألن عدم تقدیم االحتیاجات 

، وقد تكون   اإلعالمیة  قد یدفعھم إلى اللجوء إلى وسائل أخرى للحصول على احتیاجاتھم

ھذه الوسائل التي یلجؤون إلیھا تخدم أھداف ال تتماش مع ما یریده المجتمع من استقرار 

وتماسك ,  لذا فإن ھذه اإلذاعات المحلیة من المفروض أن تؤدي وظیفة مھمة في 

المحافظة على ترابط وتماسك المجتمع , و أن تقدم للمجتمع المستھدف حاجیات ورغبات 

ق تلبیة االحتیاجات من  المشاكل والقضایا االجتماعیة الموجودة في المجتمع , فئاتھ . وتنطل

حیث یعتبر ھذا االتجاه أن الظواھر والقضایا االجتماعیة ھي ظواھر اعتیادیة تتصل ببناء 

المجتمع وبطبیعة حیاتھ االجتماعیة إضافة إلى أن للقضایا االجتماعیة  وظائف إیجابیة , 

وأجزاءه بوظیفة تدعیم وتقویة النظام االجتماعي ,  وأیضا یضطرنا  تستدعي قیام المجتمع

في حال وقوع ما ال یرغب فیھ المجتمع  إلى إدراك أھمیة القوانین وااللتزام االجتماعي 

بمبادئ وقیم المجتمع التي تم انتھاكھا , والتي تعمل مؤسسات المجتمع خاصة التربویة 

ل القوانین األخالقیة والنظم المعیاریة التي ینبغي واإلعالمیة  إلى توضیح وتحدید وتفصی

االلتزام بھا , وصقل السلوك االجتماعي حسبھا بتعزیز الضبط االجتماعي , من أجل 

  استمرار المجتمع وتماسكھ . 

و وجود اإلذاعة المحلیة في مجتمع محدود ینبغي بالدرجة األولى خدمة استقرار المجتمع 

االجتماعیة للمجتمع , وإعطاء الحلول الممكنة للتقلیل من وتماسكھ , بإبراز القضایا 

خطورة تزاید ھده الظواھر وكثرتھا في مجتمعنا , فوجودھا ظاھرة طبیعة وھي مؤشر 

للمجتمع عن االنضباط االجتماعي , ولكن كثرتھا ووصولھا إلى نسب كبیرة یعد ظاھرة 

اون كل األجزاء لخدمة الكل سیئة , تتطلب تكاثف الجھود من كل أطراف المجتمع , و تع

وتماسكھ واستمراره . فاختالف التنظیم االجتماعي وغیاب التماسك االجتماعي بین أفراد 



    

المجتمع الواحد قد یقود في الغالب إلى اضطراب وظائف المجتمع وإلى حالة من التفكك 

  االجتماعي

تي ینبغي أن  و اإلذاعة ھي مؤسسة اجتماعیة , وجزء اجتماعي من أجزاء المجتمع ال

تتكامل وتتساند وظیفیا , و قد تقوم اإلذاعة بوظائف لخدمة تماسك وترابط الكل االجتماعي 

  و تحقیق عملیة التوازن في المجتمع أو قد تعیق ذلك بخدمة التنافر االجتماعي .   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

  صعوبات البحث -10

صعوبات منھجیة : وتمثلت في اختبار المنھج المناسب , حیث تطلب تحدید المنھج  -1.10

التعمق في البحث , وإجراء بحث استطالعي للمقارنة بین المناھج التي یمكن أن تكون في 

خدمة ھدا البحث , كما أن ھناك اختالف في اعتبار تحلیل المضمون منھجا أو تقنیة , وقد 

  دلك .  خضت في الموضوع ألحدد 

صعوبات میدانیة : تمثلت أھم الصعوبات المیدانیة في المكتبات وما یمكن أن  -2.10

اعتبره عراقیل أمام البحوث , والصعوبة ال تكمن في عدم وجود الكتاب , فالكتب موجودة 

  , و المكتبات تزخر بأنواع من الكتب المختلفة المفیدة ,  

بین البرامج اإلذاعیة كان صعبًا ، فالكثیر من تعیین الحدود صعوبات مفاھیمیة :  -3.10

البرامج تشترك في جوانب متداخلة فھناك برامج اجتماعیة تتضمن جوانب ثقافیة أو 

ترفیھیة , والعكس , والعدید من الموضوعات الترفیھیة تتضمن جوانب ثقافیة والعدید من 

لفصل بین ما ھو الموضوعات الثقافیة  تتضمن جوانب اجتماعیة , ولیس من السھل ا

تعلیمي وما ھو ثقافي أو اجتماعي . مما جعلنا في حیرة عند تصنیف ھذه البرامج في 

سیاقھا الدقیق . وكذلك ھناك برامج ترفیھیة , وھناك مقاطع ترفیھیة في البرامج الثقافیة و 

   االجتماعیة وغیرھا . 

  
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

  :  تمھید -

المجتمع حسب النظریة الوظیفیة ھو بناء كلي ، یتكون من مجموعة من           

األجزاء المترابطة، وكل جزء لھ وظیفة یؤدیھا للمحافظة على استمراریة المجتمع 

وجمیع ھذه األجزاء تتعاون فیما بینھا للوفاء باالحتیاجات األساسیة , وتتألف 

اییر واألدوار والنظم والقیم والجماعات الوحدات البنائیة للمجتمع من المع

والمؤسسات االجتماعیة, و " المؤسسات ھي تنظیم یقوم بوظیفة اجتماعیة ، وھي 

بناءات لنشر األفكار العامة , وامتداد للحاجات اإلنسانیة، وھي عمل جماعي 

 ، و قد اھتم المدخل الوظیفي  بوسائل اإلعالم في حیاة )1(ع"لألفراد في المجتم

بوسائل االتصال واإلعالم , باعتبارھا انساق اجتماعیة وتتكون من بناءات ولھا 

فالمجتمع في العصر الحالي مرتبط ارتباطا وثیقا بمجال  ، )2(وظائف محددة

تقوم  االتصاالت والمعلومات , واإلذاعة المحلیة ھي احد ھذه المؤسسات التي 

العامة , وسنتطرق لھا في ھذا بوظیفة اجتماعیة , وھي  بناءات لنشر األفكار 

الفصل من جانبین , الجانب األول ھو  الجانب البنائي وھو ال یختلف كثیرا عن 

 البناء في المؤسسات اإلعالمیة األخرى في جانبھ المادي  ومن الجانب الوظیفي ,

 المبحث األول یتطرق للبناء , ویتطرق المبحث الثاني للوظائف .
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I.  اإلذاعة 
  مفھوم اإلذاعة : - 1

تسعى  اإلذاعة ھي بناء لنشر األفكار العامة , وامتداد للحاجیات اإلنسانیة ,          

للكشف عن المشكالت التي تحدث في المجتمع من خالل تحلیل األوضاع فیھ ، و 

قیامھا بالتعبئة االجتماعیة للفت أنظار الناس  إلى ما یھدد التماسك االجتماعي من 

مشكالت اجتماعیة متواجدة  لھا آثارھا المتعدیة ، والمساھمة من خالل البرامج  في 

نحو المعاناة التي یعیشھا بعض أعضاء المجتمع , وما قد توعیة الناس وجلب انتباھھم 

تتسبب فیھ ھذه المعاناة من تطور لمشاكل أخرى یكون المجتمع كلھ عرضة لھا , فمن 

المعروف حسب النظریة الوظیفیة أن حدوث أي خلل في نسق ما البد أن یتبعھ خلل 

  في موقع آخر. 

تنشر األخبار بواسطة الجھاز الالسلكي ,  و اإلذاعة لغة تطلق على الدار التي          

. واصطالحا تعني إرسال  )1(أذاع یذیع الخبر أي نشره . إذاعة الشر أي إفشائھ 

. فكلمة اإلذاعة تطلق  )2(واستقبال الكلمات واإلشارات الصوتیة على الھواء ال سلكیا

على الھواء على االتصال بالرادیو أي إرسال واستقبال الكلمات واإلشارات الصوتیة 

. وكلمة رادیو كاصطالح ھندسي تعني اإلرسال واالستقبال الالسلكي )3(ال سلكیا

  .)4(للنبضات أو اإلشارات الكھربائیة بواسطة موجات كھربائیة 

ویمكن تعریف اإلذاعة بأنھا االنتشار المنظم والمقصود بواسطة الرادیو           

غیرھا من البرامج، لیلتقطھا في وقت واحد لمواد إخباریة وثقافیة وتعلیمة وتجاریة و

باستخدام أجھزة  -فرادى وجماعات - المستمعون المنتشرون في شتى أنحاء العالم

, فھي " ما یبث عن طریق األثیر باستخدام موجات  )5(االستقبال المناسبة

كھرومغناطیسیة , و بإمكانھا اجتیاز الحواجز الجغرافیة والسیاسیة  وربط مستمعیھا 

  .)6(برباط مباشر وسریع "
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 نشأة وتطور اإلذاعة - 2

فقد ظھرت اإلذاعة مع بدایة القرن التاسع عشر , و لم یكن  في العالم : - )1- 2

من فراغ , بل جاء نتیجة " للعدید من الدراسات ظھورھا ولید صدفة أو نابع 

و "جاءت بعد أن تطورت ,  )1(التي قام بھا رواد أوائل في مجاالت متعددة "

, حتى  )2(أیضا علوم متعددة منھا علم الفیزیاء والریاضیات والفلك وغیرھا "

) Guglielmo Marconiاستطاع مخترع  ایطالي اسمھ (جوجلیمیو ماركوني. 

إلذاعة الصوتیة بعد أن تمكن من ابتكار جدید وھو إرسال إشارات اكتشاف ا

, ولم یكن  1896كھرومغناطیسیة من خالل الھواء , وسجل ابتكاره ھذا سنة 

و" لكن شروط النھضة ھي التي صنعتھ , انجازه ھذا ولید عمل منفرد منھ 

ھ وأبحاث ,  فكان إنجازه ھذا ثمرة ألبحاث )3(فالحضارة ھي التي تصنع منتجاتھا 

العدید من العلماء قبلھ  في نطاق تطور حضاري اجتماعي بدأت ظواھره مع 

عصر التنویر, حیث قام العلماء  بالكثیر من األبحاث والتجارب, وتوصلوا إلى 

عدة اكتشافات في مجاالت مختلفة , منھا الكھرباء والكھرومغناطیسیة 

اسا لنجاح ماركوني في والالسلكي , حیث كانت تلك التجارب واالكتشافات أس

العالم اإلنجـلیزي (ولیر مجال اإلذاعة الصوتیة , ومن بین أھم ھؤالء العلماء , 

 ستروجون) الذي كانت لھ البدایة باكتشاف الموجات الالسلكیة، (الموجات

, و العالم البریطاني (ھنري جاكسون) الذي  )4(,1837الكھرومغناطیسیة)، سنة 

والروسي (الكسندر بوبوف ) , وإدیسون و فلیمنج نبغ في مجال الالسلكي , 

ودي فورست , الذین كان لھم الفضل لقیامھم بتجارب ساعدت على إنتاج 

"وترجع أھمیة  أطوال الموجات الالزمة لإلرسال من خالل الموجة القصیرة ,

 Jamesاكتشاف الموجة القصیرة إلى عدد من العلماء منھم (ماكسویل) (

Clerk Maxwellم , إلى إثبات وجود 1865ي توصل عام ) الذ

الكھرومغناطیسیة , وأن ھذه الموجات یمكن أن تنتقل من خالل الھواء بسرعة 

وضع نظریة المجال الكھرومغناطیسي على أسس ریاضیة ، , و  )5(الضوء"

فاستطاع تفسیر ظواھر األمواج الكھرومغناطیسیة بطریقة أوضح . و استنتج 

المغناطیسیة والضوئیة أنواع مختلفة من األمواج أن األمواج الكھربائیة و

 . الكھرومغناطیسیة , تتحرك على ھیئة أمواج مستعرضة
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) اعتمادا على Heinrich Hertzوواصل العالم األلماني (ھنریك ھرتز) (

قصیرة , أبحاث ماكسویل بحوثھ عن الرادیو , واجري تجارب على الموجة ال

, واستطاع قیاس طول الموجات  واثبت صحة نظریة ماكسویل

الكھرومغناطیسیة وسرعتھا , حیث اكتشف أن سرعتھا تساوي سرعة الضوء , 

إنتاج األمواج   أمكنھم , 1888وكان لھ فضل اكتشاف الموجة القصیرة سنة 

بدراستھ لھذه و , والكھرومغناطیسیة المسماة بأمواج ھرتز، أو أمواج الرادی

یة تنتقل بسرعة الضوء , وھي ذات موجات الموجات اثبت أنھا موجات عرض

  .طویلة , ولھا خواص االنعكاس واالنكسار واالستقطاب

ونتج بناء على  اختراع ماركوني أشكال مختلفة وعدیدة لالتصال ساھم ھو فیھا 

, حیث استطاع أن یرسل تقاریر صحفیة سریعة برموز مورس , من خالل 

السلكیة عبر المحیط األطلسي من التلغراف , و "تمكن من إرسال أول إشارة 

م , وكان أول استخدام للرادیو ھو 1901خالل جھاز الالسلكي في سنة 

  . )1(االتصال بین السفن والموانئ "

وقام العالم (سیرجون فلیمنج) بإجراء تجارب على استخدام الالسلكي لنقل 

یمكنھ , والذي  )2(م"1904الصوت البشري , حیث "ابتكر الصمام الثنائي سنة 

, و" یقوم بتوحید ذبذبات الرادیو ذات التیار  أن یكشف عن اإلشارات الالسلكیة

الضعیف جدا , وعلى ذلك ال تحتاج من المھبط إال لتیار صغیر , ومن ثم یكون 

, كما استطاع )3(الضغط غیر مرتفع جدا ویستخدم كذلك لتوحید التیار العمومي"

) من اختراع  الصمام Lee De Forestالعالم األمریكي ( لي دي فورست ) (

إشارات  یستطیع تضخیمو  الذي ساعد على تقویة اإلشارات الالسلكیةالثالثي 

, و تمكن العالم  مستقبل المذیاع الرادیو، وأصبح العنصر األساسي في

) من إرسال الكالم عن طریق الالسلكي من المحطة التي   ریجینالد فسندن(

األمریكیة شرق الوالیات المتحدة األمریكیة  ماساشوسیتسأقامھا في والیة 

بواسطة موجات  ,  تحدث ریجینالد 1906ففي عام وعاصمتھا بوسطن , 

ماساشوسیتس إلى سفن مبحرة في المحیط  الرادیو من برانت روك في

, كما ذھب (دي فورست) إلى فرنسا وأقام محطة إذاعیة في برج إیفل األطلسي

بنقل برنامج من مسرح غنائي في مدینة نیویورك في الوالیات  وقام فورست, 

  ,  1910سنة المتحدة األمریكیة 
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, حیث " أنشأت  )1(1920ولم تصبح اإلذاعة الصوتیة حقیقة واقعة إال في سنة 

وستنكھوس محطة إذاعیة في الوالیات المتحدة األمریكیة , وقد شركة 

استطاعت تلك المحطة أن تنقل نتیجة انتخاب رئیس الوالیات المتحدة وارین 

ھاردینغ في نفس اللیلة , وقد كان لذلك الحدث ضجة قویة في الصحافة 

و"  , )2(األمریكیة ألنھ سجل أول نصر لإلذاعة على الصحافة في نقل األخبار "

ظھرت أول محطة إذاعیة في موسكو و أول برامج یومیة مذاعة من محطة 

, وتبعتھا عدة دول منھا  )3((دیترویت نیوز) في الوالیات المتحدة األمریكیة "

وازداد عدد محطات اإلرسال وازدھرت  أجھزة  بریطانیا وفرنسا وألمانیا .

المتحدة األمریكیة , الرادیو , وانتشرت بسرعة كبیرة  , خاصة في الوالیات 

"وبعد ظھور أھمیة اإلذاعة بدأت الدول األوربیة تنشئ المحطات اإلذاعیة 

, وفي العام نفسھ  1922المنتظمة , ففي فرنسا أنشأت محطة برج إیفل عام 

, ثم عدة دول  1925أنشئت محطة إذاعیة قویة في بریطانیا تبعتھا ألمانیا عام 

" بدأت صناعة اإلرسال اإلذاعي في عام . و  )4(في أوربا وأمریكا الجنوبیة "

محطة تبث  600حتى كان ھناك أكثر من  1922 ، ولم یكد یأتي عام 1920

المتحدة ، وبعد سنتین ازداد ھذا العدد إلى  إرسالھا على الھواء في الوالیات

المحطات تقوم على أساس الدعایة التجاریة  محطة ، وكانت غالبیة ھذه 1400

وفاق عدد أجھزة االستقبال ثالثة مالیین جھازا .  )5("ھا األصليإلى جانب عمل

م , اخترع 1947موفي عا . )6(عشرة مالیین جھاز استقبال 1929لیصل عام 

العلماء والمھندسون والعاملون في مختبرات ِبل للھاتف الّترانزستور، الذي حل 

ا جعلھ یحل محل الصمام , والترانزستور یتمیز على الصمام بمیزات عدیدة مم

قد كان جھاز الرادیو في , ف محلھ في التجھیزات اإللكترونیة على نطاق واسع

االستقبال , ولكنھ تطور بشكل كبیر,  البدایة كبیر الحجم وبسیطًا ویفتقر إلى دقة

وقد أحدث ظھور الترانزستور تطورا كبیرا على جھاز الرادیو , فتقلص حجمھ 

 . ویعد ظھور ااالستقبال بوضوح ورخیصاوصار قادرا على  , الیصبح صغیر

  الترانزستور ثورة مھمة في مجال الرادیو واإلذاعة.
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 )1(و" جاء بعد ذلك إنتاج أجھزة الرادیو بأقل التكلفة لتكون في متناول الجمیع "

, و" أدخلت تحسینات كثیرة على اإلذاعات , فإلى جانب تقدم البرامج اإلذاعیة , 

.  )2(كانت الموسیقى واألنباء أول البرامج الھامة التي تابعھا المستمعون"

أجھزة الرادیو أصبح  العدید من دول العالم على وبإنشاء اإلذاعات وتوفر 

الحواجز الجغرافیة والسیاسیة في بث المعلومات اتصال دائم, وانعدمت  

,  ومخاطبة شریحة واسعة من الناس , حتى الذین ال یجیدون القراءة والكتابة

أول خطوة نحو ما یسمى بعصر االتصال االلكتروني , الذي  وتعتبر اإلذاعة

رعة والفوریة واالنتشار الواسع  , حیث استخدم الرادیو كوسیلة تمیز بالس

صغیرة على  كلھ قریة وجعلت العالم حیث ألغت المسافات إعالمیة جماھیریة ,

و  . 1967في كتابھ (الوسیلة ھي الرسالة) الصادر في عام  ماكلوھان تعبیر حد

نتشرت و"ا لإلذاعة . أصبح من الصعب أن تجد دولة في العالم تخلو من

المحطات اإلذاعیة المحلیة والوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة وأصبحت تشكل جزءا 

  . )3(حیویا في مجال االتصال الجماھیري الحدیث" 

, 1925یعود تاریخ اإلذاعة في الوطن العربي إلى سنة  : في الوطن العربي - )2- 2

واالستفادة منھا , حیث جلب المحتل اإلذاعة إلى البالد العربیة لخدمة أغراضھ 

وتعتبر الجزائر ومصر أولى األقطار العربیة التي عرفت اإلذاعة في منتصف 

أما اإلذاعة العربیة فلم تكن إلى  ,)4(العشرینیات عن طریق المبادرات الفردیة"

موجَتین . وشھد البّث اإلذاعي و بعد ذلك , واقتصر معظمھا على موجة أ

كبیرًا , عْبر تعدُّد اإلذاعات العربیة، وعدم  العربي في السنوات األخیرة تطورًا

االقتصار على اإلذاعة المركزیة في العواصم ، بل صارت الدول العربیة 

,  تعرف انتشارا متزایدا  لإلذاعات الجھویة , والمحلیة و اإلذاعات المتخصصة

الحكومات،  وتخضع اإلذاعة في الوطن العربي إلشرافوباللغات األجنبیة , 

الكریم ، والبرامج  تشغیًال وإدارة, و تتنوع البرامج ما بین األخبار، والقرآن

الترفیھیة، والثقافیة، والتعلیمیة، والریاضیة، و القضایا السیاسیة  واالقتصادیة 

 . واالجتماعیة
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  و مرت اإلذاعة في الوطن العربي بثالث مراحل أساسیة ھي :

مرحلة االستعمار : فقد " دخلت اإلذاعة معظم دول المنطقة  - )2-1- 2

العربیة عن طریق قوات االحتالل الفرنسي واالیطالي , كما في 

, وتنقسم اإلذاعة في فترة االحتالل  )1(حاالت لبنان ولیبیا والجزائر "

 لعربیة إلى مرحلتین :األجنبي للبلدان ا

 لتكریس الفكر االستعماري  إذاعة المستعمر : وكان یستعملھا المحتل

, وترفیھھا . وكانت اللغة  وخدمة األقلیة األوربیة المتواجدة

المستعملة عادة ھي لغة المحتل , وال تستعمل اللغة العربیة إال 

 لحاجة المحتل في إیصال رسالتھ للسكان .

    إذاعة العرب : وكانت تستعمل للمطالبة بالحقوق وتثقیف الشعب

  وتوعیتھ , وحثھ على المقاومة والجھاد .

فترة ما بعد االستقالل : وكانت اإلذاعة في اغلب الدول العربیة  - )2-2- 2

ملكا للدولة , تستعملھا كوسیلة للتنمیة وفرض النظام , وعملت 

مجال الدعایة لسیاسة األنظمة العربیة على استغالل اإلذاعة في 

 .كانت اإلذاعة مركزیة في أغلب الدول العربیةالدولة والتنمیة , و 

فترة العولمة : فالتحوالت الناتجة عن العولمة االتصالیة , والتي  - )2-3- 2

فرضت على جمیع الدول إما التكیف مع ما یفرضھ مجتمع 

المعلومات من واقع جدید زالت فیھ كل الحدود التي كانت قائمة , 

وإما االستسالم للتبعیة لدول تستعمل كل إمكانیتھا للوصول إلى كل 

فرد و إشباعھ بما تسعى إلیھ , خاصة عن طریق وسائل اإلعالم , 

مما یجعل كل دولة مستسلمة تفقد السیطرة على مجتمعھا كلیا أو 

جزئیا , حسب ظروف المجتمع وما یملكھ من مقومات وعقائد , ومن 

ة إلى محاولة التغطیة االعالمیة عن طریق ھنا سعت الدول العربی

اإلذاعات الموجھة واإلذاعات المحلیة التي تخاطب الجمھور المحلي 

انطالقا من خصوصیتھ وظروفھ وقضایاه المحلیة . واھتمت الدول 

العربیة باإلذاعة المحلیة ألن ھذه اإلذاعات تستطیع أن تلبي 

التلفزیون أو  الحاجات التي ال تستطیع اإلذاعة المركزیة أو

الفضائیات تلبیتھا بالنسبة للمجتمع المحلي ومنھا مناقشة المشكالت 

 المحلیة ومحاولة حلھا .
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 :اإلذاعة في العالم العربي) العوامل التي ساعدت على تطور 2-4- 2

 . ماإلعالاالستفادة من التحوالت اإللكترونیة في مجال  - 1)2-4- 2 -

تطور السوق اإلعالنیة ومستوى اإلنفاق اإلعالني في  - 2)2-4- 2 -

 . العالم العربي

تمیز اإلذاعة بطرح القضایا االجتماعیة التي تستقطب  – 3)4-2-2 -

 اھتمامات أفراد المجتمع .

, الذي سھل من إمكانیة بث القنوات  FM ظھور قنوات -  4)2-4- 2 -

 المحلیة عن طریقھا.

تراجع الحكومة في بعض الدول العربیة عن السیطرة  - 5)2-4- 2 -

الكاملة على المجال اإلذاعي , وفسح المجال أمام اإلذاعات الخاصة 

للقیام بتنشیط ھذه الوسائل التكنولوجیة التي استعمالھا حكرا على 

 ذاعیة الحكومیة .المؤسسة اإل

  . FMتراجع تكلفة البث على موجة  - 6)2-4- 2 -

 تطور السوق اإلعالنیة مع العولمة . - 7)2-4- 2 -

ظھور ثقافة سیاسیة جدیدة قائمة على الكثافة اإلعالمیة   - 8)2-4- 2 -

 واالنفتاح على العولمة الثقافیة .

  .م االھتمام بمجال االستثمار االقتصادي في اإلعال - 9)2-4- 2 -

  خصائص اإلذاعة في الوطن العربي: -) 2-5- 2

  سیطرة الدولة على اإلذاعة لالعتقاد بقوة تأثیر اإلعالم ، فكانت اإلذاعة

أكثر الوسائل حضورا في المجتمع نظرا لقلة تكالیف جھاز الرادیو 

وإمكانیة الوصول إلى كافة الشرائح االجتماعیة المتعلمة منھا  أو 

بذلك للتأثیر السیاسي وتغییر السلوك  األمیة. فأمكن استغاللھا

 االجتماعي.

  الطابع المركزي لإلذاعة , فقد كانت اإلذاعة مركزیة حتى حدود

التسعینات ثم ظھرت اإلذاعات المحلیة كضرورة اجتماعیة فرضتھا 

التطورات وبروز ما یعرف بالعولمة وخاصة العولمة الثقافیة التي 

 لى الوحدة االجتماعیة .صارت تشكل خطرا على قیم المجتمع وع

  , كانت اإلذاعة وال تزال وسیلة لمخاطبة العالم الداخلي  والخارجي

ولذلك استحداث قنوات إذاعیة موجھة للخارج ناطقة بعدة لغات , إما 

للتواصل مع الجالیات العربیة المتواجدة في الدول األجنبیة للحفاظ على 

لمخاطبة غیر العرب  تراثھم الثقافي وربطھم بالمجتمع األصلي, أو

 وتعریفھم بالثقافة العربیة .

  



    

  :في الجزائــــر - )3- 2

 ومرت اإلذاعة في الجزائر بعدة تطورات ومراحل :           

یعود تاریخ إنشاء أول إذاعة بالجزائر اإلذاعة الفرنسیة في الجزائر:  - )3-1- 2

إلى العشرینات من القرن الماضي، من طرف االحتالل الفرنسي وكانت 

تابعة لھ , و استعملھا لتكریس الفكر االستعماري وخدمة األقلیة الفرنسیة 

واألوربیة المتواجدة في الجزائر بشمال البالد على المناطق الساحلیة ، 

في الجزائر العاصمة, " عندما قام  1925سنة  وكان أول تواجد اإلذاعة 

احد الفرنسیین بإنشاء محطة إرسال على الموجة المتوسطة لم تتعد 

, وجاء ذلك لتلبیة  )1(واط " 600واط  ثم ارتفعت إلى  100قوتھا 

حاجیات األقلیة األوربیة المتواجدة في الجزائر , وكانت برامجھا برامج 

كیلو واط  600بقسنطینة محطة قوتھا  أقیمت 1942فرنسیة , وفي عام 

كیلو واط تذیع باللغة  250تذیع باللغة الفرنسیة , ومحطة أخرى قوتھا 

العربیة , وأضیفت محطات أخرى في العاصمة ووھران , ومع نھایة 

الحرب العالمیة الثانیة  بذلت السلطات الفرنسیة جھدا كبیرا من أجل 

, وبزیادة  )2(منھا بشبكات الرادیوتغطیة الجزائر كلھا أو الجزء الكبیر 

المحطات وتقویة إرسالھا أصبح اإلرسال اإلذاعي یغطي الجزء األكبر 

كیلو واط 322إلى  1954منھا , إذ وصلت قوة اإلرسال اإلجمالي سنة 
)3(. 

. 1956إن تاریخ اإلذاعة الجزائریة یبدأ من سنة اإلذاعة الجزائریة :  - )3-2- 2

بأربع مراحل تاریخیة في نشوئھا حیث مرت اإلذاعة الجزائریة 

  : وتطورھا نوجزھا في اآلتي

  المرحلة األولى : انطلقت مع تأسیس صوت الجزائر الذي كان في

اإلذاعة الوطنیة السریة في  ، حیث تم إطالق1956دیسمبر  16

متنقل من خالل  حضن ثورة التحریر، وكانت البدایة بجھاز إرسال

ودیة (الناظور) بین الجزائر شاحنة عبر المنطقة الجبلیة الحد

و لعبت اإلذاعة في ھذه المرحلة دورا ھاما إبان الثورة  .والمغرب 

التحریریة من خالل ما قامت بھ من إعالم والدعوة إلى الكفاح 

 . )4(المسلح , وتدویل القضیة الجزائریة على الصعید الخارجي
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  1962من أكتوبر  28المرحلة الثانیة : مرحلة استرجاع السیادة في 

"احتلت القوات الجزائریة مباني اإلذاعة والتلفزیون , وأمام ھذا 

, وأستطاع  ثلة من )1(الفرنسیون استقالتھم " اإلجراء قدم العمال

الصحفیین والتقنیین، ممن كانوا یشتغلون باإلذاعة والتلفزیون إبان 

الحقبة االستعماریة، معتمدین على " أسلوب التسییر الذاتي تلقائیا , 

وذلك بعد مغادرة اآلالف من المستوطنین الفرنسیین تاركین 

إحداث فراغ كبیر یمكن أن مزارعھم ومصانعھم ومتاجرھم بھدف 

, واستطاع ھؤالء  )2(یھز البناء االقتصادي واالجتماعي للبالد "

الرجال أن یرفعوا العلم الجزائري فوق ھذا المبنى، متحدیین بذلك 

مراھنة اإلدارة االستعماریة في فشل الجزائریین في إدارة وتسییر 

التقنیون بعدما اإلذاعة والتلفزیون . و انسحب اإلداریون الفرنسیون و

قاموا بحرق األرشیف وإتالف التجھیزات، حتى یتوقف اإلرسال من 

الجزائریین , على  اإلذاعة الجزائریة وفي أنفسھم حاجة لتوریط

خلفیة االعتقاد بجھلھم ألدبیات الصحافة والتسییر، لكن الجزائریین 

استطاعوا أن یصنعوا الحدث، وتمكنوا من تسییر اإلذاعة والتلفزیون 

رغم أن التسییر الذاتي لم یكن فكرة ألحد ما ولم یكن نتیجة لعمل 

مخطط , بل جاء كإبداع شعبي من وحي الضرورة في المرحلة 

االنتقالیة من استقالل الجزائر , بعد أن ترك المستوطنون الفرنسیون 

كل شيء في الجزائر فجأة , فتقدم الشعب تلقائیا في كل المواقع لیدیر 

. و في  )3(نع والھیاكل العامة كما قال الرئیس بن بلةالمزارع والمصا

, و كانت RTA أسست اإلذاعة و التلفزة الجزائریة 1963أوت  01

اإلذاعة آنذاك ھي الوسیلة الوحیدة التي بإمكانھا أن تصل رسالتھا 

 )4(إلى جمیع أنحاء البالد خاصة المناطق النائیة النتشار األمیة بینھم

جھودا كبیرة قصد تطویر  1966زائریة سنة , وبذلت الحكومة الج

اإلذاعة والتلفزیون , فخصصت میزانیة وزعت على وسائل اإلعالم 

 % ,  50, وفاقت نسبة الرادیو منھا 
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عن ما یزید  1974وبمرور السنوات زادت النسبة إذ بلغت سنة 

%, لترتفع سنة  67إلى حوالي  1975%, وانخفضت سنة 70

. وأنشأت داران جامعتان للرادیو والتلفزیون )1( %79إلى  1978

بقسنطینة و وھران , وأنشأت محطة أخرى لالتصال بالخارج 

, وبذلت الجزائر جھود لتوفیر أجھزة  )2(بواسطة األقمار الصناعیة

 1300000الرادیو وجعلھا في متناول جمیع الناس حتى بلغ عددھا 

خمسة مالیین  1984, وبلغ عددھا في سنة  )3(1968جھاز في سنة 

جھاز رادیو مما یعني أن الجزائر كانت تعتبر من الدول المتطورة 

     .)4(في ھذا المیدان

 - مجرد جناح تابع  1986اإلذاعة قبل  المرحلة الثالثة : كانت

  للتلفزیون فیما كان یعرف بمؤسسة اإلذاعة والتلفزیون الجزائریة

(RTA) فلم یكن لھا امتداد كبیر، ولم یكن لھا من الصالحیات ،

الشيء الكثیر كي تقوم بھ كإذاعة منتشرة، وخضعت كغیرھا من 

ركزیة المؤسسات للتسییر االشتراكي متبعة في ذلك سیاسة ال م

وبمقتضى المرسوم رقم  1986جویلیة  01و" في تاریخ  .البرامج 

تم وضع اللبنة األولى للمؤسسة الوطنیة لإلذاعة الصوتیة  150/ 86

)E.N.R.S" ()5(   و بدأت المؤسسة الوطنیة لإلذاعة في مھامھا .

انطالقا من ثالث قنوات وطنیة، وقسم دولي , وقد جاءت ھذه 

ج نتیجة لما شرعت فیھ السلطات العمومیة من برنامالخطوة لإلذاعة 

ستقاللیة المؤسسات العمومیة الذي تم بموجبھ إعادة ھیكلة ھیئة ال

  ة وھي:اإلذاعة والتلفزیون الجزائریة إلى أربع مؤسسات مستقل

) , و ھي مؤسسة ENRSالمؤسسة الوطنیة لإلذاعة المسموعة (  - أ

صایة وزارة عمومیة ذات طابع صناعي  و تجاري خاضعة لو

 االتصال ، و تعرف اصطالًحا باإلذاعة الجزائریة ، و ھي تتمتع

 بالشخصیة المعنویة من القانون العام و االستقالل المالي و استقاللیة

وھي تمارس مھامھا في إطار الخدمة العمومیة كونھا إذاعة  التسییر،

 م ,مسموعة وفقا لمقتضیات دفتر الشروط العا
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و مع إنشائھا " حولت لھا جزء من الھیاكل والوسائل واألمالك واألعمال والمستخدمین 

 . )1(الذین كانت تحوزھم أو تسیرھم اإلذاعة  و التلفزة الجزائریة"

 .)ENTV المؤسسة الوطنیة للتلفزیون(  - ب

 . ) TDA المؤسسة الوطنیة للبث اإلذاعي  (  - ت

  .)ENPA المؤسسة الوطنیة لإلنتاج السمعي البصري(  - ث

 -  المرحلة الرابعة : وھي مرحلة المؤسسة العمومیة للبث اإلذاعي

الصادر  108 – 91المسموع , الذي جاءت طبقا للمرسوم التنفیذي 

 والذي تحولت بموجبھ تسمیة اإلذاعة من 1991أفریل  20في 

(المؤسسة الوطنیة للبث اإلذاعي المسموع) إلى (المؤسسة العمومیة 

للبث اإلذاعي المسموع) , وبموجب ذلك تحولت إلى مؤسسة ذات 

, تتمتع بالشخصیة المعنویة و استقاللیة  )2(طابع صناعي تجاري

لوصایة یعینھا رئیس الحكومة, فأعطي لإلذاعة  التسییر كما تخضع

ذلك التاریخ تعرف المؤسسة اإلذاعة الطابع العمومي . ومنذ 

 52الجزائریة تطور في إنشاء اإلذاعات المحلیة , حیث صار لھا 

قنوات وطنیة، وقناة دولیة، قناتان للقرآن الكریم  3إذاعة، منھا 

بإذاعة الساورة  1991إذاعة محلیة , بدأت في عام  45والثقافیة، و

ذاعات المحلیة من بشار، ھذا فضال عن حجم البث، فھناك بعض اإل

ساعة , الذي یعكس مستوى التطور الذي  24التي  تبث على مدار الـ

عاما.  20وصلتھ اإلذاعة الجزائریة , وكل ھذا حصل خالل 

عامل ,  2669إلى: 2007ماي  31و"وصل عدد عمال اإلذاعة في 

, و تضمن  )3(ساعة"242360و بلغ حجم البث الساعي السنوي:

 45ثالث قنوات وطنیة عامة ، قناة دولیة و اإلذاعة البث اإلذاعي ب

  محطة محلیة و قناتان متخصصتان.

 : القنـوات الوطنیة عددھا  ثالثة قنوات وھي  -

   القناة األولى : و ھي قناة ناطقة باللغة العربیة ، برامجھا

سا  24/ 24تبثھا یومیا على مدار الساعة (  متنوعة و مختلفة

مغرب العربي ، حوض ) و تغطي كل ربوع الوطن ، ال

 . جنوب أوروبا البحر المتوسط و
---------------------------------------------------------------------------------------  
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 ، تبث برامجھا (  القناة الثانیة : و ھي قناة ناطقة باألمازیغیة

ساعة , و  19یومیا , بعد أن كانت تبث لمدة  سا ) 24/ 24

 . تغطي برامجھا شمال البالد

 قناة ناطقة باللغة الفرنسیة ، تبث ي القناة الثالثـة : و ھ

یومیا ، تغطي برامجھا شمال البالد  سا ) 24/ 24برامجھا ( 

جنوب  ، حوض البحر األبیض المتوسط و أھم المحطات في

 . لبالدا

% ,  65القناة الدولیـة : و ھي قناة ناطقة باللغات " العربیة :  -

،  )1(% "5% , اإلسبانیة :  5% , اإلنجلیزیة :  25الفرنسیة : 

سا 12.1برامجھا موجھة نحو الخارج حجم البث الساعي الیومي 

 .سا 24/ 

  القناتان المتخصصتان وھما :  -

  دینیة تبث برامجھا على إذاعة القرآن الكـریم : و ھي إذاعة

یومیا ، و یصل أقصى بث برامجھا إلى  ساعات 6.1مدار 

 12كلم عن العاصمة , أنشئت في   200مناطق تبعد بحوالي 

 .1991جویلیة 

  و ھي 1991جویلیة  12اإلذاعة الثقافیة : أنشئت في ,

بتنمیة ثقافة مستمعیھا تبث برامجھا على م محطة إذاعیة تھت

یومیا ، و یصل أقصى بث برامجھا على ساعات  6.1مـدار 

 . ةكلم عن العاصم 200تبعد بحوالي  مناطق
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المحطات المحلیة : و ھي محطات إذاعیة منتشرة في كامل  -

أرجاء الوطن , وھي " عبارة عن جھاز إعالمي یخدم مجتمعا 

إذاعة انطلقت بصفة رسمیة  45, وعددھا في الجزائر  )1(محلیا

 إذاعات ھي في طور اإلنشاء .   03في بث برامجھا , و

وتعتبر الجزائر من الدول التي بذلت مجھودا كبیرا في مجال تطویر 

الجزائریة تسمع في جمیع اإلذاعة , و" ھذه الجھود جعلت الرادیو 

وجاء ھذا االھتمام العتبارات كثیرة تخص المجتمع  )2(التراب الوطني"

الجزائري , وفي مقدمتھا األمیة المتفشیة بین الجزائریین , حتى صارت 

" الجزائر تعد الیوم في ھذا المیدان من الدول المتقدمة , وھذا مناخ ثري 

   )3(/"50األمیة فیھا للتأثیر على ھذه الجماھیر التي تبلغ 

من المرسوم التنفیذي رقم               6مھام اإلذاعة الجزائریة : نصت المادة  - )3-3- 2

 : على مھام المؤسسة العمومیة لإلذاعة المسموعة كما یلي  102 – 91

  اإلعالم عن طریق بث و نقل كل التحقیقات و الحصص و البرامج

 . ة أو الجھویة أو المحلیة أو الدولیةاإلذاعیة المتعلقة بالحیاة الوطنی

 ضمان التعددیة وفقا لألحكام الدستوریة و النصوص الالحقة لھا . 

  الوفاء في حدود إمكانیاتھا باحتیاجات التربیة و الترفیھ و الثقافة

الفئات االجتماعیة قصد إنھاء معارفھا و تطویر المبادرة  لمختلف

 ن .لدى المواطنی

 نتاج األعمال الفكریة و بثھاالمساھمة في تنمیة إ . 

  تشجیع التواصل االجتماعي في السیاق التعددي و المساھمة بجمیع

 .السبل والوسائل في توسیع التواصل

 الدفاع عن اللغة الوطنیة و تطویرھا و النھوض بھا . 

 تطویر الثقافة الوطنیة بجمیع مكوناتھا و تنوعاتھا و ترقیتھا 
  

  اإلذاعیةالقیام بحفظ المحفوظات . 

  القیام باستغالل وسائلھا اإلنتاجیة و صیانتھا و تنمیتھا ، والتكیف مع

 . تطور التقنیات والتكنولوجیات
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 المساعدة في تكوین مستخدمیھا و تحسین مستواھم .  

  ورفع كما " تتولى المؤسسة على كاھلھا تربیة المواطنین وتعبئتھم

مستواھم الثقافي قصد تحقیق األھداف الوطنیة والدفاع عن مصالح 

 . )1(الوطن و الثورة"

منھ یمكن القول أن المھمة األصلیة لإلذاعة ھو " الخدمة العمومیة "  و

اإلعـالم و التربیة و التثقیف و الترفیھ ، لكن لإلذاعة مصالح  عن طریق

األسطوانات الموسیقیة ، بیع تجاریة كإنتاج و تسویق األشرطة و 

الصوتي ، بیع المساحات اإلشھاریة على  خدمات أستودیو التسجیل

  ة .أمواج قنواتھا المختلف

 كیف تعمــل اإلذاعة : - 3

یتألف نظام البث اإلذاعي من سلسلة تبدأ من محطة  مبدأ البث اإلذاعي : -1- 3

النظام اإلشارات البث، وتنتھي عند أجھزة االستقبال . ُتضخَّم في ھذا 

الكھربائیة الصادرة عن المیكروفونات أو آالت قراءة األسطوانات أو 

األشرطة المغنطیسیة أو األقراص اللیزریة ، وُتنقل اإلشارات إلى 

الُمرسل الذي یقوم بتعدیل موجة رادیویة حاملة یشعھا ھوائي اإلرسال ، 

لتقط ھوائي ثم تنتشر ھذه الموجة الحاملة للمعلومات في الفضاء وی

استقبال تلك الموجة ، ومن ثم یستخلص المستقبل اإلشارة المفیدة من 

الموجة الحاملة ویوصلھا إلى مكبر الصوت . ویتحقق اإلرسال 

االتصاالت ، التي تمّر من طریق موجات  واالستقبال ، في كل أنواع

  : )2(الرادیو ، من خالل ثالث مراحل  و ھي 

  ة.موجات إذاعی وتحویلھا إلىكوین إشارات االتصال ، ت -

  ا للمعلومات الصوتیة أو غیرھ إرسال الموجات اإلذاعیة ، الحاملة -

   .شكل ، یمِكن فْھمھ استقبال تلك الموجات ، وتحویلھا إلى -
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و " یتوقف البث اإلذاعي على عدة عوامل بشریة , مالیة , مادیة , تقنیة 

, وتنظیمیة , وتعتمد في وصولھا إلى جمھورھا على طاقم بشري 

متخصص و إمكانیات مالیة ضخمة , و على أجھزة وآالت خاصة تعمل 

على تجمیع وإیصال األصوات اإلذاعیة إلى أجھزة االستقبال الموجودة 

محطات البث اإلذاعي ھي األماكن األولى التي , و  )1(لدى المستمعین

یبدأ منھا البث اإلذاعي ویبدأ إرسال البث بالضبط من األستودیو ، 

ھو الغرفة التي تذاع منھا البرامج ، وھي" قاعة مجھزة  واألستودیو

تمنع تسرب األصوات  , وتكون مغلفة بمواد عازلة )2(تجھیزا خاصا"

المذاعة ,  والضجیج الخارجي إلیھا، حتى ال یؤثر ذلك على البرامج

حسب  فعندما یتحدث المذیع أمام المیكرفون یتردد قرص المیكرفون

من الصوت , فكل األصوات تتكون من  الذبذبات الصوتیة الصادرة

یحول موجاتھا الصوتیة , وعندما یلتقط المیكرفون األصوات  اھتزازات

یترتب على ھذه ,  إلى اھتزازات كھربائیة تمثل تلك الموجات

المغناطیسیة التي تنتج تیارا كھربائیا ة االھتزازات  تغیر في الساح

وتستخدم في المرسل  ضعیف جدًا، ثم تضخم االھتزازات الكھربائیة،

وباختصار شدید فإن ي . إلنتاج موجات الرادیو التي تكوِّن البث اإلذاع

البث اإلذاعي یقوم على تحویل األصوات واإلشارات إلى موجات 

كھرومغناطیسیة أو ما یسمى  بموجات الرادیو, حیث تضخم 

م االھتزازات و الذبذبات الصوتیة في جھاز اإلرسال (المرسل) الذي یقوِّ

بتقویة الموجات الكھربائیة التي تمثل البث، وینتج أیًضا ذبذبات أخرى 

توصیل  و مھمتھا فقط ھي موجات الرادیو التي ُتسمَّى الموجات الحاملة

وتكبر ھذه الذبذبات ة , الموجات المنخفضة أي الذبذبات الصوتی

الصوتیة من  خالل صمامات تكبیر إلكترونیة تلتقط الذبذبات الصوتیة 

طریق  ون الموجات الحاملة ، ثم ترسل ھذه الموجات خالل األثیر عند

المرسل أي جھاز اإلرسال , وھو ھوائي كبیر یقوم ببث تلك الذبذبات 

  ھناك محطات إذاعة أخرى تذیع بالطریقة, و  إلى جمیع أنحاء العالم

  

    
  

  

-----------------------------------------------------------------------------------  

  

 . 139فضیل دلیو , مرجع  سابق , ص  -1

  .139نفس المرجع , ص-2



    

نفسھا على موجات مختلفة ویمكن التقاط ھذه المحطات بجھاز االستقبال 

إحدى ھذه الموجات ، وبعد أن یسري تیار  إذا ضبط ھذا الجھاز على

الرادیو" ل "الذبذبات المنخفضة خالل ملف سماعة جھاز االستقبا

یتحرك قرص السماعة إلى األمام وإلى الخلف بنفس النسبة التي یتحرك 

بھا قرص المیكرفون في االستدیو، وینتج عن ذلك نفس الصوت الذي 

تسمعھ في جھاز الرادیو مطابقًا تماما لصوت المذیع في محطة اإلذاعة , 

ئي حیث تقوم أجھزة االستقبال بالتقاط الصوت بواسطة اإلرسال الھوا

 . )1(فتتحول داخل الجھاز إلى صوت

تبث برامج اإلذاعة بعدة أنماط  تعتمد على  : ةأنواع الموجات المرسل -2- 3

كیفیة ضم الموجة الحاملة وإشارة البرنامج , ومن ھذه  الطرق, تعدیل 

, و التعدیل ذو الحزمة الجانبیة  FM) وتعدیل الترددAM) (االتساع

)SSB الرقمیة () , و النمط أو الطریقةDIGITAL, ( في تعدیل

) یتغیر اتساع (قوة) الموجة الحاملة حسب تغّیرات AMاالتساع (

و , وفي ھذا النمط " یبث إشارتھ الموجات الكھربائیة اآلتیة من األستودی

ویستخدم البث في تعدیل , )2(بشكل رأسي في الفضاء أو إلى أعلى"

والمتوسطة والقصیرة , ویبث ) نطاقات الموجات الطویلة FMالتردد (

ھذا النمط " أشارتھ اإلذاعیة بشكل أفقي وھو أكثر نقاء وصفاء من 

, وھذه الطرق ھي الكیفیة التي ترسل وتستقبل بھا  )AM"()3النظام (

اإلشارة الالسلكیة , ویكون ذلك بدمج وتشكیل المعلومة الصوتیة أو 

عكس ذلك في جھاز  الرقمیة بالتردد الحامل في جھاز اإلرسال , ویتم

  المستقبل حیث یستعید المستقبل المعلومة الصوتیة أو الرقمیة مجددا.
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 مكونات اإلذاعة :  -3-3           

البرامج اإلذاعیة : ویقصد بھا مختلف الحصص اإلذاعیة  1)3- 3

التي تتناول مواضیع متنوعة , سواء في شكل اإللقاء العادي 

لألخبار أو في أشكال فنیة إعالمیة خاصة ومؤثرات صوتیة 

ت السمعیة , وھي عبارة عن " مجموعة من المعلوما )1(مناسبة

المتداخلة التي أعدت و أنتجت لخدمة أھداف محددة , وتختلف 

المعلومات السمعیة وتتعدد تبعا لطبیعة البرنامج , فقد یضم 

البرنامج فترات موسیقیة , أو مؤثرات صوتیة , كما أن البرنامج 

اإلذاعي تختلف فترة بثھ , وتختلف مدة عرضھ وقد یكون 

  اإلذاعیة على  :  یعتمد بث البرامجو   متخصصا

الصوت : فالكلمة المنطوقة ھي أھم مكونات  - 1- 1)3- 3

البرامج اإلذاعیة , و ھي العنصر األول في العمل اإلذاعي ، و   

تقدم في أشكال مختلفة من حدیث وحوار ومقابلة ودراما ، 

مصحوبة بالمؤثرات الصوتیة وبالموسیقى التعبیریة والتصویریة 

صوت في ، و تستخدم  لالنتقال بین الفقرات .  و مصادر ال

اإلذاعة ، ھي الشرائط المسجلة واألسطوانات ، والموسیقى 

والمؤثرات الصوتیة ، و الكالم من المذیع أو مقدم البرنامج على 

الھواء دون تسجیل مسبق . وھناك أصوات أخرى كصوت 

زحف األقدام  وصوت سقوط األشیاء  و" تستخدم المؤثرات 

انتباه المستمعین الصوتیة لتحقیق أھداف متعددة منھا توجیھ 

  . )2(وعواطفھم 

الموسیقى : و" تلعب الموسیقى في الوقت الحاضر  -  1-2)3-3     

, وقد تكون الموسیقى  )3(دورا أساسیا في البرامج اإلذاعیة "

التصوریة لبرنامج ما , وقد تستعمل كفاصل وھو ما یسمى 

بالفاصلة الموسیقیة " التي ھي من أكثر األسالیب اإلذاعیة 

نتشارا , من اجل الربط اإلذاعي أو من أجل االنتقاالت , أنھا ا

تستعمل للداللة على التوقفات داخل البرنامج , أو من أجل الربط 

  .  )4(بینھا
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المؤثرات الصوتیة : وھي أصوات تستعمل إلعطاء  - 3- 1)3- 3

و حادثة أو فعل ,و"ھناك مجموعتان صورة ذھنیة عن موقف أ

رئیسیتان من المؤثرات الصوتیة : المجموعة المسجلة 

, وتشمل المؤثرات الصوتیة الیدویة  )1(والمجموعة الیدویة "

أصواتا مثل صوت فتح وغلق الباب التي یمكن أن تنبعث من 

الباب الموجود في أقرب مكان , و"ھناك بعض التأثیرات 

المشي التي یبعثھا المیكرفون الموضوع  الطبیعیة مثل أصوات

, ویمكن أن تمزج المؤثرات الطبیعة  )2(قرب الشخص الماشي"

والمسجلة والیدویة . والھدف من استعمالھا تنشیط مخیلة المستمع 

 لیعیش الصورة التي یراد لھ أن یصل إلیھا.

 أنواع البرامج اإلذاعیة :   - 2)3- 3

النشرات اإلخباریة و البرامج اإلخباریة : وتضم  -  1- 2)3- 3

التحقیقات واللقاءات اإلخباریة والتحلیلیة , وتعتبر نشرات األخبار 

من أھم المواد التي تقدمھا اإلذاعة أو كل وسائل اإلعالم , وتھتم 

جمیع وسائل اإلعالم وفي مقدمتھا اإلذاعة , في جمیع الدول على 

شعوبھا اختالف نظمھا السیاسیة واالجتماعیة والثقافیة بتزوید 

باألنباء واألحداث الداخلیة والخارجیة , ونشرات والتعلیقات علیھا 

بما یتفق مع وجھة نظرھا . وقد ارتبطت األخبار باإلذاعة مند نشأتھا 

, وتطورت معھا , فزادت عدد نشراتھا لتقدم للمستمع الخدمة 

اإلخباریة طوال مدة إرسالھا , و لم تكتفي بنقل األخبار یل صارت 

ویجمع  جلبھا وتحلیلھا وتقدیمھا للجمھور جاھزة في لحظتھا .تسعى ل

اعة تعد مھمة ذكثیر من المفكرین على أن المھمة اإلخباریة لإل

ا كان التلفزیون قد أخد على عاتقھ مھمة ذرئیسیة بالدرجة األولى فإ

الترفیھ كوظیفة أساسیة فقد ترك لإلذاعة مھمة اإلخبار, وإذا كانت 

لجماھیر القراءة والتعلیم , فقد أعطت اإلذاعة الطباعة قد أعطت ل

و البرامج اإلخباریة التي تمس أحوال ,  )3(األخبار الفوریة للمالیین

المستمعین بصورة مباشرة كاألحوال الجویة تحتل المرتبة األولى 

  . )4(حیث یطالب المستمعون بزیادة المدة الزمنیة المخصصة لھا 
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البرامج التربویة التعلیمیة : وھي برامج تعتمد على  - 2- 2)3- 3

أسلوب تعلیمي تربوي , لتقدم لمتتبعیھا معلومات ومفاھیم 

في مجال تخصصھ , وفي إطار دراستھ , أو مكملة لذلك 

, وقد تكون معتمدة على مناھج تربویة , أو بطرق خاصة 

, وقد تھدف ھذه البرامج لمناقشة ما یتعلق بعناصر 

 لتربویة , من تلمیذ ومعلم ومؤسسات تربویة .  العملیة ا

البرامج الترفیھیة : وھي البرامج التي یجد فیھا المستمع  - 3- 2)3- 3

نوع من الترویح عن النفس , حیث تھدف وتسعى " إلى 

الترفیھ عن الجمھور وإشباع رغباتھ وتخفیف أعباء 

, وال یعني ذلك ابتعادھا عن المضمون  )1(حیاتھ الیومیة" 

وتتنوع البرامج الترفیھیة بما یلبي رغبات الھادف . 

الجمھور من الحاجة إلى المتعة  والراحة  لكل طبقات 

 المجتمع .

البرامج الدینیة : وھي برامج تدخل ضمن البرامج  - 4- 2)3- 3

العامة , تلبس رغبات طبقة من المجتمع , وھناك قنوات 

إذاعیة متخصصة في ھذه البرامج , منھا إذاعة القرآن 

ضم البرامج الدینیة تالوة القرآن الكریم الكریم , وت

وتفسیره , واألحادیث الدینیة , وصالة الجمعة ,  ومكارم 

األخالق , واآلداب و المعامالت التي یبغي أن یتعامل 

معھا المسلم في جمیع أمور حیاتھ , وتتطرق إلى ما 

یرتبط باإلنسان أو المجتمع من عقائد وعبادات ومناسبات 

ا تھتم بالتربیة والسلوك وعادة ما یقدم ھذه دینیة , كما أنھ

 البرامج شخصیات دینیة

البرامج االقتصادیة : وھي برامج تھتم باألمور  - 5- 2)3- 3

االقتصادیة في المجتمع , منھا التجاریة ومنھا الصناعیة 

ومنھا الزراعیة , وتسلط  ھذه البرامج الضوء على تطور 

كما أن  ھذا القطاع  والمشاكل التي تعترض سبل تقدمھ ,

ھذه البرامج  تقدم ثقافة اقتصادیة للمستمع وتعرفھ 

وأھم المتغیرات  بمختلف المنظمات واألنظمة االقتصادیة 

 في عالم االقتصاد , 
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بعض التطورات االقتصادیة على المستوى  وتناقش

, فھي تقدم رغبات وحاجیات لطبقة من المحلي أو الدولي 

 المجتمع . 

البرامج السیاسیة : وھي برامج تھتم بما یتعلق بالسیاسة  - 6- 2)3- 3

واألمور السیاسیة داخلیة كانت أو خارجیة  , وبالقرارات 

التي تصدرھا الطبقة السیاسیة , كما تھتم بالنشاطات 

 الحزبیة ونشاطات الحكومة , والعالقات الدولیة  .

: وھي البرامج التي تعالج المجال  البرامج االجتماعیة - 7- 2)3- 3

االجتماعي كاألمور األسریة  وقضایا الشباب , كما تعالج 

القضایا االجتماعیة المتنوعة في المجتمع , كالطالق و 

 و تسعى للقیام ’االنحراف والجریمة واآلفات االجتماعیة 

بوظائف التربیة في المجتمع ، وغرس لمشاعر االنتماء 

 للمجتمع ، بحیث تتمكن مختلف فئات المجتمع من إدراك

المفاھیم ، واكتساب المھارات ، والتزود بالخبرات ، 

الذي یرمي إلى  كوتنمیة االتجاھات ، وتعدیل السلو

 التوافق و التماسك االجتماعي .

البرامج الثقافیة : وھي برامج ھادفة إلى تنمیة القدرة    - 8- 2)3- 3

الثقافیة  و المعلوماتیة للمجتمع ,  و"تساھم في إكسابھ 

, كما تعمل على  )1(معلومات وخبرات ومھارات جدیدة "

تعزیز القیم الثقافیة للمجتمع وترسیخھا , وإزالة الشوائب 

د المضرة عنھا , كما تعمل على إبراز كل ما ھو جدی

ومفید أو ضار , كما أنھا ال تھمل القدیم و تبرز جمالھ 

وآثاره الحسنة , كما أنھا تتنوع وتتشعب لتقدم ألفراد 

المجتمع وطبقاتھ أطباق من المعرفة  قد ال تفیدھم بصورة 

فردیة  أو فوریة , ولكنھا تدخل في التراكم المعرفي الذي 

یكتسبھ اإلنسان في مجاالت مختلفة خارج مجال 

 صصھ , توسع آفاقھ ومعرفتھ .   تخ
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البرامج الریاضیة : وھذه البرامج لھا جمھورھا  - 9- 2)3- 3

حداث العریض , خاصة من الشباب , حیث تنقل األ

الریاضیة , وما یتبعھا من نقاشات وتحلیالت ریاضیة , 

وھي تعد جزء من البرامج الترفیھیة . كما أنھا تحث 

أفراد المجتمع على النشاط الریاضي وتبرز آثاره 

الصحیة على الجسد والنفس والعقل , وھذا یعد جزء من 

البرامج الثقافیة , فالبرامج الریاضیة تجمع بین الترفیھ و 

تثقیف , وتعرض كبرامج خاصة , أو ضمن البرامج ال

اإلخباریة , كما تخصصت لھا قنوات تلفزیونیة كثیرة  , 

 وصحف وجرائد وطنیة .  

: یخضع إعداد أي برنامج إذاعي  أسس إعداد البرنامج:  -  3)3- 3

لمجموعة من القواعد عبر عدة خطوات حتى یصل إلى صورتھ 

النھائیة التي یعرض علیھا , یراعى في ذلك السیاسة اإلعالمیة التي 

تخضع لھا اإلذاعة لكي ال تخرج على مجال وحدود تلك السیاسة , 

أجلھا  وتسعى البرامج إلى خدمة أھداف المؤسسة اإلعالمیة التي من

أنشئت ضمن سیاسة محددة , واألساس الثاني لإلذاعة ھو الجمھور 

المقصود  المستھدف بھذا البرنامج وكیفیة تلبیة رغباتھ وحاجیاتھ في 

إطار سیاسة اإلذاعة وأھدافھا , وجلب أكبر قدر من الجمھور من 

خالل معرفة اتجاھھ ومیولھ و رغباتھ , وكذا أطیافھ وتشكیلتھ , 

أنَّ دراسة خصائص الجمھور المستھدف من الظروف ولذلك نجد 

المحیطة بھ ، واللُّغة واألسلوب الذي یناسب مخاطبتھ ، و مستوى 

تعلیمھ وثقافتھ ، وأحوالھ االقتصادیة واالجتماعیة ، كل ھذا یكون 

أساسًا من أسس نجاح أي برنامج , و من أسس إعداد أي برنامج 

انطالقا من المیزانیة , والطاقة إذاعي  تحدید اإلمكانیات المتاحة , 

البشریة والمادیة المتوفرة لتنفیذ البرنامج , ویدخل ذلك ضمن 

و  التخطیط  إلعداد البرامج , الذي یدخل ضمن التخطیط العام ,

  یتطلب التخطیط للبرامج اإلذاعیة : 

تحدید األھداف المراد تحقیقھا بدقة ، وفق  الجمھور  -  1.3)3- 3

یكون الجمھور المستھدف طالبًا أو عماًال , شبابًا المستھدف ، وقد 

أو نساًء ، وال ُبدَّ أْن تحقق األھداف المحددة االحتیاجات االجتماعیة، 

  واالقتصادیة، والثقافیة، والصحیة للجمھور وللمجتمع المستھدف . 

  



    

وبناًء على األھداف المحددة توضح الخطة اإلعالمیة  -  2.3)3- 3

 فكرتھ وعناصره . للبرنامج الذي تحدد

التأكُّد من توفیر اإلمكانات التقنیة التي تؤدي المھمة في  -  3.3)3- 3

 إعداد وإخراج البرنامج , واتصالھ للجمھور في أحسن شكل  . 

اإلمكانات المادیة  التي تسھل الحركة والتنقل واإلعداد  -  4.3)3- 3

 وغیر ذلك من التسھیالت .

ة المتخصصة والمساعدة التي تعد اإلمكانیات البشری -   5.3)3- 3

عنصر أساسي في نجاح العمل اإلعالمي، لذلك من الضروري توفر 

مجموعة من اإلعالمیین والتقنیین , ومن أھم الشخصیات العاملة في 

إنتاج البرامج باإلذاعة  المذیع، والمخرج، ومھندس األستودیو، 

ومھندس اإلرسال، وكاتب النص، وفني الصوت ، أما عمال 

المساعدة فھم عمال وجودھم ضروري من أجل اإلعداد والتجھیز 

 والتنقل والقیام باألعمال المكملة .

ویتحدد عدد العاملین في البرنامج حسب نوعھ و عدد األركان التي 

یحتویھا ، فقد ال یتجاوز عددھم االثنین ، و قد یكون أكثر من ذلك 

  بكثیر .

إذاعي تحدید مدتھ  وعنوانھ و ومن أسس وخطوات إعداد برنامج 

زمانھ , ومن األفضل أن تكون البرامج اإلذاعیة قصیرة ، خاصة إذا 

كانت غیر منوعة  و تعتمد على الحدیث و الحوار، حتى ال یمل 

أما العنوان المستمع وینصرف إلى وسائل أخرى لتلبیة رغباتھ ، 

عن ینبغي أن یكون قصیرا جذابا غیر مألوف أو روتیني، معبرا 

   مضمون البرنامج،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

تتمیز اإلذاعة بمجموعة من الخصائص التي تنفرد بھا عن خصائص اإلذاعة :  - 4

  باقي وسائل اإلعالم ویتمثل اغلبھا في :

 4 -1 , أن موجاتھا قادرة على اختراق كل أنحاء العالم في وقت قصیر جدا .(

ة التي یمكنھا تخطي والوصول إلى أي مكان في العالم " وذلك ألنھا الوسیل

، و" ال توجد حواجز    )1(حاجز المسافات والوصول إلى المستمع دون عناء"

تحول دون اإلنسان والكلمة المذاعة , نظرا لقدرة الموجات اإلذاعیة على 

تخطي الحواجز الطبیعیة والحدود السیاسیة والجغرافیة والعسكریة والرقابة 

, وقد أكدت الدراسات أن موجات  )2(والتشویش لتصل إلى أي مكان ترید "

األثیر تدور حول الكرة األرضیة في نحو ثمن ثانیة وال یقف في سبیلھا حدود 

أو حواجز سیاسیة أو طبیعیة، لذلك تعتبر اإلذاعة أقدر وسائل االتصال على 

  سھولة التقاط موجاتھ.سرعة نقل األخبار ل

 4 -2وائف مھما اختلفت درجة ). وتستطیع اإلذاعة أن تخاطب كل الفئات والط

التعلیم بینھا وعلى ھذا فإنھ وسیلة مناسبة لمخاطبة األمیین "وذلك ألنھا الوسیلة 

التي یمكنھا اجتیاز حاجزین ھائلین عجزت المطبوعات من اجتیازھما حاجز 

. لكونھا ال تتطلب أدنى درجات القدرة على القراءة والكتابة   )3(األمیة والرقابة 

لغة ,  47خاطبة كل مستمع بلغتھ , فمثال تبث صوت أمریكا بـ, ویمكنھا " م

  . )4(لغة " 38وھیئة اإلذاعة البریطانیة بـ 

 4 -3 ال تحتاج اإلذاعة إلى مجھود من جانب المستمعین فھي ال تتطلب تركیزا .(

, و" ال تحتاج الكلمة اإلذاعیة إلى معاناة القراءة, حیث كامال لمتابعة برامجھا

, حیث أنھ من الممكن  )5(االستماع ونحن نقوم بنشاطاتنا المختلفة"نستطیع 

یمكن التعرض إلى للمرء أن یمارس أي عمل یدوي أثناء استماعھ لإلذاعة. و

 الرادیو من أماكن عدیدة مثل السیارة والمنزل وغیرھا

 4 -4 قدرة اإلذاعة على مخاطبة  والوصول إلى جمیع الفئات و المستویات في .(

  ، سواء أكانت أمیة أم متعلمة , كبیرة أو صغیرة .المجتمع

 4 -5 تستطیع اإلذاعة أن تجذب المستمع وتستحوذ على اھتماماتھ وذلك .(

باستخدامھ عناصر تضفي على المادة اإلذاعیة جاذبیة خاصة، كالمؤثرات 

 الصوتیة والموسیقى والحوار.

  
-------------------------------------------------------------------------------  
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 4 -6 اإلذاعي بأن تأثیره یزداد عمقا وخطورة كلما كانت ). كما یتمیز اإلعالم

  )1(البیئة قلیلة الحظ من الثقافة والتعلیم.

 4 -7 من جھاز اإلرسال  الكالم). سعة االنتشار والسرعة الفائقة التي تنقل بھا

إلى جھاز االستقبال، مما جعل اإلذاعة تتمیز" بالسرعة والفوریة في نقل 

كما أن موجات اإلذاعة تستطیع أن تتخطى ",  )2(األخبار من مواقع األحداث"

جمیع العقبات التي تمنع أكثر وسائل االتصال األخرى من القیام بوظیفتھا أو 

تحجبھا، فاالتصال اإلذاعي ال یحتاج إلى وسیط، والرسالة اإلذاعیة تصل 

ویمكنھا أن تغطي مساحة واسعة في زمن  . )3("مباشرة من المذیع إلى المستمع

قصیر " فباستخدام الموجة القصیرة والمتوسطة تصل الكلمة اإلذاعیة إلى 

  .)4(ثانیة"1/7أطراف العالم في أقل من 

 4 -8ة تساعد المتلقي على میز). شغلھا حاسة واحدة ھي حاسة السمع، وھذه ال

المزید من التصور والتخیل وتقلیب الفكرة على جمیع وجوھھا، فیحصل على 

  فكرة مستقرة ثابتة في مخیلتھ بدون تشوه أو اھتزاز. 

 4 -9 صغر حجم جھاز الرادیو، وسھولة حملھ ونقلھ , خاصة بعد اختراع .(

  فره.الترانزستور، الذي صار كالكتاب، رفیق اإلنسان في إقامتھ وس

 4 -10 مع استخدام األقمار الصناعیة في البث اإلذاعي أصبح یمكن " .(

 )5(لإلرسال اإلذاعي أن یصل إلى اكبر مساحة مما سبق , وبقوة أكثر وضوحا"

.  

 4 -11 البث اإلذاعي رخیص وأقل تكلفة من وسائل االتصال الجماھیري .(

إلى  رخص وتوفر  األخرى  , وكذلك إعداد وإنتاج وتقدیم البرامج , باإلضافة

  . )6(أجھزة االستقبال لكل الجمھور المستھدف

 4 -12 .(لألمیین والذین  الرادیو وسیلة ممتازة للتعلیم بأقل التكالیف ,  خصوصًا

  ث .یقطنون في المناطق النائیة وخصوصًا في بلدان العالم الثال

 4 -13 .(بسیطة في كل شيء , في معدات اإلنتاج والبث أو معدات اإلذاعة 

عامل تمیز في اإلذاعة حیث یمكن بسھولة تغییر مواعید  االستقبال ، والمرونة

 ع في الغالب .بعض البرامج دون أن یسبب ذلك أي ضرر على المستم

---------------------------------------------------------------------------------------  
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تتمیز اإلذاعة عن غیرھا من وسائل االتصال واإلعالم :   ممیـزات اإلذاعة - 5

  : عدة میزات منھابـ

 5 -1 ( - وسائل االتصال , وھي لیست إال  أنھا الوسیلة الوحیدة غیر المرئیة بین كل

مجموعة من األصوات و" الصمت " كما أن الصحافة المكتوبة مجموعة من 

  . )1(التي تفصل بینھا " الكلمات والمساحات البیضاء أو الفراغات البیضاء

 5 -2 (-  تعتمد على حاسة واحدة , وھي حاسة السمع , وال تفترض عملیة االستماع

   . )2(شرط معرفة القراءة والكتابة , ومن ثم فإن جمھور اإلذاعة یضم حتى األمیین

 5 -3 (-  الصوت البشري عبر المذیع ھو حامل الرسالة اإلذاعیة , ولذا تأخذ عملیة

ستمع من خالل المذیع طابعا شخصیا , األمر الذي یعطي لتجربة مخاطبة الم

 . )3(االستماع طابعھا الفردي والذاتي

 5 -4 (-  ینشط الرادیو الخیال عند جمھور المستمعین مستثمرا كافة مفردات عنصر

 .)4(الصوت

 5 -5 (-  اإلذاعة ھي الوسیلة الجماھیریة الوحیدة التي تعتمد على حاسة السمع دون

لك یمكن لفئة المكفوفین بصریا االعتماد علیھا في التثقیف أو ذالبصر, ولحاسة 

وسیلة ال تحتاج إلى استعمال البصر في متابعة الترفیھ أو متابعة األخبار, ألنھا 

     برامجھا. 

ال یمكن أن یكتمل جمال المضمون إال بقالب جمیل القـوالـب الفنیــة اإلذاعیة :  - 6

لجمال القالب أن یرفع من جمال المضمون إذا كان ھذا یوضع فیھ , وال یمكن 

إن الطریقة التي تقدم بھا األخیر دون ذلك . لذلك فالمضمون والقالب متكامالن ,  

الفكرة ھي جزء من الفكرة ذاتھا . وإن من البیان لسحر كما قال علیھ الصالة 

ضفي فجودة العرض، وحسن الصیاغة، ومالئمة الخطاب اللفظي ی,  والسالم

على نصاعة الحجة مزیدًا من القوة واإلقناع والتأثیر. واإلنتاج اإلذاعي ھو إنتاج 

فني عبارة عن شكل ومضمون " والفنان الذي یقدم فنا للناس إنما یقدمھ من خالل 

شكل معین , وھذا الشكل بمثابة القالب الذي یصب فیھ مضمونھ أو ھدفھ الذي 

  . )5(یقصد أن یقدمھ للناس"
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والقوالب الفنیة اإلذاعیة ھي طریق فنیة تقدم بھا األفكار , حتى تجلب انتباه 

المستمعین إلى الموضوع , ثم تقنعھم بما تقدمھ  من أفكار في ھذا الموضوع . وال 

یمكن لإلذاعة  أن تكون ناجحة في طرح قضیة مالم تتمكن جلب أسماع المستمعین 

متلقي مصغیا لما یبث , ومن أجل ذلك إلیھا أثناء طرح الموضوع , حتى یكون ال

  فالقوالب اإلذاعیة ھي وسائل الجلب التي یستعملھا المذیع إلنجاح البرامج . 

القوالب اإلعالمیة و وتتعدد القوالب وتتنوع حسب القضیة وأسلوب معالجتھا , 

القائمون  من الطبیعي أنھا تخضع لمعاییر علمیة متبعة وقواعد یلتزم بھا الموجودة

عمل في اإلذاعة أثناء أداء البرامج اإلذاعیة سواء كانت ھذه البرامج اجتماعیة أو بال

من األمور المھمة التي تھتم بھا اإلذاعة التي تسعى ألھداف  غیر ذلك , و كل ھذا 

تربویة , حیث أن التأثیر في الجماھیر أولویة تسعى إلیھا اإلذاعة من خالل ما تبثھ 

لھا طابعھا التأثیري حسب البرامج والجمھور من برامج في قوالب إذاعیة 

واألھداف ، و من المھم أیضا تطویر األشكال البرامجیة اإلذاعیة التي تقدم 

مضامینھا من خاللھا، حیث البد وأن تتناسب تلك األشكال أو القوالب مع طبیعة 

  .العصر وإیقاعھ ومع أذواق الجماھیر واحتیاجاتھا ، ومع القضایا التي تعالجھا 

  ومن أھم القوالب الفنیة واألشكال اإلذاعیة الشائع استعمالھا في اإلذاعة  نجد :

الحدیث اإلذاعي المباشر: وھو من أھم األشكال التي عرفتھا المحطات  - 1.6

اإلذاعیة والتلفزیونیة لتقدیم إنتاجھا باعتبارھا أسرع طریقة لتقدیم المعلومة أو 

حدیث یتضمن المادة اإلعالمیة الموجھ من شخص مختص  , وھو )1(الرأي"

إلى المستمعین بطریقة مباشرة , " والحدیث المباشر یعتمد على الكلمة 

المنطوقة التي یجب أن یتم اختیارھا بعنایة , نظرا لخطورة تأثیرھا على 

 )3(, وھو یعتمد على "أسلوب السرد فیما یشبھ المحادثة الشخصیة" )2(المتلقي "

ویجب أن یكون الحدیث المباشر قصیرا في زمنھ بسیطا في تركیبھ اللغوي  , "

ذكیا في بدایاتھ وعرضھ لألفكار ومفعما بالصور اللفظیة والذھنیة , كما یجب 

 ,  )4(أن یتمتع مقدمھ بموھبة اإللقاء"
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و یفضل البعض أن یلقي الحدیث المباشر شخصیات لھا جاذبیتھا لدى الجمھور 

حتى یمكن جذبھ واالحتفاظ بھ طوال مدة الحدیث ، حیث أن طریقة اإللقاء یمكن أن 

تؤثر إیجابًا أو سلبًا في درجة قبول الحدیث بصرف النظر عن الموضوع نفسھ ، 

و النقدي الخفیف ھو األسلوب كما أن البعض یفضل أن یكون اإلطار الكومیدي أ

حیث یشعر" كل فرد من الجمھور أن الرسالة إلیھ فقط المستخدم في تقدیم الحدیث ، 

ویھدف الحدیث المباشر ,  )1(وھو الوحید المعني بھا , ولذا یتفاعل معھا بقدر أكبر"

إلى تقدیم الجدید حول موضوع أو قضیة معینة في إطار تثقیفي أو إعالمي أو 

 .ترفیھي 

ومن شروط  نجاحھ : الوضوح ـ البساطة ـ الحالیة ـ توفر عناصر الجذب ـ الدقة 

في المعلومات , و" استخدام اللغة العامیة التي تتماشى مع غالبیة الجمھور , حیث 

تستخدم األلفاظ الشائعة والمألوفة ألذن الجمھور مما یحقق عنصري التجاوب 

  عاة واألخذ بالنقاط التالیة :وینبغي في كتابتھ مرا,  )2(والمتابعة "

o  ألنھا ھي األساس المؤثرة التي تجذب الجمھوراالھتمام بالمقدمة الجذابة  ,

كما یجب االھتمام بجاذبیة وتأثیر الخاتمة وتلخیص األفكار  في لفت االنتباه.

فیھا " حیث یتم التركیز على النقاط األساسیة والخروج بتوصیات ونصائح 

  .  )3(عامة"

o وعدم اإلطالة في الحدیث , ولھذا  الجمل القصیرة لتسھیل المتابعة . استخدام

  إلى خمسة عشر دقیقة   فإن زمنھ قد یتراوح من دقیقة واحدة

o  تقسیم الموضوع إلى أفكار رئیسیة وفرعیة ومراعاة التوازن بین تلك

وعدم حشد الكثیر األفكار وتوزیع مناطق الضعف والقوة على مدة الحدیث , 

األفكار الرئیسیة في الحدیث اإلذاعي، ولكن یفضل أن تكون فكرة من 

رئیسیة واحدة مع مناقشة لمجموعة فرعیة تخدمھا من األفكار في إطار 

منھجي یشبھ المقال الصحفي بأسلوب الھرم المعتدل الذي یشمل المقدمة 

 . والجسم والخاتمة , وفي كل األحوال یجب تحدید الفكرة الرئیسیة للحدیث
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o والبالغة استخدام مستوى مناسب من اللغة بما یتوافق مع نوعیة الجمھور ,

استخدام , و قد " یمیل إلى  واستخدام الروح المرحةواإلیجاز في التعبیر 

اللغة العامیة التي تتماشى مع غالبیة الجمھور, حیث تستخدم األلفاظ الشائعة 

  .)1(والمألوفة ألذن الجمھور مما یحقق عنصري التجاوب والمتابعة"

o  استخدام األمثلة والدالئل لتقریب المعلومات ولتحقیق مزید من اإلقناع

 للجمھور.

o  اإلقالل قدر اإلمكان من استخدام األرقام التفصیلیة التي قد یصعب متابعتھا

 باألذن .

وھو حدیث یدور ما بین اثنین أحدھما اإلذاعي واآلخر الحوار اإلذاعي :  - 2.6

" الحوار و . شخصیة لھا عالقة بالقضیة أو الموضوع الذي یطرحھ البرنامج

ر ألنھ محاكاة لحواراتنا في الحیاة مع بطبیعتھ أكثر جاذبیة من الحدیث المباش

, " وھو یجري لتقدیم معلومات دقیقة وتفصیلیة حول الموضوع  )2(اآلخرین"

المطروح, بطرح األسئلة واالستفسارات من أجل التوضیح وجالء الغموض عن 

, " ویجب على المذیع أن یفھم ویدرس موضوع الحوار , ویحسن  )3(نقطة ما "

, "  )4(یجب علیھ إذا قام باإلعداد صیاغة األسئلة بذكاء وفھم" اختیار الضیف , كما

وأن یكون حاضرا حضورا تاما ولدیھ القدرة على استخراج المعلومات من الضیف 

, مع إمكانیة محاورة جمیع المستویات والسمو بالمعلومة إلى مستوى الضیف 

ار إلى االستفادة بما ویھدف الحو , )5(وتبسیطھا إلى مستوى العامة لتحقیق الفائدة "

لدى ھذا الضیف من معلومات وآراء وخبرات في القضیة المعروضة وتقدیمھا 

بطریقة أكثر جذبًا مما لو عرضت من خالل حدیث إذاعي مباشر, مع " األخذ 

,  )6(باللغة السھلة المبسطة واالعتماد المباشر على أسلوب التخاطب والحوار"

ثالثة عناصر, المذیع والضیف وموضوع  ونجاح الحوار اإلذاعي متوقف على

  الحوار. 
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  الذي یجب أن یكون : *(أ)  المذیع

متمكنًا من الموضوع المطروح واطلع علیھ بشكل جید وأعد نفسھ بكل  -

  المعلومات الجدیدة حولھ من كافة المصادر المتاحة.

  متمكنًا من حرفیة إدارة الحوار وقیادة دفتھ بما یفید الجمھور المتلقي. -

وعما على درایة بالشخصیة التي یستضیفھا ولدیھ معلومات جیدة عنھا  -

  یسمى بمفاتیح ھذه الشخصیة.

على درایة بما یدور في ذھن الجمھور من تساؤالت واستفسارات  -

  حول القضیة المطروحة.

مدرك لطبیعة البرنامج ولطبیعة المحطة التي یعمل من خاللھا  -

  ولطبیعة الموضوع ، ومستحضر كل ذلك في ذھنھ أثناء إدارة الحوار.

  : في الحوار اإلذاعي أن یكون*(ب)  ضیف البرنامج فمطلوب منھ 

  لدیھ الرغبة الحقیقیة في إفادة الجمھور وعدم تضلیلھ أو تخدیره. -

  . لدیھ معلومات جدیدة ودقیقة حول الموضوع المطروح في البرنامج -
  

لدیھ اقتناع بأھمیة الوسیلة التي یتحدث من خاللھا ومدى تأثیرھا على  -

  الجمھور.

  یدیر معھ الحوار وعمق معلوماتھ.لدیھ اقتناع بكفاءة اإلذاعي الذي  -

لدیھ القدرة على توصیل ما لدیھ من معلومات بشكل واضح ومفھوم  -

  للجمھور دون فلسفة أو مظھریة أو تعالي على الناس.

    أن یكون متخصص في الموضوع المطروح ، أولدیھ بحوث حولھ -

  *(ج)  موضوع الحوار الذي ینبغي أن یراعى فیھ :          

  : لجید للموضوع الذي یشعر معد البرنامج أنھاالختیار ا -

o .موضوع جدید                                    

o .یھم أكبر عدد ممكن من الجمھور  

o .تتعدد اآلراء حولھ  

o .یصلح لطرحھ كقضیة عامة ولیست فردیة  

o .ال یتعارض مع قیم المجتمع والعرف السائد فیھ  

o  حقیقیة للجمھور.ال یحدث مجرد ضجة إعالمیة بدون فائدة  

الحصول على معلومات جدیدة عن الموضوع من خالل المصادر  -

  المختلفة سواء أكانت مصادر شخصیة أو مصادر مكتبیة.

 على معلومات جیدة عن ضیف البرنامج وآراءه واتجاھاتھ. الحصول -



    

تحدید الھدف من الحوار سواء أكان حوار معلومات، أم رأى، أم حوار  -

ھذا الھدف تتحدد طریقة وأسلوب ونوعیة شخصیة ألنھ على ضوء 

 . األسئلة المطروحة

  إعداد األسئلة الخاصة بالبرنامج والتي ینبغي أن تراعى: -

o .تغطیة كافة جوانب القضیة  

o  التركیز على النقاط التي یشعر اإلذاعي أنھا تشكل جوانب ناقصة

  عند الجمھور وینتظر البرنامج للحصول علیھا.

o ألسئلة.التسلسل المنطقي لھذه ا  

o .أال تكون تلك األسئلة إیحائیة أو متكررة أو تقلیدیة  

o .توافق طبیعة األسئلة مع طبیعة الضیف وكذلك طبیعة المحطة 

ولذلك فإن مسألة اختیار عناصر الحوار مسألة مھمة للغایة ، فاختیار الموضوع أو 

 القضیة المطروحة ال شك أنھا نقطة ضروریة وأساسیة لكن الضیف الذي سیقدم

معلوماتھ وآرائھ حیال ھذا الموضوع، وكذلك المحاور الذي سیدیر دفة الحوار ھما 

األساس األكثر تأثیرًا في الجمھور، فكم من برامج طرحت قضایا مھمة لكنھا لم 

تصل للجمھور بالشكل المتوقع نتیجة عدم التوفیق من جانب اإلذاعي أو من جانب 

  : )1(رئیسیة ھي وللحوار اإلذاعي أنواع . الضیف المتحدث

  حوار المعلومات : ویھدف منھ المذیع إلى الحصول على المعلومات

الھامة والحدیثة من المسئول أو الضیف في أي موضوع ترى اإلذاعة 

 أھمیة تقدیمھ إلى جمھورھا.

  حوار الرأي : ویستھدف أساسا الحصول على رأي الضیف في قضیة

الضیف خبیرا في مجالھ أو أو حدث أو موضوع معین , وقد یكون ھذا 

 مسئوال حكومیا , أو رجل شارع عادي.

  حوار الشخصیة : ویھدف إلى تقدیم شخصیة معینة لجمھور المستمعین

تثیر انتباھھم بشكل أو بآخر وغالبا ما تكون ھذه الشخصیة قد سلطت 

 علیھا األضواء من خالل إنجاز أو حدث ھام . 
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برامج المناقشات : وھي " شكل من أشكال اإلنتاج یدخل في دائرة برامج  -  3.6

الحوار من حیث الشكل , وھو من أشكال الفن اإلذاعي الذي یستدعي ضرورة الفھم 

,  )1(ھذا الشكل الذي یھدف إلى تبادل ونشر اآلراء بین المستمعین"واإلدراك ألبعاد 

فبرامج المناقشات اإلذاعیة ھي مادة إذاعیة تھتم بعرض كافة اآلراء التي تدور 

و الفكرة األساسیة في حول قضیة أو مشكلة أو ظاھرة تھم الجمھور بشكل عام ، 

حول مائدة واحدة لیدور  برامج المناقشات ھي لقاء یجمع أصحاب اآلراء المختلفة

بینھم نقاش علمي و موضوعي , یعرض خاللھ كل فرد منھم آرائھ واتجاھاتھ 

ومبرراتھ وأسانیده، ویدافع عن وجھة نظره بالحجج الممكنة , لیخرج المستمع في 

وھى تختلف  . النھایة بفائدة أو معلومة أو یكون رأیًا شخصیًا حول القضیة المثارة

اآلراء تكون مجتمعة مع بعضھا وتتناول النقاش الموضوعي عن التحقیق في أن 

حول القضیة و" من خالل المناقشة یتم التوصل إلى الحقائق عبر الوقوف عندھا 

وكشفھا وذلك باإلحاطة التامة بكل جوانب الموضوع المطروح للمناقشة , من 

یرا في إثراء وقد لعب الھاتف دورا كب خالل تبادل اآلراء وتدقیقھا بالوقوف عندھا .

  .  )2(النقاشات وإتاحة الفرصة لمشاركة قدر كبیر من المستمعین"

 اختیار –ویمر برامج المناقشات بعدة خطوات أھمھا : اختیار الموضوع 

و البرنامج . تنفیذ –إعداد البرنامج  –اختیار مدیر الندوة  –المشتركین في البرنامج 

ھ . شكل ما بالوقت الذي تذاع فییشترط في موضوع الندوة أن یكون مرتبطًا ب

یجب أن یشترك في برامج المناقشات والندوات اثنان على األقل إلى جانب مدیر و

یجب توافر عدة شروط في مدیر الندوة : و الندوة ، یجب أال یزید العدد عن أربعة . 

  . حازما –لطیفًا  –محایدًا  –أن یكون نشیطًا  –الخبرة 
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ناول الموضوعات العامة وھو " عبارة عن قالب إذاعي یت التحقیق اإلذاعي : -  4.6

وفق سیاسة الخدمة اإلذاعیة وبأسلوب إذاعي یتسم بالعمق استنادا على التحلیل 

,  )1(الواقعي والمزج بین النص المكتوب والتسجیالت الصوتیة بأشكالھا المختلفة "

وتعرف " بأنھا البرامج التي ال تعالج القضایا المثیرة للجدل و ال تعرض أیة وجھة 

 ,)2(نظر حیال أي موضوع ... فھي تقریر عن حادثة أو موقف أو شخص أو فكرة "

و" تظھرنا الداللة اللغویة لكلمة (التحقیق) على أنھا تسعى إلى الیقین من األمور 

  ,  )3(وإلى الوقوف على حقیقیة الخبر"

فالتحقیق اإلذاعي یھدف إلى البحث عن الحقائق من خالل استعراض اآلراء  

المتعارضة حول قضیة معینة، بما یساعد المستمع في النھایة على تكوین رأى 

خاص بھ." فھو "یشیر إلى وصف األحداث الجاریة بالتفصیل , ونتائجھا 

الكاملة في عرض اآلراء , ومن أھم شروط ھذا الشكل الموضوعیة  )4(ومالبساتھا"

واالتجاھات، وعدم التحیز ألي رأى فیھا، وقد یبدو ھذا التحیز من خالل الزمن 

الممنوح لجانب على حساب الجانب اآلخر، أو ترتیب عرض الفقرات، أو نوعیة 

األسئلة أو طریقة التعلیق على اإلجابات. كل ذلك ینبغي أن یتم بموضوعیة تامة 

وأھم شروط  . ي منھ ھو الوصول إلى الحقیقة الكاملةوأن یكون الھدف األساس

نجاح التحقیق اإلذاعي إتقان المذیع لفن الحوار والقدرة على الحصول على 

المعلومات من المتحدثین، والقدرة على الوصف الدقیق لألحداث بما یجعل التحقیق 

و  . ةبمثابة صورة صوتیة واقعیة للحدث تتسم بالموضوعیة والصدق وعدم المبالغ

الحصول على المعلومات شرط أساسي لإلعداد الجید لموضوع التحقیق خاصة إذا 

كان مسجًال، فالفرصة ستكون سانحة للمذیع كي یجمع العدید من المعلومات من 

مصادرھا المختلفة، أما إذا كان التحقیق على الھواء فإن المذیع علیھ أن یجمع 

على اآلراء المختلفة بما یساعد في المعلومات من موقع الحدث وعلیھ أن یحصل 

  النھایة على تكوین صورة متكاملة عن القضیة أو موضوع البرنامج.
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المجلة اإلذاعیة : و" ھي شكل مقتبس من اإلنتاج الصحفي المقروء ,  - 5.6  

   . )1(حول موضوعات مختلفة ومتباینة"ویتألف من عدة فقرات 

و یمكن القول بأن شكل المجلة ھو تجمیع لكافة األشكال اإلذاعیة األخرى من أجل 

عرض موضوع معین أو عدة موضوعات بشكل جذاب غیر ممل للجمھور سواء 

  أكان ھذا الجمھور نوعى أم جمھور عام.

والتحقیق ـ بل والدراما أیضًا فالمجلة اإلذاعیة تتضمن الحدیث المباشر ـ والحوار ـ 

ـ كل ذلك بشكل مصغر، مما یؤكد على أن شكل المجلة واحد من أكثر األشكال 

جاذبیة بالنسبة لجمھور المستمعین، وھذا أیضًا قد یبرر طول مدة المجلة عن 

غیرھا من األشكال األخرى، حیث أن تنوع األشكال اإلذاعیة المستخدمة في المجلة 

تھتم المجلة اإلذاعیة بموضوع واحد یتم  و اذبیتھا للجمھور.یسھم في زیادة ج

عرضھ من خالل الفقرات المختلفة، وقد تتنوع الموضوعات التي تتناولھا الفقرات 

داخل المجلة، وفى نفس الوقت قد نجد أن ھناك مجلة عامة، وأخرى متخصصة في 

  : مجال معین ـ وھذا التخصص ممكن أن یكون في

صحي ـ ثقافي ـ ریاضي ـ  -تعالجھ المجلة: اجتماعي (أ) المجال الذي 

  . إخباري

(ب) الجمھور الذي تستھدفھ المجلة: مجلة للشباب ـ مجلة للمرأة ـ مجلة 

  . للعمال

ولھذا فإن تحدید نوعیة المجلة سواء عامة أو متخصصة مسألة مھمة للغایة في 

ا لم یكن اإلذاعي متمكنًا مرحلة اإلعداد لفقراتھا، وھذا اإلعداد لن یتم بشكل سلیم م

من كافة األشكال البرامجیة بما یسمح لھ بأن یجھز لفقراتھ ویختار لكل منھا الشكل 

وكذلك من المھم أن یراعى  الذي یتالئم مع طبیعة ما تحتویھ من معلومات .

اإلذاعي التوازن بین فقرات المجلة، وتوزیع الموضوعات على الفقرات بشكل 

والبد من أن یؤخذ في االعتبار طبیعة الجمھور المستھدف علمي ولیس عشوائي، 

وأھم احتیاجاتھ ورغباتھ. وغالبا ما یتولى تنفیذ المجلة أكثر من صوت واحد على 

أن یراعى تناسب األصوات مع بعضھا، كما ینبغي أن یراعى عدم التوسع في 

من مراعاة الفقرات ألن كل فقرة البد وأن تتناسب مع بقیة أجزاء المجلة، والبد 

تناسب الموسیقى المستخدمة مع طبیعة تخصص المجلة وطبیعة الجمھور الذي 

  تستھدفھ ھذه المجلة.
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الدراما اإلذاعیة : وھي " البرامج التي تعتمد على كتابة مسرحیة  أو  - 6.6

,  و ھي تحمل نفس مواصفات األعمال الدرامیة العادیة، إال أن  )1(قصصیة "

اھتمامھا بالمضمون الھادف یكون ھو األساس في كتابتھا وأیضًا في إخراجھا , و " 

, فاإلذاعة  )2(ا من الواقع "ھذا القالب القى رواجا لدى الجمھور ألنھ یعكس صور

یمكنھا أن تعرض األعمال الدرامیة اإلذاعیة , كما یمكنھا " عرض إنتاج درامي 

لغیرھا من الوسائل كالمسرح أو السینما أو التلفزیون ... بعد إخضاعھا لضرورات 

 .  )3(اإلنتاج اإلذاعي الذي یعتمد على الصوت أساسا إلیصال الفكرة "
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II.  : تدخل اإلذاعة المحلیة ضمن مجموعة من وسائل اإلعالم التي تخدم  اإلذاعة المحلیة

المجتمع كمؤسسة اجتماعیة , وسنعرف اإلذاعة المحلیة من خالل معرفة أنواع 

  اإلذاعات

 أنواع اإلذاعات :   .1

 1.1 -  : و" یقصد باإلذاعات الدولیة , اإلذاعات التي لعبت اإلذاعة الدولیـة

إعالمیا بارزا على المستوى العالمي , وذلك من اجل تحقیق أغراض دورا 

سیاسیة  والعامیة وفنیة وثقافیة عامة , وخاصة خارج حدود دولتھم السیاسیة , 

, مثل اإلذاعة البریطانیة  )1(وغطت إرسالھا تقریبا جمیع مناطق العالم "

)B.B.C (  یة , تبث وتقدم خدمات إذاعیة وتلفزیون 1922التي تأسست سنة

ألف عامل , وإذاعة  صوت  22لغة عالمیة , ویقدر العاملین بھا  38برامجھا بـ 

عامل وموظف , وتغطي 2300) وبلغ عدد مستخدمیھا V.O.Aأمریكا ( 

  . )  2(لغة 50تقریبا العالم كلھ , وتبث إرسالھا بحوالي 

 2.1 -  : الوطن و بثھا وھي إذاعة تبث برامجھا  لجمیع أنحاء اإلذاعة الوطنیة

یغطي الوطن كلھ , وعادة ما یكون مركزھا في عاصمة الدولة , وتھتم برامجھا 

بما یتعلق بالوطن كلھ من أمور سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة وثقافیة وریاضیة  

, وال تھتم بالتفاصیل اإلقلیمیة أو المحلیة كثیرا. ألنھا تخاطب مستمعین تختلف 

, وثقافاتھم , ومخاطبتھا للمستمعین تكون عن طریق اھتماماتھم , وانشغاالتھم 

طرح قواسم مشتركة بین األطیاف التي یتشكل منھا الوطن  دون التخصیص , 

 أو التحیز لمنطقة أو ثقافة أو فئة .

 3.1  - :(اإلقلیمیة) وھي إذاعة تبث برامجھا لجھة مقسمة و  اإلذاعات الجھویة

داریة التي اتخذتھا الدولة العتبارات محددة بحدود مرسومة حسب التقسیمات اإل

تنمویة , كالبلدیة والدائرة و الوالیة , وقد تكون ھذا الجھة أو اإلقلیم مشكل من 

مجتمعات محلیة مختلفة تربطھم الحدود الجغرافیة لإلقلیم أو الوالیة , فاإلذاعة 

الجھویة قد تضم عدة مجتمعات محلیة , وقد تكون ھي جزء من مجتمع محلي , 

قد تكون اإلذاعة الجھویة إذاعة محلیة , إذا كانت الجھة أو التقسیم اإلداري و

  یحوي مجتمع محلي واحد .  
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 4.1 - اإلذاعة المحلیة ھي " اإلذاعة التي تخدم مجتمعا :  اإلذاعات المحلیـة

لھ  )1(محدودًا ومتناسقا من الناحیتین الجغرافیة واالجتماعیة واالقتصادیة"

وتراثھ الفكري وارتباطاتھ االجتماعیة المعروفة ، ولھ تقالیده وعاداتھ  مصالحھ

الخاص , وھي تبث برامجھا مخاطبة مجتمعًا خاصًا محدود العدد ، یعیش فوق 

أرض محدودة المساحة .. مجتمعًا لھ خصائص البیئة االقتصادیة والثقافیة 

المتمیزة , " قد یكون ھذا المجتمع مدینة أو مجموعة قرى أو مدنًا صغیرة 

. فالنظام اإلذاعي لكل دولة  )2(میزة"ة تجمعھا وحدة اقتصادیة وثقافیة متمتقارب

ھو مرآة لشخصیة ھذه الدولة یعبر عن فلسفتھا السیاسیة الخاصة وھویتھا 

, وكذلك اإلذاعة المحلیة ھي مرآة لشخصیة المجتمع المحلي الذي  ) 3(الثقافیة 

   .  )4(تتواجد فیھ , تعبر عن اھتماماتھ وانشغاالتھ وھویتھ

أصبحت فكرة إنشاء محطات اإلذاعة المحلیة  وانطالقھا :نشأة اإلذاعة المحلیة  .2

"اتجاھا من أكبر االتجاھات المأخوذة بھا في مجال نظم االتصاالت الصوتیة 

. وھذا لالعتبارات االجتماعیة التي أصبحت  )5(المنتشرة في أنحاء العالم جمیعھا"

جھة أخرى ,  تتمیز بھا المجتمعات من جھة , وتطور وسائل اإلعالم واالتصال من

" فھناك المئات بل اآلالف من محطات للبث المحلي التي تنتشر في أوربا وأمریكا 

 . )6(الشمالیة وأمریكا الجنوبیة وأفریقیا وأسترالیا"

تتمیز اإلذاعة المحلیة عن غیرھا من األنماط اإلذاعیة  : خصائصھا وممیزاتھا .3

 :  )7(األخرى بما یلي

الجمھور المستھدف وتخاطبھ بھا ، وقد تتحدث اإلذاعة المحلیة بلغة  -1- 3

 فیھا أیضا لھجة سكان المنطقة المستھدفة . یظھر

الجمھور المستھدف لإلذاعة المحلیة ھو جمھور مجتمع محلي بعینھ ،   -2- 3

محدود من حیث العدد مقارنة بجمھور اإلذاعات القومیة أو اإلذاعات 

 الدولیة .
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التي تقدمھا اإلذاعة المحلیة نابع ومستمد من المجتمع  محتوى المواد  -3- 3

المحلي ذاتھ ولخدمتھ ,بحیث تعكس البرامج المختلفة عادات السكان 

 . وتقالیدھم وتراثھم واھتماماتھم
  

تتحدث اإلذاعة المحلیة بلغة الجمھور المستھدف وتخاطبھ بھا ، وقد  -4- 3

  المنطقة المستھدفة . فیھا أیضا لھجة سكان یظھر

إذاعات خاصة موجھة إلى جماعة مرتبطون  بمثابةاإلذاعة المحلیة ھي  -5- 3

ذاتھم تتكلم وتخاطبھم بلغتھم وكل  بھا، ویشعرون أنھا ملك لھم نابعة من

فھي تستطیع أن تقوم بدور  ما تقدمھ ھو لخدمتھم وخدمة بیئتھم , ولذلك

الحیاة االجتماعیة والسلوك  تطویرفي التبشیر بالقیم الحدیثة والعمل على 

 .یسعى إلیھا المجتمع االجتماعي بما یتالءم مع الظروف الجدیدة التي

الطریق  أن تسھم مساھمة فعالة في تنمیة المجتمع ككل ألنھا ھي و تستطیع -6- 3

خالل  الصحیح لخدمة أھداف التنمیة ، فالتنمیة الوطنیة ال تتأكد إال من

 تنمیة المجتمعات المحلیة .

المثالیة لتحقیق دیمقراطیة اإلعالم  أصبحت اإلذاعات المحلیة الوسیلة  -7- 3

  .االتصال وللجمیع  حیث إنھ یتم من خاللھا تطبیق الحق في

أن تقوم بدور في الترویج للقیم الجدیدة , والعمل على تطویر تستطیع  -8- 3

 الحیاة االجتماعیة والسلوك االجتماعي بما یتالءم مع الظروف الجدیدة

 . عى إلیھا المجتمعالتي یس

الثقة بین الشعب الواحد , ولھا دورھا في تكوین بناء  وتوفر عنصر -9- 3

إیصالي یتكامل فیھ الجھد المحلي  مع الجھد المركزي ، وھذا یعني 

االنتقال إلى التجمعات وتحقیق  استخدام إمكانات اإلذاعة المحلیة في

المجتمع والمجتمع القضایا التي تھم  مشاركة الرأي العام في مناقشة كافة

  .الوطني ككل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



    

: تمنح ألفراد المجتمع الفرصة للوصول المعلومات التي  أھدافھا و أھمیتھا - 4

یریدونھا , وتمثل وسیط بالغ األھمیة في نشر أحدث المعلومات فیما یتعلق بمجالي 

على , ف )1(التعلیم والتنمیة , وتعمل على تبادل تلك المعلومات واالستفادة منھا

السیل اإلعالمي المتدفق عبر وسائل االتصال   الرغم من انھیار الحواجز أمام

  انتشار وسائل إال عالم المركزیة العامة والمتخصصة , إال أن  الحدیثة ومع

, یجد فیھا المتلقي مادة إعالمیة  تتناول  الحاجة تبقى ملحة إلى وسیلة إعالم محلیة

لھ ألوانا من   لى بساط البحث والنقاش ، وتقدموتطرح مشاكلھ المحلیة ع قضایاه ,

الفن والتراث الذي یھواه , وھى الخصوصیة التي قد ال یحصل علیھا بالدرجة 

المطلوبة من خالل ما تتضمنھ خارطة البرنامج الیومي ، في اإلذاعات المركزیة 

 .  الوطنیة أو على صفحات الصحف 

جاءت فكرة اإلعالم المحلي في المنطلق ومن نفس ھذه االعتبارات   من ھذا

األخیرة , تجربة اإلذاعات المحلیة , وبدأ   وانطلقت في السنوات الجزائر ،

ومن بین ھذه اإلذاعات , إذاعة الجلفة  انتشارھا في كل والیة من والیات الوطن ,

  البحث .  المحلیة موضوع

التي تجعلھ  كما تنبع أھمیة اإلعالم المحلي من خصائص الخطاب اإلذاعي المحلي

اإلعالمیة  المجتمع المختلفة ، وبما أن المعالجة مشكالتأكثر قدرة على معالجة 

المجتمع المعاصرة تھدف إلى تنمیة الوعي وتطویر المھارات وتكوین  مشكالتل

االتجاھات االیجابیة ، والتعریف بقضایا ومشكالت المواطن والتحفیز على 

الجمھور  اإلعالمیة یسھل تحقیقھا كلما كان المشاركة في حلھا ، وأھداف المعالجة

محدودیة الرقعة  -محدود العدد : الذي تخاطبھ الوسیلة اإلعالمیة متصفًا باآلتي 

التناسق واالنسجام من النواحي  - وحدة اللغة , وحدة الثقافة والموروث -الجغرافیة 

 واالجتماعیة.  االقتصادیة

 : )2(لعناصر التالیةویمكن إیجاز أھداف اإلذاعة المحلیة في ا

  تقدیم برنامج إذاعي لتطویر وتنمیة المجتمع.  -1- 4

 تشجیع المشاركة في التطور االجتماعي. -2- 4

زیادة المشاركة النشطة للمجموعات التي ال تتمیز بامتیازات في  -3- 4

 المجتمع .

 تكثیف تبادل المعلومات داخل المجتمع. -4- 4

 تقدیم برنامج إذاعي للتعبیر عن الثقافة المحلیة . -5- 4

 زیادة إمكانیة وصول األفراد إلى المعلومات باللغات المحلیة . -6- 4
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أنشئت اإلذاعات المحلیة في الجزائر ألنھا أصبحت  :اإلذاعة المحلیة في الجزائر - 5

 45بالتنمیة المحلیة للمنطقة وسمة من سماتھا ، وبلغ عددھا  أمرًا ضروریًا مقرونًا

 48إذاعات في طور اإلنشاء , لیصیر العدد بعد افتتاحھا  3إذاعة انطلقت فعال و

 إذاعة موزعة على كل والیات الوطن .

 1.5 -  عتبر اإلذاعات المحلیة  وسیلة اتصال جدیدة دخلت ت:  نشأتھا وتطورھا

أفریل  20الصادر في  108 – 91إلى الجزائر بعد إصدار المرسوم التنفیذي

والذي تحولت بموجبھ اإلذاعة  إلى مؤسسة ذات طابع صناعي  1991

, تتمتع بالشخصیة المعنویة و استقاللیة التسییر فبعد إصدار ھذا  )1(تجاري

اإلذاعات المحلیة ، وقد وصل عدد ھذه اإلذاعات حتى اآلن المرسوم أنشئت 

 , وھي : إذاعات في طور اإلنشاء 3إذاعة منھا  48

 91.09, على موجة البث : 1996جوان  04أنشئت في  : إذاعــــة أدرار  - 1)1- 5

FM البدایة لمدة ست ساعات من التاسعة صباحًا إلى غایة الثالثة  , كان البث في

مدد وقت البث لیصل إلى ثماني ساعات في الیوم ،  ومدة بثھا اآلن  ثم بعد الظھر

و اللغة المستعملة في ساعة , من السابعة صباحًا حتى السابعة مساءًا ،  اثنا عشر

تتركز برامج اإلذاعة  ھذه اإلذاعة العربیة و اللغة المحلیة الزناتیة و التارقیة ,

  .حول قضایا ومجتمع مدینة أدرار  بشكل عام

تبث برامجھا باللغة  , 2004جانفي  26أنشئت بتاریخ: : إذاعــــة شلـف  - 2)1- 5

 ساعة . 15 , بثھا الیومي : FM 87.7 على موجة :  الفرنسیة العربیة و

 : تبث برامجھا باللغة العربیة على الموجات إذاعــــة األغـواط -3)1- 5

 87.6FM - 91.1FM - 98.0 FM . 98.9 FM . 783AM     تم افتتاحھا ,

 ساعة . 15, وبثھا الیومي مدتھ 1991 نوفمبر 05 بتاریخ

 , تبث برامجھا 2008مارس  19: أنشئت بتاریخ : إذاعــــة أم البواقي  - 4)1- 5

  FM  95.6 : على موجة ساعات7ة و األمازیغیة , لمدة باللغتین العربی

/    103.3FM. 
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, على موجة  1994نوفمبر  29أنشئت بتاریخ :  باتنــةإذاعــــة  - 5)1- 5

 باللغتین العربیة و األمازیغیة , تبث برامجھا FM 92.2البث 

 .FM  :92.20ساعة على موجة  15(الشاویة) لمدة 

على موجة  ,  1996أوت 19: بدأت بثھا بتاریخ إذاعــــة بجایـة  - 6)1- 5

FM  :88.70 مدة مزیغیة لاألو , و تبث برامجھا بالعربیة  90.9و

 ساعة . 15

بدأت بث برامجھا على  , : إذاعة الزیبان  ببسكرة إذاعــــة بسكرة  - 7)1- 5

, ثم عدل ھذا التوقیت  2003ماي  25ابتداء من   FM 91.2 موجة

جانفي  01من  وأصبحت تبث برامجھا على نفس الموجة ابتداء

 من الساعة الثامنة صباحا إلى غایة الرابعة مساء. أما الیوم 2005

فھي تبث برامجھا من استودیوھاتھا في بسكرة من الساعة السابعة 

 اللیل. صباحا إلى غایة منتصف

باللغة ا تبث برامجھ,  1991أفریل  20أنشئت في  إذاعـة بشـار: - 8)1- 5

 12, لمدة  FM:198.03 /576 KHZ العربیة على موجة البث 

 ساعة یومیا .

: جاء في جریدة الفجر أن " إذاعة البلیدة ستبدأ العمل إذاعـة البلیدة   - 9)1- 5

  )1(وبث نشاطھا شھر أوت المقبل، حیث انطلقت األشغال بھا مؤخرا"

ثم جاء  بأن إذاعة ,  إال أن ھذا األجل قد مضى ولم تبدأ ھذه اإلذاعة, 

ث قبل نھایة السنة "المتیجة" ستحول إلى البلیدة وأنھا ستشرع في الب

, والسنة أوشكت على النھایة إال أن أمر اإلذاعة لم یعرف ) 2(الجاریة

 بعد .

 29تم االفتتاح الرسمي لھذه اإلذاعة بتاریخ : إذاعـة البویرة  -10)1- 5

, و تغطي برامج ھذه اإلذاعة التي یبلغ حجمھا  2008دیسمبر

یة و الساعي سبع ساعات و عشرین دقیقة في الیوم شرق والیة المد

جزء من جنوب والیة  تیزي وزو , وجزء كبیرا من والیة المسیلة , 

  .وكذا شمال والیة الجلفة , فضال عن مجموع تراب والیة البویرة
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: إذاعة األھقار ھي إحدى اإلذاعات الجزائریة  إذاعـة تمنراست -11)1- 5

:  البث  وتبث على موجة 1992أفریل  16بدأت ببث برامجھا یوم 

98.0FM 1161AM  ,, العربیة و  تبث اإلذاعة برامجھا باللغتین

, وتمتد ساعات البث "الھوسة "  األمازیغیة " التارقیة " واإلفریقیة

  ساعة . 12لمدة 

, وتبث  1995أفریل  04انطلق بث إذاعة تبسة في : تبسـة إذاعـة  -12)1- 5

, وتطور الحجم  FM  87.7 :لى موجتي البث:برامجھا بالعربیة ع

ساعات في:  8الساعي للبث من أربعة ساعات یومیا إلى 

 . 15/06/2006ساعة من تاریخ :  12ثم إلى  05/07/1997

,تبث برامجھا  1992أكتوبر  07  أنشئت بتاریخ :إذاعـة تلمسان  -13)1- 5

 . FM- 94.7 FM 100.4: ساعة على  12اللغة العربیة لمدة ب

 92.5موجة البث:  تبث برامجھا باللغة العربیة على: إذاعـة تیارت  -14)1- 5

FM : ساعة  15, ومدة بثھا اآلن 1998أكتوبر 25, بدأت البث یوم

  یومیا.

اإلذاعتین الجھویتین لتیزیوزو و بومرداس  إذاعة تیزي وزو:  -15)1- 5

ستشرعان في البث قبل نھایة السنة الجاریة ما سیسمح بتغطیة الوالیات 

 . )1(للبالد" 48الـ

ھي إذاعة محلیة بوالیة الجزائر و ضواحیھا , تبث : إذاعـة متیجة  -16)1- 5

  FM 94.7على الموجة : ساعة یومیا  12ة لمدة غة العربیبالل برامجھا

 .1991ماي  8, و بدأ بث اإلذاعــــة  في : 

, وثبت  2007سبتمبر  09: تأسست ھذه اإلذاعة في  إذاعـة الجلفة  -17)1- 5

 08لمــدة  FM 91.1 :برامجھا باللغة العربیة على موجة البث 

 ساعات یومیا .

تبث برامجھا باللغة ,  2006نوفمبر  01أنشئت في:  : إذاعـة جیجل  -18)1- 5

 . 95.4و FM 94.8 ساعة یومیا على  15العربیة لمدة 

أكتوبر  10ب بسطیف في : : أنشئت إذاعة الھضاذاعـة سطیفإ -19)1- 5

ساعة  19واألمزیغیة لمدة  ة تبث برامجھا باللغة العربی,  1992

 . 90.4FM على الموجة :یومیا 

, تبث برامجھا باللغة  2008فیفري  24أنشئت في : : إذاعـة سعیدة -20)1- 5

 . FM 101.3موجة البث :  ساعات على 07العربیة  لمدة 
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تبث برامجھا ,2003نوفمبر  15: انطلقت بتاریخ :  إذاعـة سكیكدة  - 21)1- 5

 .FM 94.8 موجة البث : ساعة یومیا على  15باللغة العربیة لمدة 

على  2004فیفري  17أنشئت في :: ذاعـة سیدي بلعباس إ -22)1- 5

ساعة  12, تبث برامجھا باللغة العربیة لمدة   FM 99.2الموجة:

 یومیا.

رمضان  04: بدأ أول بث إلذاعة عنابة یوم االثنین إذاعـة عنابة   -23)1- 5

تبث ساعات یومیا،  04 بمعدل 1997ٍجانفي13ھـ الموافق لـ  1417

و    100.3FMعلى موجات البث: ساعة باللغة العربیة 12یومیا 

88.8 FM . 

دیسمبر  27باللغة العربیة بدایة من  بث برامجھات إذاعـة قالمة : -24)1- 5

  .97.60و   FM:  106.50على موجة 2008

فیفري  02  طینة المحلیة بتاریخ:أنشئت إذاعة قسن:قسنطینة  إذاعـة  -25)1- 5

ساعة باللغة  15, لتبث یومیا  FM 93.9 , على موجة البث  1995

  العربیة .

أعطیت اإلشارة النطالق البث الرسمي إلذاعة المدیة  :إذاعـة المدیة -26)1- 5

 . 2010مارس  22المحلیة یوم 

 15لمدة  تبث ھذه اإلذاعة برامجھا باللغة العربیة:  إذاعـة مستغانم -27)1- 5

 10:  , وانطلق بثھا بتاریخ  FM:  100.1ساعة , على موجة

 . 2004فیفري 

,و تبث  2003وبر أكت 07الثالثاء   بثھا یوم : انطلقإذاعـة المسیلة   -28)1- 5

و   FM   104.5 إذاعة الحضنة برامجھا بالعربیة على الموجتین

, شھدت إذاعة المسیلة الجھویة منذ انطالق بثھا تطورات  102.1

ساعات یومیا من  04في الحجم الساعي للبث الیومي , حیث بدأت بـ 

بتاریخ ثم ارتفع  . 2004جویلیة  04إلى  2003أكتوبر  07تاریخ 

جوان  15و بتاریخ ا ,ساعات بث یومی 08إلى  2004یة جویل 05

 .ساعة بث یومیا  12توسیع حجم البث الساعي إلى  2006

ساعة یومیا  15ة لمدة باللغة العربی : تبث برامجھاإذاعـة  معسكـر  -29)1- 5

 27, وبدأت البث ألول مرة بتاریخ  FM 101.1موجة البث : على 

 .2003جویلیة 

تم تدشین أول بث محلي   1991ماي  09في  : إذاعـة ورقـلة   -30)1- 5

البث إلى   تجریبي لمدة ساعتین یومي الخمیس و الجمعة لیتوسع

  مجموع ثمان ساعاتو تدریجیا وصل إلى , كامل أیام األسبوع  

 وھي اآلن  تبث برامجھا بالعربیة و األمازیغیة (الورقلیة ) , یومیا.



    

 FM / 98 FM / 1026KHZ : 1017 92.1موجات البث :على 

KHZ  ساعة یومیا . 15, لمدة 

, وتبث  1995جانفي 26 : أنشئت إذاعة الباھیة فيوھران  إذاعـة  -31)1- 5

لمدة   92.1FMبرامجھا باللغة العربیة واللغة الفرنسیة على موجة

 ساعة. 15

, وتبث برامجھا  2003سبتمبر 08: بدأت بثھا في إذاعـة البیض   -32)1- 5

 یا .ساعة یوم 15لمدة  FM 100.1:على موجةة باللغة العربی

تبث برامجھا , و 1997جانفي  27أنشئت بتاریخ: :إذاعـة إلیزي   -33)1- 5

ساعة یومیا , على الموجات  12 , لمدة و التارقیةباللغة العربیة 

93.50 – 96.70 FM. 

أفریل  23كان في   تاریخ انطالق البث: إذاعـة برج بوعریریج   -34)1- 5

, لمدة  20.00  إلى الساعة 06.40یومیا من الساعة  وتبث,  2008

وتبث باللغة العربیة واالمازیغیة , على د  20ساعات و  07

 . fm  93.5 أو   FM 98.7 ,FM 100.3 الموجات

اإلذاعتین الجھویتین لتیزي وزو و بومرداس  : إذاعـة بومرداس -35)1- 5

ستشرعان في البث قبل نھایة السنة الجاریة ما سیسمح بتغطیة 

 .)1(للبالد" 48الوالیات الـ

، 2010جوان  30"یوم األربعاء : انطلقت رسمیا إذاعـة الطارف  -36)1- 5

جزائر , "وتعمل المتواجدة حالیا في ال 45وھي تشكل المحطة الـ

  )2("بالمائة من إقلیم الوالیة 90ترددات و تغطي  5على 

: تبث برامجھا باللغة العربیة و اللھجة الحسانیة  إذاعـة تندوف   -37)1- 5

 12: , انطلقت في البث بتاریخ FM: 98.00على موجة 

 ساعة . 12ومدت بثھا یومیا  .1999مارس

تقوم ھذه اإلذاعة بتقدیم األخبار المحلیة و :  إذاعـة تسمسیـلت -38)1- 5

السیاسیة و الثقافیة و الریاضیة  و  الوطنیة و تغطیة األحداث

التي وذلك في الحصص  االجتماعیة التي تكون الوالیة مسرح لھا

, تبث برامجھا باللغة  2008أفریل  06ا , أنشئت في  تقوم ببثھ

  ساعات یومیا . 07, لمدة  FM :1.3.20العربیة على الموجة 

على  1996نوفمبر 21انطلقت في البث یوم :  : إذاعـة الوادي -39)1- 5

ساعة  12عات یومیا لتصل اآلن إلى , بأربع سا FM: 98الموجة 

  .2006جوان  15في :
---------------------------------------------------------------------------  
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,  و تبث  2008دیسمبر  25: انطلق بثھا بتاریخ إذاعة خنشلة   -40)1- 5

 . FM  :93.10برامجھا باللغة العربیة على الموجة 
  

  

فیفري  23: بدأت بث برامجھا بشكل منتظم في إذاعـة سوق أھراس  -41)1- 5

, كانت مـــدة الـبث أول مرة أربع ساعات في یومیا، ثـم 2005

، بعدھا وصلت إلى 2005جوان  5ساعــات في  8المدة إلى امتدت 

,  2008فیفري  10ساعة , ثم ُمدد البـث على مدار الساعـة. في  12

و لغة البث ھي اللغة العربیة ساعة .  12ثم تم تقلیص مدة البث إلى 

  95.1FM . على الموجة :

 )FM( 99.9: تبث إذاعة تیبازة برامجھا على الموجة إذاعـة تیبازة  -42)1- 5

تبث إذاعة  .2009جویلیة  01, وقد ظھرت ھذه اإلذاعة وأنشئت في:

 تیبازة برامجھا على لمدة سبع ساعات في الیوم . 

, وتقوم ببث  2009: تم افتتاح إذاعة میلة في مارس إذاعـة میلة  -43)1- 5

 برامجھا لمدة سبع ساعات یومیا.

, تبث برامجھا  2008ماي  01أنشئت في :  : إذاعـة عین الدفلى   -44)1- 5

  ساعات . 07بالعربیة لمدة 

,وتبث باللغة  2002  جانفي 16: أنشئت بتاریخ:  إذاعـة النعامة -45)1- 5

, و  FM : 90. 9اعة , على الموجات اإلذاعیة س 19العربیة لمدة 

104 : FM. 

باللغة العربیة ساعات  07تبث برامجھا لمدة  : إذاعـة عین تموشنت  -46)1- 5

 FM, على الموجة :  2008مارس  26أنشئت بتاریخ : بعد أن 

95.90 . 

 2001فیفري  24:  شرعت في بث برامجھا بتاریخ : إذاعة غردایة  -47)1- 5

و  ساعات , تبث برامجھا باللغة العربیة واللھجة المزابیة ,  8, لمدة 

 ساعة . 12 مددت بثھا إلى 2006جوان  17في 

:  FM: تبث برامجھا باللغة العربیة على موجة   ذاعـة غلیزانإ -48)1- 5

جویلیة  25ساعة یومیا , وقد دشنت بتاریــــخ  15لمدة   90.80

2006   
    

  

  

  

  

  

  



    

   2.5 – : لقد أصبحت تأسیس اإلذاعة المحلیة ضرورة  أسبـاب تأسیـسھا

اجتماعیة و تنمویة في جمیع المجاالت , والتنمیة بكافة أبعادھا أحد الدوافع 

. )1(األساسیة إلنشاء اإلذاعات المحلیة من أجل تفعیل المشاركة في التنمیة "

في جمیع مناطق  فالمجتمع الجزائري صار بحاجة ماسة لإلذاعة المحلیة

الجزائر على غرار الكثیر من الدول التي تنتشر فیھا ھذه اإلذاعات ، بغرض 

قلیلة  یلة إعالموالتوعیة واإلرشاد ، وكذلك كوسا التعرف على التكنولوجی

عملھا وكذلك في تدریب القائمین علیھا الذین ھم من  التكلفة وبسیطة في مبدأ

فاالستماع إلى برامج إذاعي عبر جھاز رادیو زھید الكلفة , و ي , المجتمع المحل

ما یمیز الرادیو من سھولة االستعمال , خصوصا أن االستماع إلیھ ال یعطل 

معین  زمني لالستفادة من معلومات عبر برنامجاإلنتاج وال یتطلب التفرغ ال

عكس اإلنترنت ، إضافة إلى أن األمیین الذین ال یجیدون القراءة والكتابة 

أو یمكنھم االستفادة من اإلعالم المحلي عبر الرادیو ولیس من خالل اإلنترنت 

 غیرھا . ومن أھم األسباب إلنشاء اإلذاعة المحلیة في الجزائر:

الكبیر ألجھزة الرادیو دفعھا إلقامة نظام لالتصال االنتشار  -1)5.2

السمعي حتى ال تبق في معزل عن مسایرة األحداث 

 والتطورات في العالم ومواجھة اإلعالم باإلعالم .

محاولة القضاء على األمیة المتفشیة في المجتمع الجزائري  -2)5.2

, فتفشي األمیة في المجتمع الجزائري بنسبة كبیرة صار 

سبیل عملیة االتصال بین غالبیة  المجتمع و عائقا في 

السلطة عن طریق الصحافة المكتوبة , مما دفع بالحكومة 

إلى استعمال الوسائل الشفویة لتحقیق االتصال المرغوب 

فیھ , والوسیلة المتاحة والممكنة والتي یمكن أن تحقق ذلك 

 . ھي اإلذاعة , لقلة تكلفتھا بالنسبة للدولة و بالنسبة للمواطن

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

---------------------------------------------------------------------------------  

 .164منى سعید الحدیدي , سلوى إمام علي , مرجع سابق , ص -1            



    

أزمة الثقة بین الشعب والسلطة , لغیاب االتصال   الذي یبرر  -3)2.5

یسخر المجتمع لخدمة ھذه السیاسة , سیاسة الدولة التنمویة , و 

دفع السلطات إلى العمل على نشر اإلذاعات المحلیة لشرح 

سیاسة الدولة وخدمة األھداف العامة التي تسعى إلیھا , على 

, وبكل اللغات و  حسب المناطق وما یمیزھا من تقالید وعادات

اللھجات المتواجدة في كل ناحیة " إذ إن تعدد اللغات واللھجات 

داخل الدولة الواحدة قد یشكل عائقا أمام اإلذاعة في بعض 

. فاإلذاعة المحلیة من شانھا معاونة األجھزة )1(األحیان "

الرسمیة والتنفیذیة ودوائر اتخاذ القرار على الصعید المحلي في 

أداء مھماتھا على أساس من المشاركة الھادفة إلى تحسین األداء 

 واالرتقاء بھ .

الذي یعطي الحق للمواطن في اإلعالم , خاصة غیاب االتصال  -4)2.5

في المناطق البعیدة عن المدن الكبرى والمناطق الشاسعة في 

 الم الذي یخدم المجتمع الجزائري الجزائر , التي ال یصلھا اإلع

عجز البرامج الوطنیة عن التغطیة الكاملة لكل أرجاء الوطن ,  -5)2.5

قة بالعربیة  وبعض مما أتاح المجال أمام القنوات األجنبیة الناط

 القنوات العربیة  من النفوذ إلى المواطنین الجزائریین .

وجود الحاجة الدائمة والملحة للمعلومات ذات الطبیعة المحلیة ,  -6)2.5

والتي ال یمكن لإلذاعة الوطنیة المركزیة أن تلبي ذلك " حیث 

ال تستطیع أحیانا اإلذاعة المركزیة أن تغطي كل أجزاء الدولة , 

 . )2(كنھا أن تلبي احتیاجاتھا"و ال یم

إتاحة الفرصة لألفكار المبدعة والمواھب المحلیة في الظھور  -7)2.5

واالنتشار , واستغاللھا في خدمة المجتمع وخاصة المحلي من 

خالل األفكار التي نشأت من البیئة المحلیة  والتي تنطلق من 

 إطار معرفي واحد.

  
-----------------------------------------------------------------------------------  
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 3.5 - یرتبط إنشاء أي بناء اجتماعي بأھداف ووظائف :  مھامھا ووظائفھا

ر في ھذا البناء , و اإلذاعة تكون ھي اإلطار التي تحدد من خاللھ سیاسة التسیی

المحلیة ھي واحدة من أھم األبنیة االجتماعیة التي ترتبط بمھام ووظائف , ومن 

 : )1(أھم ھذه الوظائف 

المعالجة الموضوعیة للقضایا المجتمعیة والقومیة بما یحفز كل   -1).3.5

 الطاقات للمساھمة في إیجاد  الحلول الكفیلة بحل ھذه القضایا

إتاحة الفرصة الكافیة لكافة اآلراء ووجھات النظر للتعبیر عن نفسھا     -2).3.5

  فیما یتعلق بمعالجة مشكالت المجتمع وقضایاه الملحة.

التوعیة المستمرة بخطورة القضایا والمشاكل التي تواجھ المجتمع ,   -3).3.5

 ھذا اإلطار .واإلعالن عن كافة الجھود التي تبذل , والنجاحات التي تحقق في 

تأكید دور كل مواطن في التصدي لمشكالت المجتمع وقضایاه الملحة   -4).3.5

 , مع تكثیف برامج السلوكیات لتصحیح السلبي منھا , ودعم االیجابي .

محاربة كافة أشكال السلبیة والالمباالة والتي تشكل العائق الرئیسي  -5).3.5

لجة ومواجھة المشكالت التي تواجھ أمام المشاركة االیجابیة للمواطن في معا

 المجتمع .

 4.5 - 1( :  فمن الخصائص األساسیة لإلذاعة المحلیة خصائصھا(: 

 تستھدف بخدمتھا مجتمعا معینا . -1)4.5

 . تشجع ممارسة الدیمقراطیة -2)4.5

 تتیح الفرصة أمام كل فرد من أفراد المجتمع المعني . -3)4.5

االقتصادیة ألفراد تستخدم أدوات تكنولوجیة تتناسب مع القدرات  -4)4.5

 المجتمع .

األساس في تقدمھا ھو دافعھا القوي لخدمة ورخاء المجتمع ,  -5)4.5

 ولیس لھا أي مطامع تجاریة .

 تعمل على نشر األسالیب الصحیحة لحل المشكالت والحد منھا. -6)4.5

إن جل اإلذاعات المحلیة عرفت تطورا في مجال تقنیات اإلرسال وأصبحت بذلك 

، مع بعض اإلذاعات التي تبث على الموجة  FMتبث برامجھا على موجة 

وھذا یدل أنھا فعال ارتفعت وتطورت لما ھو أحسن في مجال   AMالمتوسطة 

  ,  تبدو مستقلة عن بعضھا البعض ذه اإلذاعات وإنوھ.  )2(تقنیات البث واإلرسال

-----------------------------------------------------------------------------------  
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, إال  أنھا في الواقع مرتبطة فیما بینھا تحت إدارة مركزیة موحدة تنظم عملھا 

ذا النوع من اإلذاعات فتح نافذة للمجتمعات المحلیة لالتصال والتفاعل من وإنشاء ھ

خالل برامج اإلذاعة , والتعبیر عن الحاجات واالنشغاالت كمتنفس , بعد أن كان 

  المحلیة .ذلك مستحیال قبل عصر اإلذاعات 

إذاعة محلیة مغطیة  48توجد في الجزائر الیوم البرامج في اإلذاعة المحلیة :  - 6

أغلب أرجاء التراب الوطني وفق مبدأ لكل والیة إذاعة محلیة ، وھذه اإلذاعات 

المتواجدة في الجزائر كونھا منبر إعالمي وجواري فإنھا تقدم برامج متنوعة 

عادیة وصیفیة ورمضانیة ، وھي تحرص  لمستمعیھا وھذا ضمن شبكات برامجیة

على تكییف ھذه البرامج وفق المناسبات واألحداث وحسب فصول السنة كبرامج 

وذلك من أجل خدمة المجتمع من جھة وخدمة السیاسة   خاصة بالشبكة الصیفیة  ,

اإلعالمیة الشاملة في الجزائر من جھة أخرى  , وتتنوع البرامج اإلعالمیة على 

  لي : الشكل التا

 6 -1-  : یھتم ھذا النوع من البرامج التي تقدمھا اإلذاعة البرامج اإلخباریة

المحلیة بكل ما ھو إخباري من  نشرات و مواجیز إخباریة ، و ملخصات 

إخباریة كما تدخل ضمن األخبار االقتصادیة و الریاضیة, وكذا عناوین 

م  البرامج اإلخباریة األخبار التي تقدمھا ھذه اإلذاعة , والتحلیالت , و تھت

في اإلذاعة المحلیة  بالشؤون المحلیة من خالل النشرات المحلیة التي تبثھا 

, كما تھتم باألخبار الوطنیة والجھویة التي تنقلھا من اإلذاعة المركزیة ، 

فھي تھتم بكل ما ھو إخباري وباألخص المحلي منھ بالدرجة األولى أي بكل 

 .)1(ؤون ومواضیع إخباریة ویود اإلخبار عنھاما یھم المواطن المحلي من ش

 6 -2-  : وھي برامج ھادفة إلى تنمیة المجتمع المحلي , من البرامج الثقافیة

خالل رفع ثقافتھ , و تعمل اإلذاعة المحلیة على إكسابھ معلومات وخبرات 

, كما تعمل على تعزیز القیم والعادات والمعالم الثقافیة  )1(ومھارات جدیدة "

تمع المحلي وترسیخھا , وإبراز أصالة المنطقة ومعالمھا وشخصیاتھا للمج

وتراثھا , كما تعمل على إدخال سلوك اجتماعي جدید للمجتمع المحلي یربط 

الحاضر بالمستقبل , من خالل تنویع معارف ومعلومات أفراد المجتمع في 

ة والثقافة مجاالت مختلفة كالثقافة الصحیة والثقافة البیئیة والثقافة العلمی

 التاریخیة .

 : ھي نوع من البرامج تعني بھا اإلذاعات المحلیة وتقدمھا البرامج الترفیھیة

والھدف منھا الترویح عن المستمع وقد تكون في شكل حصص منوعات 

تعرف فیھا عن مختلف الفنون الغنائیة للبیئة المحلیة المتواجدة فیھا أو 



    

دم برامج المسابقات وحصص تعرف بمختلف الفنانین المحلین، كما تق

للترفیھ . الغرض من ھذا النوع الترفیھ كما ذكرت سابقا عن المستمع 

المحلي وكذا تعریفھ بمختلف فنون المنطقة ، كما یسعى ھذا النوع لجلب 

المستمع وجعلھ یحسن بالتنویع والتغییر في البرامج وتجنبھ الملل قي 

  االستماع لبرامجھا.

  

  البرامج االجتماعیة في اإلذاعة المحلیة :  - - 7

 1.7 -  : والمشكالت  ھي البرامج التي تتناول القضایا  مفھوم البرامج االجتماعیة

المجتمع بصفة عامة ومناقشتھا ووضع الحلول  االجتماعیة التي تھم واألمور

الرادیو  فالبرامج االجتماعیة في اإلذاعة ھي البرامج التي تقدم فيالمناسبة لھا , 

اجتماعیة , أو موضوع اجتماعي في أو مشكلة أو ظاھرة بھدف عرض قضیة 

صورة إذاعیة فنیة تقوم على اإلفادة من إمكانیات الفن اإلذاعي في إنماء الجانب 

أو  االجتماعیة لتفادیھا تاالجتماعي وتطویره  والبحث عن أسباب المشكال

االجتماعیة  على أھداف معینة تسعى  ,  وترتكز البرامجالمساھمة في التقلیل منھا 

إلى تحقیقھا من خالل المضامین اإلعالمیة التي تقدمھا ,  و كلما كانت األھداف 

واضحة  ومحددة كلما مكن ذلك من الوصول إلى نتائج ایجابیة بطریقة أسرع  

وأفضل . فالبرامج االجتماعیة ھي أحد البرامج األساسیة  التي ترتكز علیھ اإلذاعة 

ة عامة واإلذاعة المحلیة و الجھویة بصفة خاصة  لخدمة جمھورھا والتواصل بصف

معھ من أجل المساھمة في عملیة البناء االجتماعي المتكامل للمجتمع , واإلذاعة 

ھي مكون رئیس في الھیكل االجتماعي للمجتمع , تقوم بوظائف أساسیة كأي 

لقد صارت وسائل اإلعالم  مؤسسة اجتماعیة تساھم في االستقرار االجتماعي , بل

أھم ھذه الوسائل , من خالل ما تقوم من حراك اجتماعي و إحداث التغییر , وتأتي 

البرامج االجتماعیة في مقدمة البرامج التي تعتمد علیھا المؤسسة أي عملیة تغییر 

في المجتمع . فاالنطالق من الواقع االجتماعي ھو نقطة ارتكاز ألي خطوة 

ترمي ھذه البرامج إلى تثمین لوسائل والمؤسسات الوصول إلیھا . مستقبلیة تسعى ا

جمیع تفاصیل حیاتھ  ودعم البرامج الجواریة والتفاعلیة التي تھتم بالمواطن في

یتجزأ من اھتماماتھ التي  الیومیة، ومحاولة االقتراب منھ كي تكون اإلذاعة جزءا ال

, و فیما  المواضیع التي تعالجھا ال یمكن أن یستغني عنھا وذلك بالنظر لطبیعة

یتعلق بالبرامج االجتماعیة التي نسعى من خاللھا إلى دراسة معالجة اإلذاعة 

االجتماعیة في ھذا البحث , فھي البرامج التي تذیعھا إذاعة و المشكالت للقضایا 

االجتماعیة المتفشیة في  تالجلفة الجھویة , والتي تعالج من خاللھا بعض المشكال

االجتماعیة سلبیة على المجتمع  والمشكالت عنا , واعتمادا على أكثر القضایامجتم



    

والقضایا  كالتوالتي تم تحدیدھا بالبطالة والطالق و األمیة , وھذا ال یعني أن المش

االجتماعیة األخرى لیس لھا آثار سلبیة على المجتمع بنفس الدرجة , فآثار كل 

في بلورة ھذه اآلثار , منھا ماھو اجتماعي قضیة تحددھا عدة عوامل وأبعاد تسھم 

كدرجة التضامن االجتماعي داخل المجتمع , ومنھا ماھو ثقافي ومنھا ماھو سیاسي 

أو اقتصادي , إال أننا تطرقنا لھذه القضایا بالذات بناء على سبر لآلراء لعینة 

اللھ صغیرة من المجتمع عن اخطر القضایا االجتماعیة على المجتمع , وتبین من خ

  أن القضایا التي تم تحددیھا تأتي في مقدمة أخطر القضایا االجتماعیة .    

 2.7 -  ة :خصائص البرامج االجتماعی  

عن  مشكالتالمجتمع ومعالجة تلك ال ومشكالت التعرف علي قضایا - 1.2.7 -

  . ذلكفي طریق مختصین 

 االجتماعیة في المجتمع .  كالتمتابعة القضایا والمش - 2.2.7 -

 ت .التعرف على العوامل المؤدیة لمثل ھذه المشكال - 3.2.7 -

التعرف على عوامل التغیر والتطور التي تطرأ على المجتمع  - 4.2.7 -

 ھ .ومشكالت

التي یعاني منھا  االجتماعیة تمحاولة وضع حلول للقضایا والمشكال -  5.2.7 -

 . المجتمع

 3.7 - : أھداف البرامج االجتماعیة  

ضوء على المشكالت التي یعاني منھا المجتمع ومحاولة إیجاد تسلیط ال - 1.3.7

  ا.الحلول المناسبة لھ

 ھ.أن تكون ھذه البرامج متنفس للجمھور تطرح من خاللھ مشاكلھ وھموم - 2.3.7

 .العمل على توعیة المجتمع ببعض المشاكل التي قد تواجھھ في حیاتھ - 3.3.7

  

  

  

  

  

  



    

 4.7 -  : إن أھمیة البرامج اإلذاعیة ومن أھمھا  جوانب إعداد البرامج االجتماعیة

البرامج االجتماعیة , تقتضي عملیة إعدادھا مراعاة أھم الجوانب واألسس التي 

ترفع وتزید من فعالیتھا وبالتالي من درجة ثقة الجمھور فیھا والتعاطي معھا 

ابة السریعة , ومن بین ھذه الجوانب بایجابیة لتحقیق األثر المطلوب واالستج

  واألسس :

التخطیط  اإلذاعي ویعرف التخطیط بأنھ " خطط قصیرة و طویلة  -1-)4.7

األمد , وإستراتیجیة وعملیة لالستخدام الكفء المتساوي للمصادر 

االتصالیة في سیاق األھداف والوسائل لمجتمع معین التي تخضع للھیاكل 

, و" التخطیط اإلذاعي ھو  )1(عیة والسیاسیة"المتاحة للمؤسسات االجتما

التوظیف األمثل لإلمكانیات البشریة والمادیة الموجودة التي یمكن وجودھا 

, والذي )2(باإلذاعة أثناء الفترة الزمنیة للخطة من أجل تحقیق أھداف معینة "

یراعي الواقع االجتماعي والدراسات السابقة حولھ , مع االعتماد على 

العلمیة التي تحقق المطلوب من خالل المالحظات العلمیة , األدوات 

واالستبیانات و سبر اآلراء في البرامج التفاعلیة في اإلذاعة وغیر ذلك من 

األدوات التي تحقق صورة واضحة عن المجتمع والمشاكل والقضایا التي 

یتخبط فیھا , ومحاولة طرحھا ومعالجتھا أیضا بطریقة علمیة تعتمد على 

ات علمیة متخصصة ومن خالل تجارب سابقة و باالعتماد على شخصی

الثقافة و التعالیم اإلسالمیة لتحقیق جدیة البرامج التي یتحقق نجاحھا من 

األثر الذي تتركھ في نفوس المستمعین , أي أن " یستھدف التخطیط 

اإلذاعي الوصول إلى أعلى كفاءة ممكنة للحصول على أعلى عائد ممكن 

  . )3(رات اإلذاعیة أثناء وبعد تنفیذ الخدمات اإلذاعیة "من االستثما

إشباع الحاجات األساسیة : فالمضمون االجتماعي البعید عن  -2-)4.7

احتیاجات  المجتمع وواقعھ ال یتماش ورغبات الجمھور , و بالتالي یحدث 

بینھ وبین المستمعین تباعد ونفور , ألنھ ال یحقق إشباع الحاجات األساسیة 

وخاصة إذا كانت یریده المستمعین في ھذا المجتمع من ھذه البرامج , لما 

اجتماعیة تأتي في ذیل الترتیب ضمن  مشكالتإذاعة محلیة تتناول وتعالج 

المشاكل االجتماعیة للمجتمع المحلي , وإنما أرادت ھذه اإلذاعة طرح 

 تعاني منھا مجتمعات أخرى على مجتمعنا بنفس الحدة التي تطرح مشكالت

   في المجتمعات األخرى ,
--------------------------------------------------------------------------------------------  
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وعدم التطرق للقضایا و المواضیع ولم تعط أولویة لما یعاني منھ المجتمع 

, مما یجعل الجمھور یلجأ إلى مصادر وسائل التي تالمس حقیقتھ وواقعھ 

رامج إعالمیة أخرى إلشباع حاجاتھ , أو البحث عن البرامج التخدیریة والب

الترفیھیة لالبتعاد عن ضغط القضایا والمشاكل االجتماعیة , التي لم یجد لھا 

عالج جدي في وسائل اإلعالم و خاصة المحلیة التي عجزت عن تلبیة 

الحاجات االجتماعیة , بعجزھا عن تفسیر الواقع االجتماعي في صورة یتم 

 تحلیلھا . 

لبرامج التفاعلیة , ومحاولة كما تعتمد البرامج االجتماعیة على ا -3-)4.7

البرامج إشراك أكبر عدد من المستمعین بمختلف المستویات والشرائح 

المحلیة  التفاعلیة اإلذاعیة لھا وسائل عدة ، وأكثرھا اعتمادا في اإلذاعات

إلعطاء أي  الھاتف الذي یسھل عملیة االتصال بین المستمع واإلذاعة ,

برامج من البرامج االجتماعیة بما فیھ من قضایا البعد الجماھیري , لذلك 

یعطى ألي برامج تفاعلي الوقت المناسب  والمدة الكافیة التي ال تقل عن 

ساعة وإن كانت ساعة واحدة تعتبر قلیل ال یفي بغرض إنجاح برنامج 

 اجتماعي تفاعلي .

فكما أن للمضامین والمحتویات  الشكل اإلذاعي للبرنامج : -4-)4.7

اإلعالمیة أھمیة كبرى في جلب الجمھور وإشباع حاجیاتھ وتلبیة رغباتھ , 

فإن للشكل والقالب اإلذاعي الذي یبث بھ البرنامج أثر كبیر في تحقیق 

الرضا الجماھیري عن البرنامج , لذلك یتطلب صیاغة البرامج االجتماعیة 

القضیة المطروحة , وتوظیف كل في قوالب مناسبة حسب الموضوع و

اإلمكانیات التي تتوفر لدى اإلذاعة إلعطاء الصورة الجیدة للبرنامج , لرفع 

بالمحسنات  كي  ال یشعر المستمع بالملل جاذبیة ھذه البرامج , وتعزیزھا 

وتحقیق تعاطي أكبر جمھور معھا , والضجر والرتابة ساعة بث البرنامج ، 

وتحقیق األھداف االجتماعیة بدرجة یستفید معھا والرفع من درجة التأثیر 

          .المجتمع من التغیر االیجابي الذي یخدم المجتمع والوطن 

  
  

  

  

  

  

  

  



    

 5.7 -  : تخضع عملیة إعداد البرامج االجتماعیة  مراحل إعداد البرامج االجتماعیة

إلى مجموعة من المراحل والخطوات التي تمكن معد البرنامج من السیر المنھجي 

المؤدي إلى عمل ناجح  بمقیاس إعداد البرامج , ویتم إخراجھ في شكلھ النھائي 

الذي یصل للجمھور عبر موجات األثیر , وتكون أول خطوة في إعداد ھذه البرامج 

قا من الفكرة التي تتأتى عند عرض قضیة اجتماعیة محددة من المجتمع انطال

والرغبة في البحث عن حل لھا ویضع معد البرنامج االجتماعي تصورا عنھا 

یعززه بالبحث والتقصي ویحدد فیھ نوع المضمون الذي یسعى إلى طرحھ 

في ذھن  فالبرنامج یبدأ كفكرةومعالجتھ إعالمیا  أو على طرحھ دون معالجتھ , 

المنتج الذي یتبناھا ، ویتفق  معده الذي یحاول أن یجسدھا على الورق حتى تجد

تحدید األھداف إذاعي  , و  على إخراجھا إلى حیز الوجود في شكل برنامج

المرجوة والخطوات المتبعة , ثم جمع المادة اإلعالمیة عن ھذه القضیة أو القضایا 

قالب الفني للبث من بین القوالب اإلذاعیة حسب واقعھا في المجتمع , واختیار ال

الشائعة , وتحدید الجمھور المستھدف , ثم تحدید الزمن والمدة التي تحقق الغرض 

وعملیة إعداد  المرجو , ومن خالل ھذا یتم بلورة البرنامج في شكل مادة إذاعیة .

ووعي  البرامج االجتماعیة التي تھتم بقضایا ومشاكل المجتمع تتطلب إیمان كامل

وإدراك معده بأھمیتھ , إلى جانب تمكنھ من إعطاء الصورة الحقیقیة للقضیة 

المطروحة وأبعادھا ونقلھا إلى الجمھور بصورة صادقة صحیحة , وذلك یتطلب 

منھ النظرة الشمولیة للقضیة وعدم االكتفاء بالنظرات السطحیة أو النظرة الجانبیة , 

واه ودرجة فھمھ للقضیة واللغة التي  مع مراعاة الجمھور في كل قضیة  ومست

یمكن أن یستوعب بھا أكثر والشخصیة التي یمكن أن تؤثر فیھ , والمداخل اإلقناعیة 

المناسبة لھ , فلكل برنامج جمھور خاص قد یزید أو ینقص حسب فعالیة البرنامج , 

قت و من أجل العمل على إنجاح البرنامج ینبغي مراعاة عملیة برمجتھ , وتحدید  و

إذاعتھ بناءا على رغبات الجمھور التي یمكن أن تحدد بناء على أھل التخصص 

والتجارب و االستطالعات التي تبین ذلك ,  والتي یمكن أن تقوم بھا اإلذاعة 

بمجھوداتھا الخاصة , أو االعتماد على تجارب قام أو یقوم بھا غیرھا , ویمكن 

  : خطوات إعداد البرامج االجتماعیةإیجاز 

  س .تفكیر بأكثر مشكلة تھم أكبر قدر من الناال )1

 ا.جمع المعلومات عن المشكلة سواء كانت معلومات إحصائیة أو غیرھ )2

 تحدید الجمھور المستھدف وخصائصھ . )3

 تحدید القالب اإلذاعي المناسب لطرح ھذه القضیة . )4

 تحدید الوقت المناسب لطرح ھذه القضیة . )5

     . ھا في البرنامجتحدید الشخصیات التي سوف یتم استضافت )6



    

و یكمن نجاح البرامج االجتماعیة اإلذاعیة في استقطاب أكبر جمھور واالعتماد 

على االتصال التفاعلي معھ , وما یزید من ھذا التفاعل ھو تنوع البرامج 

 االجتماعیة واستضافة الخبراء والشخصیات التي تملك رصید حول القضایا

  . مشكالتمن ال مشكلةر الستخالص آراء حول أو الحوااالجتماعیة ,  والمشكالت 

كما أن البرامج االجتماعیة ینبغي أن تدرس بعنایة اإلمكانات المتاحة وكیفیة 

استعمالھا , و كیفیة استغالل التقنیات الموجودة والمؤثرات الصوتیة والموسیقیة 

ویمكن أن تكون المؤثرات التي تعطي للبرنامج نكھة جذابة تتناسب والبرنامج , 

الصوتیة و الموسیقیة في بدایة البرنامج كمؤشر للفت االنتباه للبدایة , أو خالل البث 

كي تجنب المستمع الملل , وتبعث فیھ الحیویة والنشاط , كما یمكنھا أن تكون 

فالمؤثرات الصوتیة والموسیقیة تعد جزء تعتمد علیھا عالمة لنھایة البرنامج . 

  المضامین اإلعالمیة في الوسائل السمعیة أو السمعیة البصریة . لكثیر من

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

III. - : اإلذاعة والمجتمع  

إن المؤسسات اإلعالمیة أو القیمیة  ھي تنظیم یقوم بوظیفة   وظائف اإلذاعة للمجتمع: - 1

اجتماعیة وھي بناءات لنشر أفكار وقیم عامة , وامتداد للحاجات اإلنسانیة , وھي عمل 

حیث أن الوحدات البنائیة للمجتمع تتألف من المعاییر ,  )1(جماعي لألفراد في المجتمع 

والمؤسسات االجتماعیة ، وتقوم جمیع ھذه واألدوار والنظم والقیم والجماعات 

فلكل نظام مجموعة ,  الوحدات بوظائفھا في مواجھة حاجات المجتمع لیتحقق التوازن

قد وضع العلماء وظائف لوسائل اإلعالم، و من الوظائف یؤدیھا داخل المجتمع , 

ل " تقوم وكل وسیلة من ھذه الوسائوالمجتمع لھذه الوسائل .  انطالقًا من حاجة الفرد،

,  )2(بالوظائف المحددة من اجل المساھمة في المحافظة على النسق العام (المجتمع)"

وتعرف الوظیفة بأنھا (الدور الذي یؤدیھ أي نشاط جزئي في النشاط الكلي الذي ینتمي 

إلیھ، وھكذا تكون وظیفة أي نظام اجتماعي ھي الدور الذي یلعبھ في البناء االجتماعي 

أفراد الناس الذین یرتبطون ببعضھم البعض في كل واحد متماسك عن  الذي یتألف من

النتائج أو اآلثار التي یمكن ویمكنھا أن تحقق "   .)3(طریق عالقات اجتماعیة محددة

   .)4(تخفیف التكیف والتوافق في نسق معین) مالحظتھا والتي تؤدي إلى

و" تركز النظریة الوظیفیة بصورة عامة على أھمیة تحلیل البناءات والنظم االجتماعیة 

ومعرفة دورھا الوظیفي وتوجیھھا من اجل الحفاظ على النظام العام و استمراریتھ 

عالم تطورت وسائل االتصال واإل, ولقد  )5(وتطوره وتحدیثھ في نفس الوقت"

الجماھیري بشكل متسارع  في  حیاة المجتمعات واألفراد , و ما من شك أنھ صار 

توجیھ المجتمع ومعالجة م في لوسائل اإلعالم بأنواعھا المختلفة الدور الریادي والمھ

ي كافة قضایاه ومشاكلھ، واإلذاعة من بین وسائل اإلعالم المھمة التي تقوم بدور رئیس

حمالت اإلعالمیة لتنویر الرأي العام , وال تختلف وظائف اإلذاعة التوعیة وقیادة الفي 

عن غیرھا من وسائل اإلعالم كثیرا رغم ما لھا من خصائص تتمیز بھا , فمن وظائف 

اإلعالم كشف المشكالت التي تحدث في المجتمع من خالل تحلیل األحداث االجتماعیة 

كغیرھا من أجزاء المجتمع التي تكشف عن وجود خلل اجتماعي , وتقوم اإلذاعة 

بوظائف اجتماعیة تساھم في خدمة الكل االجتماعي , ونتطرق لھذه الوظائف حسب  

   المضمون من خالل النقاط التالیة
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تعتبر اإلذاعة الیوم أقوى جھاز تملكھ البشریة لنشر  الوظیفة االجتماعیة  : -1- 1

 الشعوب ، إذ ال توجد قریة في العالم إال وصلتھا اإلذاعة. و قدوالفن وتوجیھ  المعرفة

 الصناعیة زاد من قوة وفاعلیة اإلذاعة الیوم قوة البث العام ووجود العدید من األقمار

أنھا تتغلب على  وكثرة أجھزة االستقبال وتنوع أشكالھا ، ومن ممیزات ھذه األداة

استخدامھا في كل زمان  بصریة مع إمكانیةبعض العوائق الحیاتیة كاألمیة واإلعاقة ال

اإلذاعة ھي إحدى أھم وسائل اإلعالم التي تشكل" نظام متكامل یرتبط ف .ومكان 

, حیث  تقوم اإلذاعة بدور مھم  )1(ارتباطا وثیقا بأھداف المجتمع ومشكالتھ وقضایاه"

حیفة أو الكتاب في الحیاة االجتماعیة لكل مجتمع , لما لھا من مكانة قد ال تستطیع  الص

أو المسرح أو السینما أن تصل إلیھا , فاإلذاعة تستطیع أن تقدم رسالتھا بكل أسالیب 

الكلمة المنطوقة , الروایة , الحوار , المحاضرة , المناقشة , التعلیق , التمثیلیة , أو أي 

, وھي تسعى  من خالل ذلك إلى ترسیخ قیم  )2(شكل آخر , من أشكال الفن اإلبداعي

لمجتمع وعاداتھ وتقالیده المستمدة من دینھ وحضارتھ وتاریخھ , كما تسعى إلى بث ا

األفكار والمبادئ التي یستقیم بھا فكر وسلوك أفراد المجتمع من خالل التأثیر على 

الجمھور بحسن الكلمة التي مفادھا إصالح السلوك وتنویر العقول , فصالح واستقامة 

زء أو عضو في المجتمع , واستقامة أي عضو ھو أي فرد في المجتمع ھو صالح لج

تقلیص من االعوجاج الواقع في المجتمع , ومع أنھ ال یمكن تحصیل االستقامة الكلیة , 

إال أن ارتفاع معدلھا ھو دلیل على أن ھناك أجزاء تقوم بدورھا الوظیفي بایجابیة و 

جاج في المجتمع دل تتحسن في خدمتھا للكل (المجتمع) , والعكس فكلما ازداد االعو

ذلك على وجود خلل في األجزاء كلھا أو بعضھا , مما یتطلب تكثیف الجھود في كل 

"كما البد  األنساق , لتفادي النقص ومحاولة التأثیر على األنساق األخرى باإلیجاب ,

من حدوث نوع من التنسیق والتعاون بین نظم ووسائل االتصال واإلعالم وغیرھا من 

, و وسائل اإلعالم ومنھا اإلذاعة قادرة  )3(اق األخرى , في نفس الوقت"النظم واألنس

على التأثیر في األفراد , كما أنھا قادرة على التأثیر في المؤسسات ,  من خالل ما 

تقدمھ من برامج توعیة , " وتقاس فاعلیة العملیة اإلعالمیة في أي مجتمع من خالل 

وبإمكانھا استغالل القوالب الفنیة  , )4(اء االجتماعي"كیفیة تعاملھ وتفاعلھ مع الفرد والبن

للتأثیر في الوعي  وتوجیھ وجھة ایجابیة . والقضایا والمشكالت االجتماعیة ال تقتصر 

    .كل البرامج مساھمة في معالجتھا معالجتھا فقط على بعض البرامج بل یمكن أن تكون 
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الترفیھیة فتستطیع أن تكون البرامج السیاسیة أو االقتصادیة أو الدینیة أو الثقافیة أو 

وكل من  تكلھا منابر تساھم في عالج ما یتعلق بالمجتمع من قضایا ومشكال

المجتمع لھا عالقتھا وأبعادھا باالقتصاد مشكالت من  ومشكلة زاویتھ , فكل قضیة

والسیاسة والدین والثقافة , فكل ھذه المجاالت مرتبطة بالمجتمع . كما أن البرامج 

تقوم بدور مھم في محاربة األمیة , من خالل مخاطبة  الثقافیة و التعلیمیة یمكن أن

ھذه الفئة بكل القوالب اإلذاعیة التي تھیئھم , وتشجعھم على التعلم , خاصة أن 

اإلذاعة یمكنھا أن تخاطب ھذه الفئة بمستواھم والوصول إلیھم في كل مكان من 

دیھا وسائل خالل برامجھا الشیقة والجذابة .  فقد ذكر ھارولد الزویل وظائف تؤ

اإلعالم في المجتمع , ومن بینھا وظیفة ترابط أجزاء المجتمع في االستجابة للبیئة , 

فاإلذاعة یمكنھا أن تنمي الترابط بین أجزاء المجتمع حول القضایا االجتماعیة من 

خالل تسلیط الضوء على ھذه القضایا , والبحث في أسبابھا وكیفیة التصدي لھا أو 

برامج اإلذاعة والقوالب اإلذاعیة المتنوعة من حوارات  عالجھا , من خالل

ونقاشات ودراما . ومن بین الوظائف التي ذكرھا الزویل (نقل التراث الثقافي 

واالجتماعي عبر األجیال) , وما تقوم بھ اإلذاعة في ھذا المجال یعزز األطر 

من األجیال  المرجعیة المشتركة للمجتمع , حیث تقوم على تمریر القیم والتقالید

السابقة إلى األجیال الموالیة , و تتضح ھذه الوظیفة في اإلذاعة واإلذاعة المحلیة  

أكثر من وسائل االتصال واإلعالم األخرى , خاصة في المجتمعات التي تكثر فیھا 

األمیة , فاإلذاعة المحلیة تخاطب مجتمع محلي , لھ نفس العادات والتقالید , ومن 

مع وعاداتھ وثقافتھ تستطیع اإلذاعة خدمة المجتمع وتعزیز خالل معرفة المجت

تماسكھ بالتصدي للمشكالت االجتماعیة بإبراز مظاھر الثقافة والتراث الحضاري 

للمجتمع , وإنماء القیم الدینیة التي تقوي االلتحام االجتماعي . خاصة بعد شیوع بعد 

اإلعالم غیر الوظیفیة  الظواھر مع التمدن وما صاحبھ من سلبیات وكثرة وسائل 

وتعددھا , وما تسبب عن ذلك  من انعزال األفراد في المجتمع الواحد وتناثرھم 

الناتج عن الخلل الوظیفي لھذه الوسائل , مما صعب من وظیفة التماسك االجتماعي 

على اإلذاعة و المؤسسات االجتماعیة التي تسعى إلى تحقیق ھذه الوظیفة , والخلل 

أن یحدث نتیجة لما ترسلھ بعض وسائل اإلعالم  مما یتنافى  الوظیفي  یمكن

والطبیعة االجتماعیة والثقافیة للمجتمع , و قد یحدث نتیجة لقصور كفاءة االستیعاب 

عند  الجمھور المستقبل لما تعرضھ وسائل اإلعالم  , لذلك فمن " األمور التي 

ن الوظائف االجتماعیة . وم)1(یجب مراعاتھا في الرسالة ھو سھولة استیعابھا "

لوسائل اإلعالم عند (الزار سفیلد) و(روبرت میرتون) وظیفة تدعیم المعاییر 

  االجتماعیة , 
  

--------------------------------------------------------------------------------------  
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حیث تقوم اإلذاعة من خالل برامجھ الموجھة للجمھور بالتأكید على المعاییر االجتماعیة  

و"توجیھ السلوك التي ینبغي على أفراد المجتمع التقید بھا وعدم الخروج عن حدودھا ,

, ومحاولة تقلیص الفجوة بین  )1(االجتماعي بتحدید المعاییر وتقدیم القدوة والنماذج الجیدة "

المعاییر النابعة من قیم المجتمع وتراثھ األخالقي , وبین التصرفات والسلوكیات التي 

یصدرھا أفراد المجتمع  في حیاتھم الیومیة , و تدعیم ھذه المعاییر ھو تأكید لألخذ بھا عند 

. ومع ما تقوم  كل تصرف , وتأكید الضبط االجتماعي على تصرفات األفراد  في المجتمع

بھ وسائل اإلعالم للمجتمع من تقدیم للمعلومات وتوفیرھا ألفراده , فقد یحدث أن تتسبب 

في خلل وظیفي وھو تخدیر أفراد المجتمع , الذي یتحول معھا ھؤالء األفراد إلى سلبیین 

ومتقاعسین , و یزداد معھا الالمباالة وعدم االھتمام بما یجري في المجتمع . و من 

ظائف االجتماعیة التي وضعھا صمویل بیكر لوسائل اإلعالم وھي من الوظائف  التي الو

یستفید منھا النظام السیاسي , وظیفة تسھیل التماسك االجتماعي من خالل تقدیم المعرفة 

المشتركة والتقلیل من فرص الصراع داخل المجتمع بترسیخ قیم المجتمع , ونبذ أسباب 

الحفاظ على النظام العام واستمراریتھ وتطوره وتحدیثھ في  التنافر والخصام " من اجل

, فالتماسك االجتماعي قد یستفید منھ النظام السیاسي , ولكن المستفید  )2(" نفس الوقت

  األكبر ھو المجتمع . 

 ھور الطباعة  ثغرة المعرفة , بینبرزت مع ظ الوظیفة التربویة الثقافیة : 2- 1

ة وبین الذین ال یستطیعون ذلك . فمن یستطیع الذین یستطیعون القراءة والكتاب

أن یقرأ یتعرض لمضامین عدیدة ومنوعة بواسطة المطبوع من كتاب أو جرائد 

ومجالت  , فالحصول على العلم والمعرفة ال یكون إال بواسطة القراءة والكتابة 

, ومع بروز اإلذاعة  تقلصت ثغرة المعرفة التي عززھا من قبل االعتماد على 

بوع في نیل الثقافة واألخبار , وصارت اإلذاعة مصدر مھم من مصادر المط

المعرفة والثقافة لجمیع طبقات الشعب , و یعتمد علیھا حتى من ال یعرف 

القراءة والكتابة , لذلك فاإلذاعة قللت من خطورة األمیة األبجدیة , وقلصت 

ذین ال یحسنونھا فجوة المعرفة التي كانت شاسعة بین الذین یحسنون القراءة وال

, باإلضافة إلى  أن اإلذاعة أصبحت ھي وسیلة  من وسائل التعلیم , وأداة من 

, بتقدیم المعرفة والبرامج الثقافیة أو بحث وترغیب المجتمع أدوات المعرفة 

على العلم والثقافة  وتنمیة السلوك الثقافي , فھي " تمثل وسیطا بالغ األھمیة في 

ما یتعلق بمجالي التعلیم والتنمیة , وتعمل على تبادل نشر أحدث المعلومات فی

. وعموما فإن الكثیر من الناس یتعلمون   )3(تلك المعلومات واالستفادة منھا "

  . كثیرًا من القیم والعادات والسلوك من وسائل اإلعالم
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, كما  )1(فاإلذاعة جزء مھم في اإلعالم , الذي أصبح قطاعا أساسیا في التربیة 

, التي من  )2(أنھا تساھم في تكوین وتشكیل الخبرة الثقافیة للمالیین من البشر

خاللھا  أو بھا یتم  العمل على تنمیة المجتمع والنھوض بھ في جمیع المیادین 

ات الحدیثة ، والتقدم المستمر في االجتماعیة . فتعقد الحیاة في المجتمع

تكنولوجیا وسائل اإلعالم ، أعطى األھمیة المتزایدة  لوسائل اإلعالم كمؤسسات 

اجتماعیة ثقافیة تعلیمیة , كما تعتبر المصدر األساسي إلدراك المواطن العادي 

" كما أنھ ال یمكن فصل اإلعالم عن العملیة  لألحداث الوطنیة والعالمیة .

، لذا یربط التربویون بین اإلعالم والتربیة  )3(بأي حال من األحوال"التربویة 

  : )4(من حیث األھداف المشتركة على النحو التالي

  كالھما یھدف إلى خدمة المجتمع ، وإلى المحافظة على القیم والمبادئ التي

یؤمن بھا ، ویعمل على تثبیتھا والمحافظة علیھا، فالتربیة تعمل على تحقیق ذلك 

ا تقدمھ من مناھج وعلوم لنقل التراث ، وتھیئة األجیال لمستقبل أفضل ، بم

واإلعالم یعمل على تحقیق ذلك بما یقدمھ للجماھیر من مواقف زاخرة بالقیم 

والمعاییر ، سواء أكان ذلك في صورة واقعیة أو خیالیة أم في صورة ممزوج 

قیم األفراد واتجاھاتھم فیھا الواقع بالخیال ، فإن لذلك كلھ تأثیرًا قویًا في 

 وأفكارھم .

   وكالھما یھدف إلى المحافظة على ثقافة المجتمع وشخصیتھ، وكل ما ھو

أصیل في ماضیھ وتاریخھ ، ویتفاعل مع مشكالت المجتمع ، ویسعى لحل 

المعضلة منھا ، ویقدم كل ما یستطیع لینعم المجتمع بالحیاة الرغدة في حاضره 

 م معھ.ئرًا بھ ، ویؤھلھ للمستقبل بما یتال، مؤثرًا في عصره ، ومتأث

  وكالھما یھدف إلى ( التعلیم والتعلم) فكما أن ذلك واضح في التربیة ، كما

یتضح من قربتھ لالسم من خالل التنظیر العلمي، ومن خالل التطبیق العملي، 

ومن السھل أن ندرك التماثل والتطابق بین ما یقوم بھ اإلعالم، وما تقوم بھ 

  یة .الترب
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وسائل اإلعالم ومن أھمھا اإلذاعة  ھي وسائل تستخدمھا  الوظیفة السیاسیة : 3- 1

األنظمة الحاكمة لتعبر بھا عن آرائھا  و  إیدیولوجیتھا  وتلبي  حاجاتھا  ورغباتھا 

و ھي الوسیط بین الحكومة والشعب  أو ھي  الصوت الذي یصدر من الحكومة إلى 

, وتعبر بھ  الدولة عن  اتوظیفھا لصالحھ الدول فيشعبھا  أو لغیره , حیث  تسعى 

مواقفھا السیاسیة من األحداث الداخلیة أو الخارجیة , و تستعملھا الحكومات 

ألغراضھا السیاسیة أو التنمویة أو التخدیریة , كما تستعملھا وسائل اإلعالم على 

القائم أو  تعزیز الرسالة اإلعالمیة الھادفة إلى تعمیق الوالء للنظام الحاكم

الشخصیات السیاسیة . وصارت اإلذاعة وسیلة جد مھمة في العمل السیاسي , 

تستخدمھا األحزاب السیاسیة و السیاسیون في االنتخابات للدعایة االنتخابیة , 

وشرح البرامج السیاسیة واألھداف السیاسیة لألحزاب أو الشخصیات السیاسیة . 

معرفة السیاسیة بالنسبة للمواطنین , فمن كما أن اإلذاعة أصبحت وسیلة مھمة لل

و " تتیح الفرص أمام األفراد للتعبیر  خاللھا یتعرف الكثیر على الحقوق السیاسیة , 

, كما یتعرفون على األحداث السیاسیة  في الداخل والخارج . و كثیر  )1(عن أنفسھم"

, ومازالت تستغل أین ما وجدت  ما استغلت اإلذاعة في االنتخابات والحروب

  . الصراعات  والحروب

ساھمت اإلذاعة في تغیر السلوك االجتماعي للمجتمع بما  الوظیفة االقتصادیة : 4- 1

فالوظیفة االقتصادیة لھا مھمة التعریف یتعلق باألمور االقتصادیة ومنھا االستھالك 

م بھا وسائل اإلعالم , فاالشھارات واإلعالنات التجاریة التي تقو بالسلع والخدمات

من أجل الترویج للسلع رفع من معدل االستھالك ألشیاء غیر ضروریة , وسھل 

على المؤسسات االقتصادیة الكثیر من العمل في مجال العالقات العامة والمجال 

, كما سھل على المواطن بعض األمور جذب لھا المزید من  الجمھورالتسویقي , وت

ات السوق والتجارة واالقتصاد على المستوى الوطني أو التسویقیة , ومتابعة تطور

الدولي . كما تساھم اإلذاعة في تنمیة الثقافة التنمویة من خالل الحصص اإلرشادیة 

  خاصة في المجاالت الزراعیة .   
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تتضمن البرامج اإلذاعیة جزء من مواد مسلیة للترفیھ الوظیفة الترفیھیة :  5- 1

فئاتھم العمریة بمختلف  والتنفیس عن المستمعین لتمضیة أوقات فراغھم ، والترویح

والنوعیة ، وذلك ألن ھموم الحیاة ومشاغلھا كثیرة ومتشعبة ، واإلنسان بطبعھ 

 التنویع في مسیرة الحیاة الیومیة ، وھو بحاجة ماسة إلى الترویح عن النفس یحب

 لنسیان أو تناسي المنغصات العادیة أو الطارئة ولكي یتمكن من ممارسھ حیاتھ

اإلعالمیة على العدید  دي خال من التوتر وتشتمل الموادالطبیعیة الیومیة بشكل عا

فقد  , وقد تساھم المواد الترفیھیة في العملیة الثقافیة ,من الفقرات اإلذاعیة الترفیھیة 

أصبح التعلیم والتثقیف یقدم عبر البرامج  في قالب ترفیھي یشجع غیر المشاركین 

استخدام الھاتف أو شبكة االنترنیت . خالل  في ھذه البرامج  على االلتحاق بھا من

وتعد وظیفة الترفیھ أبرز وظائف وسائل اإلعالم . إال أن الترفیھ و التسلیة في 

وسائل اإلعالم ، ال یمكن النظر إلیھا  مجردة , فال تخلو أي رسالة إعالمیة من 

   ھدف .

ال یمكن وھناك وظائف تحدد حسب األھداف التي تسعى اإلذاعة إلى تحقیقھا , وإجما

 لإلذاعة أن تقدم للمجتمع مایلي :            

 فنحن اآلن في حالة ,  بین أفراد المجتمع المساھمة في نشر العلوم والثقافة

تزاوج جدید بین اإلعالم والتربیة أسفر عن علم اجتماعي جدید تحت 

مسمي " التربیة اإلعالمیة " فھي علم ومنھج اشتقاقي من كل من التربیة 

 .)1(م، بھدف توظیف التربیة إعالمیًا وتوظیف اإلعالم تربویًاواإلعال

 معالجة المشكالت االجتماعیة. 

 عند األفراد والمجتمعات رفع مستوى الذوق الفني .  

 من إبداعات واكتشافات  إطالع أفراد المجتمع على ما حققتھ الحضارة اإلنسانیة

 .ومعارف

 تمع وتنویر الرأي العامالمج إیصال األخبار المحلیة والعالمیة ألفراد  .  

 الفكریة والسیاسیة  تعریف العالم الخارجي بالتطورات واالتجاھات

 واالقتصادیة الوطنیة والمحلیة.

 مالمجتمع وتسلیتھ الترویح عن نفوس أفراد. 

 توصیل المعلومات إلى عدد كبیر من المتعلمین مھما تباعدت مدارسھم. 
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في ظل سرعة اإلعالم وما فرضھ من كثافة للبرامج  اإلذاعة في المجتمع :أھمیة  - 2

المختلفة والمتنوعة منھا المفید ومنھا الضار,  و سھولة وصول ھذه الوسائل إلى 

قطاعات عریضة جدا من المجتمعات المختلفة ، حیث تفعل فعلھا في عقول الناس 

المواقف التي یتخذونھا حیال  ونفوسھم ، ومن ثم تؤثر في اتجاھاتھم ، ومن ثم في

كثیر من القضایا یستوي في ذلك الصغیر والكبیر، الغني والفقیر ، المتعلم والجاھل 

, ومع زیادة وكثافة سكان المدن الذي نتج عنھا كما تصور دور كایم "ضعف  )1("

, ومع ما أصاب المجتمعات من  )2(عملیة التضامن والتماسك والتكامل االجتماعي"

رزت  أھمیة االتصال في المجتمع لما یقوم بھ من ربط " األفراد بما یجري تشتت ب

, فصار من الضروري التوجھ إلى اإلعالم  )3(داخل بیئتھم ومجتمعھم وعالمھم"

الھادف التي یخدم المجتمع ویحافظ على أنساقھ وعلى توازن ھذه األنساق , و" 

وكیات مجتمعیھ عدیدة، تؤصل یلعب اإلعالم دورًا مؤثرًا وایجابیًا في تغییر سل

معھا ممارسات وعادات حسنة، فاإلعالم اإلیجابي الواعي یمكنھ عبر خطة 

، فكثرة وسائل  )4(مدروسة ومنظمة أن یجابھ الكثیر من العادات السلبیة والموروثة"

االتصال وتنافسھا  من أجل الظفر بجمھور لھا , فرض علیھا استخدام كل األسالیب 

إلى جمھور , وتتنوع وسائل اإلعالم حسب أھدافھا فمنھا ماھو والطرق للوصول 

وقد یكون تنوع التخصصات  ,اقتصادي ومنھا ماھو اجتماعي ومنھا ماھو سیاسي 

ھذه عامل تثقیفي یساھم في رفع ثقافة الفرد والمجتمع  , كما أن ھذه الوسائل تتمیز 

إلى خدمة المجتمع و توازنھ , بتمیز أھدافھا التي تسعى إلى تحقیقھا , فمنھا  الھادفة 

و منھا  من تسعى إلى تحقیق أھدافھا  ولو على حساب  المبادئ والقیم إال إذا كان 

یضر بإقبال الجمھور علیھا , و استخلص الباحث الفرنسي دانیل بونیو أننا نعیش 

مرحلة االتصال ضد اإلعالم  التي تنطلق من إھمال مضمون االتصال ومحتوى 

التركیز على  االتصال من أجل االتصال الذي ینطلق من فكرة المھم أن التبادل , و 

نتصل فقط  و الذي یحدث معھ التبادل لالنطباعات والمشاعر الفعلیة أو المفتعلة 

و أبراز الجانب المبھرج المغري , التي یمكن أن یخلقھا الشكل ولیس المضمون 

ي أصبحت تشكل قیمة في حد بالمؤثرات الصوتیة والمرئیة , والحیل البصریة الت

ذاتھا لخطف السمع والبصر وتحویلھ إلى االھتمام بالشكل على حساب المحتوى, 

  .  )5(بھدف الوصول إلى فكرة المھم  أن نتصل
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األمر   وأكثر فاعلیة وتحولت العملیة اإلعالمیة إلى عملیة منفلتة غیر قابلة للتحكم

اتجاھات كما ھي غایة  أن المستقبل في العملیة اإلعالمیة والذي یسیر في الذي یؤكد

دون االھتمام   في التقنیة ھي غایة في الخطورة حیث یؤخذ بمبدأ "المھم أن نتصل

سرعة , ولقد فرض ھذا األسلوب الذي یھتم بالكم ال بالكیف  "بمضمون االتصال

عات البشریة  لخصھ الباحث تدفق األخبار مما أبرز مشكال جدیدا على المجتم

 ألف سنة وسیلة 300الكندي (بسكال البونت) فیما یلي : ظلت التكنولوجیة منذ 

لدعم الثقافة وتطویرھا ... لكن منذ منتصف القرن العشرین ھناك شيء ما تغیر, لقد 

بدأنا ننتج  بسرعة أكثر من طاقتنا على الھضم. والنتیجة أننا نبلع اإلعالم أكثر 

, وكي تصل المعلومة ، البد  )1(سرعة متزایدة ولم یحدث ھذا من قبل أبدا فأكثر وب

أن تخترق حصار المنافسة  من الوسائل االتصالیة المتطورة و المتعددة , ومن 

و رغم كل ذلك فحتمیة  .وقدرة اإلقناع  رسائلھا اإلعالمیة المكثفة , بقوة الوسیلة

الحفاظ على المجتمع وأنساقھ تفرض على المؤسسة االجتماعیة التحدي , واالتجاه 

بالوظائف التي تقوم بھا  وسائل اإلعالم إلى وظائف تخدم المجتمع والكل 

االجتماعي دون أن تھمل الجانب الفردي وتعزیز دوره في المجتمع , من خالل 

برامج ومسایرة األحداث واالھتمام بقضایا ومشاكل التنوع  و اإلعداد الجید لل

المجتمع من خالل المشاركة والبحث عن الحلول , ال الطرح من أجل الطرح  دون 

البحث عن الحلول أو المساھمة  في إیجادھا باستعمال المداخل المختلفة لإلقناع  في 

صل من كثافة البرامج الموجھة  للمجتمع إلصالح ما أفسده و أحدثھ التغییر الحا

انتشار وسائل اإلعالم  وبرامجھا كعامل من العوامل المساھمة في التغیر 

االجتماعي , و دون البحث عن األفكار التي تخدم المجتمع ككتلة وكأفراد ھم أجزاء 

من ھذه الكتلة , فالمؤسسة اإلعالمیة االجتماعیة  تنطلق من "اختیار الفكرة 

كل معین إلى أن تصل إلى جمھور المتلقین وصیاغتھا في رسالة ذات محتوى وش

, فالكثافة التي  )2(" لتحقیق وظائف أو غایات معینة ذات عالقة بالفرد والمجتمع

فرضت تردي البرامج لم تسلم منھا حتى البرامج الترفیھیة  التي قد تكون نقطة 

تم فقد انتقد (أدورنو) " وضع الموسیقى التي  تقاطع بین الكثیر من المجتمعات ,

  ,  )3(الحط من قدرھا بحیث لم تعد إال تزیننا للحیاة الیومیة "
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الثقافیة , كما انتقد مع ھوركھایمر في دراسة نقدیة " اإلنتاج الصناعي للمواد 

والشك أن .  )1(باعتبارھا ظاھرة شاملة تھدف إلى تحویل اإلنتاج الثقافي إلى سلع"

" فإذا  لإلعالم خاصة في السنوات األخیرة دوره الكبیر في الثقافة والتربیة والتعلیم 

 اإلعالم ھو األداة الناقلة للمعلومات فھو شریك حقیقي كذلك في العملیة كان

و" كذلك یلعب اإلعالم دورًا رئیسیًا في عملیات العملیة التثقیفیة ,  وفي )2(التربویة "

التنمیة الشاملة التي تشمل مجاالت اإلصالح السیاسي واالقتصادي واالجتماعي 

والثقافي... لیحتل دور الشریك في التطویر التنموي وعملیة التنمیة الشاملة 

باعتباره  )3(كومیة والشعبیة "المستدامة حیث یقوم بتحریك الفعالیات المختلفة الح

لسان المجتمع المعبر عن قضایاھا ومشاكلھ واھتماماتھ ، كما أنھا تقوم " في 

مختلف األنساق االجتماعیة , على القیام بوظیفة التوازن داخل المجتمع و مؤسساتھ 

, وھي ال تقل أھمیة عن غیرھا , بل  )4(, أكثر من قیامھا بوظیفة التحویل و التغییر"

أكثر من ذلك فقد صار تحقیق التوازن داخل المجتمع ومؤسساتھ المطلب األول 

الذي تسعى المجتمعات إلى تحقیقھ, وھو مطلب ال یقوم على التخدیر بل على 

التنویر وإبراز الحقائق التي قد تختلط بین الحقوق والواجبات . و" التنمیة في أبسط 

  )5(واحي المجتمع كافة "معانیھا تعني إحداث التغییر االیجابي في ن
  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
-------------------------------------------------------------------------------------  

  . 89, ص السابق المرجع -1
,  communication.akbarmontada.com,  اتجاھات اإلعالم الحدیث في ظل العولمةمصطفي الدباغ ,   -2

28/12/2010 . 
 نفس المرجع . -3
 . 97بن روان بلقاسم , مرجع سابق , ص -4
,  2009, الشركة العربیة المتحدة للتسویق و التوریدات , القاھرة ,  تنظیم المجتمع وأجھزتھمحمود كفاوین ,  -5

 .12ص



    

تختلف أھداف وسائل اإلعالم باختالف القائمین علیھا  أھداف اإلذاعة في المجتمع : - 3

واتجاھاتھم وثقافتھم  , وكثیر منھا ما یھتم بالجانب االجتماعي و " تركز مباشرة على 

أجھزة االستجابة الشخصیة للفرد , كیف یكتسب ھذا الشخص أشكاال جدیدة للتصرف , 

جابة للبیئة المادیة أو أو أفكار جدیدة تعدل أو تغیر من طریقتھ المعتادة لالست

, والنظرة إلى الفرد ھي نظرة إلى المجتمع من خالل أفراده , فالمجتمع )1(االجتماعیة "

من خالل ما  ھو مجموعة من األفراد بتغیرھم یتغیر المجتمع , و تمتلك وسائل اإلعالم

تغییر تبثھ القدرة على تغییر نظرة الناس إلى الحیاة وإلى العالم من حولھم، من خالل 

مواقفھم تجاه األشخاص والقضایا، فیتغیر بالتالي حكمھم علیھا وموقفھم منھا ، ال 

یقتصر األمر على الموقف من األفراد والقضایا ، بل یشمل القیم وبعض أنماط السلوك 

، ویكون ذلك ضارا مع الوسائل التي تسعى إلى التغییر الذي یتنافى وقیم المجتمع , أما 

فھو الذي تسعى إلیھ بعض وسائل اإلعالم من خالل محاولة التأثیر  التغییر االیجابي

على أفراد المجتمع لتصحیح  وتقویم  أوضاع اجتماعیة سلبیة مستحدثة من خلل 

اجتماعي طرأ في نسق من األنساق االجتماعیة , وتسعى بذلك للحفاظ على التوازن 

وره  , والمساھمة في زوال وتط االجتماعي  و المحافظة على قیام المجتمع واستمراره

من خالل  تفعیل وظائف النسق االجتماعي الذي  الخلل أو الحالة المرضیة تدریجیا

انبثق منھ الخلل مع األنساق األخرى المكونة للبناء االجتماعي الكلي ، إلعادة التكیف 

أ التوازن االجتماعي  الذي تسعى إلیھ یبد, واالجتماعي ن والوصول إلى مرحلة التواز

لتحقیق التكامل نتیجة ما  من حالة االنسجام التي یحققھا النسق مع بقیة األنساق األخرى

یطرأ من تغییر , وتمكین ترابط األنساق فیما بینھا مما یحقق التوازن الذي یصبو إلیھ 

 ویرى بارسونز أن متطلبات وظیفة النسق االجتماعي تواجھ أربع وظائف المجتمع 

ندماج والتكامل مع بقیة األنساق األخرى لضمان صیرورة متكاملة تساعد على اال

نسق  . ومنھا وظیفة التكیف أو الموائمة فكل  )2(االجتماعي نحو االستقرار والتقدم البناء

یسعى من أجل تحقیق أھداف و یحتاج لوسائل لتوفیر المواد والتسھیالت التي اجتماعي 

یق الھدف ، فالنظام االجتماعي ال تساعده على تحقیق تلك األھداف , ثم وظیفة تحق

یكتفي بتحصیل الموارد الالزمة لھ لتحقیق التكیف ولكنھ یحتاج إلى استخدام ھذه 

الموارد في تحقیق أغراض معینة أو أھداف محددة . وتعني أن لكل نسق اجتماعي  

أدوات یحرك بھا مصادره بالطریقة التي یحقق بھا أھدافھ وبالتالي یصل لدرجة 

  .  )3(اإلشباع
  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

-------------------------------------------------------------------------  
  

 .136بن روان بلقاسم , مرجع سابق , ص -1

doc.abhatoo.net  ,

05/01/2011 . 
  . 29,30ص,  سابق , صمي العبداهللا ,  مرجع  -3



    

و الوظیفة الموالیة ھي وظیفة  التكامل ومعناھا المحافظة على درجة عالیة من 

العالقات المتبادلة بین مكونات النظام االجتماعي وتحقیق التعاون بني وحدات النظام 

نسق أن یحافظ على التوازن واالنسجام بین  االجتماعي , أي "أنھ یجب على كل

معھ ، بغرض المحافظة على وحدة  طرق لدرء االنحراف والتعاملمكوناتھ ، ووضع 

السائد ( المستقر ) ، وتعني أنھ  وتماسك النسق ، وأخیرا وظیفة المحافظة على النمط

التوازن االجتماعي كلما حدث  یجب على النسق المحافظة قدر اإلمكان على حالة

الم تسعى من خالل عملیة . واإلذاعة كغیرھا من وسائل اإلع )1(اختالل في النسق"

االتصال التأثیر في أفراد المجتمع من تغییر أو تعدیل األفكار أو االتجاھات أو 

  :)2(السلوكیات , ویمكن تقسیم أھداف االتصال إلى

ھدف توجیھي : ویمكن أن یحقق ذلك حینما یتجھ االتصال إلى كسب المستقبل  -

  یت اتجاھات قدیمة مرغوب فیھا .اتجاھات جدیدة أو تعدیل اتجاھات قدیمة أو تثب

ھدف تعلیمي : ویتحقق ھذا الھدف حینما یتجھ االتصال نحو كسب المستقبل  -

  لخبرات جدیدة أو مھارات أو مفاھیم جدیدة.

ھدف تثقیفي : ویتحقق ھذا الھدف حینما یتوجھ االتصال نحو تبصیر وتوعیة  -

ھم وتوسیع أفقھم لما یدور المستقبلین بأمور تھمھم بقصد مساعدتھم وزیادة معارف

  حولھم من أحداث.

ھدف ترفیھي : ویتحقق ھذا الھدف حینما یتجھ االتصال نحو إدخال البھجة  -

  والسرور و االستمتاع إلى نفس المستقبل. 

ھدف إداري : ویتحقق ھذا الھدف حینما یتجھ االتصال نحو تحسین سیر العمل  -

  املین في المؤسسة أو الھیئة .وتوزیع المسؤولیات ودعم التفاعل بین الع

ھدف اجتماعي : حیث یتیح االتصال الفرصة لزیادة احتكاك الجماھیر بعضھم  -

  ببعض اآلخر و بذلك تقوي الصالت االجتماعیة بین األفراد .
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إن تنمیة  المجتمع المحلي تنطلق من  دور اإلذاعة في تنمیة المجتمع المحلي : - 4

االجتماعیة و االقتصادیة  والمشكالت إتباع األسالیب الحدیثة في التطرق للقضایا

التي لھا عالقة بالمجتمع , وتقوم والمشكالت السیاسیة وكل القضایا والثقافیة و

اإلذاعة في المساھمة في ذلك إلحداث نضج حضاري نابع من تنمیة العوامل 

عن طریق إثارة أفراد المجتمع وتوعیتھم للجوانب التي ترفع  االجتماعیة والثقافیة ,

صار منھا یشكل خطر من قدراتھم على مواجھة المشكالت المختلفة وخاصة ما 

اجتماعي على تماسك ووحدة المجتمع بما یثیره  ویتسبب فیھ من زعزعة 

لالستقرار مباشرة , أو بشكل غیر مباشرة ببروز مشاكل ناشئة وعلل اجتماعیة 

أخرى . ودور اإلذاعة الفعال ال یمكن أن ینطلق من فراغ , فالتنمیة االجتماعیة  

مج لھا خصوصیتھا التي تنطلق وتستمد للمجتمع المحلي تتطلب تصمیم برا

مضامینھا االجتماعیة  والثقافیة والتربویة من واقع المتطلبات المحلیة , بناءا على 

, الستثارة دوافع التغیر بأسلوب مدروس , والمساھمة في ھذا  )1(دراسات میدانیة

نمیتھا یمكن التغیر بتنمیة األفكار االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة التي من خالل ت

إحداث التغییر االیجابي الذي یخدم المجتمع المحلي كجزء من المجتمع الكلي 

تشكل اإلذاعة كغیرھا  من وسائل اإلعالم في العصر الحدیث "عامل الوطني , 

تنمیة وسببًا من أسباب أسھام المواطن في المجتمع بشكل نشط وعنصرًا متزاید 

وتساعد اإلذاعة في توسیع أفق المواطن وترقیتھ   )2(األھمیة من عناصر الثقافة"

باألفكار السلیمة المستمدة من المبادئ النابعة من المصادر األساسیة لتنمیة الفرد 

والمجتمع من خالل ما شرعھ اهللا , ووصل إلیھ العلماء . كما تعد اإلذاعة وسیلة 

م , وترفع من تفاعلیة تربط أجزاء المجتمع وأفراده ببعضھم , وتزید من تماسكھ

درجة اإلحساس االجتماعي الذي یعزز مشاركة أفراد المجتمع في السعي للبحث 

عن الحلول للمشاكل التي یشعرون أنھم یتخبطون فیھا بوجودھا في مجتمعھم , وما 

قد تسببھ من مشاكل اجتماعیة أخرى قد تمسھم بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة ,  

عالم قد تساھم في إحداث التغییرات االجتماعیة وعلى الرغم من أن كل وسائل اإل

إال أن التعرض لھا  واالستفادة منھا یكون أقل من اإلذاعة لعدة أسباب منھا ضعف 

الدخل الفردي و انتشار األمیة , ھذه األسباب التي تجعل من اإلذاعة سیدة الوسائل 

تجاوز حاجز اإلعالمیة لرخص تكالیفھا , وقدرتھا على التخاطب مع كل الفئات و

  األمیة , و خاصة اإلذاعة المحلیة التي تراعي خصوصیة المنطقة , 
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لیس وفقط بل إنھا تنطلق من واقع ھذا المجتمع ومن عاداتھ وممیزاتھ مما یوفر 

االرتباط المعنوي النابع من االشتراك في الدالالت المعرفیة النابعة من الثقافة 

داد مصداقیة ھذه الوسیلة الجماھیریة كلما كان السائدة في ھذه البیئة االجتماعیة وتز

انجازھا لبرامجھا نابع من رؤیة صادقة الھتمامات وقضایا ھذه المنطقة , 

واالعتماد أكثر فأكثر على القوالب الترفیھیة والبرامج المسلیة في إطار ثقافي 

. فدور  لتمریر الرسائل الھادفة إلى إحداث التغییر االیجابي في ھذا المجتمع المحلي

اإلذاعة صار في تزاید خاصة في المجتمعات المحلیة على اعتبار أنھا وسیلة ال 

تتطلب كفاءات خاصة لجمھور المستمعین كالقراءة والكتابة وعلى اعتبار أن نسبة 

األمیة في المجتمعات ما زالت عالیة , وعلى اعتبار أن البث اإلذاعي صار یصل 

. والمكانة  )1(ظمة أكثر من أي وسیلة أخرىإلى كل مجموعات السكان بصورة منت

االجتماعیة التي تتمتع بھا اإلذاعة المحلیة في المجتمع المحلي تمكنھ من إبداع 

برامج اجتماعیة ثقافیة تربویة تعالج القضایا والمشاكل التي تتنامى في المجتمع , 

یدفع بأفراد وإبراز جوانب كل قضیة لزیادة اإلدراك بخطورة ھذه القضایا , مما 

كما تمارس  المجتمع إلى المساھمة الواعیة في محاربة ھذه المشاكل االجتماعیة ,

اإلذاعة دورھا كصلة وصل بین المواطن والمسؤول ، من خالل البرامج التفاعلیة , 

ھناك تنوع في المعالجات التي تتناول قضایا الخدمات، إذ یتم االتصال مباشرة مع 

  المعنیة لنقل الشكاوى وحلھا .       رئیس البلدیة أو الجھة

اإلذاعة وسیلة من وسائل اإلعالم واالتصال   التأثیر اإلذاعي في المجتمع : - 5

المتعددة والتي لھا تأثیراتھا , ویختلف مدى تأثیر أي وسیلة من وسائل اإلعالم 

باختالف عدة جوانب ترجع لجوانب مختلفة منھا االجتماعیة ومنھا النفسیة , ومنھا 

ا یتعلق بالمرسل ومنھا ما یتعلق بالمتلقي , ومنھا ما یتعلق بالرسالة , ومنھا ما م

یتعلق بالوسیلة . واإلذاعة كوسیلة لھا ارتباط كبیر بالمجتمع , یزید ھذا االرتباط أو 

       ینقص حسب ما تقدمھ للجمھور من رسائل وممیزاتھا المضامینیة والشكلیة .   

عدة تأثیرات في الجمھور المتلقي من خالل ما تبثھ من  و اإلذاعة یمكن أن تحدث

برامج مختلفة و خاصة البرامج الثقافیة والتعلیمیة , فتأثیرھا في فكر الناس و 

سلوكھم متواصل  ومتفاوت وخاضع في ھذا التفاوت لعدة اعتبارات , و نوجز 

  بعض ھذه التأثیرات فیما یلي :
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  التغییر : فالتغییر یتم من خالل ما تقوم بھ اإلذاعة أو أي وسیلة جماھیریة

للمعلومات واألفكار , فتوصیل فكرة معینة وانتفاع أخرى من توصیل 

اآلخرین بھا ھو تأثیر في الرأي العام  الذي من خاللھ یكون المسعى إلى  

و" صحیح أن وسائل اإلعالم  , )1(تغییر األفكار وتشكیل األفراد إیجابیا

واالتصال لیست ھي العامل الوحید في تغییرھا , لكن لھا دورھا الفعال في 

وعملیة التغییر ھذه تھدف  أوال إلي  . )2(ع في التغییر و تكریسھ"اإلسرا

إعداد المواطن لكي یستطیع أن یؤدي أدواره التي یتوقعھا منھ المجتمع . 

إنھا عملیة تكوین الشخصیة ، أي جعل الفرد شخصا لھ شخصیتھ 

االجتماعیة عملیة التغییر ھذه تھدف ، أوال إلي إعداد المواطن لكي یستطیع 

یؤدي أدواره التي یتوقعھا منھ المجتمع . إنھا عملیة تكوین الشخصیة ،  أن

 . )3(أي جعل الفرد شخصا لھ شخصیتھ االجتماعیة

  تدعیم اآلراء السابقة : أثبتت الكثیر من الدراسات أن اإلذاعة كغیرھا من

وسائل اإلعالم من خالل ما تقدمھ بإمكانھا أن تدعم اآلراء المجودة بین 

, فھي " تساعد  )4(المتلقي أكثر من اإلمكانیة في تغییر تلك اٍآلراءالجمھور 

 .  )5(على دعم المواقف أو التأثیر فیھا "

  تكوین آراء عن المواضیع الجدیدة : ُتعّد صیاغة وتشكیل الرأي العام في

المجتمعات من الوظائف الرئیسة التي تقوم بھا وسائل اإلعالم، فوسائل 

وین آراء جدیدة بین الناس الذین لم یكن لدیھم اإلعالم قادرة على تك

معلومات كافیة عن الموضوع الذي یتعرضون لھ , فھي من المؤسسات 

االجتماعیة المؤثرة على الرأي العام , وتتم ھذه عملیة  عبر خطوات ومن 

و عبر تقدیم  .خالل أسالیب متعددة وباالعتماد على مداخل إقناعیة مناسبة 

مات والمعارف المتنوعة التي ُتعّد األساس الذي تنطلق كم كبیر من المعلو

منھ اإلذاعة في إحداث أنواع مختلفة من التأثیر سواء على المدى القریب 

البعید، وتبدأ أولى مراحل تأثیر وسائل اإلعالم على الرأي العام على  أو

الصعید المعرفي, أي من خالل تأثیرھا على األطر المعرفیة ألفراد 

   ع ,المجتم
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  اإلثارة الجماعیة : اإلذاعة لھا خصائص تمیزھا عن غیرھا , ومن بین ھذه

الخصائص قدرتھا على مخاطبة جمیع الفئات االجتماعیة , وتجاوزھا لكل 

الحواجز ومن بین ھذه الحواجز حاجز األمیة التي الزالت متفشیة في 

ماعیة المجتمعات النامیة , حیث یمكنھا بھذه الخصائص تحقیق التعبئة االجت

  و اإلثارة الجماعیة حول قضیة من القضایا االجتماعیة  .  

  التنشئة االجتماعیة : تضاعف الدور االجتماعي لوسائل اإلعالم من تداخل

المؤسسات التعلیمیة التربویة  وظائفھا مع مؤسسات المجتمع , وفي مقدمتھا

خالل  ألفراد المجتمع, من , وذلك من خالل تأثیرھا على األطر المعرفیة

ما تقدمھ من معلومات عبر مساحات كبیرة وعلى مدار الساعة , و التي 

التأثیر على  تساھم  بھا في بناء القناعات واالتجاھات والمعتقدات, وكذا

االجتماعیة وتدعیمھا , التي تؤثر بدورھا  التنشئة االجتماعیة و تعزیز القیم

ذلك التأثیر بطریقة واالجتماعي والنفسي , سواء كان ي في بنائنا الفكر

تراكمي عبر االمتداد الزمني الذي یسھم بدوره في  مباشرة , أو على نحو

األشخاص من حولنا, وكذا التأثیر في اتجاھاتنا  تصوراتنا عن األشیاء أو

فوسائل اإلعالم صارت تساھم مساھمة  .بنا  وسلوكنا حیال الواقع المحیط

خالل توفیر رصید مشترك من  واسعة في عملیة التنشئة االجتماعیة , من

المعرفة یمكن الناس من أن یعملوا كأعضاء فعالین في المجتمع الذي 

ینتمون إلیھ ودعم التآزر والتماسك االجتماعي , و تكفل بذلك مشاركة 

  .نشطة في الحیاة العامة 

  الوظائف االجتماعیة لإلذاعة المحلیة : - 6

الجزئیة , فترقیة الكل تبدأ تبدأ بالتنمیة ة الكلیة الشاملة إن التنمی -1- 6

من ترقیة الجزء , و المجتمع المحلي ھو جزء من مجتمع أكبر , 

تنتمي كل ھذه األجزاء في أي دولة إلى المجتمع الوطني , و 

ھي اللبنة   مھما كانت مركزیة التخطیط  فالمجتمعات المحلیة

لتنمیة المجتمع الوطني . و تسھم اإلذاعة المحلیة  األساسیة

ة فعالة في تنمیة المجتمع ككل ألنھا ھي الطریق الصحیح مساھم

خالل  لخدمة أھداف التنمیة ، فالتنمیة الوطنیة ال تتأكد إال من

  ,  )1(تنمیة المجتمعات المحلیة
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و"التنمیة االجتماعیة التي تھدف إلى إحداث تغییر اجتماعي یلحق بالبناء 

ھي جزء  ,) 1(االجتماعي ووظائفھ بغرض إشباع الحاجات االجتماعیة ألفراده"

أساسي من التنمیة   الشاملة بكل أنواعھا وأشكالھا , والتي تنطلق من صورة 

اجتماعیة ینبغي أن یكون علیھا المجتمع آال وھي التآلف والتضامن بین أنساق 

المجتمع وأفراده , " والتضامن أو التآلف بین كل جماعة إنسانیة یعتمد على 

واالتصال الفعال ال یمكن أن یتحقق إال من خالل  )2(االتصال الفعال بینھم"

المجتمع  ومشكالت وسیلة اتصال محلیة تھتم بتفاصیل وخصائص وقضایا

المحلي , وأقرب وسائل االتصال المحلیة لتحقیق ھذا الغرض ھي اإلذاعة 

,  والتحلیلیة التوضیحیة المحلیة لكونھا  وسیلة مھمة في نقل الرسائل اإلقناعیة

حیث أنھا تغطي األماكن الخاصة بھا , و باستطاعتھا الوصول إلى جماعات 

خاصة مثال كبار السن و األطفال واألقل تعلیما واألمیین وبعض الحرفیین حتى 

 . )3(أثناء أدائھم لعملھم

إن جھود التنمیة ال یمكن أن تؤدي غایتھا إال بالمشاركة اإلیجابیة الجادة النابعة  -2- 6

فالتنمیة االجتماعیة تھدف إلى إحداث تغییر  .جانب المواطنین من  عن اقتناع

, " فمن الصعب أن تحدث تنمیة  )4(اجتماعي یلحق بالبناء االجتماعي ووظائفھ

  . )5(في مجتمع متخلف اجتماعیا دون أن یتغیر البناء االجتماعي لذلك المجتمع"

إن اإلذاعة المحلیة تستطیع أن تقدم للمجتمع المحلي خدمة إعالمیة وثقافیة  -3- 6

وھناك العدید من الدراسات العلمیة التي تؤكد أن أجھزة اإلعالم متكاملة , 

وسیلة أساسیة من وسائل الثقافة ، ولھا تأثیر ھائل في محیط مختلف فئات 

واإلذاعات المحلیة تعتبر بمثابة إذاعات خاصة موجھة إلى جماعة  ,المجتمع 

وحتى ,  یشعرون أنھا ملك لھم نابعة من ذاتھم وتخاطبھم بلغتھم مرتبطین بھا

تنجح اإلذاعة في تقبل المجتمع ینبغي علیھا االلتزام بمجموعة من األمور , منھا 

 .)6(للمجتمع البدء من المجتمع من حیث ھو , والعمل مع المجتمع ولیس

وتستطیع اإلذاعة المحلیة التعرف على االحتیاجات المحلیة والعمل على تعریف  -4- 6

الناس بھا وتحقیق التكامل بین أنشطة المجتمع المحلي واإلعالمي اإلذاعي، 

وتفسیر األمور المحلیة للجمھور وتشجیعھم على التعبیر عن أنفسھم وكذلك 

  إقناع الجمھور بتعدیل مشاعره وتصرفاتھ
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بین أفراد المجتمع ," فحینما ظھر الرادیو  المساھمة في نشر العلوم والثقافة -5- 6

الوسیلة التي ستصحح نظر إلیھ القائمون على التعلیم بتفاؤل , على أساس أنھ 

 .) 1(الوضع وتوسع نطاق المعرفة والتعلیم"

, من خالل مساھمتھا في طرح القضایا معالجة المشكالت االجتماعیة  -6- 6

االجتماعیة على الخبراء والمختصین , وتدعیم المعاییر االجتماعیة واألخالقیة 

ستعانة التي تدعم عملیة الضبط االجتماعي, و " المساھمة في محو األمیة واال

, و" التوعیة )2(بذوي الخبرة في إعداد وتقدیم برامج تراعي االختالفات الثقافیة"

المستمرة بخطورة القضایا والمشاكل التي تواجھ المجتمع , فعدم التعرف الكامل 

أو الدرایة بمشكالت المجتمع ھي العقبة األساسیة التي تقف أمام تحقیق أھداف 

 . )3(تنمیة المجتمع"

 . عند األفراد والمجتمعات وى الذوق الفنيرفع مست -7- 6

 إطالع أفراد المجتمع على اإلبداعات واالكتشافات والمعارف. -8- 6

 . المجتمع وتنویر الرأي العامد إیصال األخبار المحلیة والعالمیة ألفرا -9- 6

تعریف المجتمع بالتطورات واالتجاھات الفكریة والسیاسیة واالقتصادیة   -10- 6

 الوطنیة والمحلیة.

 . المجتمع وتسلیتھم  عن نفوس أفرادالترویح  -11- 6

  : )4(و من بین مھامھا أیضا

 اإلسراع من عملیة توعیة المجتمع ودفع عجلة التغییر. -12- 6

تقریب وجھات النظر ووضع أھداف مشتركة من خالل إفساح المجال لدراسة  -13- 6

 المشكالت ومناقشتھا.

 عرض خیارات للتحركات المجتمعیة. -14- 6

 . تعزیز الثقافة الفنیة والفكریة  -15- 6

 تأكید القیم للحفاظ على الھیكل االجتماعي . -16- 6

إتاحة الفرصة أمام األفراد والمجموعات للتحاور مع بعضھم البعض , ومن ثم  -17- 6

 . زیادة الوعي بالعضویة المشتركة في المجتمع

تعبئة الموارد الخاصة والموارد المشتركة لسد االحتیاجات على المستویین   -18- 6

 الشخصي واالجتماعي.  
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الخالصة

إن التطور الذي عرفتھ  اإلذاعة كوسیلة اتصال وإعالم , جعلھا تصبح مؤسسة           

ى كل الحواجز بھ من خصائص وممیزات جعلتھا تتخط ھامة في أي مجتمع لما تتمیز

, و تخترق كل أنحاء العالم في وقت قصیر جدا , والوصول إلى أي مكان في الجغرافیة 

من طبیعة وظائفھا  انطالًقار , المعاص واقعنا في زةمتمی , وصارت تحتل مكانةالعالم

 والتكنولوجیا  اإلعالموأدوارھا وتأثیرھا على الفرد والمجتمع , حیث أن عصرنا ھو عصر 

التربویة ، و صارت تؤدي االجتماعیة و و لم یعد دورھا یقّل أھمیة عن دور المؤسسات  ,

ة  التي تخدم أغراض تربوّیة متنوعة عدة وظائف من أھمھا الوظیفة  التعلیمیة التربوّی

ومتعددة من خالل ما تقدمھ من مضامین تربویة في قوالب فنیة متنوعة كالقصص المحكیة 

األلعاب والتسلیة الثقافیة التربویة و حصص  الدراما اإلذاعیة والتلفزیونیةو و المصورة

متلقي والتأثیر وغیرھا , مستخدمة مؤثرات سمعیة بصریة لتحقیق وصول الرسالة إلى ال
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  تمھید

االجتماعیة عندما تزداد الفجوة بین القیم والمعاییر المثالیة  المشكالتتنشأ           

الموجودة في المجتمع وبین السلوك الواقعي ألفراد ھذا المجتمع . و یتم تحدیدھا عادة 

 بعد شعور أفراد المجتمع بھا . و یعتبر میرتون أن من أسباب ظھور القضایا

جتماعیة التي یكتسب منھا األفراد االجتماعیة القصور في عملیة التنشئة اال والمشكالت

االتجاھات والقیم التي تتوافق مع أدائھم ألدوارھم االجتماعیة ، ویترتب على القصور 

في عملیة التنشئة االجتماعیة تفكك اجتماعي ناتج عن عدم وضوح للتوقعات المتبادلة 

یة إلى عدم بین األفراد في المجتمع , ویرجع بعض الباحثین أسباب المشكالت االجتماع

إشباع االحتیاجات بین أفراد المجتمع وھي االحتیاجات االجتماعیة والنفسیة 

واالقتصادیة والبیولوجیة والصحیة والتعلیمیة , ویعتبر التغیر االجتماعي من أھم 

العوامل المسببة لحدوث المشكالت ، وكلما زادت سرعة واستمرار عملیة التغیر 

و تعد و تعد   ور المشكالت االجتماعیة داخل المجتمع .، زادت احتماالت ظھ االجتماعي

التكنولوجیا ووسائل اإلعالم الحدیثة سبب مباشر للتغیرات االجتماعیة والثقافیة التي 

معظم المجتمعات  التي صارتحدث في المجتمع ، فتحدث المشكالت االجتماعیة . و

قائق المتعلقة بھا ، و معالجتھا  تتطلب الحصول على الح , ھاعاني منیالمحلیة الحدیثة 

و تتطلب تغیرا سریعا وجادا في المؤسسات و ممارستھا الوظیفیة حسب دراسات 

االجتماعیة االھتمام بالعمق التاریخي  مشكالتعلمیة , و تتطلب الدراسة العلمیة لل

للمشكلة والتركیز على الجانب اإلنساني الذي تتضمنھ , كما ینبغي أن تدرس في ضوء 

اعیة المتمثلة في الدین الذي یعتبر المعیار والمصدر الذي یرجع إلیھ المحكات االجتم

المجتمع في التمییز بین الحق والباطل , و القانون الذي یعد الرادع االجتماعي 

السترجاع الحقوق , و اإلعالم الذي یعمل من خالل وسائلھ على كشف المشكالت 

ار الناس إلیھا ، و القیام بالتوعیة والقضایا  التي تشكل خطر على المجتمع , و لفت أنظ

االجتماعیة لتقلیل من انتشارھا ومن آثارھا . وقد ال نستطیع القضاء التام على ( 

الطالق و البطالة و األمیة ) إنما یمكننا وضع برنامج , وبذل مجھود لتقلیل حجمھا 

  وتأثیرھا االجتماعي  .

و البطالة  الطالق االجتماعیة المتمثلة في  لمشكالتوقد تطرقنا في ھذا الفصل ل          

واآلثار المترتبة , األمیة , مبرزین أھم أنواع كل منھا وأسباب كل مشكلة وتطورھا 

 عن كل منھا . 

  

  

  



    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

I.  الطــــــالق  

الطالق ھو انفصام رابطة الزواج عن طریق ترتیبات نظامیة یضعھا المجتمع  تمھید : -

غالبا ما تكون ناتجة من  في الغالب استنادا إلى  أسس دینیة سائدة , وھو مشكلة اجتماعیة

اضطراب المعاییر والنظم االجتماعیة و ما یصیب النسق االجتماعي من قصور أو خلل 

تبرز في كثیر من األحیان لما یحدث في المجتمع من تغیر في أدائھ لوظائفھ األساسیة , و 

اجتماعي الذي یأتي نتیجة لتحسن األوضاع أو العكس , فقد " یؤدي التغیر في  النسق 

االقتصادي وازدھاره إلى تغیر ملحوظ في عادات وتصرفات بعض الناس و سلوكھم مما 

, و )1(لیھ من قبل"یحدث خلل واضح في طابعھم األخالقي والنظامي عما كانوا ع

المجتمعات التي تتعرض إلى حركة تغیر سریع تبدو المشكلة فیھا أكثر وضوحًا وأكثر 

صعوبة واشد تعقید، وأصبح الطالق بمثابة عقوبة مناسبة للرد على سوء نظم الزواج 

  . )2(القیم والتغیرات في

لتخلص من العالقة و أحل اهللا سبحانھ وتعالى الطالق كي یتمكن الزوجان من ا          

الزوجیة التي تربطھما إذا صارت حیاتھم معا مستحیلة  , ومع أنھ حالل فھو ابغض 

, فالطالق ھو صورة من  )3(الحالل إلى اهللا" ما أحل اهللا شیئًا أبغض إلیھ من الطالق"

صور التفكك األسري , أو نتیجة من نتائجھ , و ھو مشكلة اجتماعیة تھدد األسرة , خاصة 

, بغض النظر عن األسباب التي أدت إلى ذلك .  تفاع نسب الطالق في المجتمعاتمع ار

ومھما یكن فالطالق بصفة عامة ھو صورة سیئة تصل إلیھا بعض العالقات الزوجیة 

  نتیجة لعدة أسباب .

اجتماعیة في  بأھم مؤسسة ذات عالقة ویعد الطالق ظاھرة اجتماعیة لكونھا          

و ھي قضیة ال تخص فردا معینا أو فئة محددة بل تخص المجتمع بأسره ,  ,المجتمع 

وظاھرة الطالق لیست مشكلة حدیثة , بل ھي من الظواھر االجتماعیة الذي عرفتھ 

المجتمعات القدیمة والحدیثة على حد سواء، و موجودة لدى العدید من ثقافات العالم ، مع 

ر, فھي ظاھرة قدیمة مستمرة , تحدث في االختالف في درجة حدتھ من مجتمع إلى آخ

و األسباب لحدوثھا متغیرة من مجتمع إلى آخر، ومن جیل ة , اإلنسانی جمیع المجتمعات

إلى جیل , وھذا التغیر یخضع لمجموعة من األسباب، منھا االجتماعیة واالقتصادیة  

  والنفسیة والصحیة والتعلیمیة  واألسریة وغیرھا.

  
  ----------------------------------------------------------------------------------  

  
النظریة الكالسیكیة , دار المعرفة الجامعیة , اإلسكندریة ,  , النظریة في علم االجتماععبداهللا محمد عبدالرحمن ,  - 1

   .223, ص 2003
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مشكلة اجتماعیة معقدة تتطلب الحل السریع ألن لھا آثار سلبیة , و  ومع أن الطالق        

كبیر من المشكالت االجتماعیة, إال أنھ في بعض األحیان قد  ھا عددیترتب على حدوث

سواء كان التقصیر في  بین الزوجین استحال استمرار الحیاة یكون حال إیجابیا السیما إذا

  ذلك من قبل الزوج أو الزوجة أو االثنین معا .

وقد ,  جزائريال وتعد ظاھرة الطالق إحدى القضایا االجتماعیة التي یعاني منھا المجتمع

ظھر ارتفاع معدالت الطالق بوضوح من خالل اإلحصائیات الصادرة عن الجھات 

بینت تلك اإلحصاءات ارتفاع نسبة الطالق في  ، حیث المھتمة أو المختصة بھذا الشأن

في ذلك االرتفاع , "وھذا بتسجیل حالة طالق في كل ست حاالت  الجزائر واالستمرار

 , )1(ا"السنوات الماضیة من خالل األرقام المعلن علیھا سنویزواج على مدى الخمس 

للزواج وبعضھا اآلخر في  ونسبة كبیرة من حاالت الطالق تتم في السنوات الخمس األولى

بین جمھور المتزوجین حدیثا على طریقة  , "إّن معظم قضایا الطالق تمت السنة األولى

بالمائة لم یمر على زواجھم  65لى حدود تشیر النسبة إ زواج الصیف طالق الشتاء , حیث

عاًما  30إلى  20"وأن أعلى حاالت الطالق بین الزوجین في العمر من  , )2("وقت طویل

 , )3(بالمئة ومعظم حاالت الطالق حدثت في السنوات الست األولى من الزواج" 42یبلغ 

ت النظر إلیھا ومع كبر حجم ھذه المشكلة  صار من الضروري االھتمام بھا ومحاولة لف

بل تعد من أھم المشاكل التي ا , باعتبارھا من المشكالت االجتماعیة األساسیة في مجتمعن

 .یزداد مع مرور األیام  یعاني منھا المجتمع الجزائري , فحجم مشكلة الطالق الحقیقي

وھذا مؤشر على أنھا من الظواھر االجتماعیة السلبیة , ومؤشر مھم على وجود خلل ما 

سریعا  من كل  مشكلة ملحة  تستدعي عالجاو ,ة في المجتمع یستوجب البحث والدراس

  المؤسسات القائمة في المجتمع . 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

,  ةدول خلیجیة مجتمع 5الجزائر یفوق عددھن إجمالي عوانس , الفجر , یومیة جزائریة مستقلة , وردة نوري -1
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  ) مفھوم الطالق:1-

فبالرجوع إلى كتب اللغة نجد أن كلمة   : الفراق وحل القید , كلمة الطالق لغة تعني          

:  وطلقت البالد: فارقتھا , وطلقت القوم ... طلق بمعنى ترك وفارق "طلق البالد: تركھا

 ، التي ال قید علیھا: ھي  ، وقیل : التي طلقت في المرعى , .... و الطالق من اإلبل تركتھم

و"  الطالق مشتق من اإلطالق وھو اإلرسال   , )1(... وناقة طلق وطلق : ال عقال علیھا "

  .)2(" والترك وفالن طلق الیدین بالخیر أي كثیر البذل واإلرسال لھما بذلك

 و الطالق شرعًا : ھو حل قید النكاح ، وھو راجع إلى معناه لغة ، ألن من حل قید          

نكاحھا ، فقد خلیت ، ویعرفھ عبد الرحمن الصابوني بأنھ " انفصال الزوجین عند استحالة 

استمرار الحیاة المشتركة بینھما، وتختلف مدة االنفصال حسب درجة الطالق الذي یبدأ 

,  )3(بطلقة واحدة وھو البینونة الصغرى ویصل إلى ثالث طلقات وھو البینونة الكبرى"

بأنھ  " ِصَفٌة ُحْكِمیٌَّة َتْرَفُع ِحلِّیٌَّة ُمْتَعِة الزَّْوِج ِبَزْوَجِتِھ ُموِجًبا َتَكرَُّرَھا  ویعرف عند المالكیة

, وعند األحناف " ھو لفظ  )5(, وعند الحنابلة ھو :"َحلُّ َقْیِد النَِّكاِح َأْو َبْعِضِھ " )4(َمرََّتْیِن "

  .)7(" ھو إزالة ملك النكاح " وعند الحسن البصري , )6(دال على رفع قید النكاح " 

ة الطالق شرعا ھو " حل العصمة المنعقدة بین األزواج بألفاظ مخصوص ونخلص إلى أن

". )8(   

 , الطالق في المجتمع ھو انفصال الزوجین عن بعضھما بشكل رسمي وقانوني و          

  ، أو بإرادة أحدھما . وقد یتم باتفاق الطرفین
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 ) الطالق في المجتمعات2-

كان المجتمع الیوناني ال یعیر المرأة أي اعتبار " فلم :   الطالق عند الیونـان       )2-1    

تكن المرأة عندھم إال خلقا من الدرك األسفل في غایة المھانة والذل , وفي كل جانب من 

لدى الیونان في العصر القدیم تباع  فقد "كانت المرأة )1(جوانب الحیاة االجتماعیة "

, و" )2(وتشترى , والزواج كان یتم عن طریق الشراء , فاألب یبیع ابنتھ والخاطب یشتریھا

كانت العصمة في المجتمع الیوناني القدیم حقا خالصا للرجل فقط , فكانت لھ السلطة 

موجبات الطالق  المطلقة على زوجتھ یطلقھا متى شاء دون النظر إلى أسباب ومبررات أو

, وقد تغیر الحال بعد فترة من الزمن ففي " العصر  )3(معقولة كانت أو غیر معقولة "

الكالسیكي فقد الغي نظام الشراء في الزواج , ومع ھذا فقد احتفظ الزوج بسلطتھ المطلقة 

على الزوجة فكان لھ حق فرض العقوبة علیھا من ضرب أو حبس ..... وطبیعي ممن 

لسلطات المطلقة أن یطلق زوجتھ , وعلى ھذا فالطالق لدى الیونان كان سھال یملك ھذه ا

میسورا , فالزوج یطلق زوجتھ ویزوجھا إن شاء لمن أراد في حیاتھ , أو یوصي بھا إلى 

, والرجل غیر ملزم بإبداء أي إیضاح أو تبریر أو ذكر السبب  )4(شخص آخر بعد مماتھ "

ة المرأة مع انتشار العلم وصارت أحسن حال , وصار وارتفعت مكان الذي دعاه لذلك . 

المجتمع یھتم بالشرف واألخالق وعفة المرأة , ولكن مع دخول المجتمع في الشھوات 

وإتباع الغرائز انحط إلى مستوى شاع فیھ الفساد في كل المجتمع وشاع الفساد األخالقي إال 

فال معنى للطالق بعد ذلك و" أصبح حد أنھ, لم یكن ھناك كبیر احترام للعقد الشرعي وكذا 

عامتھم ینظرون إلى عقد الزواج نظرة من ال یھتم بھ وال یرى إلیھ من حاجة , فھم ال 

   , )5" ( یرون بأسا بأن یعاشر الرجل المرأة ویخادنھا علنا من غیر عقد وال نكاح 
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والطالق في أثینا أحیانا یكون بأسباب وأحیانا كثیرة یتم بال سبب , والرجل غیر ملزم 

بإبداء أي إیضاح أو تبریر عن سبب الطالق , ومن أھم  " األسباب التي تؤدي إلى انحالل 

  : )1(الزواج في أثینا ھي 

  العقم : وھو من أعظم األسباب الموجبة للطالق في أثینا  

 بت الزوجة فاحشة الزنا , یحق للزوج إخراجھا من البیت وتطلیقھا الزنا : فإذا ارتك

.  

ومع أنھ كان للزوجة حق طلب الطالق من القاضي ألسباب معینة , إال أن الرجل إذا توقع 

منھا ذلك  كان یحبسھا في داره  أو یضربھا لیمنعھا من اإلقدام على ھذا الفعل . والحالتان 

  :)  2(الطالق من القاضي ھماالتي تملك الزوجة فیھا حق طلب 

 إذا قصر الزوج في واجباتھ الزوجیة , أو انغمس في حیاة الرذیلة واللھو والمجون . -

 إذا أساء الزوج لزوجتھ إساءة بالغة . -

     

كان الطالق في المجتمع الروماني موجود في :  الطالق عند الرومان       )2-2    

كانت تحدث تبعا الختالف الملوك أو تغییر القوانین , مختلف مراحلھ رغم التعدیالت التي 

" ففي العصر القدیم كان الطالق بید الزوج یطلق متى شاء , أما الزوجة فلم تكن تملك حق 

, وكان الطالق " نادرا آلن العادات والتقالید لم تكن تسمح ) 3(الطالق إال من خالل ولیھا "

  .  )4(وم الزوج بطردھا خارج األسرة "بھ إال إذا ارتكبت الزوجة خطأ جسیما فیق

كان المجتمع الروماني في بدایتھ ینظر إلى العفاف بإجالل ثم أخذت نظرة المجتمع  و 

تتبدل من حیث األسرة وعقد الزواج والطالق، فلم یبق لعقد الزواج معنى سوى أنھ عقد 

و  ة الزوجیة،مدني ینحصر بقاؤه برضى المتعاقدین وأصبحوا ال یھتمون بتبعات العالق

"منحت الزوجة حق الطالق مع احتفاظ الزوج بھذا الحق وقد ازدادت نسبة الطالق كثیرا 

  .  )5(فیما بعد"
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ق  4ھل األمور وابسطھا , " فھذا سنیكا الفیلسوف الروماني الشھیر(و صار الطالق من أس

إنھ لم یعد الطالق الیوم شیئا  یندم علیھ أو یستحیا منھ  :)  یشكو كثرة الطالق فیقولم 65 -م

, " حیث لم تكن  )1( في بالد الرومان ولقد بلغ بالنساء أن یعددن أعمارھن بأعداد أزواجھن"

ھناك أسباب محددة بل كان األمر یتعلق بمشیئة أحد الزوجین دون قید أو بیان أو سبب 

. ومع مرور الزمن وتغیر الحكام حدثت تغیرات في وضعیة الطالق في المجتمع )2("

م , 331الروماني, حسب رغبة اإلمبراطور الحاكم ونظرتھ إلى األمور . " ففي عام 

قسطنطین قانونا قید بھ حریة الزوجین في الطالق , وذكر أسبابا معینة  اصدر اإلمبراطور

, وكان یترتب ) 3(لكل من الزوجین,إذا ما توفرت لدیھ یجوز لھ طلب التطلیق من القاضي"

على من طلق زوجتھ دون األسباب المعینة غرامة مالیة یدفعھا . والقانون في الرومان كما 

فلما تولى جولیانوس الحكم سرعان ما أعاد الحریة كاملة  " ذكرنا كان یتغیر بتغیر الحاكم

لنظام الطالق ..... ولما جاء جوستینیان أصدر قانونا جعل فیھ الطالق على ثالثة أنواع 

والطالق  . )4(ھي : الطالق المباح , والطالق لسبب مشروع , والطالق غیر المشروع "

لطرفین لسبب وجیھ كجنون أحدھما أو عجزه المباح یقع من أحد الطرفین , أو یقع بإرادة ا

أو عقمھ . أما الطالق لسبب مشروع فھو طالق من أحد الزوجین لمخالفة ارتكبھا الطرف 

اآلخر , وتوسع القانون كثیرا في تعداد ھذه المخالفات واألخطاء . والطالق غیر المشروع 

  ھو ما أنعدم فیھ وجود مبرر أو سبب مشروع .

اني " ھناك إجراءات خاصة إلنھاء الزواج , فكل نوع من الزواج ال وفي المجتمع الروم

ینتھي إال بالطریقة التي قام بھا , ففي الزواج الدیني الذي یبدأ بحفلة دینیة البد من حفلة 

دینیة أخرى من أجل الطالق تماثل حفلة الزواج , وفي الزواج بالشراء تباع الزوجة أمام 

   .  )5(بعد ذلك "  شھود إلى مشتري صوري لیحررھا
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"والزواج في الیھودیة صفقة شراء تعد المرأة     بھ : الطالق عند الیھـــود  )3- 2

و أباحت الیھودیة الطالق و ,  )1(مملوكة , تشترى من أبیھا فیكون زوجھا سیدھا المطلق "

شرعا على أن یطلق امرأتھ إن ثبتت علیھا جریمة  توسعت في إباحتھ ،  فكان الزوج یجبر

الفسق حتى ولو غفر لھا  تلك الجریمة ، وكان القانون یجبره أیضا  على أن یطلق امرأتھ 

. و " أباح الیھود الطالق ألتفھ األسباب , فكان )2(إن لبثت معھ عشر سنین ولم تأتھ بذریة 

عام على النار , أو إذا أعجب بمن باستطاعة الرجل أن یطلق زوجتھ لمجرد احتراق الط

  .)3(ھي أجمل منھا "

إال أننا وجدنا اختالف عند طوائف الیھودیة فالعصمة عند " الیھود الربانیین كانت بید  

الرجل , فھو یتزوج ویطلق ما حال لھ ذلك , وبمحض إرادتھ ورغبتھ , دون أن یتوقف 

 . )4(األمر على أي مبرر منطقي "

  : )  5(وردت في كتاب األحكام  على صیغة مواد جاء فیھاوللطالق أسباب 

: األسباب التي یحل معھا الطالق ثالثة : الزنا والعقم وعیوب الخلقة وعیوب 428المادة 

  الخلق. 

: یحل للرجل أن یطلق زوجتھ إذا أشیع عنھا الزنا ولو لم یثبت علیھا فعال ,  429المادة 

  الزواج أنھا كانت سیئة السلوك . كما یحل لھ طالقھا إذا أتضح لھ بعد

: فذكرت أنھ یجب على من لم یرزق من زوجتھ بذریة بعد معاشرتھا عشر 430المادة 

  سنوات أن یفارقھا ویتزوج غیرھا .

: أن المرأة ال یمكنھا أن تطلب من زوجھا الطالق سواء ثبت علیھ 433وأشارت المادة 

الت : ( لیس للمرأة أن تطلب الطالق جریمة الزنا أم كان فیھ عیب من العیوب حیث ق

  مھما كانت عیوب زوجھا ولو ثبت علیھ الزنا ).
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جاء في نصوص كتابھم األحوال الشخصیة  والطالق لدى طائفة الربانین جائز " ومما

: قبول المرأة 325: الطالق في ید الرجل , وجاء في المادة  224البن شمعون , ففي المادة 

: ال یلیق بالرجل أن یطلق أول زوجة لھ بغیر 328الطالق لیس شرطا , وجاء في المادة 

  .) 1(مقتضى "

عن الطالق عند طائفة الربانیین , ففي  أما الطالق عند طائفة القرائین فیختلف          

طائفة القرائین " ال یجوز للزوج أن یطلق زوجتھ بدون عذر شرعي یقدره القاضي, كما 

ویتضح ھنا أن الطالق حق یستطیع أن  )2(یزوج للزوجة أن تطلب الطالق أیضا كالرجل "

ا اتفق الزوجان على یطلبھ الزوج , أو تطلبھ الزوجة ألسباب معینة ذكرھا قانونھم " إال إذ

  .)3(الطالق فیصبح أمام القاضي بدون بیان األسباب الداعیة إلیھ "

ومن العیوب المعینة التي حددت عندھم كأسباب للطالق , جاء في المرجع األساسي لطائفة 

. وجاء فیھ عن )4(القرائین ( شعار الخضر ) " ال تطلق المرأة بمجرد أن وجد بھا عیبا "

  :  )5(توجب الطالق العیوب التي تس

  ما كان بالنفس ماسا بالدین  

 ما كان في الخلق أو الخلق 

 . االبتذال في األسواق والطرق وإتیان ما یمس الشرف 

وھكذا نجد أن الطالق عند الیھودیة یختلف باختالف الطائفة " فنجد أن الطالق بإرادة 

  .  )6(طائفة القرائین"الزوج المنفردة جائز لدى طائفة الربانیین وغیر جائز لدى 
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تختلف المسیحیة في الطالق عن الشرائع األخرى  : الطالق عند المسیحیین )4- 2

كالیھودیة واإلسالم وما كان عند الرومان , فالزواج عندھم رابطة مؤبدة ال تزول إال 

تحریم الطالق، وتحریم زواج المطلقین والمطلقات ففي " وأعلن اإلنجیل على لسان المسیح بالموت 

: "قد قیل : من طلق امرأتھ فلیدفع إلیھا كتاب طالق . أما أنا فأقول لكم : من  31،32:  5إنجیل متى 

, و جاء في "الخالصة  )1(طلق امرأتھ إال لعلة الزنا فقد جعلھا زانیة ، ومن تزوج مطلقة فقد زنى"

نوع في الشریعة المسیحیة , فلیس لإلنسان أن یطلق امرأتھ بمجرد القانونیة أن الطالق مم

" فال یجوز الطالق إال في حالة الزنا , فإذا تم طالق  . )2(اختیاره أو یفارقھا بحسب إیثاره"

بسبب الزنا ال یجوز ألي من ھذین الزوجین أن یتزوج مرة أخرى . وھم یخالفون 

وھناك حالة أخرى غیر الزنا یجوز فیھا الطالق الیھودیة التي تجیز الطالق بدون زنا , 

في المسیحیة وتلك إذا كان احد الزوجین غیر مسیحي فیصح التفریق عند تھاجرھما وعدم 

  )3(األلفة بینھما "

و یتبین من قوانین بعض الطوائف المسیحیة أن الرابطة الزوجیة في الشریعة المسیحیة 

ذلك إلى ما جاء في إنجیل متى " من أجل ھذا  أبدیة أي مدى حیاة الزوجین واستندوا في

یترك الرجل أباه وأمھ ویلصق بامرأتھ , ویكونان االثنان جسدا واحدا , إذ لیس بعد اثنین 

 . )4(بل جسد واحد , فالذي جمعھ اهللا ال یفرقھ إنسان"

ن واختلفت المذاھب المسیحیة في تحریم الطالق فرغم أن اإلنجیل یحلھ لجریمة الزنا إال أ

  المذاھب المسیحیة قد اختلفت بین متشددة في الطالق , ومذاھب متسامحة. 

 

فرغم أن اإلنجیل یحل الطالق  لجریمة الزنا  الطائفة الكاثـولیكیـــة : .1).4- 2      

إال أن المذھب الكاثولیكي یحرمھ بتاتا " وال یبیح فصم الزواج ألي سبب مھما 

نظره مبررا للطالق , و  عظم شأنھ , وحتى الخیانة الزوجیة نفسھا ال تعد في

    )5(كل ما یبیحھ في حالة الخیانة الزوجیة , ھو التفرقة الجسمیة"
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فالطوائف الكاثولیكیة ترى أنھ إذا تعذرت الحیاة المشتركة بین الزوجین ألي 

سبب من األسباب فإنھ یجب اللجوء إلى تدبیر معین یراعى فیھ مبدأ عدم 

ھذا ما سمي بالھجر , انفصام عقد الزواج مع الفصل بین الزوجین المتنازعین و

وھو ھجر في المسكن والمضجع دون االنفصال في الوثائق , " حیث ال ینسخ 

,  )1(الزواج بل یبقى قائما ویفصل بین الزوجین في المسكن والحیاة المشتركة "

" فإذا زنا أحد الطرفین , حق للزوج البريء , مع بقاء وثاق الزواج قائما , أن 

یھجر العیشة المشتركة ھجرا دائما إال إذا رضي ھو بالجرم أو كان مسببا لھ , 

. ومن ھنا یتبین أن الطائف الكاثولیكیة ال تجیز )2(أو صفح عنھ صراحة "

لحق القانوني لالتین, والمادة من مجلة ا 1141الطالق نھائیا حسب" المادة 

من مجموع قوانین الكنائس الشرقیة تنص على أن الزواج الصحیح  835

المقرر المكتمل ال یمكن أن ینحل بفعل أي سلطة بشریة , وال ألیة علة ما خال 

  .  )3(علة الموت "

أما المذھب األرثوذكسي  فھو یبیح الطالق  : الطائف األرثوذكسیة .2).4- 2      

, من أھمھا الخیانة الزوجیة , ولكنھ یحرم على الرجل في خاالت محدودة 

, و أجازت مجامع ھذه الطائفة الملیة    )4(والمرأة كلیھما أن یتزوجا بعد ذلك

الطالق في مصر إذا زنت الزوجة كما في اإلنجیل وأضافوا أسباب أخرى منھا 

ن العقم مدة  سنوات وكذلك في حالة المرض المعدي، والخصام الطویل ، ولك

و" قد  المحافظین منھم أنكروا ھذا االتجاه وقالوا بأنھ تغییر في شریعة المسیح .

كان األقباط األرثوذكس في مصر یخضعون في أحكام األحوال الشخصیة إلى 

الخاص باألحوال الشخصیة لغیر المسلمین ,  1955لسنة  462القانون رقم: 

  .)5(ونص ھذا القانون على تسعة أسباب للطالق" 
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وجاء التطلیق بسبب الزنا من بین ھذه األسباب في ھذا القانون أنھ " یجوز       

, ومن بین األسباب أیضا  )1(لكل من الزوجین أن یطلب الطالق لعلة الزنى "

الخروج على الدین , والحكم على أحد الزوجین بالسجن لمدة تتجاوز سبع سنوات , 

ات , وترھبن أحد الزوجین , والجنون والمرض والعنة ألكثر من ثالث سنو

    .واالعتداء و اإلھانة واإلخالل بالواجبات

و" كان المطلق یحصل بعد الطالق على تصریح بالزواج مرة أخرى من 

"أصدر قرار نص  1971. لكن بعد تولي البطریرك شنودة الثالث عام  )2(الكنیسة"

ادر عن المحاكم فیھ على عدم إصدار أي قرار زواج ثان إال إذا كان الحكم الص

, أي أن الكنیسة القبطیة )3(المصریة بالطالق قد صدر بناء على سبب الزنى فقط "

األرثوذكسیة في مصر مع تولي شنودة الثالث قد ألغت األسباب الثمانیة للطالق 

وأبقت على سبب واحد للطالق وھو الزنا, وأنھا ال تعترف بطالق غیر الطالق 

  لسبب الزنى . 

ثوذكس لدى طائفة الروم في األردن الذین یعملون بالقانون البیزنطي أما عند األر

  )4(یجعل نوعین من االنفصال :

) انفصال الزوجین مع بقاء وثاق الزوجیة قائما ( الھدنة , الھجر): وقد یكون ھذا 1

االنفصال مؤقتا , وقد یكون دائما , ویكون فیھ الھجر في المسكن والمضجع , ومن 

 أسبابھ :

  اختالفات ھامة بین الزوجین .وجود 

 .وجود خصومات یومیة بین الزوجین 

 . عدم استطاعة الزوجین أن یعیشا معا ولو بصورة مؤقتة 

 .وجود خطر على أحد الزوجین من اآلخر 

) انحالل الزواج (الطالق) :  وطائفة األرثوذكس تستند إلى نص اإلنجیل للقول 2

فقد جعلھا زانیة ومن تزوج مطلقة فقد زنا  بالطالق ... من طلق امرأتھ إال لعلة زنا

")5(.
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من القانون البیزنطي  248واألسباب التي تجیز للزوج الطالق حسب نص "المادة 

على أنھ یجوز للزوج أن یطلب طالق زوجتھ إذا تسببت ھي بالطالق وذلك في 

التي نستخلصھا فیما یلي: إذا لم یجدھا بكرا في یوم العرس , إذا كانت  )1(الحاالت "

تفسد الحمل واإلنجاب وترفضھ وتعطلھ , سوء  الزوجة تفسد زرع الزوج أي

السلوك , المبیت خارج بیت زوجھا دون علمھ وإذنھ , إال إذا كانت في بیت والدیھا 

  أو أقاربھا , طبعا وفي حالة الزنى .

في الحاالت التي نستخلصھا  249ویجوز للزوجة أن تطلب الطالق حسب المادة 

ثالث سنوات.في حالة استھتار الزوج بشرف  : إذا كان الزوج عنینا لمدة)2(كالتالي

زوجتھ وقدسیتھ , إذا اتھم الزوج زوجتھ بالزنا دون إثبات , إذا زنى الزوج في بیتھ 

  . الزوجیة , اإلھمال لمدة ثالث سنوات أي إھمال الزوجة وتركھا

واألسباب المشتركة التي یمكن للزوج أو الزوجة طلب الطالق فیھا حسب المادة 

جنون أحدھما , اعتناق احدھما للرھبنة , المؤامرة  : )3(القانون البیزنطيمن  250

 على الدولة , مؤامرة احد الزوجین على اآلخر , إدانة احد الزوجین بجرم جنائي ,

  اعتناق احدھما لدین آخر , عدم إمكانیة الحیاة المشتركة .

لھا إال بالزنا " واألصل لدى األرثوذكس أن الزواج رابطة مقدسة ال یجوز انحال

كما جاء في إنجیل متى, وعلى ھذا سار التشریع في الكنیسة األرثوذكسیة ردحا 

طویال من الزمن , إال أن فقھاء ھذا المذھب أجازوا التطلیق لعدة أمور انفردوا بھا 

 . )4(عن سائر المذاھب كالتطلیق لسوء السلوك والعیوب واألمراض والجنون

واستثنت الطائفة البروستانتنیة حالتین یمكن فیھما  : الطائفة البروستانتنیة .3).4- 2      

الطالق " في حالة الزنا , وفي حالة تغییر الدین , فإذا زنى احد الزوجین أو 

فأتباع ھذا المذھب ,  )5(غیر دینھ فلآلخر أن یطلب من القاضي التطلیق "

یجیزون الطالق في أحوال معینة منھا زنا الزوجة وخیانتھا لزوجھا، ولكن 

 رمون على المطلق والمطلقة أن ینعما بحیاة جدیدة في ظل الزواج .یح
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ومن الطوائف البروستانتنیة ، نجد اإلنجیلیة األسقفیة العربیة التي " ال تجیز 

ولكنھا في بعض الحاالت التي یتعذر  )1(الطالق وال تسمح بزواج المطلق "

بین الزوجین تكتفي بالتفریق بین الزوجین في  معھا استمرار الحیاة الزوجیة

,  )2(المسكن والمضجع مؤقتا أو بشكل دائم , دون انحالل الرابطة الزوجیة "

فعندھم الزواج ھو " اقتران رجل واحد بامرأة واحدة اقترانا شرعیا مدة حیاة 

  . )3(الزوجین "

من  32" في المادة وعند طائفة االدفنتست السبتین البروستانتنیة نجد           

القانون على انھ یطلق احد الزوجین اآلخر إذا ثبت علیھ فعل الزنى وطلب 

  .)4(الزوج اآلخر الطالق من المحكمة "

التي نصت على انھ " یفسخ الزواج بطلب احد  29وعندھم حسب المادة 

, وھنا ال نجد فرق بین الطالق  )5(الزوجین وحكم المحكمة في حاالت معینة"

  خ , فكالھما طالق .والفس

وتتلخص الحاالت التي تسمح بالفسخ , عند محاولة قتل احد الزوجین للزوج 

اآلخر مع إثبات ذلك بالمحاكم المختصة, و عند غیاب أحد الزوجین لمدة خمس 

سنوات على األقل , وعند انقطع الزوجین عن بعضھما في المعاشرة لمدة ال 

جر أحد الزوجین الزوج اآلخر لمدة تقل على خمس سنوات , وفي حالة إذا ھ

  . تزید عن خمس سنوات

ومما سبق یتبن أن الدیانة المسیحیة تختلف في أحكام الطالق باختالف الطوائف 

وأن األصل عندھم أن الطالق ال یتم إال في حالة الزنا وھو محرم , 

ونظرا  , 

للمشاكل الناجمة عن تحریم الطالق و احتكاك بعض الطوائف بتشریعات أخرى , 

بحثوا عن حلول لمشاكل مستعصیة واجھتھا األسرة باستمرار ما یسمى بالزواج 

  األبدي . 
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مجتمع متعدد والطوائف والثقافات  المجتمع الھندي ھو: الطالق في الھنــد  )5- 2

واألعراق ,وسادت في الھند عدة دیانات منھا البراھمة والبوذیة وشریعة مانو,  و المرأة 

في ھذا المجتمع كأغلب المجتمعات والحضارات مسلوبة الحقوق ، فلم یكن للمرأة عند 

یھا، و لم یكن الھنود في " شریعة مانو أي حق من الحقوق، وھي خادمة فقط لزوجھا أو أب

یعود إلى زوجھا أو إلى أبیھا، أو إلى  لھا حق الملكیة و ال التصرف, إذ كل ما تملكھ

حیة ودفنوھا معھ.... و ھذا مستمر حتى اآلن بین  ولدھا، وكانت إذا مات زوجھا أحرقوھا

, " فالمرأة مطالبة بالخالص والوفاء لزوجھا لدرجة انھ إذا مات أنھت حیاتھا )1(وآخر حین

وفي الھند القدیمة حظر الھندوس الطالق  )2(ألجلھ ودخلت في محرفة راضیة فخورة "

للدفاع عن حقوق المرأة , وقضت التشریعات عندھم " بأنھ ال یحق للرجل أن یطلق امرأتھ 

بعد استكمال إجراءات الزواج , كما ال یمكن للمرأة أن تتزوج مرة ثانیة في حالة انفصالھا 

, فعاش الكثیر من األسر في عذاب دائم لعدم تالئم الزوجة مع  )3(عن زوجھا األول "

الزوج , وألسباب كثیرة حولت األسرة إلى سجن أبدي للزوجین , وصار االنتحار حال 

لكثیر من ھذه الوضعیات , ورغم أن القانون الھندي الحالي یبیح للمرأة أن تنفصل عن 

 )4(ا من الناحیة العملیة بالتقالید الموروثة "زوجھا " إال أن المجتمع الھندوسي مازال متشبث

, وعند )5(, أما عند البراھمة " فالمرأة المتزوجة عندھم ستبقى زوجة لرجلھا إلى األبد "

  البوذیین الطالق مسموح بھ وھو بید الرجل أو یتم باتفاق الطرفین . 

عات , الطالق في المجتمع الیاباني موجود ككل المجتم:  الطالق في الیابان )6- 2

,ورغم ما یتمیز بھ البیت الیاباني رغم ما تتمتع بھ المرأة الیابانیة من حسن معاملة لزوجھا 

, والطالق في من شدة وصرامة من ناحیة االھتمام باآلداب العامة واألخالق الفاضلة 

  : )6(الیابان كثیر الوقوع وأھم أسبابھ تتلخص فیما یلي 

في عدم اإلنجاب , كان من حق الزوج أن  العقم : فإذا كانت الزوجة ھي السبب - 1

  یطلقھا .

 كثرة الكالم : فكثرة كالم المرأة ھو سبب من األسباب الموجبة للطالق . - 2

وھناك الطالق بال سبب : فالزوج إن خطر ببالھ طالق زوجتھ وقرر ذلك فال  - 3

یحتاج لسبب حتى یعلل بھ فعلتھ , ویحصل على ما یرید بمجرد توقیعھ على سجل 

 ودفعھ رسوما محددة .خاص , 
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 لمرأة المطلقة في الیابانات الطالق , و تعاني الیابان اآلن من ارتفاع معدالو 

 ,  تتقاضى راتبًا كبیرًا من الحكومة لرعایة أطفالھا , ورغم أن ایجابیة ھذا الراتب

 فقیرا . , خاصة إذا كان الزوج إال انھ یشجع المرأة على الطالق
 

 : الطالق في دول أوربیة )7- 2

كان الطالق في فرنسا محرما في عصر  الطالق في فرنسا : 1- )2-7     

 20, فتغیر قانون الطالق في  1789اإلقطاع وفي القانون القدیم  حتى جاءت ثورة 

, وجاء في األسباب الموجبة لھذا )1(, وأصبح  للزوجین  حق الطالق1792سبتمبر 

القانون : أن الرغبة في الطالق تنبعث من الحریة الشخصیة , وان ارتباط الزوجین مع 

فقدان الحریة  ,  فالطالق صار ممكن إما بسبب كالزنا عدم انحالل رابطة الزوجیة معناه 

أو سوء المعاملة , أو العقوبة  أو الجنون , أو الغیاب الطویل , وإما برضا الزوجین 

الذي وضع فیھ القانون المدني الفرنسي , الذي " وقف موقفا  1804المتبادل , وفي عام 

الطالق إلى ابعد مدى وبین  وسطا بین ما ذھبت إلیھ التشریعات الثوریة من إباحة

,  )2(التشریعات الكنسیة التي تحرم الطالق , فأجاز الطالق بحكم القاضي في حاالت "

وأصبح الطالق ال یمكن إیقاعھ إال عن طریق القضاء وألسباب معینة محصورة بالزنا 

 عادت الملكیة إلى 1814وسوء المعاملة و اإلھانة البالغة وصدور العقوبة . وفي عام 

فرنسا , التي أعلنت في دستورھا أن المذھب الكاثولیكي ھو مذھب الدولة وحرم الطالق 

  . 1816في قانون 

  م أجیز الطالق من جدید . 1886وفي سنة 

 : )3(وأسباب الطالق الحالیة في القانون الفرنسي ھي

لآلخر سوء معاملة احد الزوجین  –الحكم على احدھما بعقوبة شائنة  –زنا أحد الزوجین  -

  بالغة .   إھانةأو تعذیبھ أو أھانتھ 

  . )4(أجاز القانون األلماني الطالق ألسباب معینة: الطالق في ألمانیا   2 -)7- 2         

 . الحكم على احد الزوجین بالزنا  

 . اعتداء احد الزوجین على حیاة اآلخر  

 . ھجر احد الزوجین اآلخر عن سوء قصد 

 واستمر ھذا المرض مدة ثالثة أعوام , مع انعدام  إصابة احد الزوجین بمرض عقلي

 . األمل في الشفاء
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لكل ألف حالة ) 3بریطانیا كان معدل الطالق ( الطالق في بریطانیا :     3-)2-7    

) حالة 12م إلى (1980وقد وصلت ھذه النسبة عام ·  م1960زواج وھذا في عام 

م نجد أنھ یتم في بریطانیا حالة طالق  2002، وفي نھایة عام  طالق لكل ألف زواج

ولقد أصبح الطالق في بریطانیا كبقیة المجتمعات ج , من كل ثالث حاالت زوا

سھولة حیث أصبح ال یشترط إثبات قسوة أو خیانة الصناعیة في العصر الحدیث أكثر 

أحد الطرفین للحصول على الطالق (كما كان في الماضي ال یسمح بالطالق إال في 

، وأصبح الطالق ال یستدعي أكثر من إبداء عدم الرغبة في استمرار الحیاة  حالة الزنا)

  . )1(راآلخمع الطرف 

  : )2(یلي  ماتتلخص فی أسباب الطالق في بریطانیا  وكانت

  یجوز للزوج طلب التطلیق إذا ارتكبت زوجتھ فعل الزنا أثناء الزوجیة .  - 1         

یحق للزوجة أن تطلب حل رابطة الزواج إذا ثبت للمحكمة أن زوجھا أثناء  - 2

أو زواجھ بأخرى  , أو ارتكابھ لفعل  -قام بفعل الزنا مع أحد محارمھ   –زواجھ 

  معاملة الزوجة .االغتصاب  , أو إساءة 

" كان الطالق معروفا لدى العرب في  :الطالق عند العرب في الجاھلیة   )8- 2

, فقد كانت  )4(,و" كان یقع على النساء منھ ظلم كثیر" )3(الجاھلیة بأنظمة مختلفة "

المرأة مسلوبة الحقوق األساسیة , فھي  متاع من األمتعة التي یمتلكونھا ، یتصرفون 

فیھا كیف شاءوا , ومخلوق للمتعة والخدمة وإنجاب األطفال , فإذا رغب الرجل عنھا 

أو سخط علیھا أو مال إلى غیرھا أھملھا وتركھا معلقة , فقد " كان أھل الجاھلیة 

. و من صور ظلم المرأة في الجاھلیة )5(الظھار اإلیالء والطالق"یطلقون بثالث : 

اإلیالء حیث كان صورة من صور الطالق یتم بھ تعلیق المرأة , " حیث كان للرجل 

في الجاھلیة أن یمتنع بالیمین عن قرب زوجتھ , وكان الرجل یحلف على أال یمس 

ر بھا فتكون معلقة فال تعامل زوجتھ السنة والسنتین بل و أكثر من ذلك , یقصد اإلضرا

  ,  )6(معاملة الزوجة وال ھي مطلقة , بینما یستمتع ھو بزوجاتھ األخریات"
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وكان الطالق مباحا بدون مبرر وال سبب فقد " كان للعرب في الجاھلیة طالق 

ومراجعة في العدة , ولم یكن للطالق حد وال عدد فان كان لمغاضبة عارضة عاد 

الرجل فراجع واستقامت عشرتھ , وإن كان لمضارة المرأة راجع قبل انقضاء العدة 

ستأنف طالقا ثم یعود إلى ذلك المرة بعد المرة أو یفيء ویسكن غضبھ , فكانت وا

فعن أم المؤمنین  . )1(المرأة ألعوبة بید الرجل یضارھا بالطالق ما شاء أن یضارھا

عائشة أنھا قالت " كان الرجل یطلق امرأتھ ما شاء أن یطلقھا وھي امرأتھ إذا راجعھا 

. من صور الطالق في الجاھلیة أیضا ما  )2(مرة أو أكثر"وھي في العدة وإن طلقھا مئة 

یعرف بالظھار , و الظِّھار من العادات الجاھلیة التي حاربھا اإلسالم , وھو أن العرب 

: (أنِت عليَّ كظھر ُأمي) , وقع  في الجاھلیة كانت ترى أّن الرجل إذا قال لزوجتھ

وكان ینطوي ھذا الحكم على ظلٍم  الطالق و َحُرَمت علیھ أبدًا ولكن دون أن تسرح ،

كبیر للمرأة ، إذ أن الظھار كان انفصال بین الزوجین ال تسرَّح فیھ المطلقة  لتتزّوج 

" فأرخص اهللا لھذه األمة وجعل فیھ كفارة ، ولم یجعلھ طالقا كما كانوا . من رجٍل آخر

  .  )3("یعتمدونھ في جاھلیتھم

جاھلي كان سیئا للغایة , فھي محرومة من فالوضع االجتماعي  للمرأة في العصر ال

أنواع  ، وال تلق أي نوع من كثیر من حقوقھا األساسیة ، ولیس لھا على زوجھا أي حق

, وكان الرجل أحیانا عند بعض العرب  االحترام والتقدیر  باستثناء األم المنجبة للرجال

تزوج إال بأذنھ ، فیأتي ال ت ینكح المرأة الشریفة وإذا لم یتوافق معھا، فارقھا على أن

بالشھود لیكتب ذلك علیھا فال تتزوج إال بإذنھ ، فإذا جاءھا من یطلب زواجھا ورضیت 

، صار لزاما علیھا أن تفتدي نفسھا من األول بما یرضیھ وإال عضلھا , ویعرف  بھ

، إذا طلبت ذلك ورغب  : بأنھ "منع المرأة من التزویج بكفئھا العضل عند ابن قدامة

وعرفت القبائل العربیة عادات مختلفة في الزواج  , )4("واحد منھما في صاحبھكل 

والطالق فكان " الطالق لدى بعض القبائل من حق الزوجة تطلق زوجھا متى شاءت 

")5(. 
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 : الطــالق في اإلسـالم )9- 2

أباحت الشریعة اإلسالمیة الطالق، ولكنھا جعلتھ :  مشروعیة الطالق  1- )2-9        

أبغض  قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: " إن منأبغض الحالل إلى اهللا عز وجل، 

عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال : "  علي , وعن )1(تعالى الطالق"الحالل إلى اهللا 

  . )2( فإن الطالق یھتز منھ العرش" , تزوجوا وال تطلقوا 

لقد " وضعت الشریعة اإلسالمیة الغراء قیودا عدیدة في سبیل الطالق حتى ینحصر في و 

وكراھتھ معلومة , ألن استقرار الحیاة الزوجیة غایة من  أضیق نطاق مستطاع"

الغایات التي یحرص علیھا اإلسالم , فالزواج في اإلسالم میثاق غلیظ , وال ینبغي اإلخالل 

بھا , وال التھوین من شأنھا . وكل أمر من شأنھ أن یوھن من ھده الصلة , ویضعف من 

  . )4(شأنھا , فھو بغیض إلى اإلسالم

شریعة الوصول إلى الطالق یمر عبر خطوات و مراحل زمنیة , حتى ال یحدث وجعلت ال

ضرر نتیجة االستعجال والتھور ویكون فرصة للتفكیر والمراجعة ، ورغم أن الشریعة 

تسعى للحد من الطالق وجعلتھ من ابغض الحالل إلى اهللا ولكنھا لم تحرمھ لحاجة الرجل 

مشروعیتھ قد وردت في عدة نصوص  الدلیل على و أو المرأة إلیھ في كثیر من األوقات،

 :من الكتاب والسنة وإجماع األمة ومن ھذه النصوص 

  ما جاء في الكتاب من قولھ سبحانھ وتعالى : 

َوَمتُِّعوُھنَّ َأْو َتْفِرُضوا َلُھنَّ َفِریَضًة  ُجَناَح َعَلْیُكْم ِإْن َطلَّْقُتُم النَِّساَء َما َلْم َتَمسُّوُھنَّ ال " -  1

  )5(َعَلى اْلُمْحِسِنیَن" َقَدُرُه َوَعَلى اْلُمْقِتِر َقَدُرُه َمَتاعًا ِباْلَمْعُروِف َحّقًا َعَلى اْلُموِسِع

َواتَُّقوا اللََّھ ِلِعدَِّتِھنَّ َوَأْحُصوا اْلِعدََّة  َأیَُّھا النَِّبيُّ ِإَذا َطلَّْقُتُم النَِّساَء َفَطلُِّقوُھنَّ َیا" وقولھ تعالى : - 2

ِبَفاِحَشٍة ُمَبیَِّنٍة َوِتْلَك ُحُدوُد اللَِّھ َوَمْن  ُتْخِرُجوُھنَّ ِمْن ُبُیوِتِھنَّ َوَلا َیْخُرْجَن ِإلَّا َأْن َیْأِتیَن َربَُّكْم َلا

   .)6("ِلَك َامَراُیْحِدُث َبْعَد َذ ُحُدوَد اللَِّھ َفَقْد َظَلَم َنْفَسُھ َلا َتْدِري َلَعلَّ اللََّھ َیَتَعدَّ

 َأَجَلُھنَّ َفَأْمِسُكوُھنَّ ِبَمْعُروٍف َأْو َسرُِّحوُھنَّ َطلَّْقُتُم النََّساء َفَبَلْغَن " َوِإَذاوقولھ تعالى: - 3

َتتَِّخُذَوْا آَیاِت الّلِھ َظَلَم َنْفَسُھ َوَال  َفَقْد ِضَرارًا لََّتْعَتُدوْا َوَمن َیْفَعْل َذِلَك َوَال ُتْمِسُكوُھنَّ ِبَمْعُروٍف

 اْلِكَتاِب َواْلِحْكَمِة َیِعُظُكم بِھ َواتَُّقوْا الّلَھ مَِّن َواْذُكُروْا ِنْعَمَت الّلِھ َعَلْیُكْم َوَما َأنَزَل َعَلْیُكْم ُھُزوًا

  .) 7(َشْيٍء َعِلیم" َأنَّ الّلَھ ِبُكلِّ َواْعَلُموْا
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 َتَمسُّوُھنَّ َطلَّْقُتُموُھنَّ ِمن َقْبِل َأن َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناِت ُثمَّ الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا َأیَُّھا َیاوقولھ تعالى:"  - 4

  )1(َجِمیال" َسَراحًا َوَسرُِّحوُھنََّفَمتُِّعوُھنَّ  ِمْن ِعدٍَّة َتْعَتدُّوَنَھا َفَما َلُكْم َعَلْیِھنَّ

َأْو َتْسِریٌح ِبِإْحَساٍن َوال  في قولھ سبحانھ و تعالى : " الطَّالُق َمرََّتاِن َفإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف و - 5

اللَِّھ َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ ُیِقیَما  آَتْیُتُموُھنَّ َشْیًئا ِإَال َأْن َیَخاَفا َأالَّ ُیِقیَما ُحُدوَد َیِحلُّ َلُكْم َأْن َتْأُخُذوا ِممَّا

َتْعَتُدوَھا َوَمْن َیَتَعدَّ ُحُدوَد اللَِّھ  َعَلْیِھَما ِفیَما اْفَتَدْت ِبِھ ِتْلَك ُحُدوُد اللَِّھ َفال ُحُدوَد اللَِّھ َفال ُجَناَح

  .)2(الظَّاِلُموَن" َفُأْوَلِئَك ُھْم

  وأما النصوص التي ھي من السنة :

ِد اللَِّھ ْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّھ َعْنُھَما (َأنَُّھ َطلََّق اْمَرَأَتُھ َوِھَي َحاِئٌض َعَلى َعْھِد َرُسوِل َعْن َعْب - 1

َعْن َذِلَك اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَسَأَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم 

 ُثمَّ َل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ُمْرُه َفْلُیَراِجْعَھا ُثمَّ ِلُیْمِسْكَھا َحتَّى َتْطُھَر ُثمَّ َتِحیَضَفَقا

ُھ َأْن ُتَطلََّق َتْطُھَر ُثمَّ ِإْن َشاَء َأْمَسَك َبْعُد َوِإْن َشاَء َطلََّق َقْبَل َأْن َیَمسَّ َفِتْلَك اْلِعدَُّة الَِّتي َأَمَر اللَّ

  . )3(َلَھا النَِّساُء )

 ثم راجعھا. رواه حفصة عمر بن الخطاب : أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم طلق " عن - 2

  .)4("وابن ماجھ والنسائي أبو داود

كان تحتي امرأة أحبھا وكان أبي یكرھھا ، فأمرني أن أطلقھا  : قال ابن عمر وعن - 3

 { طلق امرأتك عبد اهللا بن عمر ي صلى اهللا علیھ وسلم فقال : یافأبیت ، فذكر ذلك للنب

   .)5( الترمذي وصححھ النسائي رواه الخمسة إال

عن  لقیط بن صبرة قال: یا رسول اهللا أن لي امرأة فذكر من طول لسانھا وإیذائھا فقال  - 4

قال یا رسول اهللا أنھا ذات صحبة وولد قال فامسكھا وأمرھا فان یكن فیھا خیر  طلقھا

  . )6(فستفعل"

لما أدخلت على رسول اهللا صلى اهللا علیھ  الجون رضي اهللا عنھا أن ابنة عائشة عن - 5

 . )7("لقد عذت بعظیم الحقي بأھلك ودنا منھا قالت أعوذ باهللا منك فقال لھاوسلم 
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  : الحكمة من الطالق      2- )2-9        
أحیانا تتأذي المرأة ببقائھا مع الرجل ، أو یتأذي الرجل منھا ، أو لغیر ذلك من           

، ولم یحجر علیھم بالتضییق والمشقة  فكان من رحمة اهللا وحكمتھ  أن أباحھ لعباده المقاصد

كره الرجل زوجتھ ولم یتحمل الصبر فال باس أن یطلقھا بعد الخطوات الشرعیة وفق فإذا 

, " وأجمع الناس على جواز الطالق  الكتاب والسنة, وأن یتقید بحدود اهللا، وال یتعداھا

، فإنھ ربما فسدت الحال بین الزوجین، فیصیر بقاء النكاح مفسدة  والعبرة دالة على جوازه

،  ، مع سوء العشرة ، وحبس المرأة بإلزام الزوج النفقة والسكن ، وضررا مجردا محضة

، لتزول المفسدة  ، فاقتضى ذلك شرع ما یزیل النكاح والخصومة الدائمة من غیر فائدة

  .)1( الحاصلة منھ

، یتعذر معھ استمرارھا وبعد أن تفشل  أي عندما تصل الحیاة الزوجیة إلى طریق مسدود

بح اإلبقاء على الحیاة الزوجیة شاقًا وعسیرًا بحیث ال تتحقق ، ویص جمیع وسائل العالج

معھ المودة والرحمة بین الزوجین , التي ھي أھم  مقاصد الزواج ، فإذا انعدمت المودة 

یأتي الطالق نعمة من اهللا، لیتخلص بھ  وذھبت الرحمة اللتان ھما أساس السعادة الزوجیة ,

، ولیستبدل  تترتب على بقاء حیاة كریھة بغیضة الزوجان من المفاسد واألضرار التي قد

كل منھما بزوجھ زوجًا آخر قد یأتلف معھ ویتبادل معھ المودة والرحمة , " ألنھ لو ألزم 

الزوجان بالبقاء بھذه العالقة الزوجیة التي ال تتوفر فیھا المحبة , وال یتحقق معھا التعاون 

ت الزوجیة , ألكلت الضغینة قلبیھما , ولكاد على شئون الحیاة , والقیام بالحقوق والواجبا

كل منھما لصاحبھ , وسعى للخالص منھ بكل الوسائل , وقد یكون ذلك سببا في انحراف 

  . )2(كل منھما , ومنفذا لكثیر من الشرور واآلثام "

 : )3(ق تقریر مبدأ الطال ومن ُوجوه الِحْكمة في

وطلب النسل مشروع وھو الھدف األول من  والرجل یرید نسًلا، قد تكون الزوجة عقیًما - 1

الزوجة بأن َیُضمَّ إلیھا أخرى. أو ال یستطیع ھو أن ُیْنِفق على  الزواج، وال َتْرَضى

قد یكون بالزوج عیب یمنع من ُوجود النسل، وھي تَتَوقَّ إلشباع غریزة  زوجتین، وبالِمْثل

 ق.سبیل إال الطال األمومة، فال

  .  ض ُمعٍد ُیِحیل الحیاة إلى متاعب وآالم، فیكون العالج بالطالقبأحدھما مَر وقد یكون - 2

، وقد تكون ھي  النصح ـ وقد یكون الزوج سیئ الِعْشرة َخِشن المعاملة ال ُیجدي معھ3

  كذلك فال َمَفرَّ من الفراق.

  

  
----------------------------------------------------------------------------------------------  

  
  .277ابن قدامة , مرجع سابق , ص -3
   10, ص 2000, الریاض ,  2, دار طویق للنشر واإلشھار, ط أسرار في حیاة المطلقاتبثینة السید العراقي ,  -4
على الساعة  15/11/2010, تاریخ الصفح :   http://www.islamonline.net على جاد الحق , الشیخ جاد الحق -1
 :14:56.   



    

، والواقع ُیَقرِّر أن  البد منھ وقد تكون ھناك أسباب أخرى منھ أو منھا فیكون الطالق أمًرا

المرأة إذا لم یكن لھا َمْوِرد رزق  على ، فلھ أثُره للطالق َمضارَّ بجوار ما فیھ من منافَع

، ولھ أثره على الرجل في َتَحمُّل َتِبعاتھ  شریفة تعتمد علیھ وُیْخَشى أن تسُلك مسالك غیر

تعیش معھ إذا كان الطالق بسببھ، كما یتضرر بھ األوالد  المالیة والنفسیة إذا لم َیِجد َمن

، فإما أن یعیشوا تحت رعایة زوج  نالصحیحة في كَنف الوالدی الذین ال َیِجدون الرعایة

،  ، وإما أن َیَتَشرَّدوا فال یجدوا ما َیْحِمیھم من االنحراف أبیھم أمھم أو تحت رعایة زوجة

  ع .على المجتم وفي ذلك كلھ ضرر

  : حكمة جعل الطالق بید الرجل      3- )2-9        

إن اهللا سبحانھ وتعالى قد " جعل الطالق في ید الرجل , وھذا ال ینقص من شأن           

المرأة , ألن الرجل أكثر إدراكا وتقدیرا لعواقب ھذا األمر , وأقدر على ضبط أعصابھ , 

  .        )1(وكبح جماح عاطفتھ حال الغضب والثورة "

ألن اهللا جعل لھ القوامة على المرأة بسبب وجعل اهللا سبحانھ وتعالى الطالق  بید الرجل ، 

مواھبھ وبما كلف بھ من دفع المھر لھا واإلنفاق علیھا، قال تعالى { الرجال قوامون على 

ومن لوازم ھذا أن . )2(النساء بما فَضل اهللا بعضھم على بعض وبما أنفقوا من أموالھم"

لى:" یا أیھا الذین آمنوا إذا تكون العصمة بیده، إن شاء أمسك وإن شاء طلق . ولقولھ تعا

, وقولھ: " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلھن فامسكوھن  )3(نكحتم لمؤمنات ثم طلقتموھن"

, "حیث جعل اهللا الطالق لمن ینكح ، إن شاء أمسك  )4(بمعروف أو سرحوھن بمعروف"

 وإن شاء طلق . وألن الرجل أعقل من المرأة وأضبط لعواطفھ وأدرى بالتبعات التي

  . )5(تترتب على الطالق، بخالف المرأة "

أما المرأة فقد خلقھا اهللا "بطباع وغرائز تجعلھا أشد تأثرا , وأسرع انقیادا للعاطفة , ولو 

وضع الطالق بیدھا لكانت الحیاة األسریة مھددة باالنھیار بین لحظة وأخرى , كما أ، 

كما یضیع علیھ ما دفعھ من مھر , للطالق تبعات مالیة یلزم بھا الزوج من نفقة وصداق , 

, یضاف إلى ذلك أن من أسباب الطالق ما ال یصح إعالنھ حرصًا على كیان  )6(وما أنفقھ"

، وأقدر على كتمان تلك  األسرة وسمعة أفرادھا ومستقبلھم ، والزوج أحرص على الزوجة

  . ، وفي كتمانھا ما یساعد على بناء جدید لألسرة یصلح ما حدث األسباب
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ومع أن اإلسالم وضع الطالق بید الرجل , إال أنھ یحق للمرأة أن تطلب الطالق ,           

  أو فسخ النكاح في عدة حاالت منھا : 

اإلعسار بالنفقة : "كان الحسن البصري یرى أن الرجل إذا منع زوجتھ النفقة لعسرتھ  - 1

ن حدیث أبي ھریرة و" م . )1(" وعدم ملكھ ما ینفق , فالمرأة مخیرة بین الصبر علیھ وفراقھ

  .)2(, إذا أرادت الزوجة ذلك قال : یفرق بینھما "  –في الرجل ال یجد ما ینفق على أھلھ  –

ب :" وقد اختلف العلماء في فسخ النكاح  بالعیوب  , فذھب أكثر األمة إلى التطلیق للعی -2 

ضي یؤجلھ سنة فإذا زوجت المرأة رجال فوجدتھ عنینا ال یصل إلى النساء فإن القاثبوتھ , 

من حین رفعھا الدعوى إلیھ , فإن وصل إلیھا و إال فرق القاضي بینھما إن طلبت المرأة 

إن تزوجت المرأة , و )4(و" قضى عمر رضي اهللا عنھ في العنین أن یؤجل سنة " .)3("ذلك 

 .  )5(رجال فظھر لھا أنھ عقیم , فإنھا تخیر بین اإلبقاء على الزوجیة أو طلب الطالق

فقد الزوج : إذا فقد الزوج فإن للمرأة حق رفع األمر إلى القاضي طالبة الطالق وعندئذ  - 3

قال مالك وأحمد وإسحق: بعد أربع سنوات یأمر  فقد " . )6( یؤجلھا القاضي أربع سنین

الحاكم ولي الزوج بطالقھا وھذا أحد قولي الشافعي: وھذا ما نرجحھ قیاسا على الفسخ 

  . ) 7(ة "للعنة والعیب والنفق

: و اإلیالء لغة یعني الحلف , وشرعا : االمتناع من وطء  التطلیق لإلیالء والھجر - 4

 والمقصود أن یحلف الزوج على ترك مباشرة زوجتھ أبدا، أو مدة تزید عنالزوجة , 

أربعة أشھر، فإذا طلبت الزوجة حقھا  ُأِمَر الزوج بذلك ، و أمھل أربعة أشھر، فإن 

ِللَِّذیَن ُیْؤُلوَن ِمْن  ﴿: تعالى كفارة یمین، وإن امتنع ألزم علیھ الطالق , لقولھاستجاب  كفَّر 

َوِإْن َعَزُموا الطََّلاَق َفِإنَّ اللََّھ  ِنَساِئِھْم َتَربُُّص َأْرَبَعِة َأْشُھٍر َفِإْن َفاُءوا َفِإنَّ اللََّھ َغُفوٌر َرِحیٌم

  .)9(جتھ , یجوز للزوجة طلب الطالق"," فإذا ھجر الزوج زو) 8( ﴾ َسِمیٌع َعِلیٌم

التطلیق للضرر: قد یكون الضرر صادر عن الزوج بإیذاء الزوج زوجتھ بالقول أو  - 5

وقد یكون بسبب غیابھ ا , بالفعل إیذاء ال یلیق بمثلھا بما ال یستطاع معھ دوام العشرة بینھم

فالضرر قد یكون أو ھجرتھ أو مرضھ , والضرر تدخل ضمنھ كل األسباب السابقة . 

  صادر عن الزوج , أو ناتج عن غیابھ أو سجنھ أو مرضھ .
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" ومن ناحیة أخرى , نجد أن المرأة إنسان مثل الرجل لھا من العواطف والمشاعر مثلما 

للرجل , فإذا رأت في زوجھا عما لو رآه ھو فیھا طلقھا , فكان من سماحة اإلسالم أن جعل 

  . )1(لھا مثل ذلك " 

  

الزوج لھ الحق في تطلیق زوجتھ ثالث مرات حسب :  أنواع الطالق       4-)2-9       

ما جاء في أحكام الشریعة اإلسالمیة ، و قسم العلماء الطالق إما لآلثار المترتبة علیھ أو 

لطالق إلى على أساس مشروعیتھ , فبالنسبة للتقسیم على أساس  اآلثار المترتبة فقد قسم ا

 نوعین: الطالق الرجعي , الطالق البائن 

الزوج الذي سبق و  فھو الطالق الذي یستطیع فیھ :/لطالق الرجعـي  1-أ                     

عصمتھ قبل انتھاء عدتھا دون حاجة إلى  أن دخل بزوجتھ دخوال حقیقیا , إعادة زوجتھ إلى

تستأنف الحیاة الزوجیة بینھما دون  حیثعقد جدید رضیة بذلك اإلرجاع أم لم ترض , 

یفصل  الطالق مرتین ، أما في المرة الثالثة فإن حاجة إلى عقد جدید ویمكن أن یتكرر ھذا

" وقد أجمع العلماء على أن الزوج یملك رجعة زوجتھ في ,  العالقة الزوجیة حاال ونھائیا

مصداقا   )2(ق الرجعي ما دامت في العدة من غیر اعتبار رضاھا ورضا ولیھا " الطال

. وتكون المراجعة بالفعل أو القول ، فتكون  )3((وبعولتھن أحق بردھن) لقولھ  تعالى : 

بالجماع أو دواعیھ أو مقدماتھ ، كما تكون بكلمة راجعتك أو أرجعتك , ویمكن أن یتكرر 

فإن ھذا التطلیقة الثالثة تفصل  ا  و إن وقع الطالق للمرة الثالثةھذا مرتین إن أرادوا إصالح

برجل آخر. وكل  ھ إال إذا تزوجتالعالقة الزوجیة نھائیا، وتصبح الزوجة محرمة علی

 الطالق قبل الدخول ، الخلع ، الطالق طالق ھو رجعي إال في حاالت معدودات وھي

رة العدة ھي فترة الرجعة أي زمن المكمل للثالث والطالق باالتفاق والطالق المملك . وفت

محدد یمكن للرجل إرجاع زوجتھ خاللھ وھذه العدة أوجبھا اهللا سبحانھ وتعالى لحكم أرادھا 

ومنھا أن " تكون للرجل مھلة یتروى فیھا , ویطیل التفكیر , ویراجع نفسھ , ویدیر الرأي 

أنھ تعجل ھذا العالج  في رأسھ, فلعلھ أن یشك في صواب فعلتھ , ثم یعود إلى رأیھ  فیرى

  . )4(الحاسم "
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الطالق البائن ھو الذي ال یمكن للزوج بعده  إعادة :  ــن/الطالق البائ 2-أ                     

وإنما یحتاج األمر إلى عقد زواج جدید، فالمرأة المطلقة طالقا الرجعة ،  مطلقتھ عن طریق

بعقد زواج جدید،  تصبح أجنبیة عن الرجل الذي طلقھا، بحیث ال یستطیع أن یردھا إال بائنا

بل قد ال یستطیع استردادھا إال إذا توفرت بعض الشروط الخاصة كما ھو الشأن في 

  :قسمینالمطلقة ثالث، و ینقسم الطالق البائن إلى 
الطالق البائن بینونة صغرى: و(ھو أن یطلقھا واحدة أو اثنتین یحق لھ  -1- 2-أ

إرجاعھا إلى عصمة الزوجیة معھا ثم ال یرجعھا بل یتركھا حتى تمضي عدتھا , أو 

, وھنا ال یستطیع المطلق  )1(یطلقھا واحدة ال یحق لھ إرجاعھا معھا إال بعقد جدید )

بعقد ومھر جدیدین , أي بعقد زواج جدید للمرة الثانیة إعادة مطلقتھ إال برضاھا و

  یكون بائنا متى انتھت العدة دون مراجعة الزوجة الطالقأو الثالثة. ف

  ویكون الطالق بائنا بینونة صغرى في أربع حاالت :

عالى : " یا أیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا َنَكْحُتُم حیث جاء في قولھ َت : ل الطالق قبل الدخو -

.  )2(َھا" َعَلْیِھنَّ ِمْن ِعدٍَّة َتْعَتدُّوَن َطلَّْقُتُموُھنَّ ِمْن َقْبِل َأْن َتَمسُّوُھنَّ َفَما َلُكْم اْلُمْؤِمَناِت ُثمَّ

إذا طلق الزوج زوجتھ قبـل البنـاء بھا والدخول بھا فھو طالق بائن , الن المطلقة 

  لیس علیھا عدة .

الطالق بعوض تؤدیھ الزوجة (الخلع) : فمن طلق زوجتھ ولو بعد الدخول بھا  -

الزوجة افتدت نفسھا ، " كانت  إلیھ أي أن دخوال حقیقیا نظیر مبلغ من المال تدفعھ

ة  بھ بائنا تملك أمر نفسھا , ولیس للرجل علیھا حق المراجعة إال بعقد جدید المرأ

 . ل وراء دفعھا للما , فلو كان رجعیا لم تكن ھناك فائدة للزوجة من )3(واتفاق آخر"

ھو حق للمرأة في التخلص من الزواج , " وقال ابن رشد : جعل الخلع بید  والخلع

  .)4(المرأة إذا فركت الرجل "

انتھاء عدة المرأة من الطالق األول أو الثاني دون أن تكون ھناك رجعة ممن  -

 , فالمرأة تبین )5(الرجعة بعد انقضاء العدة " طلقھا أثناء فترة العدة , " فال تصح

  بانقضاء عدة الطالق الرجعي .

فإذا ملك الزوج زوجتھ أمر طالق نفسھا , وھناك من أضاف الطالق المملك 

فھنا یكون الطالق  بائنا , وال رجوع  للرابطة الزوجیة إال بعقد  ا ,فطلقت نفسھ

  زواج جدید وبشروط جدیدة .
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: (وھو الطالق المتمم للثالث , وال یحق  الطالق البائن بینونة كبرى -  2- 2-أ

, أي أن الطالق وقع للمرة الثالثة  )1(للزوج إرجاعھا بعده حتى تنكح زوجا غیره )

 حیث یحرم على الرجل إعادة مطلقتھ إال بعد أن تتزوج برجل آخر زواجا صحیحا

:  ىویدخل بھا دخوال حقیقیا، وینتھي زواجھ منھا بطالق أو موت , قال اهللا تعال

, فعندئذ یحق لھا الزواج بطلیقھا األول بعد  )2(من بعد حتى تنكح زوجا غیره )(

  إكمال وانقضاء فترة العدة . 

 فما ھي إذن الحاالت التي یكون فیھا الطالق رجعیا أو بائنا؟

الطالق عند المالكیة رجعیا إال ن : حاالت الطالق الرجعي وحاالت الطالق البائ 

فِإْن َطلََّقَھا َفَلا َتِحلُّ َلُھ ِمْن َبْعُد َحتَّى ث : " طالق المكمل للثالال-أث : في حاالت ثال

وھو الذي یقع بعد طلقتین كل واحدة مستقلة عن األخرى .  )3( َتْنِكَح َزْوًجا َغْیَرُه"

بائنا، تفرضھ الجدیة، والشعور بالمسؤولیة في فصم العالقة  واعتباره طالقا

كثیر ما یحدث ألسباب عارضة، وفي حالة غضب وتوتر  الزوجیة، فالطالق

أن یترك معھ كدال للتراجع، لذلك قصرت الشریعة  أعصاب، األمر الذي یتطلب

بھما وعاد عنھ مرتین اثنتین ال غیر فإذا لم یتعظ الزوج  اإلسالمیة إمكانیة التراجع

ثالثة حرم من رخصة المراجعة ولزمھ الطالق في لحظة   لتوقیع الطالق مرة

  النطق بالطالق .

للثالث والطالق قبل البناء  ھو رجعي إال المكمل ، فكل طالق صدر عن الزوج

  . والخلع
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  : و قسم الفقھاء الطالق إلى نوعین طبقا لمشروعیتھ             

        

وھو" أن یطلق الزوج زوجتھ في فترة طھر لم :  /طالق السنــــــة1-ب

، أو" أن یطلقھا طاھرا من غیر جماع ، أو حامال قد استبان )1(فیھ"یجامعھا 

, واالبتعاد عن طالق الثالث دفعة واحدة , والتطلیق بطلقة واحدة  )2(حملھا)

فقط  في كل طھر, حتى یعطي الفرصة للتفكیر والتراجع وإصالح األمر 

في  بین كل مرة وأخرى, "وقال جمیع المفسرین: أراد باألمر ھنا الرغبة

القول : التحریض على طالق الواحدة والنھي عن الثالث ,  الرجعة . ومعنى

فإنھ إذا طلق أضر بنفسھ عند الندم على الفراق والرغبة في االرتجاع ، فال 

من طلق امرأتھ  , و" أجمع العلماء على أن)3("یجد عند الرجعة سبیال 

  .  )4(أنھ مطابق للسنة" طاھرا في طھر لم یمسھا فیھ

ویقول اإلمام مالك: " طالق السنة أن یطلق الرجل امرأتھ تطلیقة واحدة 

, و ینھى " أن یطلقھا ثالث تطلیقات عند كل طھر ) 5(طاھرا من غیر جماع"

أي تطلیقة واحدة . )6(طلقة , ولكن تطلیقة واحدة یمھل حتى تنقضي العدة "

  في كل عدة ولیس في كل طھر.

الف طالق السنة سواء كانت المخالفة من ھو ما خ : /طالق البدعــــة2-ب

" یطلقھا في حال الحیض ، أو في طھر جھة الوقت،أو من جھة العدد . كأن 

من جھة الوقت : وھذا مخالف   )7( قد جامعھا فیھ ، وال یدري أحملت أم ال"

أي أن یطلق الرجل زوجتھ المدخول بھا إذا كانت في الحیض، أو النفاس، أو في 

و ما یخالف طالق السنة من جھة العدد, أي أن یطلق طھر جامعھا فیھ . 

كأن یطلقھا ثالثًا الزوج زوجتھ ثالثا بلفظ واحد أو خالل فترة طھر واحد. 

، أو أن یطلقھا بكلمات كأن یقول: أنت : أنت طالق بالثالث بكلمة واحدة، فیقول

   طالق: أنِت طالق: أنِت طالق.
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  سنتعرف  ھنا عن  الطالق في قانون األسرة الجزائري : الطالق في الجزائر   )10 - 2

جاء تعریفھ حسب المادة   تعریف الطالق قانونا : -1)10- 2

  .)1(الطالق ھو حل عقد الزواج  , وأن عقد الزواج یحل بالطالق التي تعتبر أن  48

أو  كیف یتم الطالق : یتم الطالق بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجین , - 2)1- 2

, أو  53بطلب الزوجة للتطلیق لسبب من األسباب الواردة في المادة 

وال یثبت الطالق .  )2( 54ي حسب المادة للخلع مقابل مبلغ مالمطالبتھا 

 48والطالق بالتراضي حسب نص المادة  . إال بحكم بعد محاولة الصلح

، و یتم بناء على طلب مشترك  ,  یتمیز بأنھ یتم بدون خصام ونزاع قا.أ

فالطالق إ) , قا.إ.م. 428في شكل عریضة وحیدة موقعة من الزوجین( م 

اء على الرغبة واإلرادة المشتركة للزوجین ، أو بناء على طلب یكون بن

أحدھما وموافقة الطرف اآلخر . وھو ما یعرف عند الفرنسیین بالطالق 

ویقوم القاضي بمحاولة الصلح بین الزوجین حسب نص  . )3(الظریف

أما بطلب من الزوجة فقد یكون في صورة على أن "  قا.إ.م.إ 431المادة 

من قانون األسرة التي تنص على أنھ " یجوز  54المادة خلع حسب 

فبمقتضاه  ،)4("للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسھا بمقابل مالي

طالقھا،  تعرض الزوجة على زوجھا مبلغا من المال المعلوم مقابل

و یجوز  .وبقبول الزوج لھذا الطلب یقع الخلع أي االنفصال بینھما 

التي تنص على انھ  53ة الزوجیة حسب المادة للزوجة طلب فك الرابط

, وعلق  قبول ھذا الطلب بأسباب  )5(" یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق"

حددھا في نفس المادة . كما أنھ یمكن ألحد الزوجین طلب الطالق في 

، التي تنص على انھ " عند  55حالة نشوز الطرف اآلخر حسب المادة 

بالطالق والتعویض للطرف  حد الزوجین یحكم القاضيأنشوز 

   .)6(المتضرر"
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  أسباب طلب التطلیق : - 3)1- 2

تطلب التطلیق لكل ضرر معتبر المعدلة فإنھ یحق للزوجة أن  53حسب المادة       

  : , ومن األسباب الموجبة للتطلیق)1( شرعا وترك سلطة تقدیر الضرر للقاضي

 و  )2(عدم اإلنفاق بعد صدور الحكم بوجوبھ ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج ,

تشمل النفقة : الغذاء و الكسوة و العالج ، و السكن أو أجرتھ ، و ما یعتبر من 

, وھذا یوافق ما جاء في  78الضروریات في العرف و العادة كما جاء في المادة 

:  قال –في الرجل ال یجد ما ینفق على أھلھ  –, فمن " حدیث أبي ھریرة الشریعة 

اإلنفاق التي یمكن للزوجة بعدھا و مدة عدم , ) 3(ذلك", إذا أرادت الزوجة  یفرق بینھما

وقد حددھا ت , العقوبا من قانون 331طلب التطلیق ھي شھرین كاملین بحكم المادة

  )4( ةالمشرع المصري بشھر واحد والمغربي بثالثة أشھر كامل

 "و لیس كل عیب یصلح سببا )5("العیوب التي تحول دون تحقیق الھدف من الزواج :

الطالق والمقصود بالعیوب الموجبة للطالق ما یجعل الحیاة الزوجیة غیر لطلب 

مثمرة , كالعنة والعقم والجنون و كل مرض یضر بالزوجة كاألمراض المعدیة , و 

الزواج أو یترتب علیھا ضرر للزوجة ,  العیوب التي تخل بالمقصود األصلي من

ن القاضي تطلیقھا للعیب وھذا موافق للشریعة اإلسالمیة و" للمرأة أن تطلب م

 . )7( ه العیوبذھناك أمراض فردیة تدخل ضمن ه ومن بین العیوب .) 6(وعدم اإلنفاق والضرر"

 فقد اخذ المشرع الجزائري برأي األئمة في ر,الھجر في المضجع فوق أربعة أشھ 

التطلیق لسبب الھجران في المضجع لمدة تزید عن أربعة  قولھ أن للزوجة طلب

  ء.ھذا السبب ھو اإلیال فان أصل منھأشھر و 

  الحكم بعقوبة شائنة مقیدة لحریة الزوج لمدة أكثر من سنة فیھا مساس بشرف"

فالمشرع الجزائري ,  )8(ة"األسرة و تستحیل معھا مواصلة العشرة و الحیاة الزوجی

 دفعا منح الزوجة حق طلب التطلیق بسبب حبس زوجھا أكثر من سنة و ھذا

حقھا من جراء غیابھ عنھا وھذا ما ذھب إلیھ ابن تیمیة في قولھ عن للضرر الذي یل

امرأة األسیر و المحبوس ونحوھما مما یتعذر انتفاع امرأتھ بھ إذا طلبت فرقتھ 

  , دفي امرأة المفقو كالقول
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حق طلب التطلیق للمرأة بسبب حبس زوجھا أكثر من سنة والمشرع الجزائري جعل  

على أن یكون سبب الحبس یمس بشرف األسرة و تستحیل معھا مواصلة العشرة و 

ي الحق للزوجة في طلب الطالق , , وھنا یتبین أن الحبس وحده ال یعط ةالحیاة الزوجی

إال إذا كان الفعل المسبب للحبس یمس بشرف العائلة  مع أنھ لم یحدد األفعال التي تمس 

بشرف األسرة , وترك تقدیرھا للقاضي بعد أن تحاول الزوجة استعمال ھذا الحق . 

واألفعال التي تمس بشرف األسرة ال تخرج عن نطاق جرائم األخالق . وقد حدد 

ة مشرع  من األسباب التي تعطي الحق للزوجة في طلب الطالق  ارتكاب فاحشة مبینال

, وارتكاب الفاحشة وحده سبب للطالق دون الدخول إلى السجن , مما یفسر أن األفعال 

  التي تمس بشرف األسرة تكون أقل من ارتكاب الفاحشة المبینة.

 من أسباب طلب التطلیق ,  الغیبة بعد مضي سنة بدون عذر و ال نفقة فالغیبة سبب

وعدم النفقة وحده  سبب آخر موجب لطلب التطلیق في قانون األسرة وقد سبق الحدیث 

  . عنھ

 والتي تبین شروط الزواج بزوجة ثانیة.  8: مخالفة األحكام الواردة في المادة ,  

 ة .ارتكاب فاحشة مبین  

 . الشقاق المستمر بین الزوجین  

 في الزواج . مخالفة الشروط المتفق علیھا  

  كل ضرر معتبر شرعا , والضرر المعتبر یرجع للقاضي بعد األخذ بالمعطیات و

القرائن التي تثبت الضرر,وھذا موافق للشریعة " فالمرأة إنسان مثل الرجل لھا من 

العواطف والمشاعر مثلما للرجل , فإذا رأت في زوجھا عما لو رآه ھو فیھا طلقھا , 

. ویجوز لھا أن تطلب الخلع طبقا )1(أن جعل لھا مثل ذلك "فكان من سماحة اإلسالم 

التي تنص على انھ : یجوز للزوجة أن تخالع نفسھا من زوجھا على ما ال یتم  54للمادة 

علیھ فإن لم یتفق على شيء یحكم القاضي بما ال یتجاوز قیمة صداق المثل  االتفاق

  .)2(فینوثنائي بین الطر عقد اتفاقي رضائيم , فھو الحك وقت
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  الطالق  :أنواع  - 4)1- 2

: من راجع زوجتھ أثناء محاولة 50: حسب المادة الطالق الرجعي  .1- 4)1- 2

الصلح التي تتم من طرف القاضي دون أن تتجاوز ھذه المدة ثالثة 

أشھر, ال یحتاج إلى عقد جدید فقد یكون الطالق ناتج عن حالة 

غضب أو حالة نفسیة عابرة فالرجعة ھي فرصة تكون للزوج 

الذي أوجده الطالق وعودة الزوجین إلى  الغضب ذھابالطمع في یكون معھا "و

 وھذا من أجل إعطاء كل الوقت الالزم للحفاظ على كیان األسرة , وأما الزوج. )1(الوفاق"

الذي لم  یراجع حتى صدر الحكم بالطالق فیحتاج إلى عقد جدید , 

 439حسب المادة  ومحاوالت الصلح وجوبیة وتتم في جلسة سریة 

اإلجراءات المدنیة , ویقوم القاضي بتلك المحاوالت في من قانون 

  .)2() ثالثة أشھر ابتداء من تاریخ رفع الدعوى03تتجاوز( مدة ال

: " ال یمكن أن یراجع الرجل من  51المادة حسب  :الطالق البائـن  .2- 4)1- 2

طلقھا ثالث مرات متتالیة إال بعد أن تتزوج غیره و تطلق منھ أو 

وھذا ما یعرف بالبینونة الكبرى وفقا ,  )3(ء"یموت عنھا بعد البنا

من قانون األسرة فإن الطالق  49للشریعة اإلسالمیة . وحسب المادة 

في نظر المشرع الجزائري ال یقع ثالثا إال بعد صدور ثالث أحكام 

قضائیة متتالیة بمعنى أن یطلق الزوج زوجتھ في المرة األولى ثم 

اجعھا ثم یطلقھا في المرة ثانیة ثم یر یراجعھا ثم یطلقھا في مرة

الثالثة ھنا نكون أمام الطالق الثالث قانونا ،أما شرعا فإن الطالق 

البائن بینونة كبرى طبقا للسنة , یكون في ثالث طلقات كل طلقة في 

طھر لم یمسھا فیھ , و ھناك اختالف بین ما یحدث من طالق في 

طالق بالنسبة المحاكم وبین ما یحدث من الطالق طبقا للشریعة , فال

للبعض ماھي إال إدارة توثیقیة , توثق الطالق رسمیا , و یلجأ 

البعض إلى المحاكم ألول مرة من أجل فكھ قانونیا بعد أن صار في 

الواقع بائن بینونة كبرى , ویلجأ البعض إلیھا من أجل طلب الحقوق 

 بعد أن صار الطالق نافذا بین الزوجین باللفظ والفعل دون األخذ

حقوق , فأحكام الطالق تأخذ من علماء الدین واألئمة حسب بال

شریحة واسعة من المجتمع , ألن الزواج والطالق أمور لھا ارتباط 

  دیني أكثر من ارتباطھا بالقانون .
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الطالق من المشكالت االجتماعیة التي یعاني من نتائجھا كل :  أسباب الطالق   -03

األسباب التي ال مجال لتفادیھا ویكون ومتنوعة منھا  , ویقع الطالق ألسباب عدیدة مجتمع

لكن غالبًا ما یقع الطالق ألسباب تافھة یمكن أن تعالج , وتتعدد أسباب  فیھا ھو الحل الوحید

ة إلى أخرى وسنعتمد على عدة وتختلف من مجتمع آلخر , ومن أسر  الطالق وتتنوع

  دراسات وأبحاث أجریت الستخالص بعض األسباب العامة ثم نقوم بتصنیفھا . 
  : )1(ونذكر حسب ما جاء في إحدى الدراسات , أن الطالق لھ أسباب كثیرة من أھمھا 

  عدم توافق الزوجین (عدم االنسجام) .  -1- 

  سوء معاملة الزوجة وعدم طاعة الزوج .  -2- 

  تدخل األھل.  -3- 

  إھمال الزوجة أمور المنزل.  -4- 

  كثرة متطلبات الزوجة.  -5- 

  عدم رغبة الزوجة العیش مع أھل الزوج.  -6- 

الباحث إلى القول إن من الخطأ االعتقاد إن الطالق یقع بسبب عامل واحد, ویرى  ویخلص

قة طردیة بین إن جملة من األسباب المتشابكة تظل مسؤولة عن الطالق , وأن ھناك عال

الطالق ومستوى التعلیم إذ كلما ارتفع المستوى التعلیمي لألفراد ھبطت نسبة الطالق في 

  أوساطھم.

ودراسة أخرى ھدفت إلى معرفة أھم األسباب المؤدیة إلى حدوث الطالق في المجتمع 

القطري , و كان البحث عن  أسباب الطالق من مصدرین , األول ھو  إحصاءات المحاكم 

والثاني ھو االستبیان الذي أعدتھ الباحثة , و جاءت أسباب الطالق حسب إحصاءات , 

  : )2(ي المحاكم كالتال

  .%  66.3الخالفات بین الشریكین وعدم التفاھم بنسبة  -

  .%  8.2إھمال شؤون األسرة وسؤ الخلق والمعاشرة بنسبة  -

  .%  6عدم التوافق واالنسجام بنسبة  -

  % 2.9 نسبةالرغبة بالطالق ب -

  .%  1.3عدم اإلنجاب  بنسبة  -

  % . 1.3مرض احد الشریكین بنسبة  -

  سببا , 16وأما األسباب التي توصلت إلیھا الباحثة من خالل االستبیان فقد بلغت 
  

  

----------------------------------------------------------------  
  

بعض خصائص المطلقین االجتماعیة في أحدى محاكم مجلة جامعة الملك سعود , عبداهللا عبدالرحمن الفیصل ,  -1
  .216 -189 , ص ص : 1991(مجلة اآلداب) ,  3. الریاض , مج  الطالق بالمملكة العربیة السعودیة

  . 1998 , دوحة , جامعة قطر: دراسة میدانیة , ال ظاھرة الطالق في المجتمع القطريكلثم علي الغانم ,  -2



    

خلصت الباحثة إلى ستة أسباب ترى أنھا مسؤولة عن الطالق أجملتھا في و           

 :) 1(العوامل التالیة 

 .عجز الزوجین عن التفاھم أو التوافق واستمرار الخالفات بینھما -1

 .نقص في فھم وأدراك الزوجین لمعنى ومتطلبات الحیاة الزوجیة -2

تدخل أسرتي الطرفین أو أحدھما في الخالفات الزوجیة مما یزید من تفاقم  -3

  .المشكالت

  .غیاب التكافؤ بین الطرفین -4

 .وجود سلوكیات عند احد الطرفین غیر مقبولة من الطرف اآلخر -5

 تأثیر العوامل المادیة على العالقة الزوجیة . -6

  من , و سرة السعودیة المعاصرةدراسة عن العوامل المؤدیة للطالق في األ وھناك

  : )2(خالل االستبیان كانت أھم  أسباب الطالق ھي  
  

  %80  م األخالقءعدم تال -
  %76  تدخل أھل الزوجة -
  %56  العقم وعدم اإلنجاب -
  %48  عیب خفي في الزوجة أو الزوج-
  %45  عیب أو مرض یحد من قدرة الزوجة على المعاشرة -
  %44  اآلخر قبل الزواجعدم رؤیة الطرف  -

  

  وخالصة الدراسات الثالثة أنھا  أجمعت على األسباب التالیة :

  م األخالق.ءعدم التوافق وعدم تال -

  تدخل األھل. -

  واشترك بحثان في األسباب اآلتیة : 

  المرض -

  عدم اإلنجاب -

  إھمال األسرة -

  سلوك غیر مقبول . -

  ومن ھذه الدراسات نستخلص أن معظم  أسباب الطالق تنحصر في : 

 أن الطالق مرتبط بمشكالت فردیة، تقع بین المطلقین أنفسھم نتیجة للنفور من -1-

, وسوء سلوك أحدھما مع اآلخر كما م األخالقءبعضھم أو عدم التوافق وعدم تال

  ظھر من األبحاث الثالثة السابقة . 
---------------------------------------------------------------------  

  

  كلثم علي الغانم , المرجع السابق . -1
: دراسة في حاالت الطالق بمحكمة , العوامل المؤدیة للطالق في األسرة السعودیة المعاصرةنورة عبداهللا الھزاني  -2

الریاض , , في علم االجتماع , جامعة الملك سعودالضمان و األنكحة بمدینة الریاض , رسالة ماجستیر غیر منشورة 
1986.  



    

خاصة من أھل الزوجة أو أھل  أن الطالق یقع نتیجة التدخالت الخارجیة، -2-

  الزوج , وھذا ما وقع علیھ إجماع في األبحاث الثالثة .

أن الطالق یأتي ألسباب مباشرة كعیوب و أمراض في الزوج أو في الزوجة  -3-

  وعدم اإلنجاب. 

نقص في فھم وأدراك والطالق  نتیجة غیاب التكافؤ بین الطرفین ,  ویقع -4-

الزوجین لمعنى ومتطلبات الحیاة الزوجیة سواء كان ذلك بسبب الزواج المبكر بین 

الحیاة الزوجیة أو العادات  المتزوجین أو لصغر سن الزوجین، أو الجھل بأمور

  والتقالید .

المادیة على العالقة الزوجیة , فالعامل االقتصادي  الطالق بتأثیر العوامل ویقع -5-

من األسباب الھامة التي یستند علیھا الطالق , و الدخل یمثل مؤشرا ھاما، وطید 

ازداد معھ االستقرار , فكلما ازداد الدخل في األسرة  باالستقرار العائلي العالقة

میة لألسرة الفقیرة العائلي ,والحاجة المادیة ھي مجلبة للمشاكل في الحیاة الیو

  وخاصة إذا كان الزوج عاطل عن العمل , والزوجة كثیرة المتطلبات . 

وبعد استخالص النتائج من الدراسات السابقة ننطلق في أسباب الطالق من تصنیف 

  األسباب إلى اجتماعیة ثقافیة وأسباب اقتصادیة وأسباب سلوكیة أخالقیة :

دراسة بجامعة الملك عبدالعزیز  وحسب:  األسباب االجتماعیة الثقافیة )1- 3

تمثلت األسباب االجتماعیة في تعدد الزوجات، عدم إدراك الزوجین للحقوق  بجدة "

وأخیرا  والواجبات األسریة، التفاوت في المستویات التعلیمیة والعمریة واالجتماعیة،

  .)1(خروج الزوجة للعمل"
نتیجة التدخالت كثیر ما یقع الطالق   :تدخل األھل واألقارب  -1-)1.3

الخارجیة , وقد " یكون تدخل األھل السافر في كل صغیرة وكبیرة , 

ولضرورة ولغیر ضرورة , وفي كل شيء , وفرض وصایتھم على 

الزوجین مصدرا وسببا أساسیا في سیل من المشاكل والخالفات وخراب 

 , خاصة من أھل الزوجة أو أھل الزوج , فتدخل األھل في أمور )2(البیوت "

الشؤون الداخلیة للزوجین وتضخیمھا في نظر كل من  وعالقة الزوجین و

الزوجین مما یزید من تفاقم المشكلة , فبدل أن تحل المشاكل وتنحسر تتفاقم 

, وقد " یكون تدخل اآلباء واألمھات سببا في سیل عارم من المشاكل  وتزداد

نتھي الحیاة والخالفات , بل واستفحال الصغائر , وتعقید األمور حتى ت

 .)3(الزوجیة نھایة تعیسة"
    

  

-------------------------------------------------------------------  
  

  www.aleqt.com.  04/03/2006,  4527االقتصادیة , صحیفة الكترونیة , العدد: -1
  . 140بثینة , مرجع سابق , ص -2
  .  138بثینة , نفس المرجع , ص -3



    

واختالف  مستوى التعلیم في التفاوت: تفاوت المستوى التعلیمي  -2-)31.

المستوى الثقافي بین الزوجین یسبب مشاكل كثیرة , خاصة إذا كانت 

الزوجة ھي األعلى في المستوى الثقافي من زوجھا مما یجعلھا تنظر إلیھ 

, مما یتسبب  من علو وتحتقره وتحاول االستھانة بھ في جمیع مراحل الحیاة

الثقافي بین  في نشؤ المشاكل التي تؤدي إلى الطالق . " فعدم التكافؤ

الزوجین قد ینعكس على العالقة الزوجیة بانعدام صلة الوصل الفكري بین 

الزوجین وتدریجیا یتحول ذلك إلى قطیعة كالمیة بینھما النعدام خط التوافق 

  .)1(بینھما

: و الطالق قد یأتي ألسباب مباشرة كعیوب و األمراض والعیوب  -3-)31.

شرعا یجوز للرجل تطلیق امرأتھ أمراض في الزوج أو في الزوجة , ف

لعیوب حددھا الفقھاء , وكذلك المرأة یمكنھا " أن تطلب من القاضي تطلیقھا 

  . )2(للعیب "
  

 : األسباب السلوكیة األخالقیة      )3-2
لھ األھمیـة الكبرى في صـالح   الزوج  : إن صالحانحراف الزوج  -1-)2.3

الزوج سبب ذلك انحرافًا للعائلة العائلة وتماسكھا واستقرارھا ، وإذا انحرف 

كلھا , وباألخص الزوجة، فإذا علمت الزوجة من زوجھا االنحراف الخلقي فقد 

یؤدي بھا إلى االنحراف كذلك ، ومھما كان ھو منحرفًا فإنھ ال یرضى لزوجتھ 

واالختالف ، ومھما   االنحراف ، وتأبى غیرتھ ذلك فیؤدي ذلك إلى النزاع

زوج إذا انحرف فتح الباب النحراف زوجتھ وعائلتھ , فـإذا كانت النتیجة فإن ال

كان الزوج منحرفًا أخالقیًا فإنـھ یؤدي إلى انحراف العائلة وسوف تتفكك 

وأقرب شيء إلى ذلك ھو الطالق , واالنحراف المنتشر بكثرة في زماننا ھذا 

تعاطي الخمور والمخدرات " والزوج الذي یتعاطى المخدرات لیس كفوا أن 

  .)3(تشرف بالقیام بواجب الزوجیة والقوامة على زوجتھ وأوالده"ی

ن : إن الجدال مع من األمور المذمومة , ألكثرة الجدال بین الزوجین  -2-)2.3

نتائجھ ھو العداوة والبغضاء بین الطرفین , و فیھ الكثیر من   أقل  الجـدال

السلبیات , وخاصة الجدال بین الزوجین فھو أسرع الطرق للقضـاء عـلى الحیاة 

الزوجیة فإن حب الظھور على الطرف اآلخر ھو الدافـع األول للجدال ، وإذا 

وجھ ویظھر علیھ فإن من الزوجین یحب أن یتغلب على ز  كان كل واحـد

النتائج تكون عكسیة ووخیمـة , فإن المجادل یتحول من الرزانة والتعقل إلى 

  .االنفعال وعدم ضبط أعصابھ ویفقد السیطرة على نفسھ 
  

  

  
  

--------------------------------------------------------------------  
  

  . 88بثینة , مرجع سابق , ص -1
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والنتیجة مھما كان المنتصر من الطرفین ؛ فإنھا مرة وخطیرة فإن الطرف 

إذا حاولت وتحدیت ، فإمـا أن و .  واإلھانة  بالقھر  المنھزم سـوف یحس

  فوزًا  تنتصر أو یغلب علیك خصمك ، فإذا ما أسعفك الفوز ، فإنھ یكون

أجـوف ، إنھ یجعلك تخسر حسن عالقتك مع الذي تجادلھ ، وقلما تكسب االثنین 

سواء انتصرت معًا ، الفوز وحسن العالقة ، أما إذا غلبك خصمك فأنت خاسر 

. ویتحول النزاع والخصومة والجدال إلى عداوة وبغضاء تعصف )1(أم انھزمت 

تافھة ال تستحق   أشیاء  . وقد یكون سبب الخصومـة والجـدال بالحیاة الزوجیة

  أن تذكر .

وفي األسر الحدیثة التي یعمل فیھا الطرفان  :تقصیر أحد الزوجین  -3 -) 2.3

نجد أن تداخل واختالط األدوار والمسؤولیات یلعب دورًا في الطالق مما یتطلب 

الحوار المستمر وتحدید األدوار والمسئولیات بشكل واقعي ومرن. حیث نجد أحد 

  یتھم اآلخر بالتقصیر ویعبر عن عدم الرضا ,الطرفین 

فعلى الزوج مسؤولیات وواجبات نحو الزوجة واألسرة , یجب علیھ أن یقوم بھا 

دون تقصیر , و اإلخالل بھا  أو التفریط فیھا قد یؤدي إلى الطالق وانحالل 

األسرة , ومن ھذه الواجبات ھناك واجبات مادیة كالمھر و النفقة , " فیجب على 

الزوج أن ینفق علیھا بالمعروف , وھو في حدود المسكن واللباس والطعام , مما 

وھناك واجبات معنویة كالمعاملة  .)2(ھو الئق وصالح في حدود االعتدال "

الحسنة , والحمایة والتوجیھ . ولقد تسبب عمل الزوجة خروجھا من المنزل 

تقصر في بعض شئونھا  للعمل بعد أن كان الخروج مقصورًا على الزوج، أنھا قد

المنزلیة و ال توفق بین مسئولیاتھا، وھذا ما قد یؤثر على العالقة الزوجیة، وفي 

الوقت نفسھ أصبح الزوج یمارس أدوارًا كانت خاصة بالزوجة مثل تربیة األبناء. 

وأدى تصارع تلك األدوار إلى نقص التوافق الزواجي بینھما, فكما أن للزوج 

جب علیھ أن یقوم بھا ، كذلك المرأة علیھا واجبات واجبات ومسؤولیات ی

ومسؤولیات نحو زوجھا ونحو أطفالھا . فاإلھمال من جانب الزوجة یؤدي إلى 

حالة كره شدید من جانب الزوج لبیت الزوجیة , ویؤدي إلى االنفصال والطالق 

    )3(بعد تأزم الحالة.

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

--------------------------------------------------------------------  
  
, ترجمة : خلیل البدوي , األھلیة للنشر والتوزیع  كیف تكسب األصدقاء و تؤثر في الناسي , جدیل كارنی -1

 . 90ص , 2001, األردن , عمان ,  1, ط
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الحقوق التي على الزوجة في أمران " أحدھما و أجمل أبو حامد الغزالي أھم 

الصیانة والستر , واآلخر ترك المطالبة بما وراء الحاجة والتعفف عن كسبھ إذا 

. فلو  )1(كان حراما ومن الواجبات علیھا أال تفرط في مالھ , بل تحفظھ إال بإذنھ "

وجین فسوف یقع االختالف بین الز  قصرت في واجبـاتھا وأھملت مسؤولیاتھا ،

  والنتیجة  قد تكون ھي الطالق .

وعائلتھ ھي أحد  الزوج مع زوجتھ  : إن خلقحد الزوجین أسوء خلق  -4 -)2.3

وبعض وتؤدي بھا إلى الفراق والطالق ,   األسباب التي تدمر العائلة وتمزقھا

وكذلك  .الرجال یظلم زوجتھ ویسيء معاملتھا وذلك احتقارًا لھا وتھوینًا من شأنھا

فإن " الخالف بین  خلق المرأة فإن كانت سیئة الخلق  فإنھا تبعث على النفور.

, و"من صور )2(الزوجین قد یكون بنشوز المرأة , وقد یكون بظلم من الرجل"

سوء الخلق أن تكون المرأة بذیئة اللسان, دائمة الشكوى , لعانة , وكذلك الزوج , 

  .)3(عالج ویكون الطالق"فیؤدي ذلك إلى الخالفات مستحیلة ال

, وخصوصیاتھ  : وتتعدد  شؤون الزوج واختصاصاتـھتدخل الزوجة  -5- ) 2.3

، وأیضا لھ حق التصرف في أحوالھ وأموالھ كما لھ حق أن یعیش  وأسراره

بـالشكل الذي یتناسب مع حالھ ، أو یحتفظ لنفسھ ببعض األسرار في حیاتھ 

والمرأة التي ال تعرف   .االجتماعیة  أو العائلیة أو اتخاذ أي مھنة في عملھ 

تصور أنھ لزوجھا حقوقھ ، وال تحترم شخصیتھ وأسراره , و تتدخل في أمور ت

من حقھا نابعة من غیرتھا وشكھا، مما یؤدي إلى الخالف والتنافر وربما إلى 

, " فوجود قدر من الخصوصیة والثقة المتبادلة من الطرفین یجعل  االنفصال

ھناك إحساسا باألمان ویمحو مشاعر الشك , وبالتالي عادة التجسس خصوصا 

 . )4(من الزوجة"

یتصور أن رجولتھ وعظمتھ   : كثیر من الرجـال احتقار الزوج لزوجتھ -6-)2.3

وسیطرتھ على زوجتھ حتى یخضعھا إلیھ إنما یكون بـالعصبیة والشدة والصرامة 

، وعدم التنازل عن أي شيء ولو بسیط ، والمعاملة الغلیظة مع الزوجة لیست 

من الرجولة في شيء ، فالنبي علیھ الصالة والسالم یقول: "خیركم خیركم ألھلھ 

 .)5(نا خیركم ألھلي"وأ
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فإصرار الرجـل على عناده حتى وإن كان مخطئًا فھذا قد یؤدي إلى زیادة 

المشاكل بین الزوجین وقد یؤدي في نھایـة المطاف إلى انھیار العالقة الزوجیة 

احترامھ من عین زوجھا , وتأصل احتقاره , " فالمرأة إذا أحست بسقوط بینھما

لھا أحست أنھ ال یعاملھا كإنسانة , بل كحیوانة , وھذا ھو الدرك األسفل من 

, ومن الرجال من ال یھتم بزوجتھ ویكون " مؤدبا ال یتلفظ بما  )1(الزواج "

یؤذي المرأة , ولكنھ أیضا ال یتلفظ بما یسرھا أبدا, إنھ احتقار بارد برود الثلج 

ألھمیة مھم جدا عند اإلنسان سواء كان فالشعور با .)2(تموت معھ العواطف"

ذكر أو أنثى , و " الرغبة في الشعور باألھمیة ھي االختالفات الھامة بین 

. و "كثیر من الناس الدین یصابون بالجنون یجدون فیھ  )3(اإلنسان و الحیوان"

. والزوجة أحق الناس )4(الشعور باألھمیة التي حرموا منھا في عالم الحقیقة"

جھا " فامتداح المرأة  قبل الزواج من قبل الرقة والعطف , لكن بصحبة زو

امتداحھا بعد الزواج ھو ضرورة حیاتیة لضمان راحة البال , إن الزواج لیس 

  . )5(میدانا لحسن النیة والصراحة المطلقة فحسب , بل إنھ میدان الدبلوماسیة 

عى إلى ھدم بناء : بعض وسائل اإلعالم التي تستأثیر وسائل اإلعالم  -7-)2.3

األسرة , بإذاعة وعرض ونشر كل ما یجعل المرأة تخرج على الدین واألخالق 

الفضائیات ال تؤدي بطریق مباشر إلى الفاضلة من خالل األفالم والمسلسالت " 

تفجیر المشاكل الزوجیة ما یساعد على  االنفصال بین الزوجین ولكن تسھم في

یتخذه كال الزوجین متأثرا بوسائل  الذيدعم مظاھر الخالف فیكون القرار 

, " ومن المثالیة التعویل على )6(" االنفصال اإلعالم خاصة التلفزیون ومنھا قرار

قضیة الحب قبل الزواج التي غرسھا اإلعالم في النفوس من خالل األفالم 

والمسلسالت ... واستحضار الصور الجمیلة التي تراھا العین في إحدى وسائل 

, مما یؤدي إلى تدمیر الحیاة االجتماعیة والتعرض للفتنة واإلثارة اإلعالم 

, وما تبثھ بعض وسائل اإلعالم في تحریض المرأة فبعض "  )7(وتدمیر البیوت"

الصحف والمجالت تصور أن الحیاة العائلیة للزوجة ماھي إال معركة تخوضھا 

")8(.  
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السیئ من احد الزوجین أو من والفعل : إن السلوك سـوء السلــوك  -8-)2.3

كالھما ھو أحد أسباب التفكك األسري , فبناء عالقات غیر شرعیة قد تسبب في 

  تدّمیر كثیرًا من األسر باكتشاف مثل ھذه العالقات , أو بتأثیر ھذه العالقات.

السن الكبیر بین الزوج  : قد یؤدي فارقفارق السن بین الزوجین  -9-)2.3

وزوجتھ أحیانًا إلى عدم االنسجام بینھما ثقافیًا وجنسیًا وبالتالي یؤدي إلى الطالق 

, " فقد تتزوج الفتاة تحت ضغط األھل أو ظروف صعبة تعیشھا من رجل لیس 

مما یتسبب في النفور وعدم التوافق الذي  )1(بینھ وبینھا تكافؤ أو تقارب في السن"

رضي اهللا عنھ أن شابة  –لفراق . وقد حدث في عھد عمر بن الخطاب یؤدي إلى ا

زوجھا أھلھا من رجل مسن فضاقت ذرعا بھ , ولم تطق الحیاة معھ فقتلتھ , فلما 

أمیر المؤمنین , قال : أیھا الناس اتقوا اهللا , ولینكح الرجل شبھھ  إلىرفع أمرھا 

لكفاءة في السن أو الثقافة أو في من النساء والمرأة شبیھھا من الرجال , فانعدام ا

  .)2(المركز االجتماعي من أخطر اآلفات التي تصیب الحیاة الزوجیة"

  :)3(وھناك عدة أسباب أخرى حسب علماء النفس ویمكن أن نحددھا في

  العناد والتحدي وإتباع أسلوب العین بالعین  - أ

 الحدیث والحوار في غیر األوقات المناسبة  - ب

 یمكن أن تزید من حجم الخالفات والشجار بینھماافتعال المواقف التي   - ت

 االنسیاق وراء المشاعر واالنفعاالت دون تفكیر .  - ث

 اللجوء إلى الكلمات الجارحة واأللفاظ الطائشة  - ج

 عدم المرونة وعدم التنازل عن بعض الطلبات والرغبات  - ح

 عدم االستماع إلى وجھة النظر األخرى .   - خ

الطالق بتأثیر العوامل المادیة  وكثیرا ما یقع األسباب االقتصادیة والمادیة :  )3-3

فتأثیر العوامل  على العالقة الزوجیة , فالعامل االقتصادي من األسباب الھامة

المادیة لھ أثر كبیر على استقرار العالقة الزوجیة ومن بین أھم ھذه األمور, 

لة خروج الزوجة للعمل والفقر والبطاوجاء في صحیفة االقتصادیة السعودیة " 

 . )4("أبرز أسباب الطالق في السعودیة
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تبین من و من خالل الدراسة التي أجریت في جامعة الملك عبدالعزیز بجدة " 

ي خاللھا أن أبرز أسباب الطالق االقتصادیة بین فئة العامالت في السعودیة ، ھ

، االعتداء على أموال الطرف اآلخر، ارتفاع مستوى معیشة األسرة ، الفقر 

فإن ".  )1(بین أسرة الزوجین"البطالة، التفاوت الكبیر في المستوى االقتصادي 

للمرأة على الرجل حقا في مالھ ، وھو الصداق والنفقة بالمعروف ، وحقا في 

 .)2("بدنھ ، وھو العشرة والمتعة 

: فالزوجة كامرأة لھا حقوقھا  الزوج في ممتلكات الزوجة تدخل -1-)3.3

أبیھا أو أمھا , المالیة أو المادیة  . فمثًال ربما یكون عند الزوجة مال كإرث من 

فلھا حق التصرف فیـھ كیف تشاء .  فإن الزوج  بتدخلھ في أموالھا الخاصة ، 

وأن یفرض علیھـا أن تتصرف فیھا حسب رغبتـھ أو أن یستولي على أموالھا 

وأغراضھا الخاصة بھا , فھذا سبب من أھم األسباب في النزاع والشقاق , 

قلة , وحریتھا الكاملة في التصرف فالمرأة لھا " شخصیتھا االقتصادیة المست

  . )3(بأموالھا بدون إذن زوجھا"

: إن النفقة على األسرة من واجب تھرب الزوج من مسؤولیة النفقة  -2-)3.3

الزوج , و التھرب منھا یؤدي إلى مشاكل كبیرة بین الزوجین , فعند المالكیة " 

ى أن یطلق طلق علیھ یحكم القاضي على الزوج الموسر بالنفقة فإن لم یؤدھا وأب

القاضي , فإن كان معسرا فالقاضي إما أن یأمره بالطالق فورا أو یحدد لھ مھلة 

 . )4(یحكم بعدھا بالتطلیق إن لم ینفق خاللھا

: " لعل قضیة عمل المرأة وخروجھا من بیتھا خروج المرأة للعمل  -3-)3.3

من المشكالت التي تھدد الحیاة الزوجیة واستقرارھا , بل تھدد ھذا البنیان 

, و" خروج المرأة للعمل ولد بحد ذاتھ مجموعة من )5(بالتصدع واالنھیار" 

المشكالت منھا ماھو ناتج عن غیرة الزوج وحساسیتھ ضد كل التقاء لزوجتھ 

 . )6(آلخرمع الجنس ا
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لقد أصبح الرجل مطالبا إلى حد ما بجھد : " قلة دخل الزوج  -4-)3.3

مضاعف لتأمین احتیاجات األسرة , لرفع مستواھا المعیشي , وبھذا یكون 

,  )1(الوقت الذي یھدره على حساب األسرة , مما یخلق فجوة كبیرة بین الزوجین

و" كلما توافرت الظروف االقتصادیة المناسبة من مسكن وإمكانیات مادیة 

 .  )2(مناسبة , كلما ضیق ذلك في أعم األحوال من الخالفات األسریة"

: فكما یكون الفقر سببا في التمزق األسري والخصام الوفرة المادیة  -5-)3.3

راف الزوجین عن بین الزوجین , كذلك التدفق االقتصادي سببا مھما في انص

, )3(بعضھما البعض , واھتمام كل منھما بأشیائھ الخاصة وسھراتھ واجتماعاتھ

والتفكك األسري قد یظھر في فترات الرخاء والرفاھیة االقتصادیة حین " تكثر 

األعمال وتتدفق النقود بغزارة , وتشتغل النساء فیبتعدون عن المنزل .... وتبدو 

  .)4("العالقة األسریة ضعیفة جدا

وھكذا نجد أن أسباب الطالق متعددة وأن األنانیة والھروب من                

المسؤولیة وضعف القدرة على التعامل , عوامل عامة تساھم في حدوث الطالق . 

وتبین الحیاة الیومیة أنھ البد من االختالف والمشكالت في العالقة الزوجیة. ولعل 

ا أن نتوقع أن ینتھي الطالق فھو ضرورة ولھ ھذا من طبیعة الحیاة , وال یمكنن

مبررات عدیدة في أحیان كثیرة وال یمكن لكل العالقات الزوجیة أن تستمر, فمنذ أن 

عرف اإلنسان الزواج عرف الطالق , وطبیعة المجمع وتغیراتھ تجعل الحیاة 

ھیھا و" یقول بودا : إن الكراھیة ال تنتھي , إنما ین . االجتماعیة في تغیر مستمر

الحب , و ال ینتھي الجدال بالجدال , إنما باللباقة و الدبلوماسیة والرغبة الصادقة في 

   )5(فھم وجھة نظر الشخص اآلخر"
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تؤثر بصورة قویة في الظروف االجتماعیة  اجتماعیة مشكلةھي البطالة  تمھید : -

و بنائھ االجتماعي وأنساقھ  المحیطة بھا ، وذات نتائج متعددة ومؤثرة في المجتمع 

المختلفة , ولم تعد ھذه الظاھرة تقتصر على مجتمع معین بل أصبحت ظاھرة 

عالمیة ذات آثار اقتصادیة واجتماعیة تمثل في الوقت الراھن إحدى المشكالت 

اسیة التي تواجھ جل المجتمعات كما أنھا تمثل مشكل في الكثیر من دول العالم األس

, فمعظم  باختالف مستویات تقدمھا وأنظمتھا االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة

اقتصادیات العالم تعاني من البطالة التي تھدد تماسك و استقرار المجتمعات خاصة 

آثار سلبیة  تنعكس على الجانب االجتماعي في الدول النامیة ، لما ینتج عنھا من 

بالدرجة األولى ,  فھي مشكلة اجتماعیة من أھم أسبابھا  االجتماعیة حركة التغیر 

وأنساقھ حیث تؤدي إلي  وھي قضیة مؤثرة في المجتمع  السریع في المجتمع , 

واالجتماعي  نتائج سلبیة على مستوى جمیع المجاالت و في المجال االقتصادي

وجھ الخصوص , وقد استحوذ موضوع البطالة على اھتمام رجال السیاسیة ،  على

وكذلك على اھتمام الباحثین االجتماعیین و االقتصادیین , وتعمل كل الدول المتقدمة 

من أخطر و أكبر المشاكل التي تھدد والنامیة على مواجھتھا  ألنھا تعد  منھا

األسباب الذي لھ عالقة بأغلب االستقرار و التماسك االجتماعي ، و من أھم 

, لذلك سنتطرق في ھذا المبحث إلى مفھومھا وأنواعھا األمراض االجتماعیة 

  وأسبابھا , وكیف تطورت في الدول العربیة والجزائر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

II.  البطالة  

التعریف الشائع للبطالة الذي أوصت بھ منظمة العمل الدولیة ،  و : مفھوم البطالة - 1

" العاطل  بأنھ كل من ھو قادر على العمــل , وراغب فیھ   والذي ینص على أن

ومن ثم  , )1(ویبحث عنھ , ویقبلھ عند مستوى األجر السائد , ولكن دون جدوى "

ة اقتصادیة ، ومن أمثلة فالزاھد في العمل ال یعد عاطًال و ال یواجھ بالتالي مشكل

الزاھدین في العمل ربة البیت ، فھي تتفرغ كلیة ألعمال المنزل ، وال تبحث عن 

عمل ، أما إذا كانت قـادرة على العمل و تبحث عنھ فھي عـاطلة ، ومن أمثلة 

الزاھدین في العمل ھؤالء الذین لدیھم عقارات أو أسھم أو سندات ، وال یعملون و 

ال یعرضھم لمشـاكل الفقر و تبعاتھ ، وھم یأنفون من العمل ألن تدر علیھم دخال 

الثروة تسـاعدھم على التبلد و التقاعد ، ولو أن ھناك من یعملون على األقل 

ویعرف  . )2(كأصحـاب أعمال ، و یبحثون عن العمل رغبة في شغل أوقات فراغھم

 العمل أي أنھ الالبعض البطال أو العاطل عن العمل بأنھ كل "شخص خارج دائرة 

   )3(یؤدي أي عمل رغم قدرتھ علیھ ورغبتھ في القیام بھ وبحثھ عنھ"
كما عرفت البطالة  بالحالة التي تطلق على وجود أشخـاص قادرین على العمل 

ومؤھلین لھ ، و راغبین فیھ  و باحثین عنھ وموافقین على العمل باألجر السـائد، 

المطلوبین ، وذلك في مجتمع معین لفترة زمنیة  ولكنھم ال یجدونھ بالنوع  و المستوى

معینة ، نتیجة للقیود التي تعرضھا حدود الطاقة و القدرة اإلستعابیة القتصادیات ھذا 

  . )4(المجتمع

  : ومن ھنا نجد أن البطالة تشمل مجموعات مختلفة من األفراد وھم

  .الذین ال یعملون -

 ى .یعملون في مواسم أخر الذین یعملون في مواسم معینة فقط  وال -

  ن .الذین یعلمون بشكل مؤقت  دون االرتباط بموسم معی -
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وتعریف البطال أو العاطل الذي یتطابق مع ماھو معمول بھ في الجزائر فإن 

  : )1(الشخص یعتبر بطاًال  إذا اتسم بالشروط التالیة 

  بدون عمل : أي ال یعمل مقابل أجر. – 1

مستعد للعمل فورًا : أي تستبعد كل األفراد الذین یبحثون عن عمل لمباشرتھ  – 2

غیر القادرین على العمل مثل المرضى و العجزة أو  في فترة الحقة ، أو األفراد

  الذین لدیھم مسؤولیات عالیة .

  : )2(واألسس التي تحكم مفھوم العامل المتاح تتمثل في

  االستعداد و الرغبة في العمل مع بلوغ سن العمل دون أن یكون لھ منصب شغل. - 

جة لتغیرات ھیكلیة خریجي مراكز التعلیم و التكوین وكذا العمال المسرحون نتی -

  في االقتصاد.

األفراد الذین یشغلون منصب عمل و یتطلعون إلى عمل أفضل یتناسب  -

ومؤھالتھم وقدراتھم وطموحاتھم، باإلضافة إلى العمال المتقاعدین الراغبین  في 

  الدخول إلى سوق العمل...الخ.

یصنفون ضمن وبالتالي فإن األفراد الذین ال تتوفر فیھم ھذه الشروط ال   

القوى العاملة المتاحة مثل الذین انسحبوا من دون قید أو شرط من  سوق العمل ، 

م و قدراتھم ، أو الذین ، استفادوا من عقود عمل غیر ءأو الذین وجدوا وظیفة تتال

قابلة للفسخ في األجل القصیر، والذین مازالوا في طور التكوین أو ألداء الخدمة 

  الوطنیة .

یبحث عن عمل : مع قیامھ باإلجراءات الالزمة لذلك وھو محددة وفق كل من  – 3

  المقاییس الدولیة مثل :

  التسجیل في مكـاتب التشغیل (وكـاالت التشغیل) حكومة كانت أو خـاصة. -

  نشر اإلعالنات للبحث عن عمل. -

وعلى العموم یمكن تلخیص مفھوم البطالة على أنھا عدم توافر فرص العمل لمن 

  في العمل ویبحث عنھ ولھ القدرة على ذلك عند مستوى األجر السـائد.یرغب 
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البطالة من الموضوعات ذات األبعاد المتشعبة في أسبابھا, حیث  : أسباب البطالة - 2

یرجع الباحثین أسباب إال عوامل متعددة ومختلفة , فمنھم من یرجعھا إلى أسباب 

سیاسیة , ومنھم من یرجعھا إلى أسباب اقتصادیة , ومنھم من یرجعھا إلى أسباب 

و االقتصادیة " بسبب  ومن األسباب من تتداخل بین األسباب السیاسیةاجتماعیة , 

تكییف القوى الحاكمة الساھرة لممارساتھا االقتصادیة و السیاسیة وفق الشروط 

الخارجیة , فإن عملیة بناء المجتمع و مصیره االجتماعي و الثقافي تكون أیضا 

في الدول  البطالة  وتخلف أسباب.  )1(رھینة للمصالح الجاري الحفاظ علیھا "

نامیة , ومن بین األسباب في الدول النامیة في نظر االقتصادیین المتقدمة عن الدول ال

قصور النمو االقتصادي عن مالحقة النمو السكاني , و انخفاض معدالت النمو . 

 :  ومن بین أھم أسباب البطالة
تخلي فشل سیاسة الحكومات التشغیلیة , ألسباب اقتصادیة أو تخطیطیة , و  -) 1- 2

التوظیف الحكومي الذي كان  و تقلیص )2(یین الخریجینالدولة عن االلتزام بتع

  . سائدا

تقلیص دور الدولة في النشاط االقتصادي , و" قلة بناء المصانع ودور  -)2- 2

مما أدى إلى خفض االستثمار الحكومي في إیجاد طاقات إنتاجیة جدیدة  )3(العمل "

  تستوعب األیدي العاطلة.

اختصاص المتخرجین من الجامعات عدم توفر فرص العمل في نفس  -)3- 2

والمعاھد  بسبب التضخم في أعدادھم وتركزھم في اختصاصات معینھ تفوق 

رفض ھؤالء  للعمل في مھن وأعمال أخرى العتقادھم ج , و الحاجة لھم بعد التخر

عدم تطابق برامج التعلیم مع حاجات سوق العمل أنھا ال تالئمھم , وھذا ناتج عن 

حتاجھ یم التنسیق بین قنوات التعلیم والجھات المسئولة عنھا وما الفعلیة ، أي " عد

, كما أن التكوین التعلیمي ال یتجــاوب مع التطورات التكنولوجیة  )4(" سوق العمل

  السریعة .

األمیة المھنیة أو المیدانیة التي یعاني منھا معظم الخریجین والتي بسببھا  -) 2-4 

یواجھ ھؤالء صعوبات تطبیق ما تعلموه، والخوف والقلق من مواجھة المھنة. 

  : ویأتي ذلك لعدة أسباب منھا

  

  ------------------------------------------------------------------------  
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o راسة.إھمال الطالب لواجباتھ الدراسیة معظم سنوات الد  

o . عدم قناعة الطالب باختصاصھ أو بجدوى التعلیم  

o . عدم ھضم المناھج التعلیمیة ألسباب مختلفة 

o  قصور السیاسة التعلیمیة ألسباب مختلفة منھا ماھو متعلق بالمناھج

والبرامج و طرائق التعلیم  ومنھا  ماھو صادر عن المدرسین و المكونین 

عن العوامل المعرقلة للعملیة , واإلدارة التعلیمیة , ومن ماھو صادر 

  كاالكتظاظ .    

الھجرة الداخلیة من الریف إلى المدینة , والتي زادت من تراكم الطاقات  –) 5- 2

التشغیلیة بعد تخلي ھؤالء النازحین عن أعملھم الزراعیة والرعویة , لصعوبة 

التي   األوضاع البیئیة أو االجتماعیة أو األمنیة  ونقص الخدمات في المناطق

نزحوا منھا . فتوفر المرافق   والخدمات وفرص العمل قي المدن بصورة أفضل 

من القرى والریف , كان سببا من األسباب وراء ھذه الھجرة التي ساھمت في 

تضخم المدن وتشبعھا السكاني , وزادت من الضغوط على كل المرافق االجتماعیة 

لعمل في المدن لألعداد الكبیرة من واالقتصادیة , و أدت إلى عدم استیعاب فرص ا

سنة  % 67النازحین , حیث تراجعت في الجزائر النسبة المئویة لسكان الریف من 

 33, بینما ارتفعت النسبة المئویة لسكان المدن من  1977سنة  % 58إلى  1966

, وكان عدد المھاجرین من الریف إلى  1977سنة  % 42إلى  1966سنة  %

. وقد قدر معدل الھجرة  )1(1977سنة  520.000, و 1973سنة  840.000المدینة 

, بتزاید  1977إلى  1973ألف خالل الفترة الممتدة من  130الریفیة سنویا بـ 

  . )2(سنویا % 6.5سكاني في المدن بلغت نسبتھ 

الصناعیة ومشروعات القطاع العام مما أدى  فشل الشركات والمؤسسات –) 6- 2

  إلى خصخصتھا , األمر الذي استوجب تسریح الفائض من العمال .

إحالل اآللة مكان العمال في بعض النشاطات االقتصادیة  , واالعتماد على  -)7- 2

ما وصلت إلیھ التطورات التكنولوجیة مما قلل من تعداد العنصر البشري , حیث 

في استخدام اآلالت والتكنولوجیا  آثار على العنصر البشري منھا  ترتب عن التوسع
)3(   :  

-----------------------------------------------------------------  

, 1990, دیوان المطبوعات الجامعیة , الجزائر ,  مقدمة في دراسة المجتمع الجزائريمحمد السویدي ,  -1
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تقلص فرص العمل للموارد البشریة واالتجاه المتزاید إلى تخفیض القوى العاملة  -

  في منظمات اإلنتاج.

میات المنتجة بفعل ارتفاع تتناقص أعداد العاملین الالزمین لإلنتاج رغم زیادة الك -

  اإلنتاجیة نتیجة للتكنولوجیات الجدیدة .

تسود اآلثار السالبة للتكنولوجیا الجدیدة على فرص العمل قطاعات اإلنتاج الثالثة  -

الصناعة ، الزراعة ،الخدمات ، فالقطاعات الثالث تشھد حالة من ازدھار اإلنتاجیة 

  نخفض أعداد القوى العاملة في كل منھا .مع تقدم التكنولوجیا ، وفي نفس الوقت ت

وصلت معدالت البطالة في العالم إلى اآلن إلى أعلى معدالتھا التاریخیة حیث  -

ملیون متعطل یبحثون عن عمل فضال عن مالیین الذین  800یوجد ما یزید عن 

 یعملون أعماال ال تستخدم كل إمكانیاتھم فھم أشباه متعطلین، باإلضافة إلى المالیین

  الذین فقدوا األمل في الحصول على عمل وتوقفوا عن البحث .

ترتب على ثورة الحاسب اآللي والمعلوماتیة أن فقد المالیین من البشر وظائفھم  -

  بشكل دائم ، كما اختفت من الوجود فئات بأكملھا من الوظائف لم یعد لھا الوجود . 

سات أعلى إنتاجیة وأكثر قدرة مع تقدم اآللیة والتكنولوجیة الجدیدة تصبح المؤس -

على التنافس، وأقدر على تحقیق األرباح لیس على المستوى المحلي فقط وإنما على 

  المستوى العالمي، في نفس الوقت یقل احتیاجھا إلى األیدي العاملة.

تھدد البطالة المورد البشري على اختالف فئاتھ إذ طالت عمال اإلنتاج ، أفراد  -

واألخصائیین في مجاالت العمل المختلفة الذین حلت التكنولوجیا  اإلدارة الوسطى ،

  واآلالت محلھم. 

النمو السكاني  وما یصاحبھ من نمو القوى العاملة ,  بمعدل أكبر من  -) 8- 2

معدالت نمو فرص العمل , مع غیاب برامج تنمویة ناجحة  و ما یحدثھ من عجز عن 

زایدة من طالبي الشغل . فالعنصر البشري ھو تلبیة طلبات التشغیل لھذه األعداد المت

أساس لكل تغیر سواء مادي أو فكري أو اجتماعي , وأي نقص أو زیادة في السكان 

, خاصة في الدول المتخلفة التي یغیب فیھا  )1(لھ تأثیره على البناء االجتماعي ككل

مادیة ,  التخطیط االستراتیجي , وال تحسن استغالل مواردھا سواء كانت بشریة أو

والزیادة في العامل السكاني قد یؤدي إلى استمرار مشكلة البطالة بالرغم من جھود 

  . )2(التنمیة
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تكدس السوق ببعض السلع , و" إغراق السوق المحلي بالبضائع المستوردة  -)9- 2   

مما یؤدي إلى التراجع والتقلیل من اإلنتاج  .)1(و بسعر أقل من المنتج المحلي"

المحلي في بعض الصناعات , وتوقیف بعض النشاطات والصناعات  , األمر الذي 

یستدعي  االستغناء عن خدمات بعض  العمال أو كلھم في صناعات ونشاطات كانت 

فالخوصصة  واالتجاه التنافسي أو المادي ساھم مصدر رزق للكثیر من العائالت . 

إبراز الحاجة إلى زیادة اإلنتاجیة و تخفیض تكالیف اإلنتاج ، ولو على حساب  في

العمال إما بتخفیض عددھم أو بتخفیض أجورھم  أو بھما معا , أي بتخفیض بعض 

    العمال والباقي منھم تخض أجورھم .

صعوبة الھجرة : فبعد سد باب الھجرة الخارجیة ازدادت مشكلة البطالة في   )10- 2

ر من الدول العربیة  , فالھجرة  كانت متنفسا للعدید من المشاكل االقتصادیة , الكثی

حیث كان الشباب یلجأ إلیھا للعمل والتخلص من البطالة , فكانت ھجرة الشباب 

العربي في اتجاھین , األول في اتجاه أوربا , كفرنسا ، إیطالیا ، بلجیكا ، ھولندا ، 

  الدول العربیة النفطیة والخلیجیة منھا خاصة . ألمانیا , واالتجاه الثاني  إلى 
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فیمكن تصنف البطالة إلى أنواع عدیدة وذلك وفقًا ألسس مختلفة,  : أنواع البطالة . - 3

, وإذا اعتمد على  )1(تصنیفھا اعتمادًا على أسبابھا أو على مدتھا أو على طبیعتھا

  : طبیعة البطالة فإنھ یمكن تقسیمھا إلى

: وھي األكثر شیوعًا في الدول النامیة والعربیة, وھي ناشئة عن الواقع بطالة مقنعة  -3/1

  . )2(الماثل في استحداثنا لموظفین دون أن نستحدث وظائفھم"
  

  

  

الكلي الظاھر التي یعاني منھا جزء من قوة  :  ویقصد بھا حالة التعطلبطالة ظاھرة  -3/2

  . )3(العمل المتاحة 

  وھذا النوع یمكن تقسیمھ إلى: 

مرتبطة بالدورة االقتصادیة توسعًا وانكماشًا حیث ھي وبطالة دوریة :  -3/2/1 

  .  )4(في مرحلة الكسادتنخفض معدالت البطالة في مرحلة التوسع وترتفع 

التي " تحدث بسبب التنقالت المختلفة للعمال بین  و بطالة احتكاكیة : -3/2/2 

  .)5(المناطق و المھن المختلفة "

بطالة ھیكلیة : نوع من التعطل یصیب جانبا من قوة العمل , بسبب  -3/2/3

  تغیرات ھیكلیة تحدث في االقتصاد القومي 

وھي بطالة ذات طابع موسمي ، تعرفھا بعض  الموسمیة :البطـالة  - 3/2/4

  بعض النشاطات الزراعیة  والنشـاطات في مواسم معینة كالسیاحة 

البطـالة االختیاریة : وھي الحالة التي یتعطل فیھا العامل بمحض إرادتھ و  -3/2/5

  .اختیاره 
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, مركز الدراسات والبحوث ,  أكادیمیة نایف  عالقة البطالة بالجریمة في الوطن العربيأحمد حویتي وآخرون,  -1

  .27, ص 1419, الریاض ,  , (د.ط)  العربیة للعلوم األمنیة
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  . 25رمزي زكي , مرجع سابق , ص -4
  .163زروخي فیروز, المرجع السابق , ص -5

  



    

  آثار البطالة على المجتمع : - 4

 4 -1-  مشكلة البطالة ھي  خلل اجتماعي ناتج عن القصور في  : اآلثار االجتماعیة

توظیف اإلمكانیات المتاحة توظیف جیدا وعادل , و آثار البطالة لیست آثار فردیة على 

العاطل أو أسرتھ وال تمس الجانب االقتصادي الذي یعجز معھ العاطل عن تلبیة 

اجتماعي  لھ آثار غیر الحاجات المادیة و تحقیق الرفاھیة , فمشكل البطالة ھو مشكل 

محمودة على المجتمع بكل مستویاتھ , فالبطالة كمشكلة اجتماعیة ترتبط بنوعین من 

 المشاكل ھي :
  ـ المشاكل التي یمر بھا العاطلون عن العمل وأسرھم. 

 . ـ المشاكل التي یسببھا العاطلون عن العمل لآلخرین 
  ومن بین ما تتسبب فیھ البطالة في المجتمع أو تعززه نذكـر :     

 تتسبب البطالة في الشعور السلبي اتجاه المجتمع ,:  الجریمة واالنحراف - 1-1- 4

, "إن عدم حصول الشاب على األجر مما یتسبب في ظھور الجرائم واآلفات االجتماعیة 

إلى "جرائم السرقة والنشل والسطو یلجأ  المناسب للمعیشة أو لتحقیق الذات یجعلھ

لكي یستطیع أن یحقق ما فقده  )1(والتھریب و الغش التجاري والسوق السوداء "

)  Bogner قادت األبحاث التي قام بھا بوجنر(نتیجة عدم حصولھ على عمل . و

في النظام الرأسمالي إلى القول بوجود عالقة واضحة ما بین متغیر البطالة 

ن بنیة اإلنتاج الرأسمالیة تقوم أساسا على المنافسة , و تدفع والجریمة ، إذ أ

 المنافسة إلى ارتكاب أفعال إجرامیة لتحقیق حاجات الفرد كاالحتیال والغش

, كما أن بعض النظریات  )2(وترویج البضائع الفاسدة والمشاجرة واالعتداء

  نھا :ھذا االتجاه  الرابط بین البطالة والجریمة ومتوافق االجتماعیة 

* نظریة الترابط االجتماعي التي ترى أن العمل یعزز أواصر الترابط وااللتزام 

االجتماعي بین أفراد المجتمع ویدعمھا مما یحد أو یقلص االستعداد والدافعیة نحو 

یبرز العمل كأداة للضبط ضمن عنصرین أساسیین من و السلوك المنحرف 

زام ، الذي یشیر إلى كیفیة التزام الفرد العناصر األربعة للنظریة ھما: عنصر االلت

مبادئ الحیاة العامة للمجتمع وأھدافھا. وعنصر االستغراق والمشاركة ، و أھمیة 

استغراق وقت الفرد وجھده في األعمال والمھن الیومیة بما یتفق ویتماشى مع 

العرف والقواعد السلوكیة العامة  إذ إن عدم تنظیم الوقت وتوظیفھ في أعمال 

  ددة قد یفضي إلى الجنوح واالنحراف .مح
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* نظریة التوتر التي تعتقد أن توفر التشغیل وفرص العمل یقلل من حاجة األفراد  

ق األھداف إلى األعمال غیر المشروعة , أما فشل األفراد و عدم قدرتھم على تحقی

و تحقیق الحاجیات بسبب عدم توفر فرص العمل أو تعذرھا یعزز الدافعیة نحو 

. و ھي تعزز االفتراض بوجود عالقة مباشرة بین البطالة و  ارتكاب الجریمة

  السرقة .

ونجد أن ھناك منھم من یجد أن الحل في تعاطي ت : تعاطي المخدرا - 1-2- 4

في مشكلة یئس في وجود حل لھا , ومع ضغط التفكیر  المخدرات ألنھا تبعده عن

المجتمع یلجأ إلى الھروب إلى عالم النسیان وتغییب العقل بالمخدرات والسكر , 

وآلن المخدرات تتطلب أموال , یضطر بعد اإلدمان أن یلجأ إلى الدخول في 

  الجریمة لتوفیر المال.

لتطرف ألنھ ال التطرف والعنف : البعض من الشباب یلجأ إلى العنف وا - 1-3- 4

محددًا وأیضًا كونھ ضعیفًا بالنسبة لتلك الجماعات المتطرفة فبالتالي  یجد لنفسھ ھدفًا

ب , والبطالة أحد أسباب العنف , آلن ھذه الجماعات مصیدة لھؤالء الشبا تكون

الشباب العاطل یكون في حالة فراغ , وفي حالة احتیاج , والفراغ واالحتیاج ھما 

لجوء الشباب الى التھور , وقد عرف المجتمع " زیادة معدالت دافعان كبیران ل

  .)1(جرائم العنف والتطرف ألسباب اقتصادیة "

الھجرة : تتسبب البطالة في الھجرة سواء كانت شرعیة أو غیر شرعیة ,  - 1-4- 4

و بعض الشباب یعتقدون أن الھجرة إلى دولة أوربیة  ھي حل لمشكلة البطالة , 

شعور الشاب بعدم ل  والھروب من واقع مر, ومع عم وفرصة للحصول على

تحقق لھ أو توفر لھ مصدرًا  االنتماء إلى البلد الذي یعیش فیھ ألنھا ال تستطیع أن

ل یجازف الشباب بأموالھم وأنفسھم من أجل العبور إلى أي بلد للرزق ومنصب للعم

ة واسعة غیر فقد شھدت الجزائر والكثیر من الدول العربیة  ھجروراء البحر , 

شرعیة  بسبب عجز ھذه الدول عن توفیر فرص عمل لألعداد الكبیرة من الشباب 

العاطلین عن العمل ,  مما  أدى إلى بروز ظاھرة سمیت بالحرقة  التي تعتمد  في 

الھجرة على قوارب الصید  لتحمل المھاجرین (الحراقة) من دولھم إلى دول جنوب 

ریقیا إلى الضفة األوربیة و رغم كل القیود التي أوربا , و خاصة من دول شمال إف

تفرضھا الدول إال أن الظاھرة لم تتوقف , حیث أن الشباب صار یفضل الموت في 

 عرض البحر على البقاء في ھذا الوسط الذي لم یوفر لھ ما یحقق بھ ذاتھ من شغل . 
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وكذلك یوجد ما یعرف بھجرة األدمغة , وھم الشباب الذین یملكون كفاءات عالیة , 

اضطروا إلى الھجرة  بعد تھمیشھم  إما بعدم توظیفھم , أو بتوظیفھم في وظائف 

ة , مما یقتل روح اإلبداع لدیھم , ولقد تزایدت خارج اختصاصاتھم العلمیة أو األدبی

ھجرة العقول العربیة في العقود الثالثة األخیرة ألسباب كثیرة منھا عدم توفیر 

الظروف المادیة واالجتماعیة التي تؤمن مستوى الئقا من العیش باإلضافة  إلى 

. العلمي المطلوبة  ضعف االھتمام بالبحث العلمي وعدم وجود مراكز البحث

في المجتمع ،  فھجرة الكفاءات والمواھب  ترتبط ارتباطًا وثیقًا باألوضاع السائدة

وازدادت  نتیجة عدم استقرار األوضاع  االقتصادیة واالجتماعیة  , مما یضطر 

  للبحث عن سبل لتأمین الحیاة  في مجتمعات أخرى .   ھذه الكفاءات

رص العمل , تزایدت الھجرة وھناك الھجرة من الریف إلى المدینة , فمع ضیق ف

فیما یعرف  )1(من الریف إلى المدن وتكدس أغلب ھؤالء المھاجرین في أحیاء فقیرة

و "نزوح سكان الریف نحو المدن كثیرا  باألحیاء الفوضویة أو األحیاء القصدیریة.

و " قدر حجم  )2(ما یكون الدافع إلیھا ھو الحصول على فرص عمل بأجر أعلى "

  .   )3(شخصا سنویا" 130.000بـ  1977إلى  1973الھجرة الداخلیة في الفترة من 

تتسبب البطالة في كثیر من حاالت التفكك األسري ي : التفكك األسر - 1-5- 4

والطالق في المجتمع , لعدم قدرة الزوج على أداء واجباتھ المادیة نحو أسرتھ , 

, فالبطالة تترك أثرًا سیئًا عند یھا الزوج العاطل وللحالة النفسیة التي یكون عل

 , فیكثر معھا الخصام و الشجار مع أفراد أسرتھ  . العاطلین، فتتوتر أعصابھم

ذلك أن اإلنسان یتجدد نشاطھ بالعمل، فإذا ما قعد  اعتیاد الخمول والكسل : - 1-6- 4

والكسل عادة لھ، یصاب بالفتور والكسل، وبمرور الزمن یصبح الفتور والخمول 

كأنما ھي جزء من حیاتھ، بحیث لو أعید للعمل مرة أخرى وجد صعوبة ومشقة، 

  وقد ال یستطیع.

تتسبب البطالة في تراكم الدیون على العاطل , فعدم العمل  تراكم الدیون : - 1-7- 4

ھو عدم الدخل المادي , و مع ضرورة المال في الحیاة , یضطر العاطل في كثیر 

لالقتراض واالستدانة , وكثیرا مع یعجز عن سداد الدین , فیكون لھ  من األحیان

  ذلك ھم باللیل ومذلة بالنھار , فیقلل من تفاعلھ االجتماعي وارتباطھ بالمجتمع . 
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تتسبب البطالة في انخفاض  الروابـــط التي یحملھا الناس تجاه  - 1-8- 4

ئدة في المجتمـع ، مما یقلل المؤسسات الرسمیة واألنظمة والقیم االجتماعیة السا

 من فعالیة الضبط االجتماعي في المجتمع .

تتسبب البطالة  للعاطل العزلة و عدم التوافق النفسي واالجتماعي ، لما  - 1-9- 4

یشعر بھ من دونیة  لقلة التزاماتھ االجتماعیة الناتجة عن عدم القدرة المادیة 

ابتعاد العاطل عن المجتمع وقیمھ السائدة نتیجة شعوره بالوحدة والعزلة  فیكون "

 .)1(والنبذ

تعد البطالة المصدر الرئیسي لمشكلة الفقر وزیادة أعداد الفقراء , وما  -1-10- 4

ینتج عن ذلك من مشاكل أخرى  كالمشاكل الصحیة والتعلیمیة , حیث یساھم 

 سرب المدرسي ألطفال الفقراء الفقر في انتشار األمراض واألمیة والت

تتسبب البطالة في تأخر سن الزواج عند الشباب وما یترتب عنھ من  -1-11- 4

الن إنشاء األسرة أي الزواج یحتاج إلى ,  آثار خطیرة على الفرد والمجتمع

  . )2(مؤونة و تكالیف والشخص العاطل ال یملك دلك"

تؤدي البطالة إلى تزاید ظاھرة سیئة في المجتمع وھي ظاھرة التسول  -1-12- 4

, التي صار حتى الشباب المعافى في بدنھ یمارسھا , بعد أن كانت مقتصرة على 

  كبار السن والعجزة و المعاقین . 

  

 4 -2-  اآلثار االقتصادیة :  

ھجرة الكثیر من الكفاءات بسبب عدم توفر فرص العمل لھم ، إما  لقلة  2-1- 4

من ة , وأجورھم أو عدم وضعھم في األماكن التي تناسب مؤھالتھم العلمی

النتائج الخطیرة لھجرة الكفاءات العلمیة  في فقدان الوطن إلمكانات ھذه 

الكفاءات العلمیة والفكریة والتربویة التي انفق على تعلیمھا وإعدادھا أمواال 

وجھودا كبیرة ، حیث تؤدي ھذه الھجرة إلعاقة عملیة التقدم ، وإبطاء حركة 

ھجرة العقول العربیة في  التنمیة وإضعافھا في ھذه الدول . وقد تزایدت

العقود الثالثة األخیرة ألسباب كثیرة منھا عدم توفیر الظروف المادیة  

واالجتماعیة التي تؤمن مستوى الئقا من العیش باإلضافة إلى ضعف 

 االھتمام بالبحث العلمي وعدم وجود مراكز البحث العلمي المطلوبة . 

اد وعائالت البطالین من تدھورت األوضاع المادیة والمالیة ألغلب أفر 2-2- 4

جراء تدھور مداخلیھم  مما یؤثر على القدرة الشرائیة وعلى التداول 

 التجاري كلما زاد عدد الفقراء مما یتسبب في ركود اقتصادي. 
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انتشار السوق الموازیة : ھذه التي تنتشر بسبب البطالة والتي یسعى من  2-3- 4

خاللھا الناشطون في ھذه ظـاھرة إلى إیجاد مدخول مادي باالعتماد على 

 اإلمكانیات الخاصة ودون الخضوع للقوانین المنظمة للعملیة االقتصادیة .

استغالل أصحاب األشغال والمقاوالت والمشاریع للبطالین العاطلین عن  2-4- 4

العمل , حیث یتم تشغیلھم بأجور زھیدة  ال تتناسب و مستوى العمل الذي 

یقومون بھ  و بدون تأمین أو تضمین , استغالال لحاجتھم المادیة وظروف 

الء العیش الصعبة التي تتطلب السعي وراء لقمة العیش , وقد یعاني ھؤ

 المشغلین من تأخیر أجورھم لفترات طویلة وغیر منتظمة 

انتشار المتاجرة في المحرمات الذي تكون الحاجة الماسة السبب المؤدي  2-5- 4

إلیھ , بعد انسداد السبل أمام الشباب لنیل فرصة عمل , فیلجأ  عدد من 

أصحاب الظروف السیئة , بعد الیأس وفقدان األمل في العثور على عمل , 

تغل ببیع المخدرات والمسكرات  , واالستعانة ببعض العصابات أن یش

  الخاصة  بترویج ھذه الممنوعات  لتشغلھ في بیع ھذه المحرمات .   

 :البطالة في الجزائر - 5

عرفت الجزائر في أواخر الثمانینات من القرن  ) تطور البطالة في الجزائر:1- 5

 30عض األحیان إلى أكثر من نسبة البطالة وصلت في ب في الماضي ارتفاعا كبیرا

بالمائة بفعل األزمة االقتصادیة الحادة التي عاشتھا الجزائر ، والتي میزھا تراجع في 

 حجم االستثمارات، وانخفاض سعر النفط ، حیث أدى إلى تقلص فرص العمل

 المتاحة بدرجة كبیرة في نفس الوقت الذي سجل فیھ تزاید أكبر لطالبي العمل ,

لما ترتب عن اإلصالحات االقتصادیة التي تم مباشرتھا , حیث دخلت  إضافة

الجزائر في برنامج إصالح اقتصادي یھدف إلي تحریر االقتصاد , والظروف التي 

  :مر بھا اقتصاد الجزائر تشیر إلي وجود ثالثة مصادر للبطالة ھي 

  القادمون الجدد لسوق العمل .:  لاألو 
راكم بسبب العجز في توفیر فرص العمل للقادمین الجدد الثاني : رصید البطالة المت

  خاصة خریجي الجامعات والمعاھد.

رصید البطالة الناشئ عن انكماش بعض الصناعات أو الناتج من الشروع ث : الثال

مخطط إعادة الھیكلة الذي كانت أولى نتائجھ غلق مئات المؤسسات  في تطبیق

  . العمال وتسریح آالف

  

  

  



    

في عصر العولمة و التطورات االجتماعیة و االقتصادیة و ازدیاد وأدى الدخول 

حدة المنافسة التي شھدھا العالم , إلى اللجوء إلعادة التنظیم لمواكبة التغیرات 

المتعددة التي تفرض نفسھا على الواقع ، فسعت العدید من الدول ومنھا الجزائر إلى 

حجم ، وھو تقلیل في حجم المؤسسة إعادة الھیكلة أو ما یطلق علیھا أیضا تقلیص ال

أو عدد المستویات في الھیكل  من حیث عدد العاملین، أو عدد الوحدات و األقسام ،

التنظیمي بالمؤسسة , و الغرض من وراء ھذا التقلیل في الحجم ھو تحسین كل من 

الكفاءة و الفعالیة ، وأصبح من الضروري إعادة النظر في عدد العمال بالمؤسسات 

ى ضرورة ترشیده ، و قد ساد ھذا االتجاه خصوصا في الفترة الممتدة بین و إل

الثمانینات إلى التسعینات حیث أصبح تخفیض عدد العمال مفروض على المؤسسة 

التي ترید البقاء و االستمرار في میدان العمل ، و الھدف األساسي من إعادة الھیكلة 

یادة الربحیة والرفع من القدرة ھو تخفیض التكلفة بالنسبة لبعض المؤسسات و ز

وكان األثر الواضح من برامج التعدیـل الھیكلي ارتفاع معدالت البطالة . التنافسیة . 

و ھناك العدید من العوامل التي تقف وراء انتھاج المؤسسات لھذه العملیة منھا 

ماھو داخلي ومنھا ماھو خارجي , ومن بین ھذه األسباب , سرعة التغیرات 

في المحیط كالتكنولوجیا و تأثیراتھا , فالتكنولوجیا قد ساعدت في تأكید  الجاریة

ظاھرة البطالة الناتجة عن التكنولوجیا ، ومن المتوقع أن تحل التكنولوجیا الجدیدة 

محل عدد كبیر من القوى العاملة للذین یعملون في أعمال یدویة أو روتینیة ال 

ب في المزید من المحالین إلى قائمة تتضمن محتوى تقني أو معرفي , مما سیتسب

العاطلین عن العمل , فالتكنولوجیا كان لھا دور كبیر في تقلیل الوقت الالزم ألداء 

األعمال، مما كان لھ أثرا كبیرا في تقلیص أعداد العاملین الالزمین ألداء ھذه 

ول وھناك سبب آخر وھو حدة المنافسة الوطنیة أو األجنبیة , بسبب دخ األعمال .

المؤسسات الدولیة و الشركات متعددة الجنسیات لألسواق المحلیة ، و ما تتمیز بھ 

من قوى تنافسیة ، والدخول في جو المنافسة فرض ھذا الجو على المؤسسات 

الوطنیة , وكان من آثاره التقلیل من عدد العمال وإحالتھم إلى قائمة البطالة 

المؤسسة , وغالبا ما یكون تسریح كتصرف للتقلیل من التكالیف واألعباء على 

العمال بشكل دائم عندما تقوم المؤسسة بتخفیض أصولھا أو بیع النشاط ككل، ألنھ 

في بعض األحیان من األفضل التوقف عن العمل بدال من االستمرار في تحمل 

الخسارة , ویكون التسریح المؤقت ألسباب مرحلیة كالتغییر وبزوال األسباب 

 خفیض یمكن إعادة بعض أو كل العاملین لخدمة المؤسسة مرة أخرىالمؤدیة إلى الت

.  

   

  



    

زیادة أعداد المھاجرین من األریاف إلى ومن األسباب في ارتفاع معدالت البطالة 

في  ارتفاع معدالت نمو القوى العاملة, والنمو السكاني السریع الذي أدى  المدن

  .النمو المنخفض للطلب على الید العاملة  سنویا مقابل 

ولقد كانت الخوصصة السبب المعتمد في تخفیض العمال بالمؤسسات فالمؤسسات  

المخوصصة كانت تحوي عمال مھارتھم منخفضة انعكست على اإلنتاجیة , مما 

استدعي تغییرھم بعمال متخصصین و إدخال اآلالت الحدیثة التي تمتاز بالسرعة 

ال یؤثر االستغناء عنھم واإلتقان , والمؤسسات كانت تحوي عدد زائد من العمال 

على أداء المؤسسة , بل االستغناء عنھم یقلل من التكلفة ، وكانت الفرصة 

للمؤسسات للتخلص من العدد الزائد و تسریح كبار السن وغیر المتخصصین 

  خاصة . 

  : )1(ومن أسباب زیادة معدالت البطالة نذكر

  ظیف الحكومي .تخلي الدولة عن االلتزام بتعیین الخریجین وتجمید التو - 1

أدى خفض معدل نمو اإلنفاق العام الموجھ للخدمات االجتماعیة الضروریة  - 2

كالتعلیم والصحة , إلى خفض مواز في طلب الحكومة على العمالة المشتغلة 

 بھذه الخدمات .

أدى تقلیص دور الدولة في النشاط االقتصادي إلى خفض االستثمار الحكومي  - 3

 تستوعب األیدي العاملة العاطلة.في خلق طاقات إنتاجیة جدیدة 

التغیرات االجتماعیة والتي ارتفعت معھا نسب مشاركة المراھقین والشباب  - 4

,  )2(واإلناث في قوة العمل , وقد أدى ذلك إلى ارتفاع محتم في معدل البطالة

فمن الطبیعي أن دخول شرائح جدیدة إلى قائمة الطالبین عن العمل سیؤدي 

بطالة , ودخول ھذه الشرائح كان بسبب التغیر إلى ارتفاع معدالت ال

 االجتماعي واالقتصادي للمجتمع . 
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  البطالة مرتفعة نذكر :ومن األسباب االجتماعیة لبقاء معدالت 

سیاسة الدولة االجتماعیة لمساعدة العاطلین عن العمل والفقراء , وھذه السیاسة   - أ

ھي مصدر من مصادر الكسل و االتكال على مساعدات الدولة و عدم الجد في 

البحث عن العمل , وھذه السیاسة لھا " تأثیرھا السلبي في میول األفراد تجاه 

لفقراء العاطلین اإلعانة على العمل بأجر منخفض , , حیث یفضل ا )1(العمل"

ویفضلون اإلعانة على العمل الذي یتطلب مجھود , فأغلب الشباب من ذوي 

المستویات المنخفضة أو المتوسطة , صار یبحث عن الحراسة لیال في مؤسسة 

من المؤسسات الحكومیة , وفي الحقیقة ھذا العمل الذي یرغبون فیھ لیس بحثا 

  , بل ھو بحث عن مكان للنوم مقابل أجر ثابت .  عن عمل 

معالجة مشكلة البطالة بنظرة ستاتیكیة ال تأخذ في عین االعتبار التغیرات التي   - ب

تحدث في المجتمع بین فترة وأخرى وخاصة ما یشھده العصر من تسارع كبیر 

 في كل المجاالت , وتطورات اجتماعیة  واقتصادیة  .

الة , أو حل مشكلة بمشكلة , واالعتماد في حلول البحث عن حل ترقیعي للبط  - ت

المشاكل االجتماعیة االقتصادیة بحلول سیاسیة أو قرارات سیاسیة . والبطالة 

حسب میلتون فریدمان حالة طبیعیة عند معدل ما في كل دولة , و"الحل األمثل 

للبطالة ھو عدم تصدي الحكومة أصال لھذه المشكلة , وتركھا لكي تحل نفسھا 

 . )2(نفسھا عبر آلیات السوق"ب

المغاالة في زیادة الضرائب على النشاطات الذي من شأنھا أن تؤدي إلى ارتفاع   - ث

معدل البطالة , حیث أن ارتفاعھا غالبا ما یؤدي إلى تثبیط الراغبین في 

النشاطات االقتصادیة عن سعیھم لذلك , ویمتنع الكثیر من الشباب بعد معرفتھم 

اإلقدام للخوض في مثل ھذه النشاطات , وھذه واحدة من  لسیاسة الضرائب عن

العقبات اإلداریة التي تقف أمام سیاسة التشغیل , التي كان باإلمكان أن تساھم 

 في تخفیض معدالت البطالة . 
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  ) مراحل البطالة في الجزائر:2- 5

  : نالحظ أن البطالة في الجزائر مرت بعدة مراحل متمیزة منھا

مرحلة عدم اإلشباع الوظیفي : حیث كانت معدالت البطالة منخفضة  - 2-1- 5

تسییر بسبب الدخول في مرحلة البناء االقتصادي , واعتماد الدولة في ال

الذاتي لالقتصاد , فكان التشغیل في ھذه الفترة مفتوحة أمام طالبي العمل 

خاصة أصحاب االختصاص والتقنیین و ذوي المستویات العلمیة العالیة 

, ألن الجزائر كانت ال تزال في مرحلة تكوین اإلطارات , ولم یتحقق 

الجزائر " حاولت اإلشباع بعد , فلم یكن إیجاد فرصة عمل مشكلة. فقد 

مند أواخر الستینات إقامة صناعة ثقیلة للخروج من دائرة التخلف و 

إلیجاد فرص عمل كافیة للید العاملة العاطلة بحیث أصبح المیدان 

 17.20الید العاملة  بالصناعي یحتل المرتبة الثانیة من حیث استیعا

بدأت سیاسات التصنیع الثقیل بواسطة الشركات , فقد  )1("1977سنة 

وانتشرت مشاریع مع مطلــع السبعینات حیث تم التركیز على  عمالقةال

إنتاجیة العمل باالعتماد على التقنیات الحدیثة دون االھتمام  رفع

. ولم تكن البطالة مشكلة ألن  العمل الفائضة بالتشغیل واستیعاب قوة

الجزائر كانت في مرحلة وجھت فیھا كل الجھود للتنمیة , مما استوعبت 

ة العمل المحلیة , وتطلبت المرحلة حتى العمالة األجنبیة من ذوي كل قو

االختصاصات والمستویات المرتفعة , وكان االھتمام بالتعلیم أیضا قد 

استوعب الكثیر من الشباب مما قلل من دخولھم إلى میدان العمل , 

وھناك أیضا التجنید الذي كان یستوعب أعداد كبیرة من الشباب , 

االستقرار االجتماعي  واالعتماد الكثیر على المدخول  باإلضافة إلى

القلیل الذي یجنیھ من اشتغالھ بالزراعة وجني المحاصیل , و إن كانت 

زراعة بدائیة تعتمد على الوسائل التقلیدیة إال أنھا كانت كافیة بسبب 

سیاسة الدول التدعیمیة للمواد األساسیة , و لبساطة الحیاة و عدم وجود 

ى األشیاء الكمالیة , فتمیزت ھذه الفترة بتواضع معدالت تنافس عل

البطالة " بسبب ارتفاع معدالت التوظیف لزیادة اإلنفاق الحكومي ونمو 

 .)2(العمالة الحكومیة وارتفاع معدالت االستثمار والنمو االقتصادي"
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المرحلة الذھبیة بسبب ارتفاع أسعار النفط غیر المسبوق وامتدت ھذه  - 2-2- 5

ت أسعار البترول ذ"حیث اتخ) , 1982 – 1973المرحلة من سنة (

و  1973أكتوبر  ذبصفة عامة اتجاھا تصاعدیا في السوق العالمیة من

ه الزیادة مع ارتفاع ھائل في ذبالمقابل تصاحبت ھ 1982إلى غایة سنة 

وارتفع خالل ھذه الفترة دخل الفرد , , ) 1(" رولیة العربیةالعادات البت

ووضعت برامج ومخططات لبناء البنیة األساسیة , وازداد التوسع في 

البناء السكنات والمدارس والمستشفیات و الھیاكل الكبرى وبعض 

المصانع التحویلیة والتركیبیة كمصنع الحجار , وازداد مع االنتعاش 

املة مما أدى إلى توظیف كل الید العاملة المحلیة , الطلب على الید الع

وشھدت ھذه الفترة تغیرات اجتماعیة في حیاة الكثیر من األسر 

حیث تسبب االنتعاش المالي " بشكل مباشر في إحداث تحول  الجزائریة

ري في على كل األصعدة وفي جمیع المستویات ... ومكنتھا من ضخ ذج

بسبب التوجھ الصناعي الذي انتھجتھ ,  )2(جرعات استثماریة ضخمة "

سیاسة الدولة االقتصادیة , وأھملت معھ الزراعة بعد أن تحول الفالح 

من األرض إلى المصنع حیث كانت األجور مغریة والحیاة في الریف 

 مزریة , فتوجھ الكثیر للسكن في المدینة لمجاورة المدرسة والمصنع .

شطة الزراعیة إلى األنشطة و" بدال من االنتقال التدریجي من األن

الصناعیة و الخدمیة فإن نمو قطاع البترول أدى إلى نمو قطاع 

        . )3(الخدمات"

, حیث انخفضت وتدھورت  1983مرحلة التدھور الذي بدأت عام  - 2-3- 5

مع حلول سنة و  انھیارا في السوق العالمیةیمثل أسعار النفط بشكل حاد 

% 98.5تمثل حینذاك نسبة  عرفت أسعر المحروقات التي كانت 1986

بأنھ األسود بترولیا حیث  1986و " یوصف عام  ، من الصادرات

دوالر للبرمیل الواحد ,  8تدھورت أسعار البترول إلى ما یقارب 

وتواصل ھدا  1983والواقع أنھا بدأت رحلة ھبوطھا من مارس 

   .)4("1988التراجع إلى غایة 
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, وتأزمت معھ األوضاع االجتماعیة و ظھرت جلیا ھشاشة االقتصاد الوطني 

واالقتصادیة مما أثر على حجم البطالة , وتقلصت المشاریع التي انطلقت فیھا 

, وسعت الجزائر إلى القروض الخارجیة مع تطبیق سیاسة التقشف الحكومة 

خاصة بعد دخولھا في سلسلة , والتي زادت معھ معدالت البطالة  االنكماشیة

 : الناجمة عن من اإلصالحات و إعادة الھیكلة

فشل أنماط التنمیة التي انتھجتھا البالد بعد أن أھملت الزراعة وتوجھت  - 1

إلى جھود التصنیع  , و اھتمت بعالم األشیاء قبل أن تھتم بعالم األفكار كما 

 . )1(" ال یمكن لنا صنع حضارة ابتداء من منتجاتھا", یقول مالك بن نبي 

بعد أن عملت الدول الصناعیة على امتصاص األموال البترولیة من 

 :  لك منذالدول العربیة خاصة منطلقة في تحقیق 

 إغراق األسواق العربیة بالسلع الكمالیة مرتفعة الثمن . –

 خدمیة في األساس . ةتصدیر مشروعات استثماری –

صناعة ھامشیة من شأنھا ربط اقتصادیات الدول العربیة  –

 بالمراكز الصناعیة . 

تصدیر األسلحة وما یتبعھا من مشاریع بناء ھیاكل عسكریة  –

 وعقود تورید مستشارین عسكریین .

 فتح قنوات البنوك و األسواق المالیة العالمیة . –

 تفاقم مدیونیتھا الخارجیة واآلثار التي نجمت عن ذلك. - 2

 .الظروف المضطربة لالقتصاد العالمي وتنامي العولمة  - 3
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  الجزائرمعدالت البطالة في 

1984 - 1993  

  المالحظة  نسبة البطالة  السنوات
  غیر متاح  ...  1984

1985  9.7    

  غیر متاح  ...  1986

1987  21.4    

1988  12.6    

  سنة 25% منھم شباب تقل أعمارھم عن  69  18.1  1989

1990  19.8    

  سنة 25% منھم شباب تقل أعمارھم عن  69  20.7  1991

1992  23.8    

1993  24.3    

  .1996, من التقریر االقتصادي العربي الموحد لعام  134المصدر : رمزي زكي , ص 

 

ومع تفاقم أزمة المدیونیة الخارجیة ، وارتفاع معدالت البطالة ، لجأت الجزائر            

إلى إدخال إصالحات ھیكلیة على اقتصادھا وذلك من أجل إعادة جدولة دیونھا حیث اتبعت 

، ثم برنامج التكیف  1995إلى أفریل  1994برنامج االستقرار االقتصادي من بدایة 

والذي ركز على تحریر األسعار والتحول إلى  1998إلى مارس  1995الھیكلي من أفریل 

القطاع الخاص , و تحریر التجارة الخارجیة . وكانت معظم برامج اإلصالح مفروضة من 

صندوق النقد الدولي والبنك العالمي , ومع بدایة تطبیق ھذه البرامج أخذت معدالت البطالة 

مشروعات القطاع العام وموجة تسریح في االرتفاع ، بسبب خوصصة المؤسسات و 

فقد العمال , و تقلص االستثمار الحكومي الذي كان یوفر مناصب كثیرة لطالبي العمل . 

خالل السداسي األول لسنة  % 30إلى  1986سنة   %17انتقل معدل البطالة من حدود 

  بسبب ما رافق اإلصالحات من تسریح للعمال و غلق للوحدات.  1999

  طالة حسب مستوى التعلیم في الجزائرمعدالت الب

  

  1991  1989  1985  المستوى التعلیمي

  24.8  27.9  43.3  االبتدائي

  29.3  34.3  28.6  المتوسط

  25.5  14.9  6.5  الثانوي

  5.8  2.8  0.6  الجامعي

  14.1  20.1  21.0  من دون تعلیم

  .136المصدر : رمزي زكي , ص



    

التعلیمي المنخفض كانوا یعانون من ومن خالل الجدول یتبین أن أصحاب المستوى 

البطالة , بینما كانت البطالة تنخفض بارتفاع المستوى التعلیمي بسبب االحتیاج 

للتخصصات والمستویات العالیة  , ومع التغیر االجتماعي واالقتصادي  , انخفضت 

ة ثانیة البطالة عند ذوي المستویات الدنیا لتراجع نسبتھم من جھة ولتقبلھم ألي عمل من جھ

, بینما ارتفعت نسبة البطالة  عند ذوي المستویات العلیا , والسبب یعود لتشبع الوظائف 

التي تحتاج إلى مستویات تعلیمیة مرتفعة , وكثرة خریجي الجامعات ورفضھم لألعمال 

  التي ال تتناسب مع مستویاتھم التعلیمیة .

    

  معدالت البطالة في الجزائر

1966 -1994  

  

  

  135ص  , 2010-2009بوزید نجوى , وضعیة الخریج الجامعي في المؤسسة الصناعیة ,  المصدر :

 السنوات  البطالةمعدل 

32.90 1966  

22.00 1977  

16.30 1982  

13.10 1983  

8.700 1984  

09.70 1985  

/ 1986 

21.40 1987 

/ 1988 

18.10 1989 

19.70 1990 

21.20 1991 

23.80  1992 

23.15 1993 

24.36 1994 



    

  معدالت البطالة في الجزائر

1994 - 2004  

  
  31. ص 2006, , إستراتیجیات تخفیض العمالة  زروخي فیروز المصدر :

  

من الجدول یتبین أن معدالت البطالة خالل التسعینات كانت مرتفعة و في منحى           

 1995% , وفي سنة 24.4حوالي   1994تصاعدي حیث بلغ معدل البطالة في سنة 

 29,77أین بلغت النسبة ذروتھا بـ 2000% لتستمر في االرتفاع حتى سنة 26,99حوالي 

  2004% سنة 17,7، ثم إلى  2003% سنة 23,7% , ثم بدأت في التراجع لتنخفض إلى 

لتي توصل إلیھا الدیوان الوطني لإلحصائیات حسب النتائج ا 2005في سنة  15.30ثم إلى 

أن نسبة البطالة في  2007ماي  22. وقد كشف المعھد الوطني لإلحصاء یوم الثالثاء 

 .)1(في العام السابق % 15.3مقارنة مـع    2006في عام  % 12.3الجزائر تراجعت إلى 

الذي  2007نة وحسب سجل التقریر السنوي للمجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي لس

 29تحسن مؤشرات القضاء على البطالة التي انخفضت من  ذكر أن الجزائر عرفت "

حسب دراسة قام بھا الدیوان الوطني و  .)2(بالمئة" 10إلى قرابة  2000بالمئة سنة 

%, بعد أن كانت 10.2إلى  2009البطالة قد تراجعت في سنة  نسبةفإن لإلحصائیات ، 

 % في سنة21.3" وحسب نفس الدراسة فإن النسبة كانت  .)3( 2008% في سنة 11.3

ألف بنھایة  720ر ملیونا وـن في الجزائـالعمل المسجلی ن عنـ، كما بلغ عدد العاطلی 2007

      م ــ، منھ 2009
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  . www.magharebia.com  ,14/01/2011,  2006في  %  12.3تراجع البطالة في الجزائر إلى  -1
, تاریخ التصفح  massa.com/ar-www.el, 30/07/2008جریدة المساء , یومیة إخباریة جزائریة, -2

26/12/2010.  
  .comonlinewww.echorouk    ,26/12/2010.,  06/01/2010ریخ العدد االشروق أون الین , ت -3

T.C الفترة 

24.4 1994  

26.99 1995  

29.99 1996 

29.20 1997 

27.3 1998 

29 1999 

29.77 2000 

27.3 2001 

27 2002 

23.7 2003 

17.7 2004 



    

 35إذا تم شمل الشباب األقل من  % 86.7سنة، و 30من فئة أعمار أقل من %  73.4

  .)1(سنة"

  ) سمات البطالة في الجزائر:3- 5

أن األغلبیة من مجموع البطالة تتمثل في بطالة الشباب الذین یدخلون سوق  -1-)3- 5

 720العمل المسجلین في الجزائر ملیونا و ألول مرة , بلغ عدد العاطلین عن العمل

إذا تم   %86.7سنة ، و 30من فئة أعمار أقل من  %  73.4، منھم  2009ألف بنھایة 

  .)2(سنة" 35شمل الشباب األقل من 

أن البطالة في الجزائر ھي بطالة متعلمة فالغالبیة العظمى من العاطلین من  -2-)3- 5

الدیوان الوطني لإلحصائیات أن  "ة , فحسب خریجي الجامعات ومدارس ثانوی

ألف بطال ، فیما بلغ عدد أصحاب  415 أصحاب المستوى المتوسط بلغ تعدادھم

ألف بطال، وعدد ذوي المستوى  255 المستوى الجامعي الذین یعانون من البطالة

المستوى االبتدائي فیما قدر عدد البطالین  ألف من ذوي 140ألف مقابل  226الثانوي 

  2009سنة  )3(ص"ألف شخ 57الذین لیس لھم أي مستوى تعلیمي 

ارتفاع نسبة البطالة بین النساء , فحسب المدیر العام للدیوان الوطني  -3-)3- 5

  8.6مقابل  %  18.1لإلحصائیات في الجزائر فإن "البطالة عند النساء بلغت 

  . 2009وھذا في  )4("بالنسبة للرجال%

  . اتجاه معدالت البطالة لالرتفاع في الحضر -4-)3- 5

 لجدد إلى سوق العمل من غیر ذوي الخبرة .تتركز البطالة في الداخلین ا -5-)3- 5

  .تقل معدالت البطالة بشكل ملحوظ بالنسبة للعمالة الفنیة الماھرة و المدربة -6-)3- 5

تقل معدالت البطالة بشكل ملحوظ أیضا للمؤھالت العلیا المتخصصة و  -7-)3- 5

  .المدربة

علیا ذات الخبرة أو و تقل معدالت البطالة بشكل ملحوظ أیضا للمؤھالت ال -8-)3- 5

  .الممارسة

المسجلین  تغلب البطالة في فئة الشباب , حیث بلغ عدد العاطلین عن العمل -9-)3- 5

 30من فئة أعمار أقل من  %73.4، منھم  2009بنھایة  ألف 720في الجزائر ملیونا و

 . % 86.7سنة ، و

أي خبرة مھنیة ثلثي معد البطالین یقدمون ألول مرة , أي لیست لدیھم  -10-)3- 5

  .)4()"%68(نسبة 
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1- www.eloumma.com  : 26/12/2010/ تاریخ التصفح : 20/02/2010تاریخ العدد.  
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3-  jazayr.com  27/12/2010, تاریخ التصفح  . 
, رسالة لنیل شھادة دكتوراه العلوم , جامعة العقید  وضعیة الخریج الجامعي في المؤسسة الصناعیةبوزید نجوى ,  -4

  .136, ص 2010-2009الحاج لخضر , باتنة , 



    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



    

اجتماعیة ذات نتائج سلبیة متعددة ومؤثرة في المجتمع .  مشكلةھي  األمیةتمھید :  -

ومن أھم أسبابھا الخلل  الذي أصاب البناء االجتماعي للمجتمعات ، نتیجة للظروف 

التي عاشتھا ھذه المجتمعات في فترة االحتالل األجنبي ألوطانھم , ورغم كل 

, فرغم مرور  المحاوالت التي اتخذت بعد خروج المحتل إال أن الخلل ظل موجود

فترة طویلة على استقالل الدول العربیة ومنھا الجزائر عن االستعمار , ورغم 

مرور كل ھذه األعوام إال أن مجتمعاتنا " لم تتوصل حتى اآلن إلى النتیجة التي 

, و المشكل ال یكمن في  )1(بلغتھا مجتمعات أخرى انطلقت من نفس النقطة "

دول العربیة تعتمد على موارد طبیعیة ساقھا اهللا إلیھا  اإلمكانیات المادیة فكثیر من ال

, استطاعت أن تشید بھا البناءات وتستورد بھا األجھزة إال أن المشكل ظل قائما, 

, فالمجتمع  )2(فالخلل " ال یعزى لفقدان الوسائل, وإنما یرجع إلى فقدان األفكار "

, ولكن أھمیتھا تبقى  یبنى بالرجال ولیس بالوسائل , وإن كانت الوسائل مھمة

مرتبطة بقدرة الرجال على اإلبداع والتفكیر , " فقد توصلت الیابان من اإلنقاص 

من جمیع مشاكل التخلف بفضل تنظیم معین للمجتمع على قواعد أخالقیة , مما 

جعلھ یبلغ مستوى القدرة على مواجھة جمیع أعبائھ بواسطة وسائل تعد منقوصة 

في حوزتنا , فالوسائل ال  )3(رناه ترقیما بالوسائل التي تقع "على وجھ اإلجمال إذا قا

تعد ھي العائق بل ھي جزء من أفكار اإلنسان , فاإلنسان ھو الثروة الحقیقة لكل 

مجتمع , وھو ما ینبغي أن یستثمر استثمارا مبنیا على قواعد أخالقیة تنطلق من 

أھمیتھ إال أنھ یأتي في مرتبة بعد المجتمع لتعود علیھ بالنفع , أما عالم األشیاء فرغم 

مرتبة اإلنسان وأخالقھ وأفكاره , وبعد مرتبة المجتمع وتماسكھ وتآلفھ, و ما نجده 

,  )4(الیوم ھو "ركاما مكدسا من األشیاء المشتتة الفاقدة للتآلف في قلیل أو كثیر"

كبیرة التي مالك. فالدول العربیة تتكلم بلغة األرقام عن األشیاء , وكأن األرقام ال

حققتھا في میدان بناء المؤسسات التعلیمیة  أو غیرھا ھي ما ینبغي الوصول إلیھ ,  

ولكن االھتمام بجوھر العملیة االجتماعیة الرامیة إلى النمو الحضاري للمجتمع ظل 

مفقود أو على األقل دون المستوى , " و ھذا ما یفسر لنا كیف أن الیابان نجحت 

اإلسالمي , حتى ھذا الحین نصرا حاسما على التخلف , ألن حیث لم یحقق العالم 

نشاطھ قد طبق في عالم األشیاء والمنتجات , بدل أن یطبق ضمن النسق البشري 

 . )5(ونسق األفكار"
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تعرف األمیة في العادة بأنھا وضع الذین تجاوزوا سن التعلیم :  مفھوم األمیة - 1

دون أن یلموا بمھارتي القراءة والكتابة ومبادئ الحساب , في مستوى یمكنھم 

ال ـال في مجاالت االتصـة الرموز الكتابیة , واستعمالھا فعـك لغن تملـم

، و یعرف  المعرفة أو القدرة على القراءة والكتابة یقصد باألمیة عدم . ف )1(الفكري 

بأي لغة ، وقد  األمي في الجزائر بأنھ الشخص الذي ال یعرف القراءة والكتابة

في تقییم وضعیة  الذي اعتمد تجاوز السن العاشر من عمره . وھذا التعریف ھو

و أصبح  .1966األمیة في الجزائر إلى یومنا ھذا منذ اإلحصاء األول عام 

بمفھوم آخر بعد أن ارتبطت بھ كلمات  مفھوم األمیة في العالم اآلن یعرف

الثقافیة ، واألمیة الحاسوبیة  , واألمیة  أخرى فأصبح ھناك مصطلحات األمیة

أو المرئیة ، واألمیة المعلوماتیة ....الخ . وقد تطور  الوظیفیة واألمیة البصریة

والكتابة , إلى القدرة  التعریف المقبول لمحو األمیة من القدرة على القراءة

وتناولت ھذه الدراسة  مشكلة انتشار األمیة ت , األوسع على تناول المعلوما

علوم و الثقافة . ونصت منظمة األمم المتحدة للتربیة والالمعلوماتیة في المجتمع 

(الیونسكو) في التقریر النھائي للمؤتمر اإلقلیمي لتخطیط و تنظیم برامج محو 

, على أن األمي ھو  1963األمیة في البالد العربیة  المنعقد باإلسكندریة سنة 

كل من تعدى العاشرة من عمره ولیس في أي مدرسة , ولم یصل إلى المستوى 

ا ذ, ویمكن معرفة الحد األدنى لھ )2(اللغة العربیةالوظیفي في القراءة و الكتابة ب

 : ) 3(المستوى الوظیفي من خالل القدرة على

o .قراءة فقرة من صحیفة یومیة بفھم وانطالق   

o . التعبیر الكتابي عن فكرة تعبیرا واضحا 

o . كتابة قطعة إمالء كتابة صحیحة 

o ة التي تتطلبھا قراءة األعداد وكتابتھا وإجراء العملیات الحسابیة األساسی

 حیاة الفرد الیومیة .

و تتكون األمیة من ثالث فئات , األولى ھي فئة الدین لم یدخلوا المدرسة 

االبتدائیة , والثانیة المتسربین من المدرسة االبتدائیة , والفئة الثالثة فئة كل من 

  تجاوزوا العاشرة ولم یتلقوا تعلیما أو تدریبا . 
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واحد من ع  ینصرف الذھن إلى نوة حینما نتكلم عن األمیأنواع األمیـــة :  - 2

والكتابة ، وھذا النوع ة األمیة وھو األمیة التعلیمیة ، أي الجھل بمبادئ القراء

لإلحصاءات , في حین أن ھناك أنواعا أخرى من األمیة أكثر  ھو الذي یخضع

خطورة , فكم من متعلم حائز على الشھادات العلیا وھو في نفس الوقت یفتقر 

  : ومن بین أنواع األمیة. للوعي بالواقع وتعوزه النظرة  للحیاة 

واإللمام بمبادئ الحساب  معرفة القراءة والكتابة وتعني عدمة : ألمیة األبجدیا -1- 2

الثانیة عشرة من عمره وال  رف اإلنسان األمي بأنھ كل فرد بلغاألساسیة , ویع

بلغة ما ولم یكن منتسبا إلي  یلم الماما كامال بمبادئ القراءة والكتابة والحساب

 ة .مدرسة أو مؤسسة تربویة وتعلیمی

وھي العجز عن المساھمة  في تنمیة المجتمع لعدم الكفاءة ة : األمیة الحضاری -2- 2

الكتساب  الحضاریة , و التي تتطلب مواصلة التعلیم في استعمال الوسائل

المھارة والقدرة على تسخیر المتاحة بأسالیب حضاریة . فاألمیة الحضاریة 

تعني عدم مقدرة األشخاص المتعلمین على مواكبة معطیات العصر العلمیة 

 والتكنولوجیة والفكریة والثقافیة والفلسفیة اإلیدیولوجیة والتفاعل معھا بعقلیة

دینامیة قادرة على فھم المتغیرات الجدیدة وتوظیفھا بشكل إبداعي فعال یحقق 

والعصر الذي ینتمون إلیھ مؤمنین في ذات  االنسجام والتالؤم مابین ذواتھم

الوقت بمجموعة من العادات والتقالید والمعتقدات الفكریة والممارسات 

 المتجددة على الدوام . السلوكیة والمبادئ والمثل التي تتعارض وطبیعة الحیاة

والفروع  وتنقسم األمیة الحضاریة من حیث المبدأ إلى عدد غیر قلیل من األقسام

الرئیسیة , وعرفت منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلوم األمیة الحضاریة في 

 : )1(األنواع التالیة

  األمیة السیاسیة : ویقصد بھا الجھل في النواحي السیاسیة بالرغم من

 تعلم الفرد للقراءة والكتابة والحساب .

 . األمیة الدینیة : ویقصد بھا الجھل بالشعائر الدینیة الالزمة لإلنسان 

  األمیة االجتماعیة : ویقصد بھا الجھل بالمشكالت التي یعاني منھا

 المجتمع .

  األمیة الصحیة : ویقصد بھا الجھل بالنواحي الصحیة وأسالیب

 الوقایة والعالج.

  یة االقتصادیة : ویقصد بھا الجھل في الناحیة االقتصادیة دولیا األم

 أو محلیا أو اسریا .

---------------------------------------------------------------------  
  .22فؤاد بسیوني , مرجع سابق , ص -1



    

فاألمیة الثقافیة قد تكون جزء من األمیة الحضاریة , ومن المھتمین من ال یرى 

ق بین األمیتین  , و بعض أخر یرى أن كل أمیة منھما تختلف عن األخرى فر

مع اشتراكھما في بعض الخصائص , وقد  وجد في السنوات األخیرة أن نسبة 

األمیة الثقافیة بین المتعلمین آخذة في االزدیاد حیث أن المتعلم قد یكون من 

فإن ثقافتھ  الكفاءات الممیزة في مجال تخصصھ , أما خارج ھذا التخصص

, وكل إنسان یفتقر إلى معلومات  )1(تكون ضئیلة للغایة في المجاالت األخرى

ولو بسیطة في مجال من المجاالت الواسعة , ولذلك فكل إنسان ھو أمي في 

جانب من جوانب الثقافة , فقد یكون بعض المتعلمین  ماھرین في األمور التقنیة 

االقتصادیة . و قد یكون البعض أمیین في  ولكنھم  أمیین  في األمور الدینیة أو

لغة من اللغات , ویوجد من ھو أمي في علم من العلوم كالفیزیاء أو الریاضیات 

 أو غیر ذلك .     

األمیة الوظیفیة : و یقصد بھا "عدم تكوین المھارات التي تساعد على  -3- 2

قسط وافر المشكالت سواء في العمل أو في الحیاة بالرغم من اكتساب اإلنسان 

, أي " نقص قدرة الفرد على توظیف بعض المعارف والقدرات  )2(من التعلیم "

,  )3(والمھارات في مجاالت الممارسة العملیة في حیاة الفرد الخاصة والعامة "

وھي مشكلة كبیرة  تعكس نفسھا من خالل ضعف األداء , وھي ال زالت مشكلة 

منھا معظم الخریجین والتي بسببھا أكثر انتشارا مما كان یعتقد .  و یعاني 

یواجھ ھؤالء صعوبات تطبیق ما تعلموه ، والخوف والقلق من مواجھة المھنة. 

  )4(ویأتي ذلك لعدة أسباب منھا

 1 - .إھمال أو كسل الطالب معظم سنوات الدراسة 

 2 - .عدم قناعة الطالب باختصاصھ أو بنتیجة و جدوى تعلیمھ 

 3 - ألمور عدة. عدم ھضم المناھج التعلیمیة 

 4 -  قصور السیاسة التعلیمیة ألسباب منھا عدم مالئمة برامج التعلیم

وتعد ھذه مشكلة ة , ومناھجھ أو قلة كفاءة الكوادر التدریسیة والتدریبی

  كبیرة متداخلة مع مشاكل أھم منھا.
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 أھمیة محو األمّیة : - 3

" األمیة تتعارض طبیعة ووجودا مع نظام الحضارة المعاصرة ومع            

أسلوب إنتاجھا , ومع فلسفتھا االجتماعیة والسیاسیة . ولذلك أصبحت األمیة في ھذا 

, و ال یختلف عاقالن على  )1(السیاق الحضاري عائقا من عوائق التنمیة والتقدم "

أن المجتمع المتعلم أكثر قدرة على النمو و التطور من المجتمعات التي یكثر فیھا 

الجھل و األمیة ، و أن التربیة الشاملة ھي الوسیلة األكثر نجاعًة في تطویر قدرة 

من حقوق  المجتمع على النمو و مواكبة متطلبات العصر. و یشّكل محو األمّیة حقًا

كما  نسان وأداة لتعزیز القدرات الشخصیة وتحقیق التنمیة البشریة واالجتماعیة .اإل

یوفر القدرة لتحسین حیاة المرء والمجتمع الذي ھو جزء منھ . فالمعرفة بصفة أنھ  

عامة و معرفة القراءة والكتابة بصفة خاصة  عامل ضروري للقضاء على الجھل 

، والحّد من المشاكل االجتماعیة  و الفقر، وخفض معدل اآلفات االجتماعیة

والتصدع االجتماعي , وضمان التنمیة االجتماعیة والتماسك االجتماعي فالمعرفة 

" ُقْل َھْل َیْسَتِوي الَِّذیَن والعلم ضرورة من ضروریات ازدھار الحیاة اإلنسانیة 

بطریقة أفضل ة مجّھز, فالمجتمعات المتعّلمة تبدو  )2("َیْعَلُموَن َوالَِّذیَن ال َیْعَلُموَن

لمواجھة التحدیات االجتماعیة ,  أما المجتمعات األمیة  فھي عرضة دائمة لألخطار 

  واآلفات المؤدیة إلى ارتفاع المشكالت االجتماعیة  واالقتصادیة كالبطالة والفقر .

للتخلف االقتصادي واالجتماعي وھدرا للموارد البشریة. و ة فاألمیة سببا ونتیج

  : د أھمیة محو األمیة في تنمیة المجتمع وأفراده على النحو التاليیمكن تحدی

تنمیة الوعي الثقافي و االجتماعي و المھني لھذه الفئة , و تزویدھم بالمعارف  -1- 3

والمعلومات المتعلقة بھذه الجوانب كمتطلبات أساسیة في التنمیة المجتمعیة. فاألمي 

العالقات االجتماعیة بین أفراد المتعلم  یحتاج إلى معرفة مجتمعھ و أسرتھ و 

المجتمع  و زمالء المھنة و التطورات الجاریة في مھنتھ و بناء عالقات إیجابیة مع 

 اآلخرین وإدراك ما یجري في ھذا العالم من أحداث و تطورات.

مواجھة المشكالت التي یعیشھا أفراد ھذه الفئة من خالل توظیف ما یتعلمھ في  -2- 3

حیاتھ العملیة و یمكن أن یحدث ذلك من خالل االلتحاق ببرامج التعلیم الخاص 

بمحو األمیة , و اكتساب المھارات الضروریة في حل المشكالت و التدرب علیھا و 

لتعلیم و التعلم الھادف في محو األمیة و استخدام أنماط التفكیر الالزمة لذلك . إن ا

تعلیم الكبار ینبغي أن یؤكد على ھذه الجوانب ،  و طبقا لخصائص الكبار و 

 حاجاتھم و رغباتھم و اتجاھاتھم . 
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تنمیة قدرة أفراد المجتمع على التعایش مع التكنولوجیا الحدیثة و وسائلھا و أدواتھا  -3- 3

واستیعاب كل جدید في ھذا الجانب. فالمجتمعات الیوم تسعى جاھدة إلى تطبیق 

ة و االجتماعیة  و أدوات التكنولوجیا في حیاتھا العامة و في أنشطتھا االقتصادی

االستفادة القصوى منھا في سبیل ذلك ، و التربیة والتعلیم ھما الوسیلة الرئیسة التي 

تحقق للمجتمع غایتھ من خالل نمو و تطور أفراده وتعلیمھم وتدریبھم في كیفیة 

 التعامل مع التقدم العلمي و التكنولوجي الذي یطبع ھذا العصر.

یة و الحد من المشكالت االجتماعیة .  ففي مجتمعات اإلسھام في التنمیة االجتماع -4- 3

ھذا العصر تعتبر التنمیة االجتماعیة أحد الصور التي تدل على تطور المجتمع و 

تقدمھ. فالمفاھیم االجتماعیة حول الفرد و دوره ، و عالقة الزوج بالزوجة، و دور 

لفتاة ، وغیرھا األسرة، و مكانة المرأة و إسھامھا في خدمة المجتمع، و تعلیم ا

م و متطلبات العصر، لذلك فإن  تطویر المفاھیم ءینبغي أن تتطور بما یتال

االجتماعیة حول عدید من القضایا االجتماعیة یعتبر أساسیًا و ضروریًا عند كل 

  فئات المجتمع , ومحاربة األمیة ھو أحد المساعي. 

الصناعة والزراعة والتجارة. اإلسھام بالتنمیة االقتصادیة بأبعادھا المختلفة ,  -5- 3

تتطلب تطویر األدوات و األسالیب التقلیدیة التي سادت في المجتمعات النامیة 

عقودًا طویلة و األخذ باألجھزة المتطورة في الصناعة و الزراعة باإلضافة إلى 

األسالیب و الطرائق الجدیدة لتحسین نوعیة اإلنتاج الصناعي و الزراعي لیتمكن 

التحول من مجتمع تقلیدي  یعتمد على الوسائل البدائیة إلى مجتمع المجتمع من 

حضاري متجاوب مع متطلبات العصر، وھذا التطور یحتاج إلى أفراد متحضرین 

بأدوات ومتطلبات الحضارة , األمر الذي یؤكد ضرورة االھتمام بمحو األمیة بكل 

ل مع األجھزة واآلالت أنواعھا ,  واكتساب المھارات المتطورة التي تستطیع التعام

الحدیثة، و من ھنا فإن محاربة األمیة تعتبر عملیة  ضروریة في إحداث  التنمیة 

االقتصادیة للمجتمع  , خاصة فیما یتعلق بمحاربة األمیة الوظیفیة للعمال 

والموظفین ، وتزویدھم بالمعارف والتقنیات التي تتطلبھا حاجاتھم و متطلباتھم 

 المھنیة .

كن أفراد الفئة األمیة  من القیام والمساھمة في  تنمیة االجتماعیة ینبغي و لكي یتم 6- 3

الوقوف على الخصائص  النفسیة واالجتماعیة للمتعلمین من ھذه الفئة في إطار 

محو األمیة , و دراسة دوافعھم و اتجاھاتھم من أجل تعزیز ھذه الدوافع و 

برامج محو األمیة وتنمیة االتجاھات لكي یستمروا في تنمیة قدراتھم من خالل 

الدافعیة لذلك , حتى یتحقق استمرارھم ویشجع غیرھم على االلتحاق بأقسام محو 

 األمیة .

 



    

فاإلنسان قد یتھیب من اإلقدام على االنضمام إلى أقسام محو األمیة العتبارات  -7- 3

اجتماعیة  أو نفسیة تنتج من األفكار السلبیة التي تراوده العتقاداتھ حول نظرة 

مجتمع إلیھ , مما یسبب لھ بعض المشكالت التي تصعب من التحاقھ أو اندماجھ ال

في الوسط التعلیمي الخاص بمحو األمیة و من ھذه المشكالت ،  المشكالت 

لذلك ینبغي  . االنفعالیة و الخجل والتھَّیب و نقص الثقة بالنفس والخوف من الفشل

بار تتحكم فیھا عدة اعتبارات معقدة األخذ بعین االعتبار أن عملیة التعلم عند الك

ومتداخلة ، ویرتبط اإلقدام على التعلم  بمستوى طموحھ و استعداده وإدراكھ ألھمیة 

, فأھمیة  محو األمیة تنطلق من أھمیة تنمیة المجتمع  العملیة ولو على مستواه 

التي ال  التنمیة الشاملة في كافة المجاالت ، الثقافیة و االجتماعیة و االقتصادیة ،

یمكن بلوغھا بدون سلوك طریق التعلیم والتعلم ، وھناك ترابط وثیق بین التنمیة 

االجتماعیة وطلب العلم . و محو األمیة  ھو جزء من أجزاء التنمیة  االجتماعیة , 

كما أنھ جزء من العملیة التعلیمیة , ویمكن معرفة أھمیة محو األمیة من خالل 

أھمیة التنمیة االجتماعیة , ونذكر بعض ذلك في النقاط معرفة أھمیة العلم ومعرفة 

  التالیة : 

  أھمیة  التعلیم في التوعیة االجتماعیة والثقافیة ألفراد المجتمع . - 7-1- 3

  أھمیة التعلیم في فھم الواجبات و الحقوق  نحو األفراد و المجتمع. - 7-2- 3

  أھمیة التعلیم في الحفاظ على الجوانب الصحیة والبیئیة في المجتمع. - 7-3- 3

  . أھمیة التعلیم في التطور والتقدم االجتماعي للمجتمع وأفراده - 7-4- 3

  أھمیة التعلیم في المحافظة على التماسك األسري  و االجتماعي. - 7-5- 3

أھمیة التعلیم في زیادة التواصل الفكري واالجتماعي بین األفراد  - 7-6- 3

  والمجتمعات.

ف أھمیة التعلیم في تطویر وتحسین األداء الوظیفي لألفراد , في الوظائ - 7-7- 3

 .  والمھن والنشاطات المختلفة

أھمیة التعلیم في فھم القضایا والمشكالت االجتماعیة , وفي معالجتھا  - 7-8- 3

  بطرق منھجیة .

  أھمیة التعلیم في التنمیة االقتصادیة والسیاسیة . - 7-9- 3

أھمیة التعلیم في التمسك بالعقیدة اإلسالمیة الصحیحة  , ومعرفة المسائل  -7-10- 3

  واألمور الدینیة .

  

  

  

  

  



    

 : األمیةأسباب  - 4

لألمیة عدة أسباب تسببت في تفاقمھا منھا ماھو خارجي ومنھا ماھو متعلق             

بالمحیط الذي یعیش فیھ الفرد أو األسرة ومن بین األسباب المتعلقة بالمحیط , "منھا ماھو 

اقتصادي ومنھا ما یرجع إلى التقالید االجتماعیة في مناطق معینة , ومنھا ما یرجع إلى 

, وأھم سبب من األسباب  )1(ألداء التعلیمي وعدم ارتباط المناھج بالبیئة "ھبوط مستوى ا

الخارجیة ھو االستعمار الذي عان منھ العالم العربي  وأغلب بلدان العالم الثالث , 

والمجتمع الجزائري كان واحدا من المجتمعات الذي ارتفعت فیھ نسبة األمیة إلى أعلى 

ریة التي كانت تسعى إلى " خدمة أھداف االحتالل التي مستویاتھا بسب السیاسة االستعما

حیث عمل االحتالل ,  )2(یرسمھا ضد مصالح الشعوب ومستقبلھا وسیادتھا وكرامتھا "

الفرنسي طوال وجوده في الجزائر بكل جھوده وإمكانیاتھ على حرمان الشعب الجزائري 

نسبة األمیة , وبلغت "  زائريمن العلم والثقافة , محاولة منھ لمحو كل مقومات الشعب الج

%  96% للذكور ,  88, 1954% عام  92سنة من العمر  24 -15للجزائریین بین 

فاألمیة في الجزائر مشكلة أحدثھا االحتالل الفرنسي وورثھا المجتمع الجزائري  ,)3(لإلناث

  % 14, وبذلك یكون االحتالل السبب األساسي في ارتفاع  نسبة األمیة في الجزائر من 

مالیین جزائري في  9, حیث أنھ من بین  1962سنة   % 85إلى حوالي  1930سنة 

. وفي مصر حیث " شاع في فترة االحتالل األجنبي  )4(ملیون أمي  6.5كان یوجد  1962

لمصر و قصرت الفرص التعلیمیة على شریحة ضیقة من المواطنین وحرمان الجماھیر 

ما حدث في الجزائر ومصر حدث في كثیر من الدول , و  )5(العریضة من فرصة التعلیم "

األمیة  ما جعل العراق یتقھقر في مجال مكافحة التي كانت تحت وطأة االستعمار, وھو

" ه الدول ذفاالحتالل في ھ . %61بسبب سنوات الحصار والغزو لتبلغ نسبة األمیین فیھ 

بل تعدى األمر إلى محاولة  لم یستھدف أبنیتھا االقتصادیة واالجتماعیة و السیاسیة فحسب

  . )6(القضاء على أبنیتھا الثقافیة , خاصة منھا القیم االیجابیة "
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وھناك أسباب أخرى لألمیة تعود إلى مجموعة من العوامل المؤثرة على الفرد أو           

ي ما یعرف باألسباب الشخصیة األسرة والمجتمع , منھا الخاصة والتي تتعلق باألفراد وھ

, ومنھا العامة والمتعلقة باألمیة كظاھرة اجتماعیة متصلة بالبیئة المحیطة , وتشمل 

األسباب االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة . وقد تعیق ھذه األسباب الفرد من التعلم كلیا 

بما یعرف  وال یلتحق بالمدرسة على اإلطالق , أو قد تسبب في انقطاعھ عن الدراسة

بالتسرب المدرسي . حیث أن نسبة معتبرة تنظم لألمیة سنویا " من مجموع التالمیذ 

  .)1(المقیدین في المدارس االبتدائیة قبل إتمام دراستھم كنتیجة للتسرب"

والتسرب المدرسي كما عرفھ األستاذ محمد منیر مرسي ھو انقطاع التلمیذ عن الدراسة أو 

فالمتسرب ھو  )2(تركھ للدراسة قبل أن یصل إلى نھایة المرحلة التعلیمیة التي ھو فیھا 

التلمیذ الذي دخل المدرسة االبتدائیة وأمضى فیھا بعض الوقت ثم تركھا قبل إتمام تعلیمھ 

  دراستھ في مدرسة أخرى. دون أن یتابع

وتعتبر أسباب التسرب المدرسي من أھم أسباب األمیة , فأغلب األمیین ھم متسربون من 

المدرسة  في المراحل األولى من التمدرس , حیث أن األمي ھو" الشخص الذي لم یصل 

ومن بین أھم  )3(مستواه التعلیمي إلى مستوى نھایة الصف الخامس من التعلیم األساسي"

  األسباب نذكر :

  :)4(العوامل الشخصیة  -)4-1

تعتبر العوامل الشخصیة عوامل دافعة لبروز ظاھرة التسرب المدرسي واألمیة ,      

وذلك الرتباطھا بالتلمیذ نفسھ وكذا متطلباتھ وحاجیاتھ الشخصیة , ومن أھم ھذه 

  العوامل :

العام , أو وجود مرض جسمي معین, أ) العوامل الجسمیة الصحیة : كحاالت الضعف 

قد یكون مزمنا مما یؤدي إلى تشتت انتباه التلمیذ أثناء تلقیھ الدروس , مما یعیق قدرتھ 

على الدراسة وحتى المراجعة في البیت , وقد یدفعھ إلى ترك الدراسة نھائیا من اجل 

  العالج .

ھا أو النخفاض بـ) صعوبة استیعاب بعض المواد الدراسیة , سواء نتیجة صعوبت

مستوى الذكاء عند التلمیذ , مما یؤدي لتأخره في ھذه المواد ومنھ الرسوب خالل العام 

الدراسي األمر الذي قد یساھم في انقطاعھ النھائي عن الدراسة دون إكمال مرحلة 

  الدراسة الباقیة .
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ج) رغبة بعض التالمیذ في االلتحاق بالعمل في سن مبكرة قصد االستقالل المادي , أو 

  مساعدة أسرتھم مادیا , وھذا ما یؤدي بھم إلى ترك مقاعد الدراسة .

مامھم والنجومیة وقلة اھت السمعةد) التحاق التالمیذ بالنوادي الریاضیة رغبة في 

  بالدراسة أو نرك المدرسة نھائیا .

ھـ) كبر سن التلمیذ یشعره بالنقص خاصة إذا كان زمالئھ یسخرون منھ نتیجة كبر سنھ 

  فال یستطیع أن یستمر في الدراسة . 

   و) شعور بعض التالمیذ بالخوف والرھبة من االمتحانات یدفعھم إلى ترك الدراسة

ز) قد ینشأ التلمیذ في منطقة منعزلة دون احتكاكھ بأترابھ , وبمجرد التحاقھ بالمدرسة 

االبتدائیة تبدأ أعراض التخلف المدرسي تظھر فیھ في العدید من المستویات أكثر من 

  . )1(غیره من التالمیذ 

  وقد تبرز في ضعف التحصیل و كذا ضعف القدرة على الفھم والحفظ .

  :لمتصلة بالبیئة  العوامل ا -)4-2

تتمثل في العوامل التي لھا تأثیر فعال في الحیاة الدراسیة للتلمیذ المتسرب , سواء       

تعلق األمر بتحصیلھ الدراسي أو مواصلة الدراسة أو نتائجھ الدراسیة , وتشمل 

  العوامل االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة والتربویة والسیاسیة وھي كاألتي :

    العوامل االجتماعیة: – أ -)4-2

تخلق الظروف االجتماعیة التي یعیش وسطھا التلمیذ , العوامل التي تحدد سلوكیاتھ      

التي یسلكھا اتجاه األسرة والمدرسة والمجتمع ككل , وتحكم تحصیلھ الدراسي وكذا 

ة ما نتائجھ الدراسیة فترتفع أو تنخفض تبعا لتلك الظروف ,ومن بین العوامل االجتماعی

  یلي : 

  الوسط االجتماعي : – 1أ -)4-2

باختالف موقع األسرة , فانعزالھا لھ تأثیر على األبناء الن انتقالھم من الوسط       

األسري المنعزل إلى الوسط المدرسي المتمیز بتعدد العالقات والتفاعالت االجتماعیة 

بین مختلف األعضاء المتواجدین في ھذا الوسط من المعلمین والمتعلمین , دون 

صوصا باألصدقاء قبل الدخول إلى المدرسة المرور بمرحلة االحتكاك بآخرین خ

یعرقل اندماجھ في الوسط الدراسي , إذ بمجرد التحاقھ بالمدرسة االبتدائیة تبدأ أعراض 

  , )2(التخلف المدرسي تظھر في العدید من المستویات أكثر من غیره من التالمیذ 
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كما أن تدني األوضاع االجتماعیة لبعض األوساط االجتماعیة , خصوصا الریفیة منھا 

, ینتج عنھ عدم توفیر المناخ المناسب للدراسة , وقد تدفع حیاة الترحال والتنقل التي 

تعرفھا بعض األوساط البدویة للمتمدرس إلى االنقطاع عن المدرسة , وقد بینت بعض 

مجال للشك في وجود أكثر نسب للتخلف الدراسي في  الدراسات على انھ ال وجود

)1(الصفوف الدنیا للسلم االجتماعي 
. وھناك معارضة اآلباء " ھناك معارضة من  

  .  )2( بعض اآلباء واعتراضھم على تعلیم البنات أو الوصول إلى مستوى تعلیم معین "

  التفكك األسري : -2أ -)4-2

من المعلوم انھ إذا كانت األسرة متماسكة تقوم على الوحدة و التفاھم و             

و كذا بینھما وبین األبناء توفر الجو الدراسي لھم وتخلق الوقت االحترام بین الوالدین 

دراستھم . فالطفل " یتأثر بأسرتھ أكثر مما یتأثر بأیة بیئة لمراقبة األبناء ومتابعة 

نت األسرة مترابطة تسودھا المودة والتربیة السلیمة كان ھذا دفاعا ضد أخرى , فإذا كا

   )3(نفوذ البیئات السیئة "

أما األسرة المفككـة بسبب فقدان أي من الوالدین للحیاة بالموت أو الھجر أو االنفصال 

أو بسبب صور سیكولوجیة كالمرض العقلي واالضطراب النفسي لآلباء و  . أو الطالق

تؤثر سلبا على التحصیل الدراسي للتلمیذ فتؤدي إلى ضعف نتائجھ مما یؤدي غیرھا 

إلى إعادة السنة أو إنھاء الدراسة نھائیا, ومظاھر التفكك األسري أربعة تظھر فقط في 

المشاجرات بین الوالدین, و إنما تظھر في التفرقة في معاملة األوالد , خاصة من قبل 

وفاة األب أو الطالق مع استعمال القسوة مع ھؤالء األم أو زوجة األب أو في حالة 

األبناء, فھذا یؤدي حتما إلى اضطراب في شخصیة التلمیذ فتؤثر سلبا  على حیاتھ 

الدراسیة فیؤدي إلى غیابھ عن المدرسة وبالتالي إلى تسربھ, كذلك فاألسرة التي تخلو 

عائلتھ بالطالق أو من اآلباء ولسنا نشیر ھنا إلى األب المتوفى آو المنفصل عن 

المرض الطویل بل نرید أن نشیر أیضا إلى  األب الذي یطغى علیھ عملھ أو أصحابھ 

أو مقھاه أو منتداه وما إلى ذلك طغیانا یحرم عائلتھ من حضوره والتواجد معھم , 

فیعتمد األطفال في ھذه الظروف على أمھاتھم وھذا الموقف یكون عسیرا خاصة على 

لسادسة , واألب الذي ال یستطیع إقامة الصلة واأللفة بینھ وبین األطفال بعد سن ا

صغیره وبعث روح الصحبة وإشعار الطفل بأھمیة وجوده في حیاتھ قبل سن السادسة 

غالبا  ما ال یقوم بذلك أبدا , وما أكثر ذلك في مجتمعنا من الذین لم یشعروا أوالدھم 

  , بصحبتھم وحنانھم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

--------------------------------------------------------------------------  

  . 95المرجع السابق , ص -1
حبیبة بركرتونة , التسرب المدرسي , سلسلة ملفات تربویة , المركز الوطني للوثائق التربویة ,  -عائشة بلعتر  -2

  . 34, ص 2001-1الجزائر 
  .78سابق, ص  مرجع, صالح بن محمد آل رفیع العمري  -3



    

وعلیھ تأتي المشكالت الكثیرة , ولیست رسالة األب أن یوجد الطعام والمسكن والملبس 

فقط , بل األبوة نفسھا واجب تطالب بھ الجماعة بقدر ما یطالب بھ الفعل , و ال یمكن 

القیام بھذا الواجب إال إذا صنعنا الطفل إنسان یتفق مع الجماعة ویستطیع الحیاة مع 

. وھذا فالتفكك األسري ینجر عنھ عدم استقرار األسرة , فیؤثر سلبا على )1(الناس

التحصیل الدراسي وكذا النتائج الدراسیة للطفل , مما یؤدي بشكل إلى تسربھ من 

  المدرسة ووقف دراستھ نھائیا . 

  ضیق المسكن : – 3أ -)4-2

تعتبر أھمیة السكن من العوامل التي تلعب دورا ھاما في التحصیل الدراسي للطفل  

حیث یلبي المسكن للفرد حاجیات نفسیة وفیزیولوجیة وثقافیة , كما یلبي في نفس الوقت 

احتیاجات توسع العائلة وتحسن ظروفھا المادیة والنمو الفكري ألفرادھا وانتعاشھم  

ن حجم العائلة كبیر وعدد الغرف في المسكن قلیل فإنھ العاطفي والروحي , وإذا كا

یصعب التعایش بن أفراد األسرة مما یجعل الحیاة األسریة مضطربة مما قد یؤدي إلى 

فقدان التفاھم واالنسجام داخل الغرفة , و" االفتقار إلى غرفة خاصة بالمراجعة 

لى عملیة التحصیل والمطالعة , والصعوبة في الحصول على كتب من شأنھ أن یؤثر ع

. حیث یصبح المسكن الضیق ملجأ للنوم فقط دون أن یستطیع الطفل القیام )2(الدراسي 

بواجباتھ المدرسیة كمراجعة دروسھ وحل واجباتھ , كما تقل فیھ متابعة الوالدین 

ألبنائھم وتقل المساعدة في القیام بواجباتھم , وھذا ما یؤدي بالطفل إلى عدم االھتمام 

سة مما یؤثر على تحصیلھ الدراسي فیكون سببا مباشرا لتسربھ آلن ظروف بالدرا

  السكن تعیق استمراره في الدراسة .

جماعة الرفاق :" الرفاق واألصدقاء أو األقران ھم الجماعة األولى التي  – 4أ-)2- 4

تناسب سن الطفل وتناسب منزلتھ االجتماعیة , وھي التي یجد فیھا فرصتھ األولى لتكوین 

القات اجتماعیة جدیدة ذات طبیعة مستقلة تختلف عما عھده من عالقات أخرى في نطاق ع

و تلعب جماعة الرفاق دورا ھاما في التنشئة االجتماعیة وفي النمو االجتماعي .  )3(أسرتھ"

والنفسي للطفل , وتقوم جماعة الرفاق على مجموعة من األسس تؤدي إلى توثیق صالت 

تقارب العمر , وتشابھ المیول , وتجاور السكن , والتقارب في النمو الصداقة بین األطفال ك

والعقلیة واالتجاھات العامة ألفرادھا, والمركز   الجسمي وفي القدرات التحصیلیة

  , )4(االجتماعي المشترك
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ونظرا لعالقة التأثیر والتأثر التي تنشأ بین أفرد المجوعة أي بین الفرد ورفقائھ , 

ات األولیة تأثیرا على الشخصیة بعد األسرة و"جماعات الرفاق تعتبر من أشد الجماع

, فقد  )1(... وقد یكون تأثیرھا في فترة معینة من حیاة الفرد تأثیرا یفوق تأثیر األسرة "

تكون ھذه العالقة ایجابیة , وقد تكون سلبیة مما یؤدي إلى میول الفرد إلى عدم االھتمام 

قاء لیسوا زمالء الدراسة , وھنا بالدراسة , والھروب من المدرسة خاصة إذا كان الرف

یظھر ضعف التحصیل الدراسي ومن ثم تكثر غیاباتھ إلى أن یترك المدرسة نھائیا , 

في حین أن زمالء الدراسة یشكلون جماعة صغیرة تتكون من عدد من األفراد یتصلون 

ببعضھم بشكل منظم ,  بأسلوب مباشر غالبا خالل فترة من الزمن , و تتمیز عن 

)2(من الجماعات األخرىغیرھا 
وقد یكون زمالء الدراسة من نفس المدرسة , أو من  , 

نفس القسم , كما أن الطفل مع مرور الوقت وزیادة السن تصبح رغباتھ " أسرع في 

التحول من جماعة إجباریة إلى جماعة ذات دوافع اجتماعیة شبھ واحدة باإلضافة إلى 

  . )3(وكذلك التقارب في المستوى التعلیمي " السن المتقارب بین التالمیذ داخل الفصل

  حجم األسرة : – 5أ-)4-2

تعتبر األسرة أساس تنشئة الفرد , لكونھا توفر لھ رعایة ضروریة ال غنى           

عنھا الستمرار بقائھ منذ والدتھ , سواء كانت الرعایة من ناحیة الغذاء والصحة , 

والملبس والمسكن , وعاطفیا واجتماعیا وفكریا عن طریق التأثیر علیھ بعناصر المحبة 

ي المراحل األولى من حیاتھ وخاصة الدراسیة , وتوفیر الجو العاطفي الالزم , خاصة ف

وھنا یبرز دور األسرة في نجاح أو فشل التلمیذ , وإذا كان عدد األفراد في األسرة 

كبیر, والمعروف أنھ كلما زاد عدد األطفال في األسرة قل نصیب الفرد من االھتمام 

الوالدین , مع قلة . زیادة عن ضیق المسكن تكثر الضوضاء ویقل اھتمام  )4(والرعایة 

اإلمكانیات مما ینعكس سلبا على تحصیل التلمیذ النعدام مكان الدراسة والمراجعة وحل 

الواجبات الدراسیة داخل البیت , وأیضا یقل تشجیع ومتابعة الوالدین للتلمیذ " والشك 

شیر , و ی )5(أن ھناك ارتباط وثیق بین كثرة األبناء في األسرة الواحدة ودرجة التعلیم "

) إلى أن األسر الفقیرة عادة تنجب عددا أكبر من األطفال 1997تقریر البنك الدولي(

,  وتفسیر  )6(مما یؤدي إلى كبر حجم األسرة مما یؤدي إلى زیادة أعباء األسرة المالیة"

  الفقر مع كبر حجم األسرة ھو حرمان بعض أبناء ھذه األسرة أوكلھم من التعلیم .    
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  العوامل االقتصادیة: -ب  -)2- 4

یعتبر العامل االقتصادي ذا أھمیة بالغة ,  فالطفل الذي یجد نفسھ من أسرة             

فقیرة یعاني من حرمان اقتصادي , كما أنھ یتعرض لبعض الظروف التي تتمیز بھا 

الحیاة في أسرة فقیرة , مما یدفع إلى الشعور بالحرمان المادي الذي یغذي مشاعر 

, فالمقدرة االقتصادیة لألسرة عمل مھم  في تحدید العدید من العوامل  )1(النقص والقلق

األخرى المؤثرة على المسار الدراسي للتلمیذ والتي تتحكم في نجاحھ أو فشلھ في 

مستوى اقتصادي ضعیف ال تكون قادرة على توفیر  الدراسة , فاألسرة التي لھا

احتیاجات التلمیذ وكذا تعجز عن تحمل عبء اللوازم المدرسیة , كما یتأثر المسكن 

والحي الذي یسكنھ التلمیذ بالحالة االقتصادیة  لألسرة. إذ یؤدي انخفاض القدرة المالیة 

ما تكون مساكن بسیطة لألسرة إلى اختیار مساكن تتناسب مع ھذه القدرة , وغالبا 

ضیقة یحشر فیھا كل أفراد العائلة , وھذا ما ینتج عنھ حالة عدم االستقرار في نفس 

التلمیذ ومنھ نفوره من المسكن , ونفوره من المدرسة  , ومخالطة أصدقاء السوء 

وقضاء وقت طویل في الشارع وعدم االھتمام بالدراسة , مما یشكل مشكلة حقیقیة لدیھ 

ھ إلى البحث عن األفضل , سواء بدافع شخصي أو بدافع من أسرتھ وھناك , ما یدفع

, ورغم وجود عدة أسباب تدفع  )2(الدخل"    "بعض األسر تعتبر الطفل من مصادر

انخفاض  مستوى دخل األسرة , والظروف   من أھمھاالطفل و المجتمع إلى األمیة  

.  )3(المعیشیة القاسیة التي تدفع اآلباء إلى ضبط نفقاتھم وسحب أبنائھم من المدارس

حیث یضطر األطفال إلى العمل لتوفیر لقمة " ,  ة أسباب األمیةالفقر یأتي في مقدمف

  . )4(العیش ألنفسھم وألسرھم "

صادي لألسرة یلعب دورا كبیرا في نجاح أبنائھم أو ومنھ یتبین أن العامل االقت         

العكس , كما أن" تحسن األوضاع االقتصادیة في المجتمعات قد تكون دافعا للتعلم , إال 

أن تحسن األوضاع االقتصادیة من جانب آخر قد یساھم في إحداث التسرب المدرسي , 

  . )5(إذا كان اآلباء على غیر وعي وإدراك بأھمیة العلم"

لى الرغم من وجود ارتباط قوي بین المقدرة االقتصادیة لألسرة وتسرب التلمیذ إال وع

أنھا لیست عامال في تسربھ , فقد تكون دافعا قویا إلتمامھ دراستھ محاولة منھ للخروج 

من ھذه األزمة التي تعیقھ , وما انجر عنھا من ازدحام وضیق وقلة مصاریف , وھذا 

لمالیة , أما األسرة التي لھا الكفایة المالیة , فقد تكون نتائج في األسرة ضعیفة المقدرة ا

  أبنائھا جیدة ,
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وقد یكون العكس بسبب المصاریف الزائدة والترف واللھو باعتماده على سخاء والدیھ 

یطلب من مال ال ما یحتاجھ فعال , مما یؤدي إلى إھمال الدراسة  معھ ومنحھ ما

وانشغال الوالد بأموالھ . و" من جانب آخر فان األوضاع االقتصادیة للدول ذاتھا تسھم 

   )1(إسھاما كامال في المساعدة على التسرب بین أبناء ذوي الدخول المحدودة "

  : العوامل الثقافیة –ج -)2- 4

إن المستوى الثقافي لألسرة خاصة الوالدین لھ تأثیر مباشر على األبناء, إذ            

كلما كان ھذا المستوى  مرتفعا أدى إلى اھتمام اآلباء باألبناء عن طریق توفیر الجو 

المالئم للدراسة , وكذا توفیر مستلزماتھا مع مراقبة أعمالھم ومتابعة دراستھم داخل 

ة وأیضا مساعدتھم في فھم دروسھم والقیام بواجباتھم وتشجیعھم , البیت وفي المدرس

وھذا ما یساعد في رفع معنویات الطفل الدراسیة ومنھ رفع مستوى دراستھم , وھذا 

صادر من  وعي الوالد بأھمیة التعلیم وضرورتھ في الحیاة , فیكون دافعا  مھما لألبناء 

العلمي . أما إذا نشأ الطفل في أسرة في الدراسة  و االستمرار في تحسین تحصیلھم 

مستواھا الثقافي ضعیف , أي أن الوالدین أمیین فھذا یؤدي إلى انعدام االھتمام 

واالعتناء باألطفال في حیاتھم الیومیة الدراسیة , " فاألسر التي تتصف بالجھل واألمیة 

لعدم وجود الوعي  )2(ال تحرص على تعلیم أبنائھا ألن فائدة التعلیم غیر معروفة لدیھم "

العلمي لدى الوالدین , وكذا اھتمامھم بمجاالت الحیاة الیومیة أكثر من التعلیم , مما 

یؤدي إلى عدم اھتمام التالمیذ بالدراسة وإھمال واجباتھم والتغیب المستمر واالنقطاع 

المبكر عن الدراسة . و" الولد الذي ینحدر من أبوین حصال على شيء من العلم فإن 

فل یرغب في إكمال دراستھ واالستمرار فیھا , بینما الطفل الذي یأتي من أبوین الط

أمیین فإنھ یجد صعوبة في إكمال سنواتھ في المدرسة االبتدائیة , فیرغب في الھروب 

)3(من المدرسة "
. كما أن ھناك بعض العادات والتقالید التي تحرم اإلناث من التعلیم   

لمین , ویزداد ذلك خاصة في المناطق الریفیة , فدرجة خاصة عند اآلباء غیر المتع

تحضر المجتمع تؤثر , واألسرة في الوسط الحضري تختلف عن األسرة في الوسط 

الریفي , وكل أسرة تأخذ من الوسط الذي تعیش فیھ وتتأثر بعاداتھ وتقالیده . و یعود 

و العلمي للوالدین ,  تأثیر العامل الثقافي إلى جملة عوامل منھا , المستوى الثقافي

  ,  )4(وأنماط اللغة المستعملة , ومستوى التشجیع الذي یقوم بھ اآلباء نحو أطفالھم 
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  العوامل التربویة: –د  -)2- 4

تشكل المدرسة مؤسسة اجتماعیة منظمة تحملھا قوانین وتفرض نمط سلوكیا            

معینا على التلمیذ , وللبیئة المدرسیة دورا ھاما في العملیة التربویة , لوجود عالقة 

التأثیر والتأثر بینھا وبین النسق التربوي , وقد تكون طریقة التنظیم فیھا وكذا مناھجھا 

ھرة التسرب المدرسي , " فالمدرسة تعتبر مؤسسة تربویة اجتماعیة سببا في بروز ظا

ولكنھا قد تفشل في تحقیق وظائفھا , وقد یرجع ذلك إلى عوامل متعددة منھا ما یتعلق 

بالحدث نفسھ , ومنھا ما یتعلق بزمالئھ , ومنھا ما یتعلق بمعلمھ , ومنھا ما یتعلق 

  .)1(ق بالنظام المدرسي بصفة عامة "بالمواد الدراسیة وموضوعاتھا , أو ما یتعل

وقد ینقطع التالمیذ " لبعد المدارس عنھم , أو لسوء أوضاع وبرامج التعلیم مما یجعل 

" فالمدارس الحكومیة المتوفرة في األحیاء  . )2(التعلیم في نظرھم مضیعة للوقت"

    )3(التربویة " الشعبیة عادة ما تكون ضعیفة من الناحیة األكادیمیة , وال تراعي المبادئ

   العوامل السیاسیة : -ھـ  -)2- 4

 العملیة التربویة مرتبط ارتباطا وثیقا باالستقرار السیاسي الذي یبعث مصیر          

قطاع التربیة  األمل في المؤسسات , حیث تقوم بأنشطتھا على أسس عملیة , ومنھا

فما حدث في الجزائر خالل التسعینات من القرن الماضي , كان سببا في  والتعلیم ,

انقطاع الكثیر من المتمدرسین , وعدم التحاق الكثیر من التالمیذ الذین بلغوا السن 

القانونیة للتمدرس , بسبب ما عرفتھ األوضاع األمنیة من تدھور , وصار الخوف على 

, خاصة في المناطق النائیة التي تبعد فیھا البنین والبنات من الخروج إلى المدرسة 

المدرسة عن المساكن بمسافة كبیرة بالنسبة للتلمیذ . فاألوضاع األمنیة المتدھورة 

والصراعات نتیجتھا سلبیة على التمدرس , وھي عامل من عوامل تزاید األمیة 

طیط فشل سیاسة التعلیم لسوء التخوارتفاع معدالتھا . و من العوامل السیاسیة  

والبرمجة المركزیة (التنسیق) في توزیع إعداد الطلبة، حیث یتم ذلك خالفا لمؤھالتھم 

  . الفشل و التأخر الدراسي ورغبات الكثیر منھم مما یؤدي إلى
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عرفت الجزائر مشاكل اجتماعیة واقتصادیة كبیرة , بعد األمیة في الجزائر :  - 5

, ومن بین ھذه  االستقالل مازالت تعیق تقدمھا وتعرقل تطورھا , إلى یومنا ھذا

المشاكل األمیة  و ضعف التمدرس اللذان یعتبران إرثا من االحتالل الفرنسي 

سنة  24 -15ورثھ الشعب الجزائري , فقد " كانت نسبة األمیة للجزائریین بین 

, ونتج  )1(%  لإلناث 96% للذكور ,  88, 1954% عام  92من العمر تبلغ 

ل الفرنسي محاولة منھ لطمس الثقافة ذلك عن السیاسة الذي انتھجھا االحتال

الجزائریة عند الجزائریین , المتمثلة في الدین واللغة العربیة والعادات والتقالید 

, وبعد االستقالل وبعد مجھود لمحاربة األمیة  , تشیر التقاریر إلى انخفاض 

 )2(% لإلناث) 82% للذكور و 52( 1966% بحلول عام  67معدل األمیة إلى 

,  1970أكتوبر  15قامت الجزائر بحملة كبیرة لمحو األمیة ابتداء من , " و

وشملت ھذه الحملة كل القطاعات بما فیھا المساجد والمحالت التجاریة 

واألحیاء , وقد ساھم التلفزیون الجزائري ووسائل اإلعالم كلھا في ھذه الحملة 

الدولة  ورغم المجھودات المبذولة من طرف الجھات المختصة في , )3("

(المنظومة التربویة  , مراكز محو األمیة ) إال أن األمیة مازالت منتشرة عبر 

كشفت رئیسة الجمعیة الوطنیة لمحو األمیة ،  أنحاء الوطن بنسبة كبیرة , فقد "

كنسبة أمیة في  % 22.1على ھامش الیوم العالمي لمحو األمیة ، عن إحصاء

 من الرجال ، أي ما یقارب ستة % 15.5نـساء و % 28.9الجزائر، من بینھم 

 . )4(مالیین مواطن

تعتبر األمیة في الجزائر میراثا األمیة أثناء االحتالل الفرنسي :  -1- 5

استعماریا , بمعنى آخر مشكال تاریخیا أحدثھ االحتالل وورثتھ الجزائر 

مع جملة المشاكل االجتماعیة واالقتصادیة والتربویة نظرا لطول مدة 

سنة  , حیث عمل االحتالل الفرنسي طوال وجوده  132 –االستعمار 

في الجزائر بكل جھوده وإمكانیاتھ على حرمان الشعب الجزائري من 

العلم والثقافة , محاولة منھ محو كل مقومات الشعب الجزائري , ورفع 

شعاره في ذلك " عدو جاھل أفضل من عدو متعلم" انھ كان یعتقد بأن 

لیھ , بخالف العدو المتعلم فأنھ من العدو الجاھل یمكن السیطرة ع

الصعوبة السیطرة علیھ وتسخیره لخدمة أھداف االحتالل التي یرسمھا  

) 5( ضد مصالح الشعوب ومستقبلھا وسیادتھا وكرامتھا
.  
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" وقد حال دون ذلك الحكومة الفرنسیة , والمستوطنون األجانب في 

. )1(الجزائر قصد إبقائھم یتخبطون في غیاھب الجھل وانعدام المعرفة "

العلماء المسلمین ومدارس حزب الشعب , ضرورة  وقد أدركت جمعیة

التحرر من الجھل والمحتل على الحد سواء , وضرورة إثبات مقومات 

الشعب الجزائري , في حین كان الشعب الجزائري یعیش حالة جھل 

وأمیة تامة , لذا سعت جمعیة العلماء المسلمین إلى تعلیم الصغار وأولت 

المساجد على الوعظ واإلرشاد , كما أھمیة للكبار فركزت نشاطھا في 

نظمت  بالمدارس دروسا مسائیة للكبار یحظرونھا بعد االنتھاء من 

أشغالھم الیومیة . إال أن ھذه لم تستطع محاربة ھذه اآلفة التي بلغت 

/ 88م , 1954/ سنة 92سنة من العمر  24- 15نسبتھا للجزائریین بین 

  / لإلناث . 96للذكور , و

وبذلك یكون االحتالل السبب األساسي في ارتفاع نسبة األمیة في  

, حیث أنھ  1962% سنة 85إلى حوالي  1830% سنة 14الجزائر من 

  .)2(ملیون أمي  6.5كان یوجد  1962مالیین جزائري في  9من بین 

یرى الباحث في تاریخ األمیة في الجزائر أن األمیة بعد االستقالل :  -2- 5

وج ازدھاره حیث بلغت نسبة األمیة قبل دخول االحتالل التعلیم كان في أ

, وبدخول  )3( 1830% من المجموع العام للسكان  لسنة 14الفرنسي 

االحتالل إلى الجزائر وما ألحقھ من دمار في المجال العلمي بعد قرن 

% بین الرجال , 94.9وثلث القرن من االحتالل أصبحت األمیة تشكل 

  . )4(النساء % بین 98.4في حین قربت 
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وكانت مشكلة األمیة وما تزال أحدى العوائق التي تعترض مسیرة التنمیة  

وتنبھت إلى بالدنا، التي أدركت منذ وقت مبكر خطورة ھذه المشكلة  في

آثار سلبیة على المسیرة التنمویة على مختلف أصعدة الحیاة،  مالھا من

األخطار المترتبة علیھا بحسب اإلمكانات  فسعت لمحاولة تطویقھا وتدارك

فقد وجدت الجزائر بعد االستقالل نفسھا مجبرة على خوض معركة  .المتاحة

مظاھر التخلف , التنمیة االجتماعیة , على كل المستویات للخروج من 

ولضمان نجاح مسیرتھا التنمویة , لذلك سعت إلى ربط التعلیم بھذه المسیرة 

جوان  19, وھذا ما نلمسھ في خطاب الراحل ھواري بومدین الذي ألقاه یوم 

,  )1(, حیث صرح" إن الشعب المتعلم ال یمكن أن یتأثر بالمجاعة " 1968

ن مدعمة بحمالت محو األمیة وحتى تكون ھذه المسیرة ناجحة البد أن تكو

للكبار وتدعیم تمدرس الصغار . وقد وجد معظم أفراد المجتمع الجزائري 

أنفسھم عقب االستقالل یتخبطون في مشاكل اجتماعیة واقتصادیة جمة , لذا 

 1976أفریل  16المؤرخ في  76-67سعت الدولة إلى وضع المرسوم رقم 

جباریتھ , ومن نتائج ھذا المرسوم , والمتعلق بمجانیة التعلیم والتكوین و إ

فتح مجال ألكبر عدد ممكن من األطفال لاللتحاق بالمدرسة , وكذا تراجع 

  نسبة األمیة .

  

والجدیر بالذكر أن مشكلة األمیة في المجتمع الجزائري لم تظھر عوائقھا على  

مجموعة الحیاة االجتماعیة إال بعد االستقالل , حیث عرفت الجزائر في ھذه الفترة 

  من المظاھر السلبیة التي تعكس الصورة الحقیقیة للتخلف .

غیر أن معدالت األمیة شھدت انخفاضا كبیرا بفضل السیاسة المعتمدة , حیث 

% لدى اإلناث , وتبقى مرتفعة عند 40% لدى الذكور و23.65انخفضت إلى 

س حیث وصلت رالفئات السنیة الكبیر , وھذا یرجع بدوره إلى ارتفاع معدالت التمد

  .     )2(1966% عام 47لم تتجاوز  و 1998% عام 83إلى 
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وحسب تقریر التنمیة البشریة للمجلس االقتصادي واالجتماعي عن نسبة األمیة في 

بـ"  2010, و تقدر في  )1(% " 28"  قدرت بأكثر من  أنھا  2008الجزائر سنة 

سنوات فما فوق , حسب بیان صادر عن  10%  لدى الفئة العمریة البالغة  22.1

ولم تعد مشكلة األمیة مشكلة فردیة بل  )2(الدیوان الوطني لمحو األمیة وتعلیم الكبار"

صارت مشكلة اجتماعیة تتطلب جھود الجمیع من دولة بكل مؤسساتھا وأفراد في 

, فاألمیة أصبحت قضیة اجتماعیة حضاریة في أبعادھا ونتائجھا ,  جمیع المستویات

ویرفض  تخلف الفیھ لما یعاني منھ المجتمع من تخلف وجھل في عصر یرفض 

  ھو العلم  السالح الوحید فيصار الجھل , و

تعتبر األمیة ظاھرة اجتماعیة معقدة من مظاھر التخلف , وسببا من مظاھر األمیة :   - 6

الفرد األمي بحقوقھ االجتماعیة والمھنیة وحتى الفكریة والثقافیة ,  أسباب عدم تمتع

ومن مظاھر األمیة  عدم تملك المواطن المھارات األساسیة في القراءة والكتابة 

والحساب واللغة إلى المستوى الذي یؤھلھ لمتابعة الدراسة والتدریب . وھذه المظاھر 

سباب تفشیھا غیاب فرصة التعلیم , وأحیانا تتجلى في األمیة األبجدیة , التي كان من أ

عدم وجود رغبة الشخص نفسھ في التعلیم , وقد ساھم في ذلك  تركیبة المجتمع 

التقلیدي , فالمالحظ أن األمیة تتركز في المناطق الریفیة والرعویة , أكثر من المدن 

میة , التي تھتم  وھذا راجع إلى أن الدولة في مخططاتھا التنمویة  ومنھا السیاسة التعلی

بالمناطق الحضریة أكثر من المناطق األخرى , عن طریق بناء المدارس , مما أدى 

إلى عدم تكافؤ الفرص بین أبناء األریاف والمدن , في حقھم من االلتحاق بالمدرسة 

. باإلضافة إلى أن اختالف نمط المعیشة بین الریف والمدینة  )3(واالستفادة من التعلیم 

روف واألسباب , اختلفت نظرة سكان المدن للحیاة وكذا طریقة تفكیرھم , بحسب الظ

عن سكان الریف خاصة في تربیة األبناء , في حین سكان األریاف یحكم حیاتھم 

البسیطة وغیر المتحضرة , ارتبط تفكیرھم ونظرتھم للحیاة بقیود العادات والتقالید , 

عدام القدر الكافي من الثقافة والتعلیم  والرجل خارج البیت والمرأة داخلھ , بسبب ان

لدیھم , وقد یكون ھذا سببا في عدم تردد األبناء على المدارس , وقلة اھتمامھم 

ومن خالل الواقع المعاش , یمكن أن  بالتعلیم , الذي یؤدي إلى توقفھم عن الدراسة .

تربویة عن یكون انعدام الوعي العلمي للسكان , وبعد تواجد المدارس والمؤسسات ال

السكنات مع انعدام النقل , و الظروف االجتماعیة واالقتصادیة وحتى الجغرافیة , 

كلھا عوامل ساھمت في انتشار األمیة في المناطق الریفیة  بقدر أكبر مما ھو موجود 

  في المناطق الحضریة .
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 األمیة في الجزائر:ومن أھم سمات 

أن األمیة األبجدیة تنتشر خاصة عند كبار السن , بسبب الظروف  -1- 6

االستعماریة , وتتناقص بتناقص العمر , والسبب ھو االھتمام بالتنمیة 

االجتماعیة والتي تنطلق  من االھتمام بالعملیة التعلیمیة  وسد منابع 

ا سن التمدرس في األمیة , مما فتح المجال أمام التالمیذ الذین بلغو

 – 76االنضمام إلى المدارس , خاصة بعد مجانیة التعلیم  وفق األمر 

المتعلق بالتربیة والتكوین والذي ینص في مادتھ الخامسة , والمادة  36

السابعة  على أن " التعلیم مجاني في جمیع المستویات والمؤسسات 

وكذا االھتمام  بتعلیم الكبار من خالل  . , )1(المدرسیة مھما كان نوعھا "

فتح أقسام لمحو األمیة , ومما یفسر تناقص األمیة ما ورد من 

% , وبعد 74.6بـ  1966إحصائیات فقد قدرت نسبة األمیة سنة 

نسبة األمیة  اإلصالح التربوي ازداد عدد المتمدرسین وبذلك انخفضت

,  )2( %26.5إلى حوالي  2002لتصل سنة  1998% سنة 43.6إلى 

ورغم انخفاض نسبة األمیة فان عدد األمیین في تزاید مستمر رغم 

تناقص نسبة األمیة  , ویرجع ذلك إلى عدم تمدرس كل األطفال البالغین 

سن التمدرس , و النمو الدیموغرافي الكبیر , وكذا التسرب المدرسي 

قدم ھذا األخیر الذي أصبح مشكال یھدد المنظومة التربویة ویعیــق ت

المجتمعات . وقد حاولت الجزائر من خالل إجباریة التعلیم  والحق 

لتخطي ھذه العراقیل التنمویة التي  16التعلیمي لكل طفل حتى السن 

 كانت وال زالت حاجز كبیر أمام التنمیة االجتماعیة .   

إذا كان السبب األمیة عند الكبار ھو السیاسیة االستعماریة التي تعمدت  -2- 6

عب الجزائري , فإن السبب الرئیس في انتشار األمیة بین تجھیل الش

 الشباب ھو التسرب المدرسي و األسباب التي أدت إلیھ.

ارتفاع نسبة األمیة  بین النساء , وخاصة في المناطق الریفیة , النتشار  -3- 6

بعض العادات التي تقف أمام تعلم الفتیات و ارتباط تفكیرھم ونظرتھم 

والتقالید , فاألمیة في الجزائر تشمل جنس الرجال للحیاة بقیود العادات 

والنساء و لكن بنسب تزید فیھا عند النساء  أكثر من الرجال , وقدرت 

وال تزال % عند الرجال , 62.3% عند النساء , و85.4بـ  1966سنة 

 األمیة متفشیة بنسبة أكبر في وسط النساء .
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حیث بلغت ة , ترتفع معدالت األمیة كلما كان االتجاه إلى المناطق الریفی -4- 6

% مقارنة 63.73األمیة في المنطقة الریفیة اكبر نسبة  والتي قدرت بـ 

% , وبقیت 32.82بالمنطقة الحضاریة التي قدرت نسبة األمیة فیھا بـ 

یرجع إلى ارتفاع نسبة األمیة مرتفعة في الفئات السنیة الكبیرة , و

, ولم تكن تتجاوز  1980% عام 83معدالت التمدرس حیث وصلت إلى 

  1966% عام 47
)1(. 

انتشار البطالة الحضاریة والوظیفیة في كل األوساط االجتماعیة , بسبب  -5- 6

األوضاع التي مرت وتمر بھا العملیة التعلیمیة في كل مراحلھا . والتي 

الریفیة مجرد عملیة أولیة لمحو تعتبر في كثیر من المناطق وخاصة 

 األمیة الھجائیة .
  

الوطنیة في السنوات األخیرة إلى  تراجعت نسبة األمیة األمیة في والیة الجلفة :  - 7

% بالنسبة للرجال ترتفع ھذه النسبة في الوسط الریفي 18.2% , یمثل النساء  26.5

الجلفة بنسبة % رجال , وتحتل والیة  24.6% نساء و47% منھم  35.7إذ تمثل 

, مع  )2(% بالنسبة  للرجال29.99% بالنسبة للنساء , و 45.67% منھم  37.57

, حیث كانت والیة الجلفة تحتل  1998العلم أن ھذه النسبة قد انخفضت مقارنة بنسبة 

. أما عن )3(% بالنسبة للرجال 46.88% بالنسبة للنساء , و 61.58الصدارة بنسبة 

تضمنت أرقام المركز الوطني للدراسات والتحالیل  "فقد  نسبة األمیة في الوالیة

الخاصة بالتخطیط اإلشارة إلى أن والیة الجلفة تتصدر والیات الوطن من حیث 

  .)4(بالمائة" 67األمیة بنسبة 

وھذه النسبة تبین أن أكثر من نصف سكان الوالیة أمیون , مما یكون سببا یعیق 

األمیة تؤثر على معظم جوانب الحیاة االجتماعیة  التطور والتنمیة بالوالیة , حیث أن

  إذ لم نقل كلھا.

فیما یخص التكوین والتعلیم والتشغیل الذي یفضي بدوره إلى نقص الید العاملة 

المؤھلة , كما أن صعوبة الوصول إلى المناطق الریفیة النائیة , لصعوبة مناخھا وكذا 

طبیعة سكانھا المعیشیة , والبدو الرحل وعدم اھتمام الدولة بشكل كبیر بالمناطق 

في مجال التعلیم في المناطق الكبرى ذات نسبة الریفیة إذ تركز اھتمامھا خاصة 

سكان كبیرة , كل ھذا كان سببا في استفحال مشكلة األمیة في الوسط الریفي خاصة 

  في والیة الجلفة . 
--------------------------------------------------------------------------------   
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 : اآلثار المترتبة على األمیة - 8

مختلف المواقف  إن مشكلة األمیة تعیق قدرة اإلنسان على تحسین سلوكھ تجاه          

ومجتمعھ , فھي مشكلة  الیومیة وتعیق تحسین أوضاعھ والمشاركة في تنمیة أسرتھ

االتجاھات , وال ینحصر تأثیرھا السلبي على الجانب اإلدراكي ذات تأثیرات متعددة 

للفرد في حد ذاتھ , ولكن ھذا التأثیر السلبي یمتد لیشمل جوانب السلوك المتبادلة بین 

الفرد وباقي مكونات المجتمع الذي یعیش فیھ , وال یقتصر على السلوكیات االجتماعیة 

 .  )4(السلوك االقتصادي والسلوك السیاسي, بل یتعدھا إلى جوانب السلوك األخرى مثل 

ولقد أظھرت األبحاث أن معرفة القراءة والكتابة ھي األساس الذي ال غنى عنھ 

لالزدھار، والصحة الجیدة، والدیمقراطیة، واألمن , وأن انتشار األمیة من أھم العوامل 

بة الوفیات المؤثرة على الصحة والمؤدیة إلى ارتفاع المشكالت الصحیة " حیث أن نس

في العالم تدل على أن المناطق التي تنتشر فیھا األمیة ھي المناطق التي ترتفع فیھا 

, فالوقایة من المشاكل الصحیة مرتبط بالوعي , والوعي لھ عالقة  )1(نسبة الوفیات "

وطیدة بالمعرفة والتعلیم , وھذا یعني انھ یتنافى مع األمیة , والرقي بالصحة ینطلق 

تھدد الصحة ألنھ  محاربتھا , فمحو األمیة یعد عالجًا فعاًال ضد األخطار التيویبدأ من 

وكل  األمراض وعالجھا .  یمكن من توفیر تغذیة أفضل إلى جانب تعزیز الوقایة من

العوامل االجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة والسیاسیة تتأثر سلبًا بانتشار األمیة ، فمن 

فیة فعالقتھا واضحة بارتفاع المشكالت الصحیة وتدني الناحیة االجتماعیة والثقا

ومن الناحیة  مستوى التعلیم , وانتشار العادات السیئة والخرافات في المجتمع .

االقتصادیة فإن األمیة مرتبطة بالفقر ارتباطا وثیقا , و ظاھرتي الفقر واألمیة 

, فكلما ازداد الفقر على البعض فھناك عالقة وثیقة بینھما  متالزمتان ویؤثر بعضھما

ازدادت األمیة , وكلما ازدادت األمیة ازداد الفقر, " وارتفاع األمیة في أي بلد ما  

یصاحبھ انخفاض في الدخل القومي , وانخفاض في مستوى دخل الفرد وفقد عدالة 

, واألمي ال یصلح للعمل إال في الوظائف الدنیا التي تعتمد على القوة  )2(التوزیع"

وبذل الجھد الجسدي دون الفكري .ومن الناحیة  السیاسیة فاألمیة تعیق طبقة العضلیة 

كبیرة من المجتمع في ممارسة الحق السیاسي الذي یتطلب حسن االستماع وحسن 

القراءة لتتبع األخبار من الصحف واإلعالم المحلي والعالمي , ومعرفة الحقوق 

إطار وطور داخل المجتمع أو والواجبات التي رسمھا القانون لكل مواطن في كل 

  خارجھ .
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  الخالصة

ال یخلو مجتمع قدیم أو حدیث من مشكالت اجتماعیة , ومن بین ھذه المشكالت           

الطالق والبطالة واألمیة التي عرفتھا األمم القدیمة والحدیثة , و تنوعت واختلفت كیفیاتھا 

وأسبابھا و نتائجھا في المجتمعات , وقد اھتمت الكثیر من المجتمعات بتماسك البناء 

خالل ضوابطھا االجتماعیة أن تجد أسس لتقیل من التفكك االجتماعي , فحاولت من 

االجتماعي , خاصة مع مشكلة الطالق , التي عرفنا أن األمم و المجتمعات تصرفت معھ 

بنظرات مختلفة , وقد اھتم اإلسالم باألسرة وبغض الطالق إلیھا ,  إال أنھ أباحھ  

راء الطالق تبقي األمل قائما لضرورات إنسانیة , بعد عدة خطوات ومراحل یمر عبرھا إج

ارتفاع نسبة الطالق في في االستدراك قبل انھیار األسرة النھائي باالنفصال التام , و 

اجتماعیة سلبیة خطیرة وال یمكن التغافل عنھا وعن   ظاھرة  المجتمع الجزائري صارت

على تقالیده ، سبابھا و آثارھا الخطیرة التي تمس التركیبة االجتماعیة لمجتمعنا المحافظ 

وقد كان الطالق قدیما یتم داخل غرف العائالت وال یتعدى حدود األسرة أو العائلة أما 

الیوم لألسف الشدید بدأنا نرى وصول ھذه الخالفات إلى ساحات المحاكم حیث تضطر 

, العدید من الزوجات إلى الذھاب إلى المحاكم لطلب الطالق وأخذ كل ما لھا من حقوق 

احات المحاكم في الفترة األخیرة عشرات القضایا المتعلقة بالطالق قد شھدت سو

واالنفصال بین الزوجین وھذا إن دل على شيء إنما یدل على خلل أصاب المنظومة 

وقد تبین أن من أھم أسباب ھذه القضایا التغیر السریع للمجتمع الذي أفقده   االجتماعیة ,

ترابط الوظیفي فأصاب المجتمع ھذا الخلل التوازن بین أجزائھ التي كانت تتمیز بال

قیم و الوظیفي الناتج عن فشل األفراد في تمثل قیم المجتمع المتعارف علیھا حسب الدین 

وكما أن الطالق مشكلة خطیرة إذا ارتفعت نسبھا فإن البطالة واألمیة  . المجتمع وعاداتھ

أن یتطور إال بمحاربة أیضا مشكالت تشكل خطرا على المجتمع , وال یمكن ألي مجتمع 

  والتقلیل من ھذه المشكالت .

   

  

  

  

  

  

  



    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

  : تمھید
منھا بعدة زیارات میدانیة , من أجل االنطالق في العمل المیداني , قام الباحث        

حامًال رسائل توصیة من جامعة خیضر  جزائریة ثالث جامعاتل اتزیارعدة 

الزیارات   ن,  ومن ضم إلى أمناء المكتبات في ھذه الجامعاتمحمد ببسكرة 

,   29/12/2010في یوم كان أولھا إذاعة الجلفة الجھویة إلى متعددة  اتزیار

تم , واالجتماعیة  تحلیل عینة من مضمون برامجھاعلى  عملسیقوم ال حیث

استطالعیة جولة في بإذاعة الجلفة   عالميرفقة صبري عبد السالم اإل اإلطالع

األروقة والمكاتب واألستودیو , واإلطالع على سیر عمل  اإلذاعة على داخل

اإلذاعة , والتعرف على بعض الموظفین اإلعالمیین , ومنھم األستاذ زحوط 

الكثیر من المعلومات األولیة عن سیر العمل والھیكل  ناعیسى الذي قدم ل

لبرامج اإلذاعیة  في إذاعة الجلفة ل ناجردبعد  التنظیمي و الشبكات البرامجیة , و

 مشكالتال اجتماعي یعالجقسیمة خاصة لكل برنامج  ناالجھویة . أعداد

االجتماعیة , حیث تشیر كل قسیمة إلى حصة اجتماعیة من الحصص التي تتناول 

. ثم قسمنا العمل إلى ستة أقسام , یتناول القسم األول االجتماعیة  مشكالتال

خالل تحلیل المضمون حیث تطرقنا إلى دوریتھا األسبوعیة  البرامج اإلذاعیة من

, وأوقات بثھا , وفي القسم الثاني تطرقنا إلى البرامج االجتماعیة ووصف كل 

برنامج منھا , ودوریتھا وتوزعھا حسب مدة وفترات بثھا , وتناولنا رأي العینة 

ث مع أوقات في فترات االستماع المفضلة حسب الفئات , ومدى تناسب أوقات الب

استماعھم , ومدة استماعھم , كما تناولنا رأیھم المفصل حسب الفئات في البرامج 

االجتماعیة التي  مشكالتاالجتماعیة المفضلة , وفي القسم الثالث تناولنا ال

 وفي الطالق  المشكالتتناولتھا البرامج االجتماعیة ونسبة تكرارھا , ثم حددنا 

االجتماعیة على  مشكالتلرأي العینة في أخطر ال البطالة واألمیة , و تطرقنا

المجتمع , ومدى مساھمة اإلعالم في معالجتھا , وعن رأیھم في اھتمام البرامج 

في المعالجة  مشكلة, ورأیھم في أولویة أي  مشكالته الذفي إذاعة الجلفة بھ

إلى اللغة اعة الجلفة , ثم تطرقنا ذلك وكفایتھا للمعالجة في إذاإلعالمیة , ومدة 

االجتماعیة , ومدى فھم أفراد العینة لھا حسب  مشكالتالمستعملة لمعالجة ال

اعة الجلفة , مع مقارنتھا ذاعیة المستعملة في إذفئاتھم , كما حددنا القوالب اإل

لك حددنا ذاعیة المستعملة , وكذه القوالب و األشكال اإلذبرأي أفراد العینة في ھ

 مشكالته الذكانت حاضرة أثناء معالجة ھالشخصیات المستضافة التي 

لك . وفي القسم الرابع كان تضییق ذاالجتماعیة , واتبعناھا برأي أفراد العینة في 

كل , فتناولنا  والبطالة واألمیة للعمل السابق حیث حصرنا الدراسة على الطالق

واستخلصناه في خالصة كانت ھي نتیجة العمل المیداني , ثم على حدى  مشكلة

  لك بتوصیات. ذعقبنا أ



    

 :  محلیةإذاعة الجلفة ال .1

وانطلقت في بث برامجھا رسمیا في  FMلجلفة با محلیةأنشأت اإلذاعة ال          

 FMھـ , عبر موجة 1428شعبان  27الموافق لـ  2007التاسع من شھر سبتمبر سنة 

مساء ، ثم أضیفت بعد دلك  20:00صباحا إلى غایة الساعة  6:40من الساعة  91.1

  عدة موجات لتغطیة تراب الوالیة . 

لوالیة الجلفة بحي الفالح , وتضم أستودیو للبث المباشر  محلیةتقع اإلذاعة ال

وآخر للتسجیل وقاعة للتركیب وقاعة لتحریر األخبار ومكاتب لإلدارة والمالیة 

. وتبث إذاعة الجلفة برامج متنوعة یغلب علیھا البرامج اإلخباریة والبرامج  واألرشیف

الترفیھیة الغنائیة ، وتتنوع البرامج األخرى بین البرامج االجتماعیة ، والبرامج الدینیة 

 والبرامج التعلیمیة التربویة ، والبرامج الثقافیة , 

           

یعتمد كل باحث علمي على منھجیة تمھد الطریق إلى الحقائق   المنھجیة المتبعة : - 2

الموضوعیة من اجل الحصول على نتائج دقیقة باستعمال المنھج المناسب واألدوات 

  .والتقنیات الالزمة لذلك مع االختیار الصحیح للعینة التي تمثل مجتمع البحث 

الخطوات والطرق المنتظم�ة الت�ي   مجموعة والمنھج العلمي وھو  : ةالمناھج المتبع  -1.2

 یتبعھ الباحث في معالجة الموضوعات التي یق�وم بدراس�تھا إل�ى أن یص�ل إل�ى نتیج�ة معین�ة       
  : ولقد استدعى بحثنا االعتماد على منھجین معروفین ھما   .)1(

ھو منھج علمي یقوم أساسا على وصف الظاھرة أو و : المنھج الوصفي 1.1.2

ومحاولة الوقوف على أدق جزئیاتھ الموضوع محل البحث و الدراسة  

 .  )2(وتفاصیلھ

: ھو منھج من مناھج البحث العلمي یسعى عن  منھج تحلیل المضمون 2.1.2

طریق المقارنة الكمیة المنھجیة للمضمون الظاھر للمواد االتصالیة  في 

,  ھالحصول على استدالالت كیفیة , ویعد التحلیل الكمي من أبرز سمات

حیث یتیح ھذا المنھج للباحث استخدام األسالیب اإلحصائیة التي تھیئ 

وجود تبویب وتصنیف للفئات وجدولة للوحدات وقیاسھا والتعبیر عن 

 .نتائجھا بقیم عددیة تھدف إلى التحقق من الموضوعیة 

  

-------------------------------------------------------------------------------  
 .09, ص  1973, دار المعارف , مصر , الدلیل إلى منھج البحث العلمي  احمد السید محمود , -1

 . 61, ص  2006, دیوان المطبوعات الجامعیة , الجزائر ,  مدخل لمنھجیة البحث االجتماعيحمد عیاد , أ -2



    

تم تصمیم استمارة تحلیل المضمون محددة    :2.1.2

تسمح بتوصیف وتصنیف المادة البرامجیة تصنیفًا یتضمن عناصر البرامج 

االجتماعیة وقیاسھا بشكل موضوعي، یسمح باإلجابة على تساؤالت البحث، وتبیان 

 خصائص كل برنامج . 

أما الخطوات المتبعة في تحلیل مضمون عینة البرامج التي تبثھ إذاعة الجلفة           

  المحلیة , فتبدأ من تحدید :

استخدم الباحث في تحلیل البرامج اإلذاعیة وحدتین للقیاس ھما  وحدات التحلیل:   - أ

:  

  في البرامج االجتماعیة مفردة.وحدة الكلمة : تستخدم على أساس أن كل كلمة  

  وحدة القیاس الزمني : وھو مقیاس یھدف إلى التعرف على المساحة الزمنیة

للبرامج اإلذاعیة بشكل عام , والتعرف على المساحة الزمنیة للبرامج حسب 

 تصنیفاتھا , وقد أستخدم الباحث الدقیقة  كوحدة زمنیة . 
 

  فئات التحلیل الخاصة بالمادة:  - ب

 13:00إلى غایة  7:00البث : (فترة الصباح) من الساعة  فئة فترة. 

  .20:00إلى غایة  13:00(فترة المساء) من الساعة                   

  دقیقة ، فئة  60و 30دقیقة ، فئة بث بین  30فئة مدة البث : فئة بث أقل من

 دقیقة. 60بث أكثر من 

  أسبوعین ، غیر منتظمةفئة دوریة المادة المقدمة : یومیة ، أسبوعیة ، كل  

 فئات التحلیل الخاصة بالشكل:  - ت

 :برامج  –وھي حسب طبیعة البرامج وقسمت إلى برامج إخباریة  فئة البرامج

برامج دینیة  –برامج اقتصادیة  –برامج ترفیھیة  –برامج ثقافیة  –اجتماعیة 

  و برامج ریاضیة . –برامج تعلیمیة  –

 : ویقصد بذلك األشكال الفنیة المختلفة التي تطرح من خاللھا  فئة القوالب الفنیة

المناقشة اإلذاعیة   -الحوار اإلذاعي  -القضایا في البرامج , وھي (الخبر اإلذاعي 

  قوالب أخرى ) -الدراما اإلذاعیة  -المجلة اإلذاعیة  -

   ،برامج تستخدم العامیة ،  برامج تستخدم لغة عربیة فصحى،فئة لغة المادة

  .رامج تستخدم مزیج (اللغة العربیة الفصحى والعامیة) ب



    

  : وھي الشخصیات التي جرت استضافتھا في برامج فئة الشخصیات المستضافة

اإلذاعة  للحدیث عن القضایا التي تعرض . وقد تكون الشخصیة دینیة أو سیاسیة 

ماد ، أو تقنیة أو ثقافیة . وجرى تحدید اتجاه الشخصیة في ھذا التحلیل باعت

التعریف الذي تقدم بھ الشخصیة في البرنامج . وتقّسم ھذه الشخصیات ألغراض 

 - شخصیة تقنیة  -التحلیل في ھذه الدراسة على النحو اآلتي :شخصیة سیاسیة 

 شخصیة غیر معروفة , بدون شخصیة . -شخصیة دینیة  -شخصیة ثقافیة 

  إجراءات الصدق والثبات : 2.1.2.2

األداة المستخدمة في ھذه الدراسة لقیاس ما وضعت لغرض التأكد من صالحیة       

من أجلھ فقد طبق الباحث إجراءات الصدق والثبات علیھا قبل تطبیقھا النھائي على 

  عینة الدراسة، وذلك على النحو اآلتي:
 - لغرض التحقق من صدق أداة التحلیل قام الباحث بعرض :  صدق األداة

القضایا االجتماعیة والبرامج اإلذاعیة استمارة التحلیل الخاصة بمضمون 

محل الدراسة، مع توضیح الفئات التي تضمنتھا ، على مجموعة من 

المحكمین من أصحاب االختصاص والخبرة في میدان الدراسة  للتعرف إلى 

صدق المحتوى واالتساق الداخلي لفقراتھا ومدى مالئمتھا ألھداف الدراسة ، 

ا وضعت من أجل قیاسھ . وقد أبدى وللحكم على قدرتھا على قیاس م

المحكمون جملة من المالحظات التي تتطلب تعدیل أو حذف أو إضافة بعض 

الفقرات إلى الصیغة األصلیة الستمارة التحلیل . وقد كانت نسبة االتفاق بین 

% . وقد اخذ الباحث بجمیع ما اتفق علیھ المحكمون عند ھذه  86المحكمین 

ح االستمارة في شكلھا النھائي الذي اعتمد في عملیة النسبة من تعدیالت لتصب

  التحلیل.

 -         ثبات األداة : المقصود بالثب�ات  ض�رورة الحص�ول عل�ى نف�س النت�ائج مھم�ا

اختل�ف الق�ائمون بالتحلی�ل أو وق�ت التحلی�ل . ولغ�رض الوص�ول إل�ى ذل�ك ق�ام           

  الباحث بما یأتي :

أسابیع، وجاءت نسبة الثبات إعادة التحلیل من قبل الباحث بعد مرور ثالثة  -

 %) بین التحلیل األول والثاني للباحث . 89(

أشرك الباحث باحثا آخر للقیام بتحلیل العینة ذاتھا مستعینا بالتعریفات  -

اإلجرائیة . وبعد انجاز جمیع التحلیالت طبق الباحث معادلة ھولستي لقیاس 

مشارك ، واعتمد % ) بین الباحث و الباحث ال81الثبات ، وكانت النسبة (

الباحث معادلة ھولستي الستخراج ثبات األداة 



    

  إجراءات البحث: 3.1.2.2

لغرض بیان تسلسل الخطوات العملیة التي قام بھا الباحث في بناء وتطبیق أداة الدراسة 

  الخاصة بتحلیل المضمون، یمكن بیان اإلجراءات اآلتیة :

برنامج إذاعي ، قام   40بعد قیام الباحث باستخراج العینة نظریا وعددھا  -

باستخراجھا عملیا من مجمل البرامج اإلذاعیة لفترة الدراسة الممتدة من 

، وتم تسجیل جمیع برامج العینة على  15/05/2011إلى غایة  01/01/2011

 أشرطة .

ألغراض تحدید الفئات األولیة لتحلیل المضمون قام الباحث باختیار عینة  -

%  من مجموع أفراد  12.5تماعیة  تمثل برامج اج 5تجریبیة , تكونت من 

عینة البرامج اإلذاعیة . وجرى انتقاء ھذه البرامج من أول أسبوع من أسابیع 

 الدراسة . 

وضع الباحث التعریفات اإلجرائیة لكل فئة رئیسة وفرعیة من فئات    التحلیل  -

 األولي .

       العینة طبق الباحث تقسیم الفئات الذي وضعھ بصیغتھ األولیة على  -

التجریبیة لمعرفة مدى إمكانیة التطبیق ، والمصاعب التي یمكن مواجھتھا في 

   ھذا الخصوص.

عرض الباحث الفئات األولیة وتعریفاتھا اإلجرائیة على مجموعة من المحكمین  -

 لغرض بیان صدق األداة ، ثم قام باألخذ بھذه المالحظات.

غتھا النھائیة التي استخدمھا في تحلیل قام الباحث بوضع استمارة التحلیل بصی  -

 البرامج االجتماعیة عینة الدراسة.

  قام الباحث بتطبیق إجراءات ثبات األداة . -

بعد االنتھاء من التحضیرات المذكورة ، قام الباحث بتطبیق األداة وإجراء  -

 التحلیل على عینة البحث لیستخرج النتائج النھائیة.

تقنی��ة الس�تجواب األف��راد بكیفی��ة توجیھی�ة مباش��رة , وھ��ي   وھ�ي  

وسیلة اتصالیة مع المبحوثین ألخذ أرائھم و إجاب�اتھم بغ�رض الحص�ول عل�ى أجوب�ة تح�دد       

 )1(مواقف و سلوكات شریحة واسعة من المبحوثین

--------------------------------------------------------------------------------------------  
 

1- Maurice Angers . Initiation pratique  à la méthodologie des sciences humaine . 
 Edit /Casbah .1996. p64. 



    

باستعمال النظ�ام اإلحص�ائي    جداول إحصائیة لقد تم على :  

spss )18 ( ’          لحساب ع�دد التك�رارات والنس�ب المئوی�ة و مرب�ع ك�اي لتحدی�د ترتی�ب الفئ�ات

  الرئیسة والفرعیة و تقدیر الفوارق . 

حصر ومتابعة البرامج المخصصة للقضایا االجتماعیة في اإلذاعة المحلیة    5.2.2

بالجلفة ، وأعداد مستلزمات الدراسة لھا. وربط نتائجھا بنتائج االستبیان الذي یعبر عن 

  رأي أفراد العینة في البرامج  اإلذاعیة  , وعاداتھم في االستماع . 



    

  مجتمع البحث وتحدید العینــــة : -03

العینة تمثل جزء من مجتمع الدراسة من حیث الخصائص والصفات , ولذا فبدال           

من أن یلجأ الباحث إلى دراسة كل وحدات المجتمع , والتي قد تكون كبیرة جدا مما یصعب 

  دراستھا فانھ یلجأ إلى دراسة مصغرة للمجتمع تغنیھ عن دراسة كافة وحدات المجتمع . 

ع واإلذاعة الجھویة بالجلفة فأن مجتمع بحثنا ھو مجتمع وبما أن عملنا یبحث في المجتم

الجلفة من جھة , و المضمون اإلعالمي التي تبثھ إذاعة الجلفة , وبالتالي فیوجد لدینا 

  عینة من المضمون اإلذاعي:   الثانیة من سكان الجلفة , واألولى عینة  عینتین ,

تكونت ,  فقد تم اختیار عینة من سكان الجلفة بطریقة عشوائیة -1- 3

, وینتمي أفراد عینتنا إلى مجموع  150ه العینة من ذھ

 المتواجدین في بلدیة الجلفة ,

والعینة الثانیة في دراستنا ھي البرامج اإلذاعیة التي تبثھا إذاعة  -2- 3

,  2011الجلفة على امتداد خمسة أشھر من جانفي إلى ماي 

, وخصصت الدراسة أسبوع ( سبعة أیام ) من كل شھر للدراسة 

تفصل بین أسابیع  الدراسة فترات متساویة قدرھا ثالثة أسابیع , 

. وقد استخدم الباحث أسلوب العینة العشوائیة المنتظمة في اختار 

بشكل عشوائي  2011األسبوع األولى من الشھر األول من العام 

 21، ثم احتسب بقیة األیام ، محافظا على المسافة المتساویة (

بطریقة تعطي لكل یوم من یوم) بین كل فترة وأخرى في العینة , 

أیام األسبوع فرصة الظھور في العینة , وتعطي الفرصة للبرامج 

فكانت  , الظھوریوم من  15األسبوعیة  والبرامج التي تبث كل 

إلى غایة  06/01/2011ع األول من برامج األسبو

 03/02/2011. واألسبوع الثاني للعینة ھو من  12/01/2011

 03/03/2011, واألسبوع الثالث من  09/02/2011إلى غایة 

 31/03/2011, واألسبوع الرابع من  09/03/2011إلى غایة 

, و األسبوع الخامس واألخیر من  06/04/2011      إلى

. وقد بلغ عدد األیام  04/05/2011ة إلى غای 28/04/2011

 135یوما من مجموع فترة الدراسة  35التي أخضعت للدراسة 

  % من مجتمع البحث .25.93یوما ، وبلغت نسبتھا 

یوما من مجموع فترة  35وقد بلغ عدد األیام التي أخضعت للدراسة 

  % من مجتمع البحث .25.93یوما ، وبلغت نسبتھا  135الدراسة 

   

  

  



    

  : زع أیام الدراسة حسب الجدول التاليتتو

  أیام التحلیل

0601201103022011030320113103201128042011

0701201104022011040320110104201129042011

0801201105022011050320110204201130042011

0901201106022011060320110304201101052011

1001201107022011070320110404201102052011

1101201108022011080320110504201103052011

1201201109022011090320110604201104052011

  

  

  

  

  

   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    

 خصائص أفراد عینة المستمعین : .3
  

  )01الجدول رقم (
  یوضح توزیع أفراد العینة حسب الجنس 

 Value Count Percent 

Standard Attributes 

Position 1    

Label 
توزیع أفراد العینة 

  حسب الجنس
  

N Valid 150   

Labeled Values 
 %55.3 83  ذكر 1

 %44.7 67  أنثى 2

Chi-square  

  مربع كاي
1.707  

Df 

  درجة الحریة
1 Asymp. Sig. .191  

  

  
  

,  %  إناث 44.7, و% من أفراد العینة ذكور 55.3من الجدول والشكل تبین أن           
عند داللة إحصائیة  1.707) الذي بلغت قیمتھ Chi-square(ویوضح اختبار مربع كاي 

, أن ال وجود لفروق ذات داللة إحصائیة بین الفئتین  , وأن عدد الذكور  0.05>  0.191
فاختالف الجنس یعني في الغالب االختالف في االھتمامات  واإلناث غیر متباعدة .

والحاجیات , و أظھرت الدراسات أن الجنس یؤثر في التعرض لوسائل اإلعالم و 



    

الجتماعیة قد یزید من تقارب االھتمامات و االنشغاالت مضامینھا . إال أن تغیر األوضاع ا
  خاصة في القضایا االجتماعیة . 

  ): 02الجدول رقم (
  یوضح الفئة العمریة ألفراد العینة :

 Value Count Percent 

Standard Attributes Position 3   

N Valid 150   

Labeled Values 

1  ][21 – 30 31 20.7% 

2  ][31 - 40 71 47.3% 

3 ][41 - 50 30 20.0% 

4 ][50 - 60 13 8.7% 

 %3.3 5  60أكثر من  5

Chi-square  86.53  df 4 Asymp. Sig. .000 

  

  

البیانات أن غالبیة أفراد العینة المبحوثین كانت حسب من الجدول والشكل یتضح           
 – 31[العمریة % للفئة  47.3% , بـ  68سنة حیث بلغت نسبتھم  40أعمارھم أقل من 

% , و  20ھي  ]50 – 41الفئة  [ في حین كانت نسبة, ] 30 – 21% للفئة [ 20.7] و40
% .  3.3بـنسبة  60ن % وأقل النسب كانت للفئة األكبر م8.7] نسبتھا 60 – 50[الفئة 

) أن ھناك فروقا  ذات داللة إحصائیة بین  Chi-square(ویوضح اختبار مربع كاي 
, وعند داللة إحصائیة  86.533, إذ بلغت قیمة مربع كاي   ]40 – 31الفئات لصالح فئة [

فاختالف األعمار یعني .  4) بلغت (DF) ودرجة حریة 0.05) أي أقل من (0.00(



    

فالفرد تتغیر اھتماماتھ وتتأثر بمستوى اختالف الحاجیات و الرغبات واالھتمامات . 
  النضج  التي یتزاید مع زیادة عمره وعقلھ . 

  ): 03الجدول رقم (
  یبین الحالة العائلیة لدى أفراد العینة.

 Value Count Percent 

 Label 
توزع أفراد العینة 

  حسب الحالة العائلیة
  

N Valid 150   

Labeled Values 

 %63.3 95  متزوج 1

 %29.3 44  أعزب 2

 %4.0 6  مطلق 3

 %3.3 5  أرمل  4

Chi-square  143.920 df 3  Asymp. Sig. .000 

  

%  األمر  63.3وتشیر النتائج حسب الجدول أن فئة المتزوجین جاءت أوال بنسبة        
%  29.3كانت نسبة العزاب أقل حیث بلغت  الذي یتوقع منھ أن تكون آلرائھم أكثر دقة . و

%,  4, بینما جاءت نسبة كل من المطلقین و األرامل ضئیلة  , حیث بلغت نسبة المطلقین 
على  % , مما یبرز وجود فوارق بین الفئات , ویؤكد اختبار مربع كاي 3.3و األرامل 

إذ بلغت قیمة مربع  فروقا ذات داللة إحصائیة بین الفئات لصالح فئة المتزوجین , وجود
. 3) وبدرجة حریة قدرھا 0.05) أي أقل من (0.00, عند داللة إحصائیة ( 143.92كاي 



    

فالحالة العائلیة تحدد لكل فرد نوع البرامج التي یھتم بھا , والتي تشبع حاجیاتھ , ویرغب 
في التزود من خالل برامج معینة في إشباع ھذه الحاجیات حسب وضعھ االجتماعي , 

  رفة األوضاع االجتماعیة المختلفة.   بمع
  ):04الجدول رقم (

  یبین توزیع أفراد العینة حسب المستوى التعلیمي .

 Value Count Percent 

N Valid 150   

Labeled Values 

 %6.7 10  أمي 1

 %16.0 24  ابتدائي 2

 %15.3 23  متوسط 3

 %50.7 76  ثانوي 4

 %11.3 17  جامعي 5

Chi-square  92.33  df 4  Asymp. Sig. .000 

  

  

حسب الجدول والشكل یتبن أن ھناك فارق كبیر لصالح المستوى الثانوي حیث بلغت                
, ثم  16, أي أكثر من نصف العینة , ثم جاءت فئة المستوى االبتدائي بنسبة  % 50.7نسبتھ 

, وبلغت نسبة  %11.3, بینما لم تبلغ نسبة الجامعیین إال  %15.3فئة المتوسط بنسبة قدرھا 
وجود الفروق ذات داللة إحصائیة بین الفئات ویوضح اختبار مربع كاي ,  %6.7األمیین 



    

, وبداللة إحصائیة  92.33لصالح فئة المستوى الثانوي , حیث بلغت قیمة مربع كاي 
المستوى التعلیمي للمستمع للفرد ف. 4) , وبلغت درجة الحریة 0.05) أي أقل من (0.00(

  یؤثر على مستوى إدراكھ وفھمھ وتفسیره لمختلف الرسائل االتصالیة .   

I. :البرامج  اإلذاعیة 
 البرامج في إذاعة الجلفة من خالل تحلیل المضمون  .1

 

  )50الجدول(
  البرامج اإلذاعیة 

  النسبة  الزمن  النوع

 %8.02  د 445  البرامج االجتماعیة

 %24.77  د1375  اإلخباریةالبرامج 

 %7.93  د440  البرامج التعلیمیة

 %2.88  د160  البرامج االقتصادیة

 %23.69  د1315  البرامج الترفیھیة

 %18.83  د1045  البرامج الثقافیة

 %4.14  د230  البرامج الریاضیة

 %9.75  د541  البرامج الدینیة

 %100  د5551  المجموع

  



    

  

الجدول أن البرامج اإلخباریة تأتي في المركز األول الھتمامات یالحظ من خالل           
اإلذاعة الجھویة فقد أخذت الفترات اإلخباریة بما فیھا األخبار الوطنیة والجھویة المقدمة 

من   %24.77باإلذاعة الوطنیة األولى والتي تذاع عبر اإلذاعة الجھویة أخذت نسبة 
إلذاعیة, حیث تھتم ھذه األخبار باألخبار الوطنیة و لبرامج االحجم الزمني للبث األسبوعي ل

الجھویة من القناة األولى مباشرة , كما تبث اإلذاعة الجھویة أخبار محلیة بالدرجة األولى , 
وتأتي البرامج الترفیھیة في الدرجة الثانیة من حیث زمنھا في اإلذاعة حیث بلغت نسبتھا 

نائیة المتنوعة , أما الجانب الثقافي فحاز على , والتي یغلب علیھا الفترات الغ % 23.69
, وتشمل البرامج الثقافیة  برامج التوعیة الصحیة , وبرامج قانونیة ,   %18.83نسبة 

منھا   %9.75وبرامج بیئیة , وبرامج ثقافیة ترفیھیة مختلفة , وكان للبرامج الدینیة نسبة 
,  % 8.02حصتھا أقل و بنسبة  شعائر صالة الجمعة , أما البرامج االجتماعیة فكانت

,   %4.14أما البرامج الریاضیة فكانت نسبتھا    %7.93وجاءت البرامج التربویة بنسبة 
من ساعات البث األسبوعیة .  % 2.88ولم تحز البرامج االقتصادیة سوى على نسبة 

المشاكل ونسبة البرامج االجتماعیة ال تكاد تلبي رغبات و احتیاجات المھتمین بالقضایا و 
( رشید فریح ) في دراستھ حول القناة الوطنیة األولى االجتماعیة , وھو عكس ما أورده  

حیث الحظ حضورا قویا للبرامج االجتماعیة , بینما نالحظ في برامج إذاعة الجلفة 
الجھویة أن حضور البرامج االجتماعیة  ال یكاد یلبي احتیاجات المستمعین ورغباتھم . إال 

للقناة األولى تتفق مع دراسة إذاعة الجلفة في الحضور القوي للبرامج الترفیھیة  أن دراستھ
الغنائیة . وھو نفس ما وصلت إلیھ دراسة ( بغدادي) التي اعتبرت أن البرامج الترفیھیة 

  تأخذ أوقات كبیرة بھدف تخدیر المجتمع وإبعاده عن الواقع .

        

1375د

445د440د

160د

1315د

1045د

230د

541د

%24.77

%7.93%8.02

%2.88

%23.69

%18.83

%4.14

%9.75

البــرامج

التوزع الزمني للبرامج بإذاعة الجلفة 



    

 :على أیام األسبوع توزع البرامج اإلذاعیة  .2
 

  )06جدول(
  توزیع البرامج حسب أیام األسبوع وزمنھا :

وجاء التوزیع الزمني للبرامج عبر أیام األسبوع متوازن في أغلب األیام إال                 
الجمعة التي ال توجد فیھا نشرات األخبار وال المواجیز اإلخباریة وجاء زمن بث البرامج 

د), حیث أن نصیب أیام األحد واالثنین  31ساعة و 57د أي بـ (  3451خالل أسبوع بـ 
لكل یوم منھا , أما   % 13.71د) , وبنسبة  53سا و  7د ( 473والثالثاء واألربعاء ھي 

, ویوم الجمعة فزمن  % 14.58د) بنسبة  23سا و 8د ( 503یوم السبت فزمن برامجـــــھ 
. أما من حیث عدد البرامج فھناك  % 16.89د) بنسبة  43سا و  9د (  583برامجھ 

  األیام

 البرامج
  المجموع الجمعة الخمیس األربعاء الثالثاء االثنین األحد السبت

 9  01  02  00  03  01  00  02  التعلیمیة

 440 د  د 60  د 90  00  د 140  د 55  00  د 95  الزمن (د)

 8  00  01  01  02  01  02  01  االجتماعیة

 445 د  00  د 55  د 55  د 115  د 55  د 110  د 55  الزمن (د)

 3  00  01  01  01  00  00  00  االقتصادیة

 160د  00  د 80  د 55  د 25  00  00  00  الزمن (د)

 18  01  02  02  03  03  03  04  الترفیھیة

 790د  د 60  د 95  د 95  د 125  د 130  د 120  د 165  الزمن (د)

 16  01  02  04  01  04  03  01  الثقافیة

 825د  د 60  د 85  د 195  د 55  195  د 175  د 60  الزمن (د)

 3  01  00  00  00  00  01  01  الریاضیة

 230د  د 60  00  00  00  00  د 55  د 90  الزمن (د)

 16  06  02  03  01  02  1  01  الدینیة

 561د  د 343  د 68  د 73  د 13  د 38  د 13  د 13  الزمن (د)

 73 10 10 11 11 11 10 10  المجموع

 100% 13.69 13.69 15.09 15.09 15.09 13.69 13.69  النسبة

 3451 د د 583 د 473 د 473 د 473 د 473 د 473 د 503  الزمن(د) مج

 100% 16.89% 13.71% 13.71% 13.71% 13.71% 13.71% 14.58%  نسب الزمن



    

حساب النشرات والمواجیز  تفاوت نسبي بسیط بین البرامج  , وتتوزع كالتالي بدون
اإلخباریة و بعض البرامج الیومیة كبرنامج صباح الخیر, فنجد أن یومي السبت یبث فیھ 

برامج ترفیھیة , وتتوزع البرامج الباقیة كالتالي  04, منھا % 13.69برامج بنسبة  10
برنامج واحد اجتماعي , و برنامج تربوي وبرنامج ثقافي و برنامج ریاضي وبرنامج 

برامج أیضا بنفس العدد و بنفس  10دیني, واألحد والخمیس والجمعة یبث في كل یوم منھا 
برامج  03برامج ثقافیة و  04النسبة مع یوم السبت, ومن حیث النوعیة فبرامج األحد منھا 

ترفیھیة وبرنامج واحد اجتماعي والثاني اقتصادي والثالث دیني , وفي یوم الخمیس تأتي 
یة و البرامج التربویة والبرامج الترفیھیة والبرامج الدینیة بحصتین لكل واحد البرامج الثقاف

منھم , والبرامج االجتماعیة والبرامج االقتصادیة ببرنامج واحد لكل منھما , ویوم الجمعة 
برامج , مع وجود حصة واحدة لكل من البرامج التربویة  06تتصدر البرامج الدینیة بـ 

لبرامج الثقافیة والبرامج الترفیھیة بینما أیام االثنین, الثالثاء, والبرامج الریاضیة وا
  لكل یوم من ھذه األیام . % 15.09برامج لكل یوم وبنسبة  11األربعاء یبث فیھا 

 توزیع البرامج اإلذاعیة حسب فترات الیوم: .3

 )07الجدول(
 توزیع البرامج عبر فترات الیوم

المسائیةالفترة   الفترة الصباحیة الفترات  

البرامج     
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 9 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 التعلیمیة

 8 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 االجتماعیة

 13 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 االقتصادیة

 18 0 2 2 2 3 3 2 1 0 0 1 0 0 2 الترفیھیة

 16 0 1 1 1 2 2 1 1 1 3 0 2 1 0 الثقافیة

 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 الریاضیة

 16 3 0 2 0 0 0 0 3 2 1 1 2 1 1 الدینیة

 73 5 6 6 6 6 6 5 5 4 5 5 5 4 5 المجموع

 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 6.9 6.8 5.4 6.8 6.8 6.8 5.4 6.8 %النسبة 
6.
9 

100% 

 73 40 33 المجموع

 %100 % 54.8    % 45.2 %النسبة

 07جاءت البرامج اإلذاعیة في إذاعة الجلفة الجھویة  بین الفترة الصباحیة    (         
مساءا) متفاوتة ( دون حساب  19إلى غایة  13) والمسائیة ( من 13صباحا إلى غایة 



    

ضیف على (و  )صباح الخیر یالجلفـة(النشرات والمواجیز اإلخباریة و البرامج الیومیة 
برنامجا  33          وتعداد البرامج الصباحیة  برنامج . 73الھواء) ویوجد في ھذا الجدول 

, ویتبین لنا  % 54.79برنامجـا وبنسبـة  40, أما الفتـرة المسائیـة بـ %  45.21 بنسبة 
 )% 50من الجدول أن البرامج االجتماعیة والبرامج الثقافیة  تنقسم أوقات بثھا بالتساوي (

, بینما البرامج التربویة تتركز في الفترة المسائیة بین الفترة الصباحیة والفترة المسائیة 
, بینما  %77.78, وتتركز البرامج الترفیھیة في الفترة المسائیة بنسبة   %66.66بنسبة 

. ویبدو من خالل ھده النسب  % 68.75تتركز البرامج الدینیة في الفترة الصباحیة بنسبة 
  أن توزیع البرامج منطقي أي أنھ خاضع لدراسة .

  استعراض  لمختلف البرامج اإلذاعیة في إذاعة الجلفة :  .4
  

  البرامج اإلخباریة : - 4.1
  

  )08جدول رقم :(
  البرامج اإلخباریة التحلیلیة

 البرامج
أخبار وطنیة  

 1ق
نشرات 
 جھویة

نشرات 
 محلیة

موجز 
 محلي

قراءة في 
 الصحف

الجلفة في 
 أسبوع

عناوین 
 أخبار

 المجموع

المدة 
 بالدقیقة

 د1375 30 60 105 185 330 140 525

  /  یومیة  اسبوعیة  یومیة  یومیة  یومیة  یومیة  یومیة  الدوریة

 % 99 2.18 4.36 7.63 13.45 24 10.18 38.18 النسبة %

  

تأتي البرامج اإلخباریة من حیث زمن البث في المرتبة األولى أمام كل البرامج           
% , و من خالل الجدول یتبین أن  24.77د أسبوعیا وبنسبة  1375األخرى بزمن قدره 



    

الزمن المخصص لألخبار الوطنیة على القناة األولى خالل بث اإلذاعة الجھویة بالجلفة ھو 
من الحجم الزمني المخصص  % 38.18دقیقة أسبوعیا وبمعدل  525األكبر و یقدر بـ 

 330لألخبار , وتأتي األخبار المحلیة المقدمة من طرف إذاعة الجلفة بعد ذلك بزمن قدره 
من حجم األخبار المذاعة , بعد ذلك تأتي مواجیز لإلخبار   %24ة دقیقة أسبوعیا وبنسب
, ثم تأتي األخبار الجھویة % 13.45دقیقة أسبوعیا وبنسبة  185المحلیة بزمن قدره 

دقیقة  140المقدمة من طرف اإلذاعة الوطنیة على القناة األولى بحجم زمني مقدر بـ 
ل قراءة في الصحف الوطنیة بزمن قدره , وتلیھا أخبار من خال % 10.18وبنسبة تقدر بـ 

% الذي 4.36% , وتأتي أخبار الجلفة في أسبوع بعد ذلك بنسبة 7.63أي بنسبة  105
 30وفي األخیر عناوین األخبار التي تقدر مدتھا الزمنیة بـ  دقیقة أسبوعیا , 60یعادل 

. %2.18بـ  دقائق أسبوعیا و التي تقدر نسبتھا من الحصة الزمنیة المخصصة لألخبار
دقیقة وبنسبة  1315وانقسمت البرامج اإلخباریة بین برامج إخباریة یومیة بـمدة زمنیة 

وبرامج إخباریة أسبوعیة تتمثل في برنامج الجلفة في أسبوع بمدة زمنیة قدرھا   95.64%
و لألخبار أھمیة كبیرة عند المستمعین , فھي تلبي حاجتھم  % . 4.36دقیقة وبنسبة  60

ھم في االستطالع على األخبار المختلفة سواء كانت محلیة أو غیرھا , وتربط ورغبات
المستمع بالواقع . ونجد أن اإلذاعة قد اھتمت بھذا الجانب , وقام المخططون للبرمجة 
اإلذاعیة بتوسیع المساحة الزمنیة المخصصة لھده الحاجة التي تستقطب عدد كبیر من 

الساعي لألخبار في اإلذاعة الجھویة إال أن نوعیة ورغم االھتمام بالحجم  الجمھور .
األخبار المحلیة  غیر ملبیة لحاجیات المستمعین , و ربما یرجع دلك إلى عدة أسباب منھا 
قلة اإلمكانیات البشریة المتخصصة , وقلة اإلمكانیات المادیة , و السبب ھو التوجھ غیر 

خصص لألخبار , إال أن األخبار التي اإلخباري لإلذاعة الجھویة رغم الحجم الساعي الم
%  مصدره اإلذاعة الوطنیة من القناة األولى , والمتمثل في  48.36تذاع أغلبھا وبنسبة 

% من مجموع  24األخبار الوطنیة واألخبار الجھویة , و ما تمثل األخبار المحلیة إال 
  األخبار.

  البرامج التعلیمیة: -4.2 
  )09جدول رقم :(

  التعلیمیةالبرامج 

 البرامج
نوافذ على 

 التكوین
في رحاب 

 الجامعة
 بیداغوجیا

وقفات 
 تربویة

تصویبات 
 لغویة

معجم 
 اللغات

براءة و 
 براعة

 المجموع

 د 440  د 55 د100 د60 د60 د55 د55 د55 المدة (د)

  /  أسبوعي  3/7  أسبوعي  أسبوعي  أسبوعي  أسبوعي  أسبوعي  الدوریة

  /  السبت  مختلفة  الجمعة  الخمیس  الثالثاء  الثالثاء  االثنین  الیوم 

 % 99 12.5 22.72 13.63 13.63 12.5 12.5 12.5 النسبة %



    

  

         

برامج , یأتي  7 من الجدول والمخطط یتضح أن البرامج التعلیمیة تتوزع على           
, دقیقة  100% , و بمدة زمنیة قدرھا 22.72برنامج معجم اللغات في المقدمة بنسبة 

د  40د لإلسبانیة , و 30د لإلنجلیزیة , و 30موزعة على ثالث حصص خالل األسبوع , 
للفرنسیة , حیث تقدم ھذه الحصص دروس لترجمة ألفاظ اللغات , والتعرف على بعض 

% ألربع برامج , و 12.5القواعد اللغویة البسیطة فیھا . و نسب البرامج األخرى ھي 
ذه البرامج التربویة ما یھتم بالجوانب التربویة , % لبرنامجین . ومن بین ھ13.63

  ومناقشة مشكالت التربیة , ومنھا ما یتم من خاللھا بعملیات تربویة تعلیمیة. 

  

  

  

  

  



    

  البرامج االقتصادیة: - 4.3

  ) 10جدول رقم :(
 البرامج االقتصادیة 

 المجموع ملفات التنمیة  خیرات السھوب فرصة عمل البرامج 

 160 80 55 25 المدة بالدقیقة

  /  أسبوعي  أسبوعي  أسبوعي  الدوریة 

  /  الخمیس  األربعاء  الثالثاء  یوم البث

 %100 %50 %34.375 %15.625 النسبة %

            

من الجدول و الشكل یتضح أن البرامج االقتصادیة ھي ثالثة فقط ,وھي برامج           
د) , نصفھا الزمني لبرنامج ملفات  40سا و  2دقیقة ( 160أسبوعیة بحجم ساعي یقدر بـ 

التنمیة , الذي یھتم بما یجري من تنمیة على مستوى بلدیات الجلفة , وما قدم من مشاریع 
ن , ویستضیف شخصیات لھا عالقة بذلك لتوضیح سیر األشغال لتجھیز البنیة التحتیة للمد

و الفالحیة على مستوى   , أما برنامج خیرات السھوب , فھو یھتم بالجوانب الزراعیة 
  الوالیة . 

  

فرصة عمل

خیرات السھوب

ملفات التنمیة

15,63%

34,38%

50%

- 
ج 

ام
بر

ال
-

اعة الجلفةذاالقتصادیة في إ البرامج



    

  البرامج الترفیھیة : - 4.4

  ) 11جدول رقم :(
  البرامج الترفیھیة

  یوم البث  الدوریة النسبة المدة (د)  البرنامج

 كل یوم یومي %23.95 315 الخیرصباح 

 كل یوم یومي %22.43 295 منوعات

 مختلفة 7من  4 %14.45 190 أھال وسھال

 األحد أسبوعي 4.56% 60 كالم وأنغام

 السبت أسبوعي %4.18 55 الرؤى الطیبة

 االثنین أسبوعي %4.56 60 أنا والمستمع

 الثالثاء أسبوعي %4.18 55 رادیو كود

 السبت-الثالثاء  7من 2 4.56% 60 غناء منوع

 األربعاء أسبوعي %4.18 55 موزون  و ملحون

 الخمیس أسبوعي %4.18 55 طربیات

 الجمعة أسبوعي %4.56 60 الحدیقة الساحرة

 السبت أسبوعي Dj 55 4.18%ألفا 

 99.98% د 1315 المجموع
 

البرامج الترفیھیة من خالل الجدول یتضح أنھا متعددة ویطغى علیھا الجانب           
من البرامج , ویلیھ برنامج %  23.95الغنائي , فبرنامج صباح الخیر وحده یحوز على 

% , وكل البرامج التي  14.45, ثم برنامج أھال وسھال بنسبة   % 22.43منوعات بنسبة 
% من  87مضت ھي برامج ترفیھیة غنائیة مع برامج أخرى غنائیة , ونجد أن أكثر من 

البرامج ھي غنائیة , وباقي البرامج الترفیھیة عددھا ثالثة , منھا برنامج الحدیقة الساحرة 
% , وبرنامج  4.18الرؤى الطیبة بنسبة  % , وبرنامج 4.56الترفیھي الثقافي بنسبة 

% . وتأتي البرامج  4.18موزون وملحون الذي یھتم بالشعر و الشعر الملحون بنسبة 
% , 23.69الترفیھیة في الدرجة الثانیة من حیث زمنھا في اإلذاعة حیث بلغت نسبتھا 

ب ما جاء في ویعتبر ذلك كبیر ویالحظ أن ذلك موجود حتى في القناة الوطنیة األولى حس
دراسة ( رشید فریح ) , حیث توصل إلى أن البرامج الترفیھیة في القناة الوطنیة األولى 

% من زمن  66تشغل الحیز األكبر من ساعات البث اإلذاعي , حیث ال تقل نسبتھا عن 
اإلرسال اإلذاعي كما عبر, وتوصل إلى أن البرامج الترفیھیة تأخذ أشكال متعددة , أبرزھا 

  مج الموسیقیة و المنوعات , وبرامج المسابقات و األلغاز . البرا



    

  البرامج الثقافیة : - 4.5
  )12جدول رقم :(

  البرامج الثقافیة 

 یوم البث الدوریة النسبة % المدة بالدقیقة البرامج

 األحد أسبوعي 5.26%  د55 صحتك من ذھب

 األحد أسبوعي %3.83 د40 أعالمنا

 األحد أسبوعي %7.66 د80 میر على الخط

 اإلثنین أسبوعي 5.26%  د55 في رواق القانون

 اإلثنین أسبوعي 5.26% د55 الوسط المفتوح

 اإلثنین أسبوعي 5.26% د55 معابر المآثر

 اإلثنین أسبوعي %2.87 د30 مذكرة حیاة

 الثالثاء أسبوعي 5.26% د55 سباق التفوق

 الثالثاء أسبوعي 5.26% د55 أوراق متناثرة

 األربعاء أسبوعي 5.26% د55 عالجك معنا

 األربعاء أسبوعي %5.74 د60 صفحات

 األربعاء أسبوعي %2.40 د25 حي في یوم

 الخمیس أسبوعي 5.26% د55 سیدتي

 الخمیس أسبوعي %2.87 د30 القنطاس

 كل یوم یومي %26.79 د280 أركان الصباح

 السبت أسبوعي %5.74 د60 من القائل

     %100  د 1045 المجموع



    

  

           
یظھر من الجدول والشكل أن البرامج  الثقافیة متنوعة بین برامج صحیة من            

%  5.26% وبرنامج عالجك معنا بنسبة  5.26خالل برنامج صحتك من ذھب بنسبة  
% , وبرامج بیئیة من خالل  3.83أیضا , وبرامج تاریخیة منھا برنامج أعالمنا بنسبة 

قانونیة من خالل برنامج في رواق القانون  % , و برامج 5.26برنامج الوسط المفتوح بـ 
% , ونجد  5.26% , وجوانب ثقافیة تتعلق بالمرأة في برنامج سیدتي بنسبة  5.26وبنسبة 

% ,  7.66% , وأكبرھا برنامج میر على الخط بنسبة  5.26أن أغلب البرامج  نسبتھا 
ة في كل حصة رئیس والذي یھتم بتثقیف المستمع بما یجري في بلدیات الوالیة باستضاف

, ویحدثھم عما یجري من مشاریع وبرامج و التابعة لوالیة الجلفة  36بلدیة من البلدیات الـ 
غیرھا . كما أن ھناك برامج ثقافیة على شكل تنافس و أسئلة تطرح مثل برنامج من القائل 

  %.  5.26وبرنامج سباق التفوق بنسبة  % , 5.74بنسبة 

  

  

  



    

  البرامج الریاضیة : - 4.6  

  )13جدول رقم :(
 البرامج الریاضیة

 المجموع المساء الریاضي سؤال ومعلومة ریاضیة النقاش الریاضي  البرامج

 230 د 115 د 60 د 55 د المدة بالدقیقة

 / أسبوعي أسبوعي أسبوعي  الدوریة

 / السبت الجمعــــة األحـــد  یوم البث

 100% 50% 26.1% 23.9% النسبة

                .    

و للمتتبع�ین للریاض��ة م�ن الجمھ��ور أدرج�ت اإلذاع��ة الجھوی�ة بالجلف��ة ثالث�ة ب��رامج                 
أسبوعیة تعنى باألخبار الریاضة على المستوى المحلي والوطني وتناقش القضایا الریاض�یة  

ریاض�یة  , وتھتم ب�التثقیف ف�ي المج�ال الریاض�ي خاص�ة م�ن خ�الل برن�امج س�ؤال ومعلوم�ة           
% من البرامج الریاضیة , كما  26.1دقیقة وبنسبة  60الذي یبث  كل یوم جمعة بزمن قدره 

دقیقة  55یھتم برنامج النقاش الریاضي بتحلیل األوضاع الریاضیة المحلیة خاصة من خالل 
% , أما برنامج المساء الریاضي فیمثل زمنھ نصف زمن البرامج 23.9كل یوم أحد وبنسبة 

%) . لیكون زمن البرامج الریاضیة خ�الل أس�بوع    50دقیقة ( 115بـ  زمن قدره  الریاضیة
  % من زمن البرامج األسبوعیة لإلذاعة الجھویة بالجلفة .4.14دقیقة بنسبة   230ھو 



    

  البرامج الدینیة : - 4.7 
  )14جدول رقم :(

  البرامج الدینیة

 یوم البث الدوریة النسبة % المدة بالدقیقة البرامج

 كل یوم یومي 16.82 د 91 حدیث الصباح

 االثنین أسبوعي 4.62 د 25 حدیث االثنین

 الجمعة أسبوعي 5.54 د 30 حدیث الجمعة

 األربعاء أسبوعي 5.54 د 30 مكارم األخالق

 األربعاء أسبوعي 5.54 د  30 قد أفلح المؤمنون

 الخمیس أسبوعي 10.17 د 55 الشرع یجیب

 الجمعة أسبوعي 11.09 د  60 ورتل القرآن ترتیال

 الجمعة أسبوعي 5.54 د 30 سورة الكھف

 الجمعة أسبوعي 5.54 د 30 صالة الجمعة

 الجمعة أسبوعي 22.18 د 120 روح وریحان

 الجمعة أسبوعي 7.39 د 40 في ظالل القرآن

 /  / % 99.98 د  541 المجموع

  
020406080100120140160

حدیث الصباح

حدیث اإلثنین

حدیث الجمعة

مكارم األخالق

قد أفلح المؤمنون

الشرع یجیب

ورتل القرآن ترتیال

سورة الكھف

صالة الجمعة

روح وریحان

في ظالل القرآن

16,82

4,62

5,54

5,54

5,54

10,17

11,09

5,54

5,54

22,18

7.39

البرامج الدینیة في إذاعة الجلفة الجھویة   



    

برنامج  تذاع في زمن قدره  11البرامج الدینیة في إذاعة الجلفة الجھویة  عددھا           
% من مجموع برامج الشبكة البرامجیة منھا نقل لشعائر خطبتي  9.75د بنسبة  541

من الزمن المخصص للبرامج  %5.54وصالة الجمعة مباشرة والتي تحوز على نسبة 
د وبنسبة تقدر بـ  120, فیأتي برنامج روح وریحان  بـ   الدینیة , أما البرامج األخرى

% , ویلیھ برنامج ورتل 16.82, ثم برنامج حدیث الصباح الیومي بنسبة   % 22.18
وھو برنامج   %10.17% , ثم برنامج الشرع یجیب  بنسبة  11.09القرآن ترتیال بنسبة 

مركز  الموالي برنامج في ظالل فتاوى یقوم باإلجابة على أسئلة المستمعین , ویأتي في ال
و ھي  حدیث الجمعة  , وبرنامج  برامج بنسب متساویة  5% , وتلیھا  7.39القرآن بنسبة 

مكارم األخالق , وبرنامج قد أفلح المؤمنون  , وتالوة سورة الكھف یوم الجمعة ,  و 
البرامج الخامس قد ذكر سابقا  وھو  صالة الجمعة  , وتقدر نسبة كل برنامج من ھذه 

من البرامج   % 4.62, و آخر برنامج ھو حدیث االثنین و نسبتھ  % 5.54الخمسة بـ 
  الدینیة . 

  : البرامج االجتماعیة  – 8.4

  )15جدول رقم :(
 البرامج االجتماعیة

 یوم البث الدوریة النسبة % المدة بالدقیقة البرامج

 األحـد أسبوعي % 12.36 د55 حیاتنا أمل

 األحـد أسبوعي % 12.36 د 55 ألطاف دافئة

 االثنین أسبوعي % 12.36 د55 دبر علیا

 الثالثاء أسبوعي % 12.36  د 55 حبل الوصال

 الثالثاء أسبوعي  % 13.48 د 60 من القلب

 األربعاء أسبوعي % 12.36 د55 دلوني

 الخمیس أسبوعي % 12.36 د 55 شباب

 السبت أسبوعي % 12.36 د 55 الناس بالناس

 % 100 د 445 المجموع
 



    

  
              

لكل  %12.36دقیقة وبنسبة  55نالحظ من الجدول أن كل البرامج االجتماعیة مدتھا           
.  كما نالحظ أن كل البرامج % 13.48دقیقة , وبنسبة  60برنامج , إال برنامج واحد فمدتھ 

االجتماعیة ھي برامج أسبوعیة , موزعة على كل أیام األسبوع إال یوم الجمعة , و یحضى 
 یومي األحد و الثالثاء ببرنامجین , بینما األیام األخرى ببرنامج واحد في كل یوم منھا .

  ونستعرض فیما یلي البرامج االجتماعیة في إذاعة الجلفة : 

    - حیاتنا أمل* برنامج 

  إعداد وتقدیم: داودي فطیمة
  . 15:05توقیت العرض:  األحد على الساعة 

  دقیقة 55مدة العرض: 
المشاكل  , والموضوع : برنامج اجتماعي لذوي االحتیاجات الخاصة یناقش مشاكلھم 

االجتماعیة التي تواجھ ھذه الفئة , تستضیف اإلذاعة شخصیات , أو شخصیة من ھذه 
و التعرف على الفئة لتناقش مشاكلھم وطموحاتھم , لتبعث األمل في نفوسھم , 

  الصعوبات التي تواجھھم , وتقوم المقدمة بمناقشتھم ومحاورتھم في أوضاعھم .

  



    

   - * برنامج دبر علیا

  یم: بن عطاهللا سامیةإعداد وتقد
  . 15:05توقیت العرض:  االثنین على الساعة 

 . دقیقة 55مدة العرض: 
الموضوع : برنامج اجتماعي تطرح من خاللھ مشاكل اجتماعیة بواسطة الھاتف , 
ویقوم المستمعون أیضا من خالل الھاتف بتوجیھ نصائح ألصحاب المشاكل حسب 

قدمة للبرنامج بمناقشة المتصلین والبحث معھم خبرات وتجارب الناصحین ,  وتقوم الم
عن الحلول , وفي نھایة الحصة تستخلص النصائح المناسبة لتعرضھا على أصحاب 

  المشاكل في إیجاز .

     -  * حبل الوصال 

  إعداد وتقدیم: بن شریط لخضر(متعاون مع اإلذاعة وھو شخصیة دینیة اجتماعیة)
  09:05توقیت العرض:  الثالثاء على الساعة 

  دقیقة 55مدة العرض: 
الموضوع : برنامج اجتماعي تربوي یقوم من خاللھ المقدم بطرح قضیة من القضایا 

دقائق , 10االجتماعیة والتربویة الشائعة االنتشار , ویقدم حولھا موضوع وجیز لمدة 
ثم یفتح المجال لالتصاالت الھاتفیة أمام المستمعین إلبداء أرائھم حول القضیة 
المطروحة , ومن المتصلین من یقدم مشكل , یطرح لھ المقدم بعدھا نصائح , ومنھا ما 
یخصص لھا حصة مستقبلیة لمناقشتھا مع المستمعین . ویعمل المقدم من خالل ھدا 
البرنامج على التوعیة ونبذ السلبیات وبعض الظواھر الشاذة وبیان مدى خطورتھا على 

األخالق الحمیدة والقیم األصیلة والتعاطي اإلیجابي الفرد والمجتمع، ویدعو للتمسك ب
  . مع المتغیرات

  -* برنامج من القلب

  إعداد وتقدیم: بن شریط لخضر
  . 18:00توقیت العرض:  الثالثاء على الساعة 

  . دقیقة 60مدة العرض: 
التي یعاني منھا  یتناول  المشاكل والقضایا اجتماعيبرنامج أسبوعي الموضوع : 

المجتمع علي الساحة المحلیة , ومحاولة إیجاد حلول لھا من خالل التواصل بالھاتف 
, ویسدي المقدم بصفتھ رجل دین نصائح ألصحاب المشاكل , كما یساھم مع الجماھیر 

بعض المتصلین ببعض النصائح . یعالج البرنامج مواضیع حیویة، ویناقش حاالت 
دءًا من الفرد واألسرة، وصوًال إلى انعكاساتھا على المحیط مثل: یعاني منھا المجتمع ب

  الطالق , دور المرأة , نصائح لألزواج .

  

  



    

  دلوني .برنامج * 

  . سالت الجابري –إعداد وتقدیم: بن شریط لخضر 
  . 11:05توقیت العرض:  األربعاء على الساعة 

  دقیقة 55:  مدة العرض
مشاكل االجتماعیة التي یتخبط فیھا المجتمع الموضوع : یتحدث عن الفساد وال

وتصویب األفعال , و یتفاعل المستمعین مع البرنامج من خالل الھاتف لطرح 
انشغاالتھم حول القضایا المطروحة , لمعرفة إن كانت بعض األفعال التي یقومون بھا 

ھا , وقد لھا ما یبررھا في الوضع االجتماعي , أم على فاعلھا أو من یرید فعلھا تغیر
  تناول البرنامج عدة مواضیع منھا الرشوة و الفساد اإلداري وغیرھا.

  -  * برنامج شباب

  إعداد وتقدیم : كلثوم میساوي
  . 15:05توقیت العرض:  الخمیس على الساعة 

  دقیقة 55مدة العرض: 
الموضوع : برنامج اجتماعي یھتم بالشباب ومشاكلھ , تطرح من خاللھ مشاكل 

تخص الشباب بواسطة الھاتف , فھو برنامج یتحدث عن الشباب , قضایاھم ، اجتماعیة 
مشكالتھم ، أوضاعھم االجتماعیة و الثقافیة و االقتصادیة .ویوجھ الشباب البطال 
إلدخالھ عالم الشغل , و تطرح من خالل برنامج تخص الشباب بواسطة الھاتف , فھو 

م، أوضاعھم االجتماعیة و الثقافیة و برنامج یتحدث عن الشباب , قضایاھم، مشكالتھ
  االقتصادیة .

  -الناس بالناس برنامج * 

  إعداد وتقدیم: نوال بنت بلقاسم
 . 11:05توقیت العرض:  السبت على الساعة 

  دقیقة 55مدة العرض: 
الموضوع : یتناول ھذا البرنامج بعض االحتیاجات والمشاكل التي یعاني منھا بعض  

لباھظة لبعض العملیات الجراحیة المستعجلة , ویسعى طارحوھا من األفراد كالتكالیف ا
خالل طرحھا لطلب الدعم الذي یحل لھم المشكلة المطروحة , و خاصة الدعم المادي 

  من المتبرعین . 

  -ألطاف دافئة برنامج * 

  إعداد وتقدیم : دالل علوقة
  .09:05توقیت العرض : األحد على الساعة 

  دقیقة 55مدة العرض :
المضمون : برنامج یھتم بالشؤون العامة لألسرة , كدور األسرة في التربیة ودورھا في 

  المجتمع .  



    

 )16الجدول(
 توزیع البرامج االجتماعیة عبر فترات الیوم

 الفترة المسائیة  الفترة الصباحیة الفترات
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1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 8 

 8 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 المج

% 12.5 12.5 00 12.5 12.5 00 00 00 12.5 12.5 12.5 00 12.5 00 100% 

 08  4 4 المج

%   50 %   50 %  100% 

جاءت البرامج االجتماعیة في إذاعة الجلفة الجھویة متساویة بین الفترة الصباحیة          
مساءا) , ویوجد في  19إلى غایة  13) والفترة المسائیة ( من 13صباحا إلى غایة  07(

 04منھا  برنامج اجتماعیة وھي البرامج التي تعرض خالل أسبوع , 08ھذا الجدول  
لكل فترة , أي أن البرامج االجتماعیة %  50برامج مسائیة بنسبة  04برامج صباحیة , و 

  بین الفترة الصباحیة والفترة المسائیة . )% 50تنقسم أوقات بثھا بالتساوي (

 

  )17جدول(
  التقسیم الزمني للبرامج

 المجموع ساعة فأكثر دقیقة 60و 30بین  دقیقة 30اقل من  البرنامجمدة 

 73 15 47 11  البرامج 

 %100 %20.55 %64.38 %15.07 %النسبة  

 08  01  07  00  البرامج االجتماعیة

 %100  %12.5  %87.5  00 %النسبة  

نسبة البرامج 
  االجتماعیة من الكل

00  9.59%  1.37%  10.96%  



    

د تأخذ  60د و 30یالحظ من الجدول أن البرامج المتوسطة التي یتراوح مدتھا بین           
م�ن ع�دد    % 64.38برن�امج وبنس�بة    47الحیز األكبر من زمن البرامج خالل األس�بوع ب�ـ   

دقیق�ة   30البرامج التي تب�ث ف�ي الش�بكة البرامجی�ة , بینم�ا ع�دد الب�رامج الت�ي ھ�ي اق�ل م�ن            
, أما البرامج طویلة المدة  أي الت�ي یس�اوي زمنھ�ا    % 15.07برنامج بنسبة  11فعددھا ھو 

. وھ��ذا یوض��ح  تركی��ز  % 20.55ب��رامج وبنس��بة  15د أو یتع��داه فیص��ل ع��دادھا إل��ى   60
ة في الشبكة البرامجیة على البرامج متوسطة الم�دة رغ�م م�ا یوج�د فیھ�ا م�ن       اإلذاعة الجھوی

برامج تفاعلیة  تتطلب  مشاركات الجمھور, و البرامج التفاعلیة عادة ما تتطلب فترة زمنیة 
دقیقة حتى یتسنى للجمھور المتصل من المشاركة بأعداد كافیة من حیث  60طویلة تتجاوز 

مدة التي یشارك بھا كل متصل  . أما البرامج القصیرة المدة عدد المشاركین , ومن حیث ال
یعتم��د ش��خص  فھ��ي ف��ي الغال��ب تك��ون تل��ك الب��رامج الت��ي تس��تعمل الح��دیث المباش��ر ال��ذي     

, حیث یجب أن یكون الحدیث  مختص یوجھ المادة اإلذاعیة إلى المستمعین بطریقة مباشرة
ا في بدایاتھ وعرضھ لألفكار ومفعما المباشر قصیرا في زمنھ بسیطا في تركیبھ اللغوي ذكی

و  , أما البرامج طویلة المدة  في الشبكة البرامجیة فھي متنوع�ة . بالصور اللفظیة والذھنیة 
م��ن ع��دد ك��ل الب��رامج    %10.96یالح��ظ م��ن الج��دول أن ع��دد الب��رامج االجتماعی��ة یمث��ل     

ب�رامج طویل�ة    %1.37برامج متوسطة المدة , و % 9.59باستثناء البرامج اإلخباریة منھا 
الم�دة وھ��ي نس��بة قلیل��ة لمعالج��ة القض��ایا االجتماعی��ة . والحظن��ا ف��ي ج��دول س��ابق أن زم��ن   

  من زمن كل البرامج بما فیھا البرامج اإلخباریة . %8.02البرامج االجتماعیة كانت نسبتھ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

  :نتائج ال

 دقیقة  20ساعة و  93  وعدد ساعات البث األسبوعي إلذاعة الجلفة الجھویة ھ 
  6:40دقیقة ( 20ساعة و13عدد ساعات البث الیومي إلذاعة الجلفة الجھویة ھي 

 ).20:00إلى غایة ھي 
  تقدم إذاعة الجلفة المحلیة برامج متنوعة , وبنسب مختلفة , منھا البرامج اإلخباریة

برامج من ال   %64.38 % . 23.69لبرامج الترفیھیة بنسبة , وا % 24.77بنسبة 
 . دقیقة 60و  30مدة بثھا بین 

  تتوزع البرامج توزیعا متناسقا عبر األیام , حیث نجد في كل یوم من أیام األسبوع

 13.69دقیقة في أغلب األیام . وبنسب تتراوح بین  473برنامج , بزمن  11أو  10

 وأغلب البرامج تذاع أسبوعیا ..  % 15.09و  %

 33أن الفترة الصباحیة یبث فیھا م حیث نجد وتتوزع البرامج على فترات الیو

بنسبة برنامج  40من البرامج , ویبث في الفترة المسائیة   % 45.2برنامج بنسبة 

54.8 %   

  دقیقة  55برامج اجتماعیة أسبوعیة , الحجم الزمني لسبعة منھا  8تقدم إذاعة الجلفة
, %  13.48وبنسبة  دقیقة 60, والبرنامج الثامن بـ   %12.36لكل برنامج بنسبة 

في  % 25في كل یوم من أربعة  , و  % 12.5تتوزع على أیام األسبوع بنسبتي 
یوم األحد ومثلھا یوم الثالثاء , أي ببرنامج أو برنامجین في كل یوم , ماعدا یوم 

  في الفترات المسائیة.  % 50منھا تذاع في الفترات الصباحیة , و  % 50الجمعة . 
,  % 8.02یقدر بنسبة  من البرامج اإلذاعیة  للبرامج االجتماعیةالحجم الساعي 

  وھو حجم قلیل وغیر كاف . 
  تأتي البرامج الترفیھیة في الدرجة الثانیة من حیث زمنھا في اإلذاعة حیث بلغت

, وھي نسبة عالیة  , والتي یغلب علیھا الفترات الغنائیة المتنوعة%  23.69نسبتھا 
  وھي, رى خاصة البرامج االجتماعیة والبرامج الثقافیة رامج األخبمقارنة بال

المالحظة التي وصلت إلیھا دراسة ( رشید فریح ) في دراستھ حول القناة الوطنیة 
األولى حیث الحظ الحضور القوي للبرامج الترفیھیة الغنائیة . وھو نفس ما وصلت 

خذ أوقات كبیرة بھدف إلیھ دراسة ( بغدادي) التي اعتبرت أن البرامج الترفیھیة تأ
 . تخدیر المجتمع وإبعاده عن الواقع

 
 

  

  

  



    

II. . عادات االستماع إلذاعة الجلفة  
 االستماع ألنواع البرامج اإلذاعیة  حسب أفراد العینة: .1
  

  ): 18الجدول رقم (
    یبین البرامج األكثر استماعا حسب أفراد العینة

 Value Count Percent 

Valid Values 

 %32.7 49  إخباریة 1

 %21.3 32  اجتماعیة 2

 %28.0 42  ثقافیة 3

 %7.3 11  ترفیھیة 4

 %9.3 14  دینیة 5

 %1.3 2  اقتصادیة 6

Chi-square  70.400  df 5  Asymp. Sig. .000 

  

  

أشارت النتائج إلى أن البرامج اإلخباریة حصلت على أعلى نسبة من االستماع           
 32.7للبرامج التي تبث في إذاعة الجلفة الجھویة حسب أفراد العینة و بنسبة مئویة بلغت

, ثم تلتھا البرامج االجتماعیة بنسبة  %  28.0, وجاءت البرامج الثقافیة ثانیا بنسبة%
, متقدمة  على البرامج الترفیھیة %  9.3, ثم جاءت البرامج الدینیة بنسبة  % 21.3بلغت 

. ویوضح  % 1.3 , % 7.3 و البرامج االقتصادیة  التي بلغت نسبتیھما على التوالي :
) أن ھناك فروقا  ذات داللة إحصائیة بین الفئات الثالثة  Chi-square(اختبار مربع كاي 



    

, عند داللة  70.4خباریة , إذ بلغت قیمة مربع كاي  لصالح المستمعین للبرامج اإل
فالترتیب األول كان للبرامج اإلخباریة , والثاني   ).0.05) أي أقل من (0.00إحصائیة (

البرامج الثقافیة , و المرتبة الثالثة كانت للبرامج االجتماعیة , ثم البرامج الدینیة . وھذا 
ن أن أغلبیة أفراد العینة یستمعون إلى اإلذاعة م (بغدادي)یوافق ما توصلت إلیھ دراسة 

  التسلیة.  , إال أن االختالف كان في االستماع من أجلمن أجل كسب المعلومات والتثقیف 

  االستماع ألنواع البرامج اإلذاعیة حسب مختلف فئات أفراد العینة   .2
  

  ): 19الجدول رقم (
 االستماع للبرامج حسب جنس أفراد العینة 

 
أفراد العینة حسب توزیع 

 Total  الجنس

  أنثى ذكر

  البرامج 

 إخباریة
Count 37 12 49 

% of Total 24.7% 8.0% 32.7% 

  اجتماعیة
Count 17 15 32 

% of Total 11.3% 10.0% 21.3% 

  ثقافیة
Count 21 21 42 

% of Total 14.0% 14.0% 28.0% 

  ترفیھیة
Count 3 8 11 

% of Total 2.0% 5.3% 7.3% 

  دینیة
Count 3 11 14 

% of Total 2.0% 7.3% 9.3% 

  اقتصادیة
Count 2 0 2 

% of Total 1.3% .0%0  1.3% 

Total 
Count 83 67 150 

% of Total 55.3% 44.7% 100.0% 

یوضح الجدول أن متغیر الجنس ال یؤثر كثیرا في اختیار البرامج اإلذاعیة خاصة            
, والبرامج  لكل فئة %14في البرامج الثقافیة حیث أن نسبة استماعھم لھا متساویة بـ 

لإلناث , ونجد أن فئة الذكور تعنى أكثر من   %10للذكور و % 11.3االجتماعیة بنسبة 
لإلناث,  %8للذكور مقابل  %24.7ستماع للبرامج اإلخباریة وبنسبة فئة اإلناث باال

, بینما تھتم فئة اإلناث أكثر لإلناث  %0للذكور مقابل  %1.3والبرامج االقتصادیة بنسبة 
والبرامج الترفیھیة بنسبة  للذكور, %2مقابل  %7.3من فئة الذكور بالبرامج الدینیة بنسبة 

  . ى الفئتین تقریبا في االھتمام بالبرامج الثقافیة , وتتساوللذكور %2مقابل  5.3%
فنجد بصفة عامة أن متغیر الجنس ال یؤثر كثیرا في عملیة التعرض للبرامج           

اإلذاعیة , خاصة ما یتعلق بھا بالجوانب االجتماعیة والثقافیة . ونجد أن االستماع األول 
و  . األول لإلناث ھو البرامج الثقافیة للذكور ھو البرامج اإلخباریة , بینما االستماع



    

االختالف في االستماع و إن كان موجودا بین الجنسین إال أنھ غیر كبیر من جھة , 
وطبیعي من جھة أخرى لكون كل جنس لھ خصوصیاتھ وتنشئتھ , فتنشئة اإلناث تختلف 

في متابعة  عن تنشئة الذكور , و بالتالي تختلف االھتمامات , األمر الذي جعل ھناك فرق
البرامج , فاإلناث یتابعن البرامج الثقافیة أكثر ألن ذلك یلبي رغباتھن و حاجیاتھن في 
برامج تھتم بالمرأة والطبخ و التجمیل و األمور المنزلیة , إال أن الذكور یمیلون أكثر 
 للبرامج اإلخباریة لطبیعتھم , و ألن ذلك یلبي رغباتھم وحاجیاتھم . ولیس ھناك اختالفا

بین نسب الجنسین في االستماع للبرامج الثقافیة ودلك قد توصلت إلیھ (دراسة ضیف) التي 
وجدت أن متغیر الجنس ال یؤثر على االستماع للبرامج الثقافیة , وقد توصلت دراستنا إلى 
أن متغیر الجنس ال یؤثر كثیرا على االستماع للبرامج االجتماعیة  , إال أنھ یؤثر في 

  رامج اإلخباریة . االستماع للب

  ):20الجدول رقم (
  االستماع للبرامج حسب الحالة العائلیة ألفراد العینة

 
  توزع أفراد العینة حسب الحالة العائلیة

Total 
  أرمل  مطلق  أعزب  متزوج

  البرامج

  إخباریة
Count 37 9 2 1 49 

% of Total 24.7% 6.0% 1.3% .7%0 32.7% 

  اجتماعیة
Count 22 9 1 0 32 

% of Total 14.7% 6.0% .7%0 .0%0 21.3% 

  ثقافیة
Count 21 16 2 3 42 

% of Total 14.0% 10.7% 1.3% 2.0% 28.0% 

  ترفیھیة
Count 8 3 0 0 11 

% of Total 5.3% 2.0% .0%0  0.0% 7.3% 

  دینیة
Count 6  6 1 1 14 

% of Total 4.0% 4.0% .7%0 0.7% 9.3% 

  اقتصادیة
Count 1 1 0 0 2 

% of Total 0.7% .7%0  .0%0  .0%0 1.3% 

Total 
Count 95 44 6 5 150 

% of Total 63.3% 29.3% 4.0% 3.3% 100.0% 

من خالل الجدول یتبین أن فئة المتزوجین أكثر اھتماما بالبرامج اإلخباریة وبنسبة           
, فالبرامج الثقافیة بنسبة % 14.7, ثم كان اھتمامھا بالبرامج االجتماعیة بنسبة 24.7%

, ثم تسوى %10.7, أما فئة العزاب فقد كان اھتمامھا األول بالبرامج الثقافیة بنسبة  14%
لكل برنامج , وكان اھتمام  %6اھتمامھا  بالبرامج االجتماعیة والبرامج اإلخباریة بنسبة 

فئة المطلقین بالبرامج اإلخباریة والبرامج الثقافیة أوال , ثم بالبرامج الدینیة واالجتماعیة , 
ولم یكن لھا اھتمام بالبرامج االقتصادیة والترفیھیة , وجاء اھتمام فئة األرامل بالبرامج 

برامج الدینیة , ولم یكن لھا اھتمام الثقافیة أوال , ثم كان اھتمامھا بالبرامج اإلخباریة وال
  بالبرامج الترفیھیة واالقتصادیة .  



    

  لك في أن :ذویمكن أن نوجز 
  االستماع األول للمتزوج ھو للبرامج اإلخباریة . -
  االستماع األول لألعزب ھو للبرامج الثقافیة . -
  االستماع األول للمطلق یتوزع بین البرامج اإلخباریة والبرامج الثقافیة . -
  .  ھو للبرامج الثقافیة لألرمل االستماع األول -
 االستماع للبرامج االجتماعیة یأتي دائما في المرتبة الثانیة أو الثالثة عند كل الفئات . -

   ضح  أن متغیر الوضعیة العائلیة یوثر على االستماع للبرامج وتفضیلھا .یتو  

  )21الجدول رقم : (
  العمریة ألفراد العینةاالستماع للبرامج حسب المرحلة 

 
  توزع أفراد العینة حسب العمر

Total 
  60أكبر من  [60 - 51] [50 - 41] [40 - 31] [30 - 21]

  البرامج

  إخباریة
Count 4 30 7 5 3 49  

% of Total 2.7% 20.0% 4.7% 3.3% 2.0% 32.7%  

  اجتماعیة
Count 11 9 11 1 0 32 

% of Total 7.3% 6.0% 7.3% .7%0 .0% 21.3% 

  ثقافیة
Count 8 21 9 3 1 42 

% of Total 5.3% 14.0% 6.0% 2.0% .7%0 28.0% 

  ترفیھیة
Count 4 5 2 0 0 11 

% of Total 2.7% 3.3% 1.3% .0%0  0.0% 7.3% 

  دینیة
Count 4 5 1 3 1 14 

% of Total 2.7% 3.3% 0.7% 2.0% .7%0 9.3% 

  اقتصادیة
Count 0 1 0 1 0  2 

% of Total .0%0 .7%0  .0%0 0.7% .0%0  1.3% 

Total 
Count 31 71 30 13 5  150 

% of Total 20.7% 47.3% 20.0% 8.7% 3.3% 100% 

]  كان أكثر باألخبار وبنسبة 40 – 31الجدول یوضح أن اھتمام الفئة العمریة [          
, وكان  %6, ثم بالبرامج االجتماعیة بنسبة  %14, ثم بالبرامج الثقافیة بنسبة  20%

, وكذلك بالبرامج الترفیھیة , ثم بالبرامج  %3.3اھتمامھا بالبرامج الدینیة بنسبة 

]  فكان أكثر بالبرامج 30 – 21أما اھتمام الفئة العمریة [.  %0.7االقتصادیة بنسبة 
, وجاء اھتمامھا بالبرامج  %5.3, ثم بالبرامج الثقافیة بنسبة  %7.3االجتماعیة وبنسبة 

لكل برنامج , ولم  % 2.7اإلخباریة والبرامج الدینیة والبرامج الترفیھیة متساویا وبنسبـة 

] فكان أكثر بالبرامج 30 – 21اھتمام الفئة العمریة [یكن لھا اھتمام بالبرامج االقتصادیة . 
ثم  بالبرامج اإلخباریة بـ ,   %6,  ثم بالبرامج الثقافیة بنسبة  %7.3االجتماعیة وبنسبة 

, ولم یكن لھده  %1.3والبرامج الترفیھیة بنسبة   %0.7, والبرامج الدینیة بنسبة   4.7%

] بالبرامج 60 – 51الفئة اھتمام بالبرامج االقتصادیة . وكان أكبر اھتمام للفئة العمریة [
    نسبةمج الثقافیة وبـ, وتساوى اھتمامھا بالبرامج الدینیة والبرا %3.3اإلخباریة وبنسبة 



    

لكل من البرنامجین , كما تساوى اھتمامھا بالبرامج االجتماعیة والبرامج االقتصادیة  % 2

في حین لم تنل البرامج الترفیھیة أي استماع . وعند لكل برنامج منھما ,   %0.7بنسبة 
, كما   %2نسبة الفئة العمریة األكبر من الستین كان استماعھا األكثر للبرامج اإلخباریة ب

 عندلكل برنامج , ولم تنل البرامج األخرى  % 0.7نالت البرامج الثقافیة والترفیھیة نسبة 

  أن االستماع األول حسب فئة العمر كالتالي: فھذه الفئة أي نسبة من االستماع . ومنھ 
 ] ھو للبرامج االجتماعیة .30 -21االستماع األول لفئة  [
 .] ھو للبرامج اإلخباریة 40 -31االستماع األول لفئة  [

  ] ھو للبرامج االجتماعیة .50 -41االستماع األول لفئة  [ 
 .] ھو للبرامج اإلخباریة 60 -51[ االستماع األول لفئة 

  فأكثـر ھو للبرامج اإلخباریة . 60االستماع األول لفئة   

  )22الجدول رقم : (
  المستوى الدراسي ألفراد العینةاالستماع للبرامج حسب 

 
  توزع أراد العینة حسب المستوى

Total 
  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي  أمي

  البرامج

  إخباریة
Count 6 7 7 25 4 49 

% of Total 4.0% 4.7% 4.7% 16.7% 2.7%  32.7% 

  اجتماعیة
Count 1 6 4 18 3 32 

% of Total .7%0 4.0% 2.7% 12.0% 2.0% 21.3% 

  ثقافیة
Count 3 7 8 18 6 42 

% of Total 2.0% 4.7% 5.3% 12.0% 4.0% 28.0% 

  ترفیھیة
Count 0 2 0 5 4 11 

% of Total .0%0  1.3% .0%0 3.3% 2.7% 7.3% 

  دینیة
Count 0 2 2 10 0 14 

% of Total .0%0  1.3% 1.3% 6.7% .0%0  9.3% 

  اقتصادیة
Count 0 0 2 0 0 2 

% of Total .0%0  .0%0  1.3% .0%0  .0%0  1.3% 

Total 
Count 10 24 23 76 17 150 

% of Total  6.7% 16.0% 15.3% 50.7% 11.3% 100.0% 

الجدول یوضح درجة االستماع للعینة حسب مستویاتھا الدراسیة  فقد تبین أن            
 %12من فئة المستوى الثانوي تستمع للبرامج اإلخباریة , كما أنھا تستمع بنسبة  16.7%

للبرامج  %6.7للبرامج االجتماعیة , وبنفس النسبة تستمع للبرامج الثقافیة , وتستمع بنسبة 
للبرامج الترفیھیة .  أما فئة المستوى المتوسط فقد كان أكبر  %3.3الدینیة , وبنسبة 

, ثم كان  %4.7, ثم للبرامج اإلخباریة وبنسبة  %5.3مج الثقافیة وبنسبة استماع لھا للبرا
, والبرامج الدینیة والبرامج االقتصادیة بنسبة  %2.7استماعھا للبرامج االجتماعیة بـ 

  %4.7لكل برنامج . وعند فئة المستوى االبتدائي كانت أكبر نسب االستماع بـ  1.3%
, وكان االستماع  %4قافیة , ثم البرامج االجتماعیة بنسبة لكل من البرنامج اإلخباریة والث



    

, وكذلك بالنسبة للبرامج الترفیھیة , في حین لم بكن للبرامج  %1.3للبرامج الدینیة بنسبة 
االقتصادیة أي استماع عند ھده الفئة . وعند فئة المستوى الجامعي نجد أن أكبر استماع 

لكل   %2.7البرامج اإلخباریة والترفیھیة بنسبة  , ثم  %4كان للبرامج الثقافیة بنسبة 
.  وعند فئة األمیین فإن   %2, وجاءت نسبة االستماع للبرامج االجتماعیة بـ  برامج منھما

  %2, ثم للبرامج الثقافیة بنسبة   %4االستماع بالدرجة األولى للبرامج اإلخباریة وبنسبة 
  كن لھا اھتمام بالبرامج األخرى .    , ولم ی  %0.7, والبرامج االجتماعیة بنسبة 

االستماع األول للجامعیین ھو للبرامج الثقافیة , أما االستماع األول للثانویین فھو وكان 
فئة التعلیم المتوسط فأول برامج تھتم بسماعھ كان البرامج الثقافیة , للبرامج اإلخباریة , أما 

برامج اإلخباریة والبرامج الثقافیة , أما فئة و فئة التعلیم االبتدائي یتوزع استماعھم بین ال
األمیین فاھتمامھا األول كان بالبرامج اإلخباریة . فنجد أن جمیع االھتمامات لكل 
المستویات تتوزع بین البرامج اإلخباریة والبرامج الثقافیة .  و تأتي البرامج االجتماعیة 

  دائما في المرتبة الثانیة أو الثالثة .    
ونجد أن جمیع الفئات كان استماعھم األول للبرامج اإلخباریة ثم البرامج الثقافیة ,           

وھذا یبین احتیاجات المستمعین ورغباتھم في البرامج الثالثة  ثم البرامج االجتماعیة .
  األولى خاصة , وھذا ال ینف وجود رغبات وحاجیات أخرى من البرامج .

ستماع للبرامج یرتبط بعدة متغیرات , وتختلف حسب الجنس وعموما فإن اال          
والعمر و المستوى الدراسي والحالة العائلیة , وكلھا مؤثرات متداخلة , ولقد أظھرت عدة 
دراسات في الوالیات المتحدة أن االستماع للبرامج الجادة یرتبط ارتباطا كبیرا بمستوى 

بتقدم العمر و الوضعیة العائلیة , فرغبات التعلیم , وھو أیضا مرتبط  ارتباطا كبیرا 
الشباب تختلف عن رغبات الكھول والشیوخ , ورغبات المتزوج تختلف عن رغبات 
األعزب , وإشباع أي رغبة تحدد الحاجیات و الرغبات. فاالستماع للبرامج وتفضیلھا 

عمر و تختلف عند عینة المستمعین حسب المتغیرات وحسب فئاتھم المرتبطة بالجنس و ال
  .المستوى والوضعیة العائلیة , وھو ما یعبر عنھ بالوضعیة االجتماعیة 

       

  -  مدى االستماع للبرامج اإلذاعیة حسب أفراد العینة .3

  )23الجدول رقم :(
  یوضح مدى استماع أفراد العینة للبرامج اإلذاعیة .

 Value Count Percent 

Labeled Values 

 %12.7 19  دائما 1

 %67.3 101  أحیانا 2

 %18.0 27  نادرا 3

 %2.0 3  ال 4

 Total /  150 100 

Chi-square  151.333  df 3  Asymp. Sig. .00  



    

  

من العینة تستمع أحیانا  للبرامج اإلذاعیة , أي أنھم  % 67.3یوضح الجدول أن            
العینة  تستمع دائما من أفراد  % 12.7ال یتعاملون مع اإلذاعة باستمرار وانتظام  , وفقط 

فقط . ویوضح اختبار مربع كاي   %2ین ال یستمعون فتبلغ نسبتھم ذللبرامج  , أما ال
)Chi-square  أن ھناك فروقا  ذات داللة إحصائیة بین الفئات الثالثة لصالح (

) أي 0.00, عند داللة إحصائیة ( 151.33المستمعین أحیانا  , إذ بلغت قیمة مربع كاي  
ذه النسب أن ھناك تعامال كبیرا مع اإلذاعة , . وتثبت ھ 3) وبدرجة حریة 0.05(أقل من 

   . حتى وإن كان ھناك اختالف في استمراریة التعامل أو انتظامھ

  مدى االستماع للبرامج اإلذاعیة حسب فئات أفراد العینة

  ) 24جدول رقم :(
  مداومة أفراد العینة على االستماع حسب الجنس 

 
  العینةالمداومة على االستماع حسب 

Total 
  ال  نادرا  أحیانا  دائما

توزیع أفراد العینة 
  حسب الجنس

  ذكر
Count 13 57 13 0 83 

% of Total 8.7% 38.0% 8.7% .0%0 55.3% 

  أنثى
Count 6 44 14 3 67 

% of Total 4.0% 29.3% 9.3% 2.0% 44.7% 

Total 
Count 19 101 27 3 150 

% of Total 12.7% 67.3% 18.0% 2.0% 100.0% 

Chi-Square  5.647 df  3  Asymp. Sig .1300  

19101273

12,70%

67,30%

18,00%

2,00%

النادراأحیانادائما

ة الجلفة الجھویةذاعبإ مدى استماع أفراد العینة للبرامج اإلذاعیة 



    

من العینة التي تستمع أحیانا  للبرامج اإلذاعیة  % 67.3 نالحظ من الجدول أن          

, بینما نسبة الذكور في  % 29.3, ونسبة اإلناث ھي  % 38أغلبھم من الذكور وبنسبة 
, وتأتي نسبة اإلناث  % 4, ونسبة اإلناث  % 8.7الذین یستمعون دائما للبرامج اإلذاعیة 

, وال یستمع   %8.7, أمام نسبة الذكور فھي  % 9.3من الذین نادرا ما یستمعون بنسبة 

عند  5.647ویوضح اختبار مربع كاي الذي بلغت قیمتھ , ھم من اإلناث  % 2للبرامج إال 
  ال وجود لفوارق .  أن  3) وبدرجة حریة 0.05) أي أكبر من (0.13داللة إحصائیة (

  ) 25جدول رقم :(  
  مداومة أفراد العینة  على االستماع حسب العمر 

 
  المداومة على االستماع حسب أفراد العینة

Total 
  ال  نادرا  أحیانا  دائما

توزع أفراد العینة 

  حسب العمر

[21 - 30] 
Count 3 23 4 1 31 

% of Total 2.0% 15.3% 2.7% .7%0  20.7% 

[31 - 40] 
Count 7 53 9 2 71 

% of Total 4.7% 35.3% 6.0% 1.3% 47.3% 

[41 - 50] 
Count 4 17 9 0 30 

% of Total 2.7% 11.3% 6.0% .0%0  20% 

[51 - 60] 
Count 5 4 4 0 13 

% of Total 3.3% 2.7% 2.7% .0%0  8.7% 

  60أكبر من 
Count 0 4 1 0 5 

% of Total .0%0  2.7% .7%0  .0%0  3.3% 

Total 
Count 19 101 27 3 150 

% of Total 12.7% 67.3% 18.0% 2.0% 100% 

Chi-Square 18.705a df 12 Asymp. Sig .0960 

أفراد العینة ال من   %35.3بھا ] 40 -31الفئة [ نالحظ من الجدول أن            
نادرا ما یستمعون   %6یستمعون دائما ,   %4.7یستمعون لبرامج اإلذاعة إال أحیانا , و 

یستمعون أحیانا للبرامج , و  %15.3] بھا 30 -21ال یستمعون , أما الفئة [ % 1.3, و 
ال یستمعون , و الفئة  % 0.7یستمعون دائما ,و % 2ال یستمعون إال نادرا , بینما  2.7

 6من أفراد العینة یستمعون أحیانا إلى البرامج اإلذاعیة , و بھا  % 11.3] بھا 50 – 41[
] التي تمثل 60 -51یستمعون لھا دائما , وفئة [ % 2.7نادرا ما یسمعون لإلذاعة ,  %
   %2.7یستمعون دائما للبرامج اإلذاعیة ,  % 3.3من العینة , یوجد بھا   8.7%

ال یوجد من  60نادرا ما یستمعون لھا , وفئة أكبر من  % 2.7 یستمعون لھا أحیانا , و
یسمع دائما للبرامج اإلذاعیة , كما ال یوجد منھم من ال یسمع لھا , إال أن ھناك استماع 



    

من أفراد العینة  % 0.7ین نادرا ما یستمعون بنسبة ذمن العینة , و ال % 2.7أحیانا بنسبة 
) أن ال وجود لفروق  ذات داللة إحصائیة ,  Chi-square(, ویوضح اختبار مربع كاي 

) وبدرجة 0.05) > (0.096, عند داللة إحصائیة ( 18.705إذ بلغت قیمة مربع كاي  
  . 12حریة 

  ) 26جدول رقم :(
  مداومة أفراد العینة  على االستماع حسب الحالة العائلیة 

 
  المداومة على االستماع حسب أفراد العینة

Total 
  ال  نادرا  أحیانا  دائما

توزع أفراد العینة 

  حسب الحالة العائلیة

  متزوج
Count 9 68 17 1 95 

% of Total 6.0% 45.3% 11.3% 0.7% 63.3% 

  أعزب
Count 8 28 7 1 44 

% of Total 5.3% 18.7% 4.7% .7%0  29.3% 

  مطلق
Count 1 2 2 1 6 

% of Total .7%0  1.3% 1.3% .7%0  4.0% 

  أرمل
Count 1 3 1 0 5 

% of Total .7%0  2.0% .7%0  .0%0  3.3% 

Total 

Count 19 101 27 3 150 

% of Total 12.7% 67.3% 18.0% 2.0% 100.0% 

Chi-Square 11.421a df 9 Asymp. Sig 0.248 

من الجدول یتضح أن أكبر نسبة تستمع أحیانا وھي عند فئة المتزوجین بنسبة           
, ونادرا ما یستمعون  % 6, وعند نفس الفئة نجد أنھم یستمعون دائما بنسبة  % 45.3
أما فئة العزاب فیستمعون أحیانا بنسبة   , % 0.7, و ال یستمعون بنسبة  % 11.3بنسبة 
, أما  % 4.7, وال یستمعون إال نادرا بنسبة  % 5.3ئما بنسبة , ویستمعون دا % 18.7

, وبنفس النسبة یستمعون إال نادرا , بینما  % 1.3فئة المطلقین فیستمعون أحیانا بنسبة 
, أما فئة  % 0.7ه النسبة ذین ال یسمعون وقیمة ھذین یسمعون دائما تتساوى مع نسبة الذال

, وبنفس النسبة  % 0.7, ویستمعون نادرا بنسبة % 2األرامل فھم یسمعون أحیانا بنسبة 
) أن ال وجود لفروق ذات  Chi-square(یستمعون دائما . و ویوضح اختبار مربع كاي 

) 0.05) > (0.248, عند داللة إحصائیة ( 11.421داللة إحصائیة , إذ بلغت قیمتھ  
ونالحظ أن فئة المتزوجین أكثر مداومة على االستماع من الفئات  . 9وبدرجة حریة 

األخرى ویرجع دلك لالحتیاجات الموجودة عند ھده الفئة , والتي یمكن إشباعھا من خالل 
  البرامج اإلذاعیة .   



    

  ) 27جدول رقم :(
  مداومة أفراد العینة  على االستماع حسب المستوى الدراسي 

 
  حسب أفراد العینة المداومة على االستماع

Total 
  ال  نادرا  أحیانا  دائما

راد العینة فتوزع أ
  حسب المستوى

  أمي
Count 3 6 1 0 10 

% of Total 2.0% 4.0% 0.7% 0%0  6.7% 

  ابتدائي
Count 5 11 7 1 24 

% of Total 3.3% 7.3% 4.7% .7%0 16% 

  متوسط
Count 1 17 5 0 23 

% of Total .7%0 11.3% 3.3% 0%0 15.3% 

  ثانوي
Count 6 56 12 2 76 

% of Total 4.0% 37.3% 8.0% 1.3% 50.7% 

  جامعي
Count 4 11 2 0 17 

% of Total 2.7% 7.3% 1.3% 00% 11.3% 

Total 

Count 19 101 27 3 150 

% of Total 12.7% 67.3% 18.0% 2.0% 100% 

Chi-Square 14.675a df 12 Asymp. Sig .2600 

 37.3من الجدول یتضح أن أكبر نسبة تستمع أحیانا , ھي عند فئة الثانویین بنسبة           
 8, ونادرا ما یستمعون بنسبة  % 4, وعند نفس الفئة نجد أنھم یستمعون دائما بنسبة  %
,  % 11.3أما فئة المتوسط  فیستمعون أحیانا بنسبة   , % 1.3, و ال یستمعون بنسبة  %

, أما فئة  % 3.3, وال یستمعون إال نادرا بنسبة  % 0.7وال یستمعون دائما إال بنسبة 
, ومن  % 4.7و ال یستمعون إال نادرا بنسبة  ,  % 7.3االبتدائي فیستمعون أحیانا بنسبة 

, أما فئة الجامعیین فھم  % 0.7ین ال یسمعون بنسبة ذ, و ال % 3.3یسمعون دائما نسبتھم 
, وال یستمعون إال نادرا  % 2.7, ویستمعون دائما  بنسبة  % 7.3یانا بنسبة یسمعون أح

ت ) أن ال وجود لفروق ذا Chi-square(. و ویوضح اختبار مربع كاي  % 1.3بنسبة 
) 0.05) > (0.26, عند داللة إحصائیة ( 14.675إذ بلغت قیمتھ  داللة إحصائیة ,

  .  9وبدرجة حریة 

  

  

    



    

  : للبرامج حسب عینة الدراسةفترة االستماع   .4

  ):28الجدول رقم (
  فترة االستماع حسب أفراد العینة

 Value Count Percent 

N Valid 150   

Labeled Values 

 %37.3 56  الصباح 1

 %39.3 59  المساء 3

 %23.3.0 35  أخرى 4

Chi-square  6.840 df 2 Asymp. Sig.  .0330  

 % 39.3حسب الجدول یتضح أن أفراد العینة یمیلون قلیال إلى فترة المساء بنسبة           
لیس لھم فترة محددة واختیاراتھم لفترة   % 23.3لفترة الصباح , وھناك  % 37.3, مقابل 

أن ال وجود لفروق ذات داللة إحصائیة , ویوضح اختبار مربع كاي ,  معینة غیر محددة 

) 0.05) التي ھي أكبر من (0.033, عند داللة إحصائیة ( 6.840مربع كاي إذ بلغت قیمة 
و ال یوجد اختالف كبیر بین المفضلین لفترة المساء  والمفضلین لفترة  . 2 وبدرجة حریة

الصباح , ویرجع تفضیل فترة عن أخرى ألسباب ذاتیة بالمستمع , منھا ماھو خاص بوقت 

   فراغھ , ومنھا ماھو خاص بمزاجھ . 
 

  ) 29جدول(
  فترة االستماع حسب جنس أفراد العینة

 
  فترة االستماع حسب أفراد العینة

Total 
  أخرى  المساء  الصباح

توزیع أفراد العینة 

  حسب الجنس

  ذكر
Count 28 29 26 83 

% of Total 18.7% 19.3% 17.3% 55.3% 

  أنثى
Count 28 30 9 67 

% of Total 18.7% 20.0% 6.0% 44.7% 

Total 
Count 56 59 35 150 

% of Total 37.3% 39.3% 23.3% 100.0% 

Chi-Square 6.643 df 2 Asymp. Sig .0360  

یوضح الجدول أن كل من الجنسین یفضلون فترة المساء لالستماع ولكن بنسبة           

, مقابل  % 19.3قلیلة , حیث أن من یستمعون من الذكور في فترة المساء تبلغ نسبتھم 
في  % 18.7یستمعن في المساء مقابل   % 20, وعند اإلناث یستمعون صباحا  % 18.7

 وجودا لفروق ذات داللة إحصائیة , إذ بلغت قیمتھ ویوضح اختبار مربع كاي الصباح , 



    

نجد و  . 2) وبدرجة حریة 0.05) أي أصغر من (0.036عند داللة إحصائیة (,  6.643

كل من الجنسین یفضلون فترة المساء بنسبة أكبر بقلیل عن فترة الصباح , وتتمیز فترة 
ب من جامعاتھم , ومكوث النساء في البیوت , مما المساء بخروج العمال من عملھم والطال

  یجعل نسبة التعرض لبرامج اإلذاعة أكثر . 

  

  ) 30جدول( 
 فترة االستماع حسب الفترة العمریة ألفراد العینة

 
  فترة االستماع حسب أفراد العینة

Total 
  أخرى  المساء  الصباح

توزع أفراد العینة 

  حسب العمر

[21 - 30] 
Count 11 13 7 31 

% of Total 7.3% 8.7% 4.7% 20.7% 

[31 - 40] 
Count 26 27 18 71 

% of Total 17.3% 18.0% 12.0% 47.3% 

[41 - 50] 
Count 11 12 7 30 

% of Total 7.3% 8.0% 4.7% 20.0% 

[51 - 60] 
Count 4 6 3 13 

% of Total 2.7% 4.0% 2.0% 8.7% 

  60أكبر من 
Count 4  1 0 5 

% of Total 2.7% .7%0  .0%0 3.3% 

Total 
Count 56 59 35 150 

% of Total 37.3% 39.3% 23.3% 100.0% 

Chi-Square 4.645  df 8 Asymp. Sig .7950  

]  تستمع أثناء فترة 40 – 31یوضح الجدول أن أكبر نسبة ھي من الفئة العمریة [          

, وكذلك الفئة  % 17.3, ویستمعون خالل فترة الصباح بنسبة % 18المساء بنسبة قدرھا 
, ویستمعون خالل فترة  % 8.7] فھي تستمع أثناء فترة المساء بنسبة قدرھا  30 – 21[

] تستمع أثناء فترة المساء بنسبة قدرھا  50 – 41,  والفئة العمریة [ % 7.3الصباح بنسبة 

] تستمع أثناء فترة 60 – 51, والفئة [ % 7.3, ویستمعون خالل فترة الصباح بنسبة  % 8
, إال أن الفئة  % 2.7, ویستمعون خالل فترة الصباح بنسبة  % 4المساء بنسبة قدرھا 
, أما الفترة المسائیة  % 2.7فاستماعھا للفترة الصباحیة بنسبة  60العمریة لألكبر من 

عند داللة إحصائیة   4.645. ویوضح اختبار مربع كاي الذي بلغت قیمتھ  % 0.7فبنسبة 
ونجد أن  ذات داللة إحصائیة .أن ال وجود لفروق  , 2) وبدرجة حریة 0.05) > (0.795(



    

, و  60كل الفئات العمریة یستمعون أثناء فترة المساء , إال فئة واحدة وھي فئة األكبر من 

سنة ھو سن  60ه الفئة تكون محررة من أي ارتباط بالعمل ألن عمر ذلك لكون ھذیرجع 
التقاعد اإلجباري , مما یفسر أن ھؤالء ال ارتباط  لھم بعمل رسمي , ویفضلون االستماع  
و االنشغال بالبرامج اإلذاعیة  لشغل أوقات الفراغ  خاصة فترة الصباح التي تكون ثقیلة 

 .      خاصة على من اعتاد العمل ثم تقاعد

  ) 31جدول(
  فترة االستماع حسب  الحالة العائلیة ألفراد العینة

 
  فترة االستماع حسب أفراد العینة

Total 
  أخرى  المساء  الصباح

توزع أفراد العینة حسب 

  الحالة العائلیة

  متزوج
Count 31 38 26 95 

% of Total 20.7% 25.3% 17.3% 63.3% 

  أعزب
Count 18 18 8 44 

% of Total 12.0% 12.0% 5.3% 29.3% 

  مطلق
Count 4 1  1 6 

% of Total 2.7% .7%0 .7%0 4.0% 

  أرمل
Count 3  2 0 5 

% of Total 2.0% 1.3% .0%0 3.3% 

Total 
Count 56 59  35 150 

% of Total 37.3% 39.3% 23.3% 100.0% 

Chi-Square 6.051  df 6 Asymp. Sig .4170  

یوضح الجدول أن أكبر نسبة ھي عند المتزوجین , حیث  تستمع أثناء فترة المساء           
, أما فئة العزاب  % 20.7, ویستمعون خالل فترة الصباح بنسبة  % 25.3بنسبة قدرھا 

في المساء ومثلھا صباحا , و فئة المطلقین فنسبة المستمعین في   %12فھي تستمع بنسبة 
, وكذلك فئة األرامل فتستمع أثناء فترة  % 0.7المساء فالنسبة ھي  أما % 2.7الصباح 

, ویوضح اختبار  % 1.3, ویستمعون خالل فترة المساء بنسبة  % 2الصباح بنسبة قدرھا 

) وبدرجة 0.05( >) 0.417عند داللة إحصائیة (  6.051مربع كاي الذي بلغت قیمتھ 
 إحصائیة .ذات داللة أن ال وجود لفروق  , 6حریة 

عند الفئات حسب الحالة العائلیة وجدنا أن المطلقین واألرامل یفضلون الفترة          

الصباحیة , وقد یرجع ذلك للفراغ الذي ترتب عن الطالق أو وفاة الزوج , وشغل وقت  
الصباح باالستماع لإلذاعة , ألن وقت المساء قد یكون فیھ بدائل أخرى كاألصدقاء , 

 ن و االنترنت . أما عند المتزوجین ففترة المساء ھي فترة ووسائل أخرى كالتلفزیو



    

ألن فترة الصباح ھي فترة العمل والسعي لطلب الرزق , وقد ال یتاح األكثر االستماع 

خاصة مع تفشي لألغلبیة منھم االستماع لبرامج اإلذاعة . أما عند العزاب فالفترتین سواء 
 . قت البطالة وعدم وجود نشاط معین یتحكم في الو

  ) 32جدول(
 فترة االستماع حسب المستوى التعلیمي أفراد العینة

 
  فترة االستماع حسب أفراد العینة

Total 
  أخرى  المساء  الصباح

توزع أفراد العینة 

  حسب المستوى

  أمي
Count 5 5 0 10 

% of Total 3.3% 3.3% .0%0 6.7% 

  ابتدائي
Count 7 11 6 24 

% of Total 4.7% 7.3% 4.0% 16.0% 

  متوسط
Count 11 8 4 23 

% of Total 7.3% 5.3% 2.7% 15.3% 

  ثانوي
Count 26 28 22 76 

% of Total 17.3% 18.7% 14.7% 50.7% 

  جامعي
Count 7 7 3 17 

% of Total 4.7% 4.7% 2.0% 11.3% 

Total 
Count 56 59 35 150 

% of Total 37.3% 39.3% 23.3% 100.0% 

Chi-Square 6.577 df  8 Asymp. Sig .5830  

یوضح الجدول أن أكبر نسبة ھي عند فئة المستوى الثانوي , حیث  تستمع أثناء           
, أما  % 17.3, ویستمعون خالل فترة الصباح بنسبة   %18.7فترة المساء بنسبة قدرھا 

في المساء ,  5.3في الصباح ونسبة    %7.3فئة المستوى المتوسط فھي تستمع بنسبة 
, ویستمع خالل  % 7.3وعند فئة المستوى االبتدائي  فتستمع أثناء فترة المساء نسبة قدرھا 

 4.7, وعند فئة المستوى الجامعي فتتساوى نسبة الصباح والمساء بـ  % 4.7فترة الصباح 

ة في الفترتین ولكن بنسبة لكل فترة , وكذلك فئة المستوى االبتدائي التي تتساوى النسب %
عند داللة  6.577لكل فترة , ویوضح اختبار مربع كاي الذي بلغت قیمتھ  % 3.3

ذات داللة إحصائیة أن ال وجود لفروق  , 8) وبدرجة حریة 0.05) > (0.583إحصائیة (

.  

  
  



    

  : نتائجال

یستمع  جمھورأغلبیة الیفضل جمھور المستمعین برامج أكثر من أخرى , ف           
,  % 28.0, ثم للبرامج الثقافیة بنسبة  % 32.7بالدرجة األولى للبرامج اإلخباریة بنسبة 

  % 67.3. و  % 7.3. والبرامج الترفیھیة بنسبة   % 21.3ثم البرامج االجتماعیة 
یستمعون  أحیانا  للبرامج اإلذاعیة , أي أنھم ال یتعاملون مع اإلذاعة باستمرار وانتظام  , 

  من یستمع بصفة دائمة لبرامج إذاعیة . % 12.7 وفقط
أفضل فترات الیوم لالستماع , فال یوجد تفضیل لفترة معینة , بل ھناك عن و          

ظروف تتحكم في االستماع والفترة التي یتم فیھا , حیث جاءت النتائج لتعبر عن تقارب 
الستماع في فترة المساء كانت االستماع في الفترة الصباحیة والفترة المسائیة , فنسبة ا

فإذاعة الجلفة المحلیة تلبي رغبات  للفترة الصباحیة , % 37.3, مقابل  % 39.3
الجمھور المختلفة من حیث الفترات بتقسیم البرامج بین الفترتین الصباحیة والمسائیة 

  وخالل أیام األسبوع .
أما من حیث نوع البرامج فنجد أنھا تلبي رغبات الجمھور في بعض البرامج فقط           

كالبرامج اإلخباریة , أما البرامج االجتماعیة فھي دون الحجم الذي یلبي حاجة المستمعین . 
في حین یالحظ طغیان البرامج الترفیھیة الغنائیة في البرامج اإلذاعیة , بنسبة تزید بكثیر 

  ور .   عما یطلبھ الجمھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

III. االجتماعیة في إذاعة الجلفة مشكالتال  
 االجتماعیة التي تكررت في البرامج االجتماعیة في  إذاعة الجلفة  مشكالتال .1

 الجدول رقم (33)
 االجتماعیة في البرامج االجتماعیة في  إذاعة الجلفة مشكالتعدد تكررات ال

 
 النسبة التكرار  االجتماعیة مشكالتال

30.11  % 53  الطالق 1  

 08.52 % 15 األمیة 2

 22.16 % 39 البطالة 3

 13.07% 23 م السكن 4

 04.55 % 8 الفقر 5

 02.27 % 4 العنوسة 6

 01.70 % 3 التسول 7

 17.61 % 31 أخرى مشكالت 8

 
 100% 176 المجموع

  

 مشكلةاألولى التي تتكرر ھي  مشكلةمن خالل الجدول والشكل یتضح أن ال           
الثانیة كانت ھي البطالة بنسبة  مشكلة, وال% 30.11الطالق وقد كانت نسبة تكرارھا 

, ورغم خطورة األمیة على % 13.07ة السكن ثالثا بنسبة مشكلة, ثم جاءت  22.16%
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%30.11

%8.52

%22.16

%13.07

%4.55
%2.27%1.7

%17.61

مشكالت اجتماعیة 

    -المشكالت االجتماعیة في إذاعة الجلفة  



    

جھویة في المرتبة الرابعة , رغم أن اإلذاعة ال % 8.52المجتمع إال أنھا لم تنل إال نسبة 
من مھامھا األساسیة التنمیة االجتماعیة , والتنمیة االجتماعیة مرتبطة بشكل كبیر بمحو 

, ومشكلة العنوسة  % 4.55األمیة , ومن المشاكل التي تكرر ذكرھا مشكلة الفقر بنسبة 
وقضایا ذكرت بنسب  ت, وھناك مشكال %1.7, ومشكلة التسول بنسبة  %2.77بنسبة 

المرأة ,  والطفل  مشكالت, من بینھا  %17.61راراتھا معا بنسبة قلیلة كان مجموع تك
  الزوجیة . كالتوالمخدرات , والسرقة , وعقوق الوالدین , والمش

  االجتماعیة على المجتمع حسب أفراد العینة مشكالتأخطر ال .2

   ):34الجدول رقم (
  االجتماعیة على المجتمع حسب أفراد العینة . مشكالتیبین أخطر ال

 Value Count Percent 

N Valid 150   

Labeled Values 

 %52.7 79  الطالق 1

 %11.3 17  األمیة 2

 %19.3 29  البطالة 3

 %15.3 23  الفقر 4

 %1.3 2  أخرى 5

Chi-square  113.467  df  4  Asymp. Sig. .000 

 مشكالتمن أفراد العینة أن الطالق ھو أخطر ال %52.7حسب الجدول یعتقد            
, وقد  %19.30االجتماعیة على األسرة والمجتمع , وتأتي البطالة في المرتبة الثانیة بنسبة 

لك إلى النسبة العالیة من الشباب التي تعاني من البطالة , إال أن الفرد حین یقارن ذیرجع 
الطالق , أما ما بین  مشكلةعد مشكلة أمام بین البطالة والطالق , سیجد أن البطالة ال ت

األمیة و البطالة , فالكثیر یعتقد أن األمیة ال تعد مشكلة أمام البطالة , إال أن األمیة في نظر 
أفراد من %   11.3ربتعاالطبقة الواعیة ھي قضیة خطیرة , وأخطر من البطالة , وقد 

من  تنسبمتقدما على األمیة حیث كانت , أما الفقر فقد كان  ھي األخطر ألمیةأن االعینة 
, و من األفراد من یربط بین الفقر و البطالة , ومنھم من یربط  % 15.3یعتبرونھ األخطر 

بین الفقر واألمیة , في اعتقاد أنھ لو كان متعلما لتحسن دخلھ من خالل وظیفة , و كأن 
اللة إحصائیة لصالح ویتضح أن ھناك فروقا ذات د الوظیفة العالیة ھي مصدر الغناء .

) أي أقل 0.00, عند داللة إحصائیة ( 113.467مربع كاي  اختبارالطالق , إذ بلغت قیمة 
  .4) وبدرجة حریة 0.05من (

  

  

  



    

  االجتماعیة حسب أفراد العینة المشكالتمدى مساھمة اإلعالم في معالجة  .3

   ):35الجدول رقم (
  االجتماعیة حسب أفراد العینة . مشكالتیبین مدى مساھمة اإلعالم في معالجة ال

 Value Count Percent 

N Valid 150   

Labeled Values 

 %13.3 20  أوافق بشدة 1

 %26.7 40  أوافق 2

 %52.7 79  إلى حد ما 3

 %5.3 8  ال أوافق  4

 %2.0 3  أخرى  5

Chi-square  127.133b df 4  Asymp. Sig. .000 

من أفراد العینة یعتبرون أن اإلعالم یساھم معالجة  % 52.7من الجدول یتضح أن           
 % 13.3یعبرون بعبارة (أوافق) , و % 26.7االجتماعیة  (إلى حد ما) , و  مشكالتال

ال یوافقون على ذلك ویعبرون بعبارة (ال أوافق) .  % 5.3یعبرون بـ (أوافق بشدة) , بینما 
) أن ھناك فروقا  ذات داللة إحصائیة بین  Chi-square(مربع كاي ویوضح اختبار 

الفئات لصالح من یعتبرون أن البرامج االجتماعیة مھتمة (إلى حد ما) , إذ بلغت قیمة مربع 
  .4) وبدرجة حریة 0.05) أي أقل من (0.00, عند داللة إحصائیة ( 127.13كاي  

  االجتماعیة حسب أفراد العینة مشكالتمدى اھتمام البرامج اإلذاعیة بال .4

  ):36الجدول رقم (
   االجتماعیة حسب أفراد العینة مشكالتیوضح مدى اھتمام البرامج اإلذاعیة بال

 Value Count Percent 

  مشكالت االجمدى اھتمام  البرامج االجتماعیة بمعالجة ال 

Labeled Values 

 %33.3 50  مھتمة 1

 %51.3 77  إلى حد ما 2

 %12.0 18  غیر مھتمة 3

 %3.3 5  أخرى 4

Chi-square  84.080 df 3  Asymp. Sig.  .000  

من أفراد العینة تعتبر أن البرامج االجتماعیة  %51.3حسب الجدول یتبین أن          
یعتبرون البرامج   %33.3في إذاعة الجلفة تھتم بالقضایا االجتماعیة إلى حد ما , بینما 

تعتبرھا غیر مھتمة , بینما  %12االجتماعیة مھتمة بالقضایا االجتماعیة , في حین أن 
) أن  Chi-square(كانت لدیھم إجابات مختلفة . ویوضح اختبار مربع كاي  3.3%



    

ھناك فروقا ذات داللة إحصائیة بین الفئات لصالح من یعتبرون أن البرامج االجتماعیة 
) أي 0.00, عند داللة إحصائیة ( 84.08حد ما , إذ بلغت قیمة مربع كاي  مھتمة إلى 

  .3) وبدرجة حریة 0.05أقل من (

  معالجتھا في البرامج اإلذاعیة المستمعین یفضل  ياالجتماعیة الت مشكالتأھم ال .5

  ):37الجدول رقم (
  .أكثراالجتماعیة التي یفضل أفراد العینة معالجتھا في البرامج اإلذاعیة  مشكالتیوضح أھم ال

 Value Count Percent 

N Valid 150   

Labeled Values 

 %39.3 59  الطالق 1

 %11.3 17  األمیة 2

 %19.3 29  البطالة 3

 %11.3 17  م السكن 4

 %4.7 7  الفقر 5

 %5.3 8  العنوسة 6

 %3.3 5  التسول 7

 %5.3 8  أخرى مشكالت 8

Chi-square  122.107  df  7  Asymp. Sig.  .000 

  

حسب الجدول والشكل فإن رأي أفراد العینة كان متوافق مع ما تعرضھ اإلذاعة           
ة األولى مشكلة الطالق , فالطالق یعتبر عند إفراد العینة المشكلالجھویة بالجلفة بخصوص 



    

عالج لما لھا من آثار سیئة على الفرد والمجتمع وكانت نسبة من طالب طرح والالمعنیة بال
, و قد جاءت تكراراتھا في البرامج االجتماعیة  % 39.30بعالجھا من أفراد العینة  
, كما كان التركیز علیھا بكثرة , خاصة في برنامج  % 30.11باإلذاعة ھي األولى بنسبة 

, وكانت  %19.30عند أفراد العینة بنسبة ة البطالة مشكلمن القلب , كذلك جاءت 
ة الثالثة حسب أفراد العینة فھي مشكل, أما ال %22.16تكراراتھا في برامج اإلذاعة بنسبة 
لكل منھا , ولكن في برامج اإلذاعة فقد كانت  %11.30قضیة األمیة وقضیة السكن بنسبة 

ة السكن بنسبة شكلمة األمیة , حیث جاءت تكرارات مشكلة السكن أوفر حظ من مشكل
أخرى  مشاكل, وقد كان ل %8.52ة األمیة فقد كانت مشكل, بینما نسبة تكرارات  % 13.07

, والتسول  % 4.70ة الفقر بنسبة مشكل, و %5.30ة العنوسة بنسبة مشكلنسب صغیرة , ك
   . %5.30أخرى مختلفة كانت نسبتھا  مشكالت اجتماعیة, وھناك  %3.30بنسبة 

  )38الجدول رقم (
  أفراد العینةجنس االجتماعیة التي لھا أولویة المعالجة حسب  مشكالتال

 
  توزیع أفراد العینة حسب الجنس

Total 
  أنثى  ذكر

مشكالت أھم ال

  االجتماعیة

  الطالق
Count 37 22 59 

% of Total 24.7% 14.7% 39.3% 

  األمیة
Count 11 6 17 

% of Total 7.3% 4.0% 11.3% 

  البطالة
Count 13 16 29 

% of Total 8.7% 10.7% 19.3% 

  السكن
Count 6 11 17 

% of Total 4.0% 7.3% 11.3% 

  الفقر
Count 5 2 7 

% of Total 3.3% 1.3% 4.7% 

  العنوسة
Count 3 5 8 

% of Total 2.0% 3.3% 5.3% 

  التسول
Count 2 3 5 

% of Total 1.3% 2.0% 3.3% 

 مشكالت

  أخرى

Count 6 2 8 

% of Total 4.0% 1.3% 5.3% 

Total 
Count 83 67 150 

% of Total 55.3% 44.7% 100% 

Chi-Square 9.452  df 7  Asymp. Sig. 0.222 

االجتماعیة  مشكالتمن ال مشكلةمن خالل الجدول یتضح أن الذكور یعتبرون أن أول  
مشكلة تعالج في وسائل اإلعالم وخاصة اإلذاعة المحلیة  ھي تطرح و التي یجب أن 

ثم         , % 8.3الثانیة ھي البطالة بنسبة  والمشكلة ,  % 24.7الطالق وبنسبة قدرھا 



    

, ثم  % 4السكن بنسبة  مشكلةلتأتي  مشكالت, وتتوالى ال %7.3األمیة بنسبة  مشكلة
وعند اإلناث .  % 1.3, فالتسول  % 2بة , یلیھا العنوسة بنس % 3.3الفقر بنسبة  مشكلة

تعالج في نظرھن ھي تطرح و االجتماعیة التي یجب أن  مشاكلمن ال مشكلةأن أول ف
الثانیة عندھن ھي البطالة بنسبة  المشكلة, و %14.7الطالق وبنسبة قدرھا  مشكلة
تأتي ل مشكالت, وتتوالى ال %7.3الثالثة عندھن ھي السكن بنسبة  مشكلة,  وال 10.7%
,   %2, یلیھا  التسول بنسبة  % 3.3العنوسة بنسبة  مشكلة, ثم  % 4ة األمیة بنسبة مشكل

  . ویشیر اختبار مربع كاي لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة .  %1.3الفقر بنسبة  ثم

  )39الجدول رقم (  
  االجتماعیة حسب الحالة العائلیة ألفراد العینة مشكالتال

 
  العینة حسب الحالة العائلیةتوزع أفراد 

Total 
  أرمل  مطلق  أعزب  متزوج

 مشكالتال

  االجتماعیة

  الطالق
Count 57 2 0 0 59 

% of Total 38.0% 1.3% .0%0 .0%0 39.3% 

  األمیة
Count 2 15 0 0 17 

% of Total 1.3% 10.0% .0%0 .0%0 11.3% 

  البطالة
Count 13 11 5 0 29 

% of Total 8.7% 7.3% 3.3% .0%0 19.3% 

  السكن
Count 8 4 0 5 17 

% of Total 5.3% 2.7% .0%0 3.3% 11.3% 

  الفقر
Count 4 3 0 0 7 

% of Total 2.7% 2.0% .0%0 .0%0 4.7% 

  العنوسة
Count 3 5 0 0 8 

% of Total 2.0% 3.3% 0.0% .0%0 5.3% 

  التسول
Count 3 1 1 0 5 

% of Total 2.0% .7%0 .7%0 .0%0 3.3% 

 مشكالت

  أخرى

Count 5 3 0 0 8 

% of Total 3.3% 2.0% .0%0 .0%0 5.3% 

Total 
Count 95 44 6 5 150 

% of Total  63.3% 29.3% 4.0% 3.3% 100% 

Chi-Square 118.635 df 21 Asymp. Sig .000  

 مشكالتمن ال مشكلةمن خالل الجدول یتضح أن فئة المتزوجین یعتبرون أن أول           
 %38الطالق وبنسبة قدرھا  مشكلةاالجتماعیة التي یجب أن تعالج في اإلذاعة المحلیة ھي 

, وتتوالى   %5.3السكن بنسبة  مشكلة, ثم  %8.7الثانیة ھي البطالة بنسبة  مشكلة, وال 
  2التسول بنسبة  مشكلة العنوسة و مشكلة, ثم  %2.7الفقر بنسبة  مشكلة لتأتي مشكالتال

فقط , ویفسر ذلك أن  % 1.3األمیة مرتبة متأخرة بنسبة  مشكلة, واحتلت   منھالكل %
المتزوجین تشغلھم المشاكل الظاھرة فتخوفھم من الطالق أعطى لذلك اعتبار وأولویة , ثم 



    

السكن ,  مشكلةبالنسبة إلیھ مصیر عائلة . ثم جاءت  البطالة ألن المتزوج یعتبر العمل
فالسكن ضرورة لألفراد المتزوجین , والفقر لھ ارتباط بالبطالة و السكن , فالغني ال یعرف 

األمیة . بینما نجد  مشكلةقسوة الفقر وال آثار البطالة بشكل كبیر, وأمام كل ذلك تأخرت 
البطالة  مشكلة ھا, ثم تل %10األولى بنسبة  ةمشكلاألمیة ھي ال مشكلةعند فئة العزاب أن 

الثالثة ھي العنوسة  مشكلة, فالبطالة قد تكون سبب من أسباب العزوبیة , وال %7.3بنسبة 
, ألن ھذه الفئة ھم عزاب وقد یكون جزء منھم یعاني من العنوسة , أو  %3 .3بنسبة 

متخوف من االلتحاق بصفوفھا إن طالت فترة العزوبیة , وجاءت مشكلة السكن في المرتبة 
, فعدم وجود سكن ھو أیضا سبب من أسباب العزوبیة و تأخر  % 2.7الرابعة بنسبة 

ا ذكرنا سابقا ھو مرتبط بالبطالة وبانعدام , كم %2الزواج , والفقر الذي جاء بنسبة  
في المركز األخیر  % 0.7التسول بنسبة  مشكلةالسكن ونتیجتھم تأخر الزواج , وجاءت 

لیست مرتبطة بالعزوبیة , ومن عبر لھا ربما العتبارات شخصیة أو   مشكلةه الذألن ھ
عندھم یجب أن تعالج ,  مشكلةأما عند فئة المطلقین فإن مشكلة البطالة ھي أول ثقافیة . 

الثانیة التي رأى أفراد ھذه الفئة أنھا  مشكلة, وال % 3.3وقد كانت أصواتھم لھا بنسبة 
. وال یوجد في نظر فئة  % 0.7التسول بنسبة  مشكلةتستحق أن تعطى لھا أولویة ھي 

ویوضح .  % 3.3السكن , وكانت نسبتھا  مشكلةتستحق أن تعالج إال  مشكلةاألرامل من 
) التي ھي أصغر 00, عند داللة إحصائیة ( 118.635الذي بلغت قیمتھ  ختبار مربع كايا

  عن وجوٍد لفروق ذات داللة إحصائیة . . 21) وبدرجة حریة 0.05من (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

  )40الجدول رقم (         
  االجتماعیة المطلوبة حسب الفئات العمریة ألفراد العینة مشكالتال

 
  العینة حسب العمرتوزع أفراد 

Total 
  60أكبر من  [60 - 51] [50 - 41] [40 - 31] [30 - 21]

مشكالت ال

  االجتماعیة

  الطالق
Count 4 32 13 8 2 59 

% of Total 2.7% 21.3% 8.7% 5.3% 1.3% 39.3% 

  األمیة
Count 5 6 5 1 0 17 

% of Total 3.3% 4.0% 3.3% .7%0 .0%0 11.3% 

  البطالة
Count 9 13 6 1 0 29 

% of Total 6.0% 8.7% 4.0% .7%0 .0%0 19.3% 

  م السكن
Count 3 6 3 2 3 17 

% of Total 2.0% 4.0% 2.0% 1.3% 2.0% 11.3% 

  الفقر
Count 4 2 0 1 0 7 

% of Total 2.7% 1.3% .0%0 .7%0 .0%0 4.7% 

  العنوسة
Count 3 4 1 0 0 8 

% of Total 2.0% 2.7% .7%0 .0%0 .0%0 5.3% 

  التسول
Count 1 3 1 0 0 5 

% of Total .7%0 2.0% .7%0  0.0% .0%0 3.3% 

 مشكالت

  أخرى

Count 2 5 1 0 0 8 

% of Total 1.3% 3.3% .7%0 .0%0 .0%0 5.3% 

Total 
Count 31 71 30 13 5 150 

% of Total 20.7% 47.3% 20.0% 8.7% 3.3% 100 % 

Chi-Square 36.811  df 28 Asymp. Sig .1230  

من  مشكلة] تعتبر أن أول 40 – 31من خالل الجدول یتضح أن فئة العمریة [          
الطالق وبنسبة  مشكلةاالجتماعیة التي یجب أن تعالج في اإلذاعة المحلیة ھي  مشكالتال

 السكن و مشكلة, ثم تأتي  % 8.7الثانیة ھي البطالة بنسبة  مشكلة, وال % 21.3قدرھا 

 مشكلةلتأتي  مشكالت االجتماعیةالترتیب توالى ی, و لكل منھما  % 4األمیة بنسبة  مشكلة
الفقر مرتبة متأخرة  مشكلة, واحتلت  %  2, ثم التسول بنسبة  % 2.7العنوسة بنسبة 

على الحیاة  ] التي ھي فئة شابة ومقبلة30 – 21[أما عند الفئة العمریة  فقط , %1.3بنسبة 

, ونالت %  6, وال شك أن أول ما یشغلھا ھو البطالة , حیث احتلت المرتبة األولى بنسبة 
, ویفسر دلك أنھم مثقفون   %3.3األمیة المرتبة الثانیة بنسبة  مشكلةعند ھذه الفئة 

تین مشكھذه  الفئة أولویة في العالج شملت  عندویعرفون مخاطر األمیة , والمرتبة الثالثة 

تي السكن و مشكللكل قضیة , تلتھما  %  2.7الفقر , بنسبة  مشكلة الطالق , و مشكلةھما , 
 ]50 – 41الفئة العمریة [أما .  % 0.7, ثم التسول بنسبة  منھمالكل  % 2العنوسة , بنسبة 



    

الطالق وبنسبة قدرھا  مشكلةیجب أن تعالج في اإلذاعة المحلیة ھي  مشكلةفتعتبر أن أول 

,  % 4األمیة بنسبة  مشكلة, ثم تأتي  % 4الثانیة ھي البطالة بنسبة  مشكلة, وال % 8.7
 % 0.7ان بنسبة مشكلت, ثم جاءت % 2السكن بنسبة  مشكلةجاء في الترتیب الموالي لھا 

] نجد 60 – 51فئة العمریة  [التسول . وعند ال مشكلةالعنوسة و  مشكلة, و ھما  منھمالكل 

, ثم %  1.3, ثم السكن بنسبة  % 5.3الطالق بنسبة  مشكلةلأنھا تعطي أولویة في العالج 
ھي ,  مشكالته الذ, وھ منھالكل %   0.7في نفس الرتبة  بنسبة  مشكالتجاءت ثالث 

ماعیتین فقط اجت مشكلتینفھي ترى  60لفئة األكبر من عند االفقر .  و واألمیة , البطالة , 

. %  1.3الطالق بنسبة  مشكلة , و%  2السكن بنسبة  مشكلةتستحق العالج , وھما 
ویوضح اختبار مربع كاي أن ال وجود لفروق ذات داللة إحصائیة , إذ بلغت قیمة مربع 

) وبدرجة حریة 0.05) التي ھي أكبر من (0.123عند داللة إحصائیة (,  36.811كاي 

28.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

  )41الجدول رقم (

  ألفراد العینة مستوى التعلیمياالجتماعیة التي یفضل مناقشتھا حسب ال مشكالتال

 
  راد العینة حسب المستوىفتوزع أ

Total 
  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي  أمي

 المشكالت

  االجتماعیة

  الطالق
Count 4 9 9 28 9 59 

% of Total 2.7% 6.0% 6.0% 18.7% 6.0% 39.3% 

  األمیة
Count 0 2 4 11 0 17 

% of Total .0%0 1.3% 2.7% 7.3% .0%0 11.3% 

  البطالة
Count 2 5 4 15 3 29 

% of Total 1.3% 3.3% 2.7% 10.0% 2.0% 19.3% 

  السكن 
Count 4 3 3 7 0 17 

% of Total 2.7% 2.0% 2.0% 4.7% .0%0 11.3% 

  الفقر
Count 0 2 0 4 1 7 

% of Total .0%0 1.3% .0%0  2.7% .7%0 4.7% 

  العنوسة
Count 0 0 2 5 1 8 

% of Total .0%0 .0%0 1.3% 3.3% .7%0 5.3% 

  التسول
Count 0 1 1 2 1 5 

% of Total .0%0 .7%0 .7%0  1.3% .7%0  3.3% 

 مشكالت

  أخرى

Count 0 2 0 4 2 8 

% of Total .0% 1.3% .0% 2.7% 1.3% 5.3% 

Total 
Count 10 24 23 76 17 150 

% of Total 6.7% 16.0% 15.3% 50.7% 11.3% 100% 

Chi-Square 24.530a df 28 Asymp. Sig .6530  

من  مشكلةمن خالل الجدول یتضح أن فئة المستوى الثانوي تعتبر أن أول           

الطالق وبنسبة  مشكلةفي اإلذاعة المحلیة ھي  طرحاالجتماعیة التي یجب أن ت مشكالتال
 7.3األمیة بنسبة  مشكلة, ثم تأتي  % 10الثانیة ھي البطالة بنسبة  مشكلة, وال % 18.7

,  % 3.3 العنوسة بنسبة مشكلةلتأتي  مشكالت, وتتوالى ال % 4.7التي تلیھا  مشكلةوال %

أما  , %1.3بنسبة  األخیر التسول الترتیب مشكلة, واحتلت %  2.7الفقر بنسبة  مشكلةثم 
, أما %  6الطالق المرتبة األولى بنسبة  مشكلة, فقد احتلت  عند فئة التعلیم المتوسط
لكل   %3.3البطالة بنسبة  مشكلة األمیة و مشكلةھما ,  مشكلتانالمرتبة الثانیة فاحتلتھا 

التي أعطت لھا ھذه  الفئة أولویة في العالج فقد كانت  لمشكالت, والمرتبة الرابعة ل  منھما



    

التسول  مشكلة, وتلتھا  % 1.3العنوسة  بنسبة  مشكلة, ثم %  2السكن  بنسبة  مشكلة

االجتماعیة التي یجب أن  مشكالتورأیھم في الو عند فئة التعلیم االبتدائي  . % 0.7بنسبة 
, أما %  6الطالق أیضا المرتبة األولى بنسبة  مشكلة, احتلت  تعالج في اإلذاعة المحلیة

, أما المرتبة الثالثة فقد كانت   %3.3البطالة بنسبة  مشكلةالمرتبة الثانیة فقد احتلتھا 

 مشكلةتین ھما مشكل, والمرتبة الرابعة  في أولویة العالج فقد كانت ل%  2السكن  مشكلةل
 . % 0.7التسول بنسبة  مشكلة, ثم  نھمام مشكلةلكل %   1.3الفقر بنسبة  مشكلة األمیة و

تطرح االجتماعیة التي یجب أن  مشكالتوعن رأیھم في الو عند فئة المستوى الجامعي 

, %  6الطالق أیضا المرتبة األولى بنسبة  مشكلةاحتلت فقد ,  تعالج في اإلذاعة المحلیةو
, أما المرتبة الثالثة فقد كانت  % 2 البطالة بنسبة مشكلةأما المرتبة الثانیة فقد احتلتھا 

و عند فئة  . منھالكل  % 0.7وھي الفقر, و العنوسة و التسول بنسبة  مشكالتلثالث 

, أما المرتبة الثانیة %  2.7الطالق المرتبة األولى بنسبة  مشكلة, احتلت ورأیھم األمیین 
 .   1.3البطالة بنسبة مشكلةأما المرتبة الثالثة فقد احتلتھا  %  2.7السكن  مشكلةفقد كانت 

ویوضح اختبار مربع كاي أن ال وجود لفروق ذات داللة إحصائیة , إذ بلغت قیمة مربع 

) وبدرجة حریة 0.05) التي ھي أكبر من (0.653عند داللة إحصائیة (,  24.530كاي 
28.  

  وفئاتھم . االجتماعیة حسب أفراد العینة مشكالتمدة معالجة ال .6

  : )42الجدول رقم (   
  االجتماعیة . مشكالتیبین كفایة المدة التي تعالج خاللھا ال

 Value Count Percent 

N Valid 150   

Labeled Values 

 %30.7 46  كافیة 1

 %66.0 99  غیر كافیة 2

 %3.3 5  أخرى 3

Chi-square  88.840  df 2  Asymp. Sig. .000 

من أفراد العینة یعتبرون المدة التي تطرح من  % 66أن من خالل الجدول نالحظ           
ویوضح   بأنھا كافیة .%  30.7االجتماعیة غیر كافیة , بینما یعتبر  مشكالتخاللھا ال

) التي ھي أصغر من 00, عند داللة إحصائیة ( 88.84الذي بلغت قیمتھ  اختبار مربع كاي
عن وجوٍد لفروق ذات داللة إحصائیة لصالح "غیر كافیة " .  . 2) وبدرجة حریة 0.05(

فالمدة الكافیة لتقدیم برنامج ھادف ناجح ضرورة لتحقیق األھداف و أداء الواجب المھني 
على أكمل وجھ , وعدم كفایتھ ھو تقصیر في أداء المھام , وقد توصلت دراسة من 

االستنتاجات إلى أن وصلت في أحد لك وھي دراسة بغدادي  حیث تذالدراسات السابقة إلى 
البرامج الھادفة التي یستمع إلیھا مستمعي اإلذاعة عموما غیر كافیة من ناحیة األوقات 



    

المخصصة لھا . و أن البرامج الترفیھیة تأخذ أوقات كبیرة بھدف تخدیر المجتمع وإبعاده 
  عن الواقع .

  
  )43الجدول رقم (  

  االجتماعیة حسب الجنس أفراد العینة مشكالتكفایة مدة معالجة ال

 
  االجتماعیة مشكالتمدة معالجة ال

Total 
  أخرى  غیر كافیة  كافیة

توزیع أفراد العینة 

  حسب الجنس

  ذكر
Count 28 54 1 83 

% of Total 18.7% 36.0% .7%0 55.3% 

  أنثى
Count 18 45 4 67 

% of Total 12.0% 30.0% 2.7% 44.7% 

Total 
Count 46 99 5 150 

% of Total 30.7% 66.0% 3.3% 100.0% 

Chi-Square 3.121  df 2 Asymp. Sig .210 

االجتماعیة غیر  مشكالتمن الجدول یتضح أن فئة الذكور تعتبر مدة عالج ال           
 %30, أما فئة اإلناث فإن  % 18.7, و الذین یعتبرونھا كافیة نسبتھم  % 36كافیة بنسبة 

لمن تعتبرن أنھا كافیة .  % 12االجتماعیة غیر كافیة مقابل  مشكالتیعتبرن مدة عالج ال
عند داللة إحصائیة  3.121) الذي بلغت قیمتھ  Chi-square(ویوضح اختبار مربع كاي 

واتفق الجنسان  , أن ال وجود لفروق ذات داللة إحصائیة بین الفئتین  .  0.05>  0.191

االجتماعیة غیر كافیة , وأن برامجھا تحتاج إلى وقت  مشكالتالعلى أن مدة معالجة 
  أطول  .

  )44الجدول رقم (
 العمریة ألفراد العینة الفئة االجتماعیة حسب مشكالتكفایة مدة معالجة ال

 
  االجتماعیة مشكالتمدة معالجة ال

Total 
  أخرى  غیر كافیة  كافیة

توزع أفراد العینة 

  حسب العمر

[21 - 30] 
Count 10 20 1 31 

% of Total 6.7% 13.3% .7%0 20.7% 

[31 - 40] 
Count 22 46 3 71 

% of Total 14.7% 30.7% 2.0% 47.3% 

[41 - 50] 
Count 6 23 1 30 

% of Total 4.0% 15.3% .7%0  20.0% 

[51 - 60] 
Count 5 8 0 13 

% of Total 3.3% 5.3% 0.0% 8.7% 

  60أكبر من 
Count 3 2 0 5 

% of Total 2.0% 1.3% .0%0 3.3% 



    

Total 
Count 46 99 5 150 

% of Total 30.7% 66.0% 3.3% 100.0% 

Chi-Square 4.667  df 8 Asymp. Sig 0.793 

 مشكالت] تعتبر مدة معالجة ال40 – 31یوضح الجدول أن الفئة العمریة [         

 41لمن یعتبرونھا كافیة , والفئة [ % 14.7, مقابل  % 30.7االجتماعیة غیر كافیة بنسبة  
,   % 4, ومن یعتبرونھا كافیة فنسبتھم  % 15.3] تعتبر المدة غیر كافیة بنسبة 50 –

تعتبرھا  % 6.7, في حین  % 13.3] تعتبرھا غیر كافیة بنسبة 30 – 21والفئة العمریة [

ترى أنھا كافیة  % 3.3تعتبرھا غیر كافیة , و  % 5.3] فإن 60 – 51كافیة , وعند الفئة [
ترى أنھا  % 2تعتبرھا  غیر كافیة , و   %1.3سنة  فإن  60, أما الفئة العمریة األكبر من 

عند داللة  4.667) الذي بلغت قیمتھ  Chi-square(ویوضح اختبار مربع كاي  .كافیة 

  , أن ال وجود لفروق ذات داللة إحصائیة بین الفئتین .  0.05>  0.793یة إحصائ
االجتماعیة وعالجھا مدة غیر  مشكالتوكل الفئات العمریة تعتبر مدة طرح ال          

, ویعود ذلك إلى أن ھذه الفئة أصبحت ال تھتم كثیرا  60كافیة , إال فئة األكبر من 
  االجتماعیة التي تقلق الفئات األخرى فعامل العمر لھ حكمھ على اإلنسان .  مشكالتبال

  ) 45الجدول رقم (
 االجتماعیة حسب الحالة العائلیة ألفراد العینة مشكالتمدة معالجة الكفایة 

 
 االجتماعیة مشكالتمدة معالجة ال

Total 
  أخرى  غیر كافیة  كافیة

توزع أفراد العینة حسب 

  العائلیةالحالة 

  متزوج
Count 26 66 3 95 

% of Total 17.3% 44.0% 2.0% 63.3% 

  أعزب
Count 17 26 1 44 

% of Total 11.3% 17.3% .7%0  29.3% 

  مطلق
Count 0  5 1 6 

% of Total .0%0 3.3% .7%0 4.0% 

  أرمل
Count 3 2 0 5 

% of Total 2.0% 1.3% .0%0 3.3% 

Total 
Count 46 99 5 150 

% of Total 30.7% 66.0% 3.3% 100% 

Chi-Square 9.292 df 6 Asymp. Sig .1580  

االجتماعیة   مشكالتیوضح الجدول أن فئة المتزوجین تعتبر أن مدة معالجة ال           
تعتبرھا كافیة , أما فئة العزاب فكذلك تعتبر أن المدة  % 17.3, و  % 44غیر كافیة بنسبة 

تراھا كافیة , أما فئة المطلقین فكلھا تعتبر أن  %11.3مقابل  %17.3غیر كافیة بنسبة 
, والذین  % 2, إال أن فئة األرامل فترى أنھا كافیة بنسبة  % 3.3المدة غیر كافیة ونسبتھا 



    

 9.292الذي بلغت قیمتھ .  و اختبار مربع كاي  % 1.3ال یعتبرونھا غیر كافیة فنسبتھم 

, یوضح أن ال وجود  6, ودرجة حریة  0.05وھي أكبر من  0.158عند داللة إحصائیة 
  لفوارق ذات داللة إحصائیة . 

 مشكالتالومعالجة وكل أفراد العینة حسب حالتھم العائلیة تعتبر مدة طرح           

امل , وقد یعود ذلك إلى أن وضعھم االجتماعي وحالتھم االجتماعیة مدة غیر كافیة إال األر
االجتماعیة التي تمس  مشكالتالنفسیة التي ال یبال معھا أصحابھا , و ال یھتموا كثیرا بال

 المجتمع .
 

  )46الجدول رقم (  
  راد العینةفاالجتماعیة حسب المستوى التعلیمي أل مشكالتمدة معالجة ال

 
  االجتماعیة مشكالتمدة معالجة ال

Total 
  أخرى  غیر كافیة  كافیة

راد العینة فتوزع أ

  حسب المستوى

  أمي
Count 3  7 0 10 

% of Total 2.0% 4.7% .0%0  6.7% 

  ابتدائي
Count 8 15 1 24 

% of Total 5.3% 10.0% .7%0 16.0% 

  متوسط
Count 6 15 2 23 

% of Total 4.0% 10.0% 1.3% 15.3% 

  ثانوي
Count 24 50 2 76 

% of Total 16.0% 33.3% 1.3% 50.7% 

  جامعي
Count 5 12  0 17 

% of Total 3.3% 8.0% .0%0 11.3% 

Total 
Count 46 99 5 150 

% of Total 30.7% 66.0% 3.3% 100.0% 

Chi-Square 3.416  df 8 Asymp. Sig 0.906 

مشكالت الجدول یوضح أن فئة المستوى الثانوي تعتبر أن مدة معالجة ال          
تعتبرھا كافیة , أما فئة المستوى  % 16, مقابل  % 33.3االجتماعیة غیر كافیة بنسبة 

تراھا كافیة ,   %4مقابل  % 10المتوسط  فكذلك تعتبر أن المدة غیر كافیة ولكن بنسبة 
, ومن ھؤالء من  % 10أما فئة المستوى االبتدائي فأیضا تعتبر أن المدة غیر كافیة وبنسبة 

, وفئة المستوى الجامعي ال تختلف عن كل المستویات  % 5.3یعتبر المدة كافیة ونسبتھم 

تى من یعتبرونھا كافیة , و ح % 3.3یعتبرون مدة العالج غیر كافیة , مقابل  % 8فنسبة 
. و  % 2, ومن یعتبرونھا كافیة فنسبتھم % 4.7فئة األمیین تعتبرھا غیر كافیة بنسبة 

 3.416بلغت قیمتھ  أن ال وجود لفوارق ذات داللة إحصائیة , إذاختبار مربع كاي یوضح 

  ,  8, ودرجة الحریة  0.05وھي أكبر من  0.906عند داللة إحصائیة 



    

ستویاتھم الدراسیة وحتى األمیین أن وقت مناقشة یعتبر أفراد العینة حسب م          
ا یدل على وعي اجتماعي حول خطورة ذ, وھ كاف االجتماعیة غیر مشكالتومعالجة ال

  مناقشتھا ومعالجتھا إعالمیا .طرحھا و االجتماعیة , ووجوب  مشكالتال

االجتماعیة تتطلب مدة أطول , خاصة أنھا تعتمد على االتصال  مشكالتفمعالجة ال          
لك وجدنا ذاالجتماعیة مرتبط دائما بمدة البرنامج , ل مشكالتالتفاعلي . ففعالیة معالجة ال

ا راجع لعدم تناسب حجم االتصاالت مع ذفي تحلیل المضمون أن العالج یكون بإیجاز وھ
التي تطرح . وھو  تلحجم القضایا والمشكال مدة البرنامج التي تعبر مدة قصیرة نظرا

أیضا مع عبرت علیھ دراسة بغدادي السابقة كما أسلفنا , حیث توصلت في أحد 
االستنتاجات إلى أن البرامج الھادفة التي یستمع إلیھا مستمعي اإلذاعة عموما غیر كافیة 

كبیرة بھدف تخدیر  من ناحیة األوقات المخصصة لھا . و أن البرامج الترفیھیة تأخذ أوقات
   المجتمع وإبعاده عن الواقع .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

 اللغة المستعملة  .7

 ذاعة الجلفةاالجتماعیة في إ مشكالتاللغة المستعملة لمعالجة ال .1.7

  )47جدول(
  االجتماعیة  مشكالتاللغة المستعملة في معالجة ال

 المجموع
  اللغة المستعملة

  
  العامیة  مزیج  الفصحى

 ك 2 31 20 53
  الطالق

  مشكالتال
 المعالجة

49.5% 18.7% 29.0% 1.9% % 

 ك 0 10 5 15
  األمیة

14.0% 4.7% 9.3% .0%0  % 

 ك 4 25 10 39
  البطالة

36.4% 9.3% 23.4% 3.7% % 

  ك 6 66 35 107
 المجموع

100% 38.3% 56.1% 5.6% % 

        
من الجدول والشكل یتضح أن إذاعة الجلفة تستعمل في برامجھا االجتماعیة  اللغة            

, وذلك من أجل أن یكون تجاوب  % 56.1المزیج بین العربیة الفصحى والعامیة بنسبة 
المتلقي كبیر, و أن تكون اللغة التي یخاطب بھا مفھومة , و تستعمل أحیانا اللغة الفصحى 

اللغة العربیة في  استعمال.  ف % 5.6, و ما تستعمل العامیة إال قلیال بنسبة  % 38.3بنسبة 
یشكل عائقا للفھم عند المستمعین , فعدم الفھم ال یرتبط باستعمال الفصحى , فقد  البرامج ال

یصعب فھم كثیر من المصطلحات واأللفاظ العامیة حتى ضمن المنطقة الواحدة . واللغة 
ة , أما العامیة فھي متعددة , فلكل منطقة عامیتھا التي یصعب أحیانًا العربیة الفصحى واحد

على مناطق أخرى فھمھا , كما أن عدد اللھجات العامیة العربیة كثیرة یكثر مع استعمالھا 
, و  ةنیالخاصة بالمدكاللھجة عدد اللھجات تفي المنطقة الواحدة نجد حتى عدم الفھم , ف

فھمھا من ه المنطقة ذحتى ألبناء ھ  أحیانًا , مما یصعبلریف البادیة أو اب اللھجة الخاصة
والتواصل معھا , لذلك قد یكون اللجوء إلى الفصحى حًال باعتبارھا اللغة المفھومة من 

 فقد یصعب استعمال العربیة الفصحى في النطق و التعبیر عن األفكار عند الكثیر .الجمیع 
شائع عند كل الفئات حتى عند كبار السن و األمیین , أما االستماع إلیھا وفھم رموزھا فھو 

نساء أو رجال . و ما ُیصعب الفھم أحیانا ھو استعمال بعض المصطلحات العلمیة 
المستحدثة , التي قد یصعب فھمھا حتى على من یتقن العربیة الفصحى و أصحاب 

  المستویات التعلیمیة العلیا .   



    

 مشكالتمدى فھم  العینة حسب الفئات للغة المستخدمة في عالج ال   .7.2
  االجتماعیة .

  :)48الجدول رقم (
  یبین مدى فھم أفراد العینة للغة المستخدمة . 

 Value Count Percent 

N Valid 150   

Labeled Values 

 %30.7 46  مفھومة جدا 1

 %60.0 90  مفھومة 2

 %8.7 13  إلى حد ما 3

 0%7. 1  غیر مفھومة 4

Chi-square  
126.96  

df  3  Asymp. Sig.  .000 

من الجدول الذي یبین مدى فھم أفراد العینة للغة المستخدمة في البرامج           
یعتبرونھا مفھومة جدا  % 30.7یعتبرون اللغة مفھومة , و % 60االجتماعیة , یتضح أن 

فقط یعتبرونھا غیر مفھومة ,  % 0.7یعتبرونھا مفھومة إلى حد ما , و % 8.7, في حین 

وقد یعود ذلك إلى استعمال مصطلحات یصعب على بعض األفراد األمیین فھمھا , و توجد 
فروق إحصائیة لصالح من یعتبرون أن اللغة  "مفھومة" , ویوضح مربع كاي ذلك , إذ 

) وبدرجة 0.05) التي ھي أصغر من (0.00, عند داللة إحصائیة ( 126.96بلغت قیمتھ 

ویعود فھم اللغة أو عدم فھمھا إلى عدة اعتبارات , منھا المستوى الثقافي الذي  . 3حریة 
یساعد على فھم مصطلحات علمیة أو حدیثة , والمستوى الثقافي , ویدخل الجنس في ھذه 

یدخل عمر الفرد  االعتبارات حیث نجد أن اإلناث أكثر عزلة خاصة في األریاف , كذلك

في الفھم حیث أن الكبر یتسبب في فقدان عدة میزات تساعد على السمع الواضح , فنقص 
السمع ھو عائق من عوائق الفھم الصحیح . ھذا من جانب األفراد , أما من جانب اإلذاعة 

استخدام العبارات الصعبة , خاصة  و برامجھا  نجد عدة أسباب تساھم في عدم الفھم منھا

المفاھیم أو المصطلحات المعربة من لغات أخرى مثل التكنقراط أو الكنفدرالیة أو  تلك
الشیوفونیة وأمثالھا من المصطلحات أو بعض العبارات األدبیة العمیقة التي ال یفھمھا 

ومن األسباب .  الجمیع و استعمال العبارات المطاطة أو تلك التي تحتمل أكثر من تأویل 

  لى أنھم ذو مستوى واحد سواء كان ھذا المستوى مرتفع أو متدن .أیضا مخاطبة الناس ع

  

  

  



    

  )49الجدول رقم (   
  فھم اللغة المستعملة حسب جنس أفراد العینة

 
  توزیع أفراد العینة حسب الجنس

Total 
  أنثى  ذكر

فھم اللغة في البرامج 

  االجتماعیة

  مفھومة جدا
Count 29  17 46 

% of Total 19.3% 11.3% 30.7% 

  مفھومة
Count 46 44 90 

% of Total 30.7% 29.3%  60.0% 

  إلى حد ما
Count 8 5 13 

% of Total 5.3% 3.3% 8.7% 

  غیر مفھومة
Count 0 1 1 

% of Total .0%0 .7%0 .7%0 

Total 
Count 83 67 150 

% of Total 55.3% 44.7% 100% 

Chi-Square 3.197a df 3 Asymp. Sig.  0.362 

 مشكالتفھم اللغة في البرامج االجتماعیة لتناول المن الجدول الذي یبین           

یتضح أن الذكور یعتبرون أن اللغة مفھومة بنسبة  االجتماعیة حسب جنس أفراد العینة
فیعتبرونھا مفھومة إلى حد ما  % 5.3,  أما  % 19.3, و ھي مفھومة جدا عند  % 30.7

ھي  % %11.3, و عند  % %29.3, أما عند فئة اإلناث فنجد أن اللغة مفھومة بنسبة 

یعتبرونھا غیر  % 0.7, و  فیعتبرونھا مفھومة إلى حد ما % 3.3مفھومة جدا ,  أما 
وجود لفروق ذات داللة إحصائیة , إذ بلغت قیمة مربع  , فالمفھومة .  وحسب مربع كاي 

   . 3) وبدرجة حریة 0.05) التي ھي أكبر من (0.362, عند داللة إحصائیة (3.197كاي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

  )50الجدول رقم (
  فھم اللغة حسب الفئات العمریة ألفراد العینة

 
  توزع أفراد العینة حسب العمر

Total 
  60أكبر من  [60 - 51] [50 - 41] [40 - 31] [30 - 21]

اللغة في 

  البرامج 

  مفھومة جدا
Count 10  21 8 6 1 46 

% of Total 6.7% 14.0% 5.3% 4.0% .7%0  30.7% 

  مفھومة
Count 19 43 17 7 4 90 

% of Total 12.7% 28.7% 11.3% 4.7% 2.7% 60% 

  إلى حد ما
Count 2 6 5 0 0 13 

% of Total 1.3% 4.0% 3.3% .0%0 .0%0 8.7% 

  غیر مفھومة
Count 0 1 0 0 0 1 

% of Total .0%0 .7%0 .0%0 .0%0 .0%0 .7%0 

Total 
Count 31 71 30 13 5 150 

% of Total 20.7% 47.3% 20.0% 8.7% 3.3% 100% 

Chi-Square 6.963  df 12 Asymp. Sig.  .8600 

معالجة القضایا  المستعملة في اإلذاعة أثناءفھم اللغة من الجدول الذي یبین           

] تعتبر أن اللغة  40 – 31یتضح أن الفئة العمریة [ االجتماعیة حسب عمر أفراد العینة
فیعتبرونھا مفھومة  % 4, أما  % 14, و ھي مفھومة جدا عند  % 28.7مفھومة بنسبة 

] 30 – 21[       ند الفئة العمریةبالنسبة إلیھم غیر مفھومة . وع % 0.7و  إلى حد ما ,

,  % 6.7, وھي عندھم مفھومة جـدا بنسبة  12.7%نجد عندھم أن اللغة مفھومة بنسبة 
] فھي 50 – 41و كذلك عنـد الفئة العمریــة [,  فیعتبرونھا مفھومة إلى حـد ما % 1.3أمـا 

 3.3بنسبة  د مامفھومة إلى ح, و  % 5.3, و مفھومة جدا بنسبة  % 11.3مفھومة بنسبة 

 4.7, ومفھومة بنسبة  % 4.0] فھي مفھومة بنسبة 60 – 51, و عند الفئة العمریة  [ %
. % 0.7, ومفھومة جدا بنسبة  % 2.7فھي مفھومة بنسبة  60. وعند فئة األكبر من  %

وجود لفروق ذات داللة إحصائیة , إذ بلغت قیمة مربع كاي  , فالوحسب مربع كاي 

  . 12) وبدرجة حریة 0.05) التي ھي أكبر من (0.860, عند داللة إحصائیة ( 6.963

  

  

  

  

  



    

  )51لجدول رقم (ا
  فھم اللغة حسب الحالة العائلیة ألفراد العینة

 
  توزع أفراد العینة حسب الحالة العائلیة

Total 
  أرمل  مطلق  أعزب  متزوج

  اللغة في البرامج

  االجتماعیة

  مفھومة جدا
Count 31 13 1 1 46 

% of Total 20.7% 8.7% .7%0 .7%0 30.7% 

  مفھومة
Count 54 28 5 3 90 

% of Total 36.0% 18.7% 3.3% 2.0% 60.0% 

  إلى حد ما
Count 9 3 0 1 13 

% of Total 6.0% 2.0% .0%0 .7%0 8.7% 

  مفھومةغیر 
Count 1 0 0 0 1 

% of Total .7%0 .0%0 .0%0 .0%0 .7%0 

Total 

Count 95 44 6 5 150 

% of Total 63.3% 29.3% 4.0% 3.3% 100% 

Chi-Square 3.591 df 9 Asymp. Sig .9360  

 أثناء طرح ومعالجة فھم اللغة في البرامج االجتماعیةمن الجدول الذي یبین           

یتضح أن الفئة المتزوجین تعتبر  االجتماعیة حسب الحالة العائلیة ألفراد العینةالمشكالت 
فیعتبرونھا  % 6, أما  % 20.7, و ھي مفھومة جدا عند  % 36أن اللغة مفھومة بنسبة 

بالنسبة إلیھم غیر مفھومة . وعند العزاب نجد أن اللغة  % 0.7و  مفھومة إلى حد ما ,

 % 2أما ,  % 8.7, وھي عندھم مفھومة جدا بنسبة % 18.7عندھم مفھومة بنسبة 
, و كذلك عند الفئة المطلقین فاللغة عندھم مفھومة ونسبتھم  فیعتبرونھا مفھومة إلى حد ما

,  % 2فھي مفھومة بنسبة  ملراو عند فئة األ , % 0.7, ومفھومة جدا بنسبة %  3.3

. % 0.7بنفس النسبة أي  كما أنھا مفھومة إلى حد ما ,  % 0.7ومفھومة جدا بنسبة 
وجود لفروق ذات داللة إحصائیة , إذ بلغت قیمة مربع كاي  , فالوحسب مربع كاي 

  . 9) وبدرجة حریة 0.05) التي ھي أكبر من (0.936, عند داللة إحصائیة ( 3.591

 

  
  
  
  
  



    

  )52الجدول رقم (
  فھم اللغة حسب المستوى التعلیمي ألفراد العینة

 
  توزع أراد العینة حسب المستوى

Total 
  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي  أمي

اللغة في  

البرامج 

  االجتماعیة

  مفھومة جدا
Count 2 9 5 24 6 46 

% of Total 1.3% 6.0% 3.3% 16.0% 4.0% 30.7% 

  مفھومة
Count 8 13 16 46 7 90 

% of Total 5.3% 8.7% 10.7% 30.7% 4.7% 60.0% 

  إلى حد ما
Count 0 2 1 6 4 13 

% of Total .0%0 1.3% 0.7% 4.0% 2.7% 8.7% 

  غیر مفھومة
Count 0 0 1 0 0 1 

% of Total .0%0  .0%0 .7%0  0.0% .0%0 .7%0  

Total 

Count 10 24 23 76 17 150 

% of Total 6.7% 16.0% 15.3% 50.7% 11.3% 100.0% 

Chi-Square 14.906a df 12 Asymp. Sig .2470  

 مشكالتال أثناء طرحفھم اللغة في البرامج االجتماعیة من الجدول الذي یبین           

یتضح أن فئة المستوى الثانوي تعتبر أن  االجتماعیة حسب المستوى التعلیمي ألفراد العینة
فیعتبرونھا   % 4, أما  % 16, و ھي مفھومة جدا عند  % 30.7اللغة مفھومة بنسبة 

 10.7المتوسط  نجد أن اللغة عندھم مفھومة بنسبة فئة المستوى . وعند  مفھومة إلى حد ما

,  فھومة إلى حد مافیعتبرونھا م % 0.7أما ,  % 3.3, وھي عندھم مفھومة جدا بنسبة  %
بالنسبة إلیھم غیر مفھومة , و كذلك عند فئة المستوى االبتدائي فعندھم اللغة  % 0.7و 

فیعتبرونھا مفھومة إلى  % 1.3أما ,  % 6, ومفھومة جدا بنسبة %  8.7مفھومة ونسبتھم 

 4, ومفھومة جدا بنسبة  % 4.7و عند فئة المستوى الجامعي فھي مفھومة بنسبة  , حد ما
اللغة مفھومة . وعند فئة األمیین فنجد أن % 2.7بنسبة أي  كما أنھا مفھومة إلى حد ما , %

وجود لفروق ذات  , فالوحسب مربع كاي .   % 1.3, ومفھومة جدا بنسبة  % 5.3بنسبة 

التي ) 0.247, عند داللة إحصائیة ( 14.906داللة إحصائیة , إذ بلغت قیمة مربع كاي 
  . 12) وبدرجة حریة 0.05ھي أكبر من (

  

  



    

    

 االجتماعیة  مشكالتمعالجة الطرح و اعیة المستعملة لذالقوالب اإل .8
  إذاعة الجلفةاعیة في ذالقوالب اإل 1.8

  )53لجدول (ا
  االجتماعیة  مشكالتالقوالب اإلذاعیة المستعملة في معالجة ال

  

 
  طروحةالم مشكالتال

   المجموع
  البطالة  األمیة  الطالق

 ك 5 3 30 38
  حدیث إذاعي

  القوالب اإلذاعیة

35.5% 28.0% 2.8% 4.7% % 

 ك 9 3 8 20
  حوار إذاعي

18.7% 7.5% 2.8% 8.4% % 

 ك 22 7 2 31
  مناقشة إذاعیة

29.0% 1.9% 6.5% 20.6% % 

 ك 3 2 13 18
  بدون قالب

16.8% 12.1% 1.9% 2.8% % 

 ك 39 15 53 107
 المجموع

100% 49.5% 14.0% 36.4% % 

  

  

35,50%

18,70%

29%

16,80%

0,00%5,00%10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%40,00%

حدیث إذاعي

حوار إذاعي 

مناقشة إذاعیة

بدون فالب

اعیة لمعالجة المشكالت االجتماعیةذالقوالب اإل



    

من خالل تحلیل المضمون لمعرفة القوالب الفنیة اإلذاعیة التي تستعملھا إذاعة           
الجلفة الجھویة , یتضح أن إذاعة الجلفة تعتمد على ثالثة قوالب فقط , والقالب األول ھو 

, والقالب الثالث  % 29.0, ثم المناقشة اإلذاعیة بنسبة  % 35.5الحدیث اإلذاعي بنسبة 
, وھناك برامج ال تعتمد على أي قالب محدد بل تعتمد %  18.7ھو الحوار اإلذاعي بنسبة 

, و یالحظ  %  16.8على االتصال التفاعلي مع المستمعین بالھاتف , وكانت نسبة ذلك
التي بھا یتم معالجة بعض الظواھر , عدم وجود بعض القوالب نھائیا كالدرامة اإلذاعیة 

والتحقیق اإلذاعي الذي یعطي صورة عن الظواھر االجتماعیة . وكل قالب من القوالب 
  االجتماعیة .      و المشكالت اإلذاعیة لھ مھمة جزئیة من مھمات العالج اإلعالمي للظواھر

   إذاعة الجلفة حسب العینةاعیة في ذالقوالب اإل 2.8          

  :)54الجدول رقم (
  االجتماعیة . مشكالتیبین رأي أفراد العینة في الشكل اإلذاعي التي تطرح من خاللھ ال 

 Value Count Percent 

 Label  الشكل اإلذاعي    

N Valid 150   

Labeled Values 

 %18.0 27  جید 1

 %39.3 59  مقبول 2

 %30.7 46  متوسط 3

 %9.3 14  ناقص 4

  %2.7 4  أخرى 5

Chi-square  67.933  df  4  Asymp. Sig. .000  

 مشكالتیبین الجدول رأي أفراد العینة في الشكل اإلذاعي التي تطرح من خاللھ ال          
وعالجھا , وقد  مشكالتاالجتماعیة والقوالب الفنیة التي تستعملھا اإلذاعة إلبراز ھذه ال

,  ثم تقییم بمتوسط  % 39جاء رأي أفراد العینة و تقییمھا لھذه القوالب بالمقبول بنسبة 
, ومن أفراد العینة من قیمھا بأنھا أشكال  % 18, أما بجید فقد كانت بنسبة  % 30.7بنسبة 

فروق ذات داللة  , فھناكوحسب مربع كاي  . % 9.3غیر كافیة (ناقص) وكان ذلك بنسبة 

) التي ھي 0.00, عند داللة إحصائیة ( 67.933إحصائیة , إذ بلغت قیمة مربع كاي 
  . 4) وبدرجة حریة 0.05أصغر من (

  
  
  
  
  
  



    

 

الجدول یوضح رأي أفراد العینة في الشكل اإلذاعي التي تطرح من خاللھ           
حسب جنس أفراد العینة , فقد  االجتماعیة والقوالب الفنیة التي تستعملھا اإلذاعة مشكالتال

, و التقییم  % 18, ثم بمتوسط بنسبة  % 20.7جاء تقییم ذكور أفراد العینة بمقبول بنسبة 
. وعند اإلناث فلم % 4.7لك ناقص , فكانت نسبتھم ذ, أما من اعتبر  % 10بجید بنسبة 

, تالھا التقییم بالمتوسط  % 18.7یختلف ترتیب التقییم , فقد كانت الُمقیمات بمقبول بنسبة 

.  % 4.7, أما من اعتبرن دلك ناقص فكانت نسبتھم  % 8, ثم بجید بنسبة  %12.7بنسبة 
لفروق ذات داللة إحصائیة , إذ بلغت قیمة مربع كاي  , فال وجودوحسب مربع كاي 

  . 4) وبدرجة حریة 0.05) التي ھي أكبر من (0.881, عند داللة إحصائیة ( 1.222

  
    
  
  
  

  )55الجدول رقم (
 القوالب اإلذاعیة حسب جنس أفراد العینة

 

توزیع أفراد العینة حسب 

 Total  الجنس

  أنثى  ذكر

  الشكل اإلذاعي 

  االجتماعیة) مشكالت(ال

  جید
Count 15 12 27 

% of Total 10.0% 8.0% 18. % 

  مقبول
Count 31 28 59 

% of Total 20.7% 18.7% 39.3% 

  متوسط
Count 27 19 46 

% of Total 18.0% 12.7% 30.7% 

  ناقص
Count 7 7 14 

% of Total 4.7% 4.7% 9.3% 

  أخرى
Count 3 1 4 

% of Total 2.0% .7%0 2.7% 

Total 

Count 83 67 150 

% of Total 55.3% 44.7% 100 % 

Chi-Square 1.222 df 4 Asymp. Sig .8810  



    

  )56الجدول رقم ( 
  القوالب اإلذاعیة حسب الفئات العمریة  ألفراد العینة

 
  توزع أفراد العینة حسب العمر

Total 
  60أكبر من  [60 - 51] [50 - 41] [40 - 31] [30 - 21]

الشكل 

  اإلذاعي

  

  جید
Count 1 17 7  1 1  27 

%of Total .7%0 11.3% 4.7% .7%0 .7%0 18 % 

  مقبول
Count 14 26 11 7 1 59 

% of Total 9.3% 17.3% 7.3% 4.7% .7%0  39.3% 

  متوسط
Count 11 19 9 5 2 46 

% of Total 7.3% 12.7% 6.0% 3.3% 1.3% 30.7% 

  ناقص
Count 4 7 2 0 1 14 

% of Total 2.7% 4.7% 1.3% .0%0 .7%0 9.3% 

  أخرى
Count 1 2 1 0 0 4 

% of Total .7%0 1.3% .7%0 .0%0 .0%0 2.7% 

Total 
Count 31 71 30 13 5 150 

% of Total 20.7% 47.3% 20.0% 8.7% 3.3% 100% 

Chi-Square 12.091 df 16  Asymp. Sig .7380  

في الشكل اإلذاعي حسب فئاتھم العمریة  الذي یوضح رأي أفراد العینة من الجدول          

وجاء تقییم الفئة  , االجتماعیة في اإلذاعة مشكالتخاللھ الوالقوالب الفنیة التي تطرح من 
 12.7, ثم بمتوسط بنسبة  % 17.3] للقوالب اإلذاعیة بمقبول بنسبة 40 – 31العمریة [

, و كذلك جاء  % 4.7, وجاء تقییمھ للشكل بأنھ ناقص بنسبة  % 11.3, ثم بجید بنسبة %

, ثم بمتوسط بنسبة  % 9.3عیة بمقبول بنسبة ] للقوالب اإلذا30 – 21تقییم الفئة العمریة [
فقط  , و عن تقییمھ للشكل بأنھ ناقص فقد جاء %  0.7, أما بجید فقد كانت بنسبة %  7.3

] للقوالب اإلذاعیة غیر مختلف كثیر 50 – 41, وجاء تقییم الفئة العمریة [ % 2.7بنسبة 

و بجید فقد  ,%  6وسط بنسبة , و بمت % 7.3من حیث الترتیب فتقییمھ بمقبول كان بنسبة 
, وحتى تقییم  % 1.3, و عن تقییمھ للشكل بأنھ ناقص فقد جاء بنسبة %  4.7كانت بنسبة 

, ثم  % 4.7] لم یتغیر من حیث الترتیب فقد جاء بمقبول بنسبة 60 – 51الفئة العمریة [

, و عن تقییمھ بأنھ ناقص فقد %  0.7, أما بجید فقد كانت بنسبة %  3.3بمتوسط بنسبة 
للقوالب اإلذاعیة بمتوسط أوال بنسبة  60وجاء تقییم الفئة العمریة األكبر من  جاء معدوم , 

. تقییم  لكل درجة %  0.7, ثم بنفس التقییم ( مقبول , جید , ناقص) بنسبة  % 1.3

التي ھي ) 0.738, عند داللة إحصائیة ( 12.091بلغت قیمتھ ویوضح مربع كاي الذي 
  لفروق ذات داللة إحصائیة . , أن ال وجود 16) وبدرجة حریة 0.05أكبر من (



    

  )57الجدول رقم (    
 القوالب اإلذاعیة حسب الحالة العائلیة  ألفراد العینة

 
  توزع أفراد العینة حسب الحالة العائلیة

Total 
  أرمل  مطلق  أعزب  متزوج

  الشكل اإلذاعي 

  

  جید
Count 17 8 1 1 27 

% of Total 11.3% 5.3% .7%0  0.7% 18 % 

  مقبول
Count 41 16 1 1 59 

% of Total 27.3% 10.7% .7%0 .7%0 39.3% 

  متوسط
Count 27 13 3 3 46 

% of Total 18.0% 8.7% 2.0% 2.0% 30.7% 

  ناقص
Count 9 4 1 0 14 

% of Total 6.0% 2.7% .7%0 .0%0 9.3% 

  أخرى
Count 1 3 0 0 4 

% of Total .7%0 2.0% 0.0% .0%0 2.7% 

Total 
Count 95 44 6 5 150 

% of Total 63.3% 29.3% 4.0% 3.3% 100 % 

Chi-Square 8.920a df 12 Asymp. Sig .7100  

في الشكل حسب حالتھم العائلیة  الذي یوضح رأي أفراد العینة من الجدول           

االجتماعیة في اإلذاعة الجھویة  مشكالتالفنیة التي تطرح من خاللھ الاإلذاعي والقوالب 
, ثم بمتوسط  % 27.3وجاء تقییم فئة المتزوجین للقوالب اإلذاعیة بمقبول بنسبة  , بالجلفة
, و  % 6, وجاء تقییمھ للشكل بأنھ ناقص بنسبة  % 11.3, ثم بجید بنسبة %  18بنسبة 

, ثم بمتوسط بنسبة  % 10.7كذلك جاء تقییم فئة العزاب للقوالب اإلذاعیة بمقبول بنسبة 
, و عن تقییمھ للشكل بأنھ ناقص فقد جاء بنسبة %  5.3, أما بجید فقد كانت بنسبة %  8.7
, ثم بنفس  % 2وجاء تقییم فئة المطلقین للقوالب اإلذاعیة بمتوسط أوال بنسبة  , % 2.7

وجاء تقییم فئة األرامل تقییم  لكل درجة %  0.7( مقبول , جید , ناقص) بنسبة  التقییم
للقوالب اإلذاعیة غیر مختلف كثیر من حیث الترتیب والنسبة عن الفئة التي سبقتھ , فتقییمھ 

, إال أن ھذه  تقییم لكل درجة %  0.7بنسبة و بمقبول , ثم بجید  % 2بمتوسط  كان بنسبة 

, عند داللة إحصائیة  8.920بلغت قیمتھ الناقص , ویوضح مربع كاي الذي الفئة لم تقیم ب
لفروق ذات داللة  , أن ال وجود 12) وبدرجة حریة 0.05) التي ھي أكبر من (0.710(

  إحصائیة .



    

  )58الجدول رقم (
 القوالب اإلذاعیة حسب المستوى التعلیمي  ألفراد العینة

 
  راد العینة حسب المستوىفتوزع أ

Total 
  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي  أمي

الشكل 

   اإلذاعي

  جید
  

Count 3 3 4 13 4 27 

% of Total 2.0% 2.0% 2.7% 8.7% 2.7% 18% 

  مقبول
Count 4 10 9 32 4 59 

% of Total 2.7% 6.7% 6.0% 21.3% 2.7% 39.3% 

  متوسط
Count 3 9 6 20 8 46 

% of Total 2.0% 6.0% 4.0% 13.3% 5.3% 30.7% 

  ناقص
Count 0 2 4 7 1 14 

% of Total .0%0  1.3% 2.7% 4.7% .7%0 9.3% 

  أخرى
Count 0 0 0 4 0 4 

% of Total .0%0  .0%0 .0%0 2.7% .0%0 2.7% 

Total 
Count 10 24 23 76 17 150 

% of Total 6.7% 16.0% 15.3% 50.7% 11.3% 100% 

Chi-Squar 11.948a df 16 Asymp. Sig .7480 

في الشكل حسب مستواھم التعلیمي الذي یوضح رأي أفراد العینة من الجدول           
االجتماعیة في اإلذاعة الجھویة  المشكالتاإلذاعي والقوالب الفنیة التي تطرح من خاللھ 

, ثم  % 21.3وجاء تقییم فئة المستوى الثانوي للقوالب اإلذاعیة بمقبول بنسبة  , بالجلفة
, وجاء تقییمھ للشكل بأنھ ناقص بنسبة  % 8.7, ثم بجید بنسبة %  13.3بمتوسط بنسبة 

 % 6.7, و كذلك جاء تقییم فئة المستوى االبتدائي للقوالب اإلذاعیة بمقبول بنسبة  % 4.7

, و تقییمھ بأنھ ناقص فقد جاء %  2, أما بجید فقد كانت بنسبة %  6, ثم بمتوسط بنسبة 
و كذلك جاء تقییم فئة المستوى المتوسط  للقوالب اإلذاعیة بمقبول بنسبة  ,  % 1.3بنسبة 

, وأیضا تقییمھ بأنھ %  2.7, أما بجید فقد كانت بنسبة %  4, ثم بمتوسط بنسبة  % 6

یم فئة المستوى الجامعي للقوالب اإلذاعیة بمتوسط , وجاء تقی % 2.7ناقص فقد جاء بنسبة 
تقییم ,  لكل درجة %  2.7, ثم بنفس التقییم ( مقبول , جید ) بنسبة  % 5.3أوال بنسبة 

فئة األمیین وتقییمھم للقوالب اإلذاعیة , فتقییمھ  وعن, %  0.7وقیمھ بعضھم بناقص بنسبة 

, و لم تقیم  تقییم لكل درجة %  2بنسبة و بمتوسط , ثم بجید  % 2.7بمقبول كان بنسبة 
, عند داللة إحصائیة  11.948بلغت قیمتھ ھذه الفئة بالناقص , ویوضح مربع كاي الذي 

لفروق ذات داللة  , أن ال وجود 62) وبدرجة حریة 0.05) التي ھي أكبر من (0.748(

  إحصائیة .



    

 االجتماعیة مشكالتال مناقشة الشخصیات المستضافة ل .9
  الشخصیات المستضافة في إذاعة الجلفة 1.9

  )59الجدول (
  االجتماعیة مشكالتالشخصیات المستضافة أثناء معالجة ال

  المجموع
  المعالجة مشكالت االجتماعیةال

 الشخصیات 
  البطالة  األمیة  الطالق

 ك  0 3  5  08
  شخصیة دینیة

7.48 %  4.67  2.8  0.0  % 

 ك 7 1 0 8
  شخصیة تقنیة

7.48 % 0.0 0.93 6.54 % 

 ك 9 2 2 13
  شخصیة ثقافیة

12.15 % 1.87 1.87 8.41 % 

 ك 15 4 3 22
   خصیات أخرى ش

20.56 %  2.8 3.74 14.02 % 

 ك 8 5 43 56
  بدون استضافة

 52.34 %  40.19 4.67 7.48 %  

 ك  39 15 53 107
  المجموع

100% 49.53 %  14.02 % 36.45  % % 

   

 

یتضح من الجدول والشكل أن الشخصیات المستضافة في اإلذاعة لمعالجة          
االجتماعیة المستھدفة ( الطالق والبطالة و األمیة) , نجد أن أغلب ھذه  مشكالتال

%7.48

%7.48

%12.15

%20.56

%52.34

0102030405060

شخصیة دینیة

شخصیة تقنیة

شخصیة ثقافیة

شخصیة غ معروفة

بدون استضافة

الشخصیات المستضافة



    

 مشكالته الذ, وكانت مناقشة ھ % 52.34تم طرحھا بدون استضافة و بنسبة  مشكالتال
اعلي بین المتصلین من المستمعین بالھاتف , و من خالل تتم بحدیث المقدم أو باالتصال التف

وكانت نسبتھا , غیر معروفة أخرى مجاالتھا ھناك استضافة لشخصیات فالمناقشات 
البطالة و كان أغلب ھؤالء المستضافین طالب  مشكلةلمناقشة  % 14.02منھا  % 20.56
 4.67دینیة بنسبة الطالق كانت الشخصیات المستضافة شخصیات  مشكلة, وفي  و شباب

األمیة فكانت الشخصیات  مشكلة, وأیضا في  % 1.87, وشخصیات ثقافیة بنسبة  %
,  % 1.87, وشخصیات ثقافیة بنسبة  % 2.8المستضافة شخصیات دینیة بنسبة 

البطالة فإن من تطرق لھا من  مشكلة, أما في  % 1.87وشخصیات تقنیة بنسبة 
 6.54 , وشخصیات تقنیة بنسبة  % 8.41الشخصیات , كانت الشخصیات الثقافیة بنسبة 

%       .  

    االجتماعیة مشكالتال العینة لمناقشة  حسبالشخصیات المفضلة  2.9

  : )60الجدول رقم (
  .أفضل الشخصیات لمعالجة المشكالت االجتماعیة   یبین رأي أفراد العینة في

 Value Count Percent 

    الشخصیات المفضلة  

  الشخصیات

 %17.3 26  سیاسیة 1

 %33.3 50  ثقافیة 2

 %39.3 59  دینیة 3

 %8.0 12  تقنیة 4

 %2.0 3  أخرى 5

Chi-square  77.00  df  4  Asymp. Sig. .000  
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یوضح الجدول رأي أفراد العینة في أفضل الشخصیات التي یفضل استضافتھا ,           

االجتماعیة , بینما  مشكالتأن الشخصیات الدینیة ھي األفضل لعالج ال % 39.3وقد عبر 
للشخصیات الثقافیة التي تمتلك ثقافة واسعة وتجارب من الحیاة , وعبر  % 33.3عبر 
للشخصیات السیاسیة التي لھا عالقة بالقانون والقرارات العلیا , أي أن الحل  % 17.3

أن الشخصیات التقنیة ھي  % 8عندھم ھو في تدابیر السلطة وإصدار القوانین , بینما عبر 
الطالق ترتبط غالبا  مشكلة, فمشكلة لاشخصیة مرتبط  بي األفضل . وقد كان التعبیر أل

األمیة و البطالة مرتبطة غالبا بالشخصیات الثقافیة  كلةمشبالشخصیات الدینیة , و

, عند داللة إحصائیة  77بلغت قیمتھ ویوضح مربع كاي الذي والسیاسیة والتقنیة . 
فروق ذات داللة  , عن وجود 4) وبدرجة حریة 0.05) التي ھي أصغر من (0.00(

  إحصائیة .

     

 مشكالتمن الجدول یتضح أن الذكور یفضلون الشخصیات الدینیة لعالج ال          
, ثم الشخصیات  % 18.7, ثم الشخصیات الثقافیة بنسبة  % 22.7االجتماعیة بنسبة 

االجتماعیة مشكالت , وكذلك اإلناث فیفضلن لمعالجة ال % 9.3السیاسیة بنسبة 
, ثم  % 14.7شخصیات الثقافیة بنسبة , ثم ال % 16.7الشخصیات الدینیة بنسبة 
. عند داللة 883بلغت قیمتھ . ویوضح مربع كاي الذي  % 8الشخصیات السیاسیة بنسبة 

  )61الجدول رقم (
  االجتماعیة حسب جنس أفراد العینة مشكالتالشخصیات المفضلة لمناقشة ال

 
  توزیع أفراد العینة حسب الجنس

Total 
  أنثى  ذكر

  الشخصیات المفضلة

  االجتماعیة مشكالتلمناقشة ال 

  سیاسیة
Count 14 12 26 

% of Total 9.3% 8.0% 17.3% 

  ثقافیة
Count 28 22 50 

% of Total 18.7% 14.7% 33.3% 

  دینیة
Count 34 25 59 

% of Total 22.7% 16.7% 39% 

  فنیة
Count 6 6 12 

% of Total 4.0% 4% 8% 

  أخرى
Count 1 2 3 

% of Total .7%0  1.3% 2% 

Total 
Count 83 67 150  

% of Total 55.3% 44.7% 100% 

Chi-Square .883a df 4 Asymp. Sig .927 



    

لفروق ذات  , أن ال وجود 4) وبدرجة حریة 0.05) التي ھي أكبر من (0.927إحصائیة (

  داللة إحصائیة .

  

  )62الجدول رقم (
  االجتماعیة حسب الفئات العمریة  ألفراد العینة مشكالتالشخصیات المفضلة لمناقشة ال

 
  توزع أفراد العینة حسب العمر

Total 
  60أكبر من  [60 - 51] [50 - 41] [40 - 31] [30 - 21]

الشخصیات 

المفضلة لمناقشة 

  االج مشكالتال

  سیاسیة
Count 5 10 5 6 0  26 

% of Total 3.3% 6.7% 3.3% 4.0% .0%0 17.3% 

  ثقافیة
Count 13 23 9 3 2 50 

% of Total 8.7% 15.3% 6.0% 2.0% 1.3% 33.3% 

  دینیة
Count 10 30 13 3 3 59 

% of Total 6.7% 20.0% 8.7% 2.0% 2.0% 39.3% 

  فنیة
Count 3 5 3 1 0 12 

% of Total 2.0% 3.3% 2.0% .7%0 .0%0 8% 

  أخرى
Count 0 3 0 0 0 3 

% of Total .0%0  2.0% 0.0% .0%0 .0%0 2% 

Total 
Count 31 71 30 13 5 150 

% of Total  20.7% 47.3% 20.0% 8.7% 3.3% 100% 

Chi-Square 15.013 df 16 Asymp. Sig 524.0  

یوضح الجدول الشخصیات المفضلة حسب الفئات العمریة ألفراد العینة , فعند           
,  % 20 ھم بنسبةمفضلة عندھي ال] نجد أن الشخصیات الدینیة 40 – 31الفئة العمریة [

, أما عند  % 6.7, ثم الشخصیات السیاسیة بنسبة  % 15.3والشخصیات الثقافیة بنسبة 

, ثم   % 8.7]   فنجد أن الشخصیات الثقافیة مفضلة بنسبة 30 – 21الفئة العمریة [
, وعند الفئة  % 3.3, ثم الشخصیات السیاسیة بنسبة  % 6.7الشخصیات الدینیة بنسبة 

ثم ,  % 8.7 ھم بنسبة ] نجد أن الشخصیات الدینیة مفضلة عند50 – 41العمریة [

و أما عند الفئة  , % 3.3سبة , ثم الشخصیات السیاسیة بن % 6الشخصیات الثقافیة بنسبة 
, ثم  الشخصیات  % 4 بنسبة مفضلة أن الشخصیات السیاسیة] فنجد 60 – 51العمریة [

 60لكل منھما , وعند الفئة األكبر من  % 2بنسبة  الدینیة  و الشخصیات الثقافیة

. ویوضح  % 1.3بنسبة  , ثم الشخصیات الثقافیة % 2فالشخصیات الدینیة مفضلة بنسبة 



    

) التي ھي أكبر من 0.524عند داللة إحصائیة ( 15.013بلغت قیمتھ مربع كاي الذي 

  لفروق ذات داللة إحصائیة . , أن ال وجود 16) وبدرجة حریة 0.05(

  

  )63الجدول رقم (
  االجتماعیة حسب الحالة العائلیة ألفراد العینة مشكالتالشخصیات المفضلة لمناقشة ال

 
  الحالة العائلیةتوزع أفراد العینة حسب 

Total 
  أرمل  مطلق  أعزب  متزوج

  الشخصیات المفضلة
   مشكالتلمناقشة ال  

  تماعیةاالج

  سیاسیة
Count 19 5 1 1 26 

% of Total 12.7% 3.3% .7%0 .7%0  17.3% 

  ثقافیة
Count 30 17 1 2 50 

% of Total 20.0% 11.3% .7%0  1.3% 33.3% 

  دینیة
Count 37 18 2 2 59 

% of Total 24.7% 12.0% 1.3% 1.3% 39.3% 

  فنیة
Count 6 4 2 0 12 

% of Total 4.% 2.7% 1.3% .0%0  8% 

  أخرى
Count 3 0 0 0 3 

% of Total 2.0% .0%0 .0%0 .0%0  2% 

Total 
Count 95 44 6 5 150 

% of Total 63.3% 29.3% 4.0% 3.3% 100% 

Chi-Square 9.781a df 12 Asymp. Sig .6350 

الشخصیات المفضلة حسب الحالة العائلیة ألفراد العینة , فعند الجدول یوضح           
, ثم للشخصیات الثقافیة  % 24المتزوجین نجد أن التفضیل كان للشخصیات الدینیة بنسبة 

, وعند فئة العزاب كذلك كانت  % 12.7, ثم للشخصیات السیاسیة بنسبة  % 20
, ثم الشخصیات الثقافیة , ثم  % 12الشخصیات المفضلة ھي الشخصیات الدینیة بنسبة 

, أما عند المطلقین فكانت الشخصیات المفضلة ھي  % 3.3الشخصیات السیاسیة بنسبة 
یة لكل منھما , ثم الشخصیات الثقاف % 1.3الشخصیات الفنیة والشخصیات الدینیة بنسبة 

لكل منھما , وعند فئة األرامل فكان للشخصیات  % 0.7والشخصیات السیاسیة بنسبة 
 0.7 لكل منھما , ثم الشخصیات السیاسیة بنسبة % 1.3الثقافیة والشخصیات الدینیة بنسبة 

) التي ھي 0.635عند داللة إحصائیة ( 9.781بلغت قیمتھ . ویوضح مربع كاي الذي  %
  لفروق ذات داللة إحصائیة . , أن ال وجود 12حریة ) وبدرجة 0.05أكبر من (

  



    

  

  )64الجدول رقم (
  االجتماعیة حسب المستوى التعلیمي  ألفراد العینة مشكالتالشخصیات المفضلة لمناقشة ال

 
  راد العینة حسب المستوىفتوزع أ

Total 
  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي  أمي

الشخصیات المفضلة 

 مشكالتلمناقشة ال

  االجتماعیة

  سیاسیة
Count 3 5 4 12 2  26 

% of Total 2.0% 3.3% 2.7% 8.0% 1.3% 17.3% 

  ثقافیة
Count 3 10 7 26 4 50 

% of Total 2.0% 6.7% 4.7% 17.3% 2.7% 33.3% 

  دینیة
Count 4 7 11 27 10 59 

% of Total 2.7% 4.7% 7.3% 18.0% 6.7% 39.3% 

  فنیة
Count 0 2 1 8 1 12 

% of Total .0%0 1.3% .7%0 5.3% .7%0 8% 

  أخرى
Count 0 0 0 3 0 3 

% of Total .0%0 .0%0 0.0% 2.0% .0%0 2% 

Total 
Count 10 24 23 76 17 150 

% of Total 6.7% 16.0% 15.3% 50.7% 11.3% 100% 

Chi-Square 10.388a df 16 Asymp. Sig.  .8460  

ن الشخصیات الدینیة ھي یعتقد أرأي أصحاب المستوى الثانوي فإن الجدول حسب           
 17.3, ثم الشخصیات الثقافیة بنسبة  % 18االجتماعیة بنسبة  مشكالتالمفضلة لمعالجة ال

, و عند  % 5.3, ثم الشخصیات الفنیة بنسبة  % 8, ثم الشخصیات السیاسیة بنسبة  %
, ثم  % 7.3لدینیة أیضا ھي المفضلة بنسبة أصحاب المستوى المتوسط فالشخصیات ا

, ثم  % 2.7, ثم الشخصیات السیاسیة بنسبة  % 4.7الشخصیات الثقافیة بنسبة 
, أما عند أصحاب المستوى االبتدائي فإن الشخصیات  % 0.7الشخصیات الفنیة بنسبة 

الشخصیات , ثم  % 4.7, ثم الشخصیات الدینیة بنسبة  % 6.7الثقافیة ھي المفضلة بنسبة 
المستوى الجامعي فإن الشخصیات  ذوي, لكن عند أفراد العینة  % 3.3السیاسیة بنسبة 

, ثم الشخصیات  % 2.7, ثم الشخصیات الثقافیة بنسبة  % 6.7الدینیة ھي المفضلة بنسبة 
معالجة لفالشخصیات الدینیة أیضا ھي المفضلة ل ین, وعند األمی  % 1.3السیاسیة بنسبة 

لكل منھما .  % 2, ثم الشخصیات الثقافیة و الشخصیات السیاسیة بنسبة  % 2.7بنسبة 
) التي ھي أكبر 0.846عند داللة إحصائیة ( 10.388بلغت قیمتھ ویوضح مربع كاي الذي 

  لفروق ذات داللة إحصائیة . , أن ال وجود 16) وبدرجة حریة 0.05من (

  

  



    

   نتائجال

اجتماعیة أكثر من أخرى , ویرجع ذلك لما  مشكالتتھتم البرامج االجتماعیة ب         
یریده المستمعون من خالل تواصلھم مع ھذه البرامج بواسطة المكالمات الھاتفیة , ورغم 

,  % 30.11  االجتماعیة المطروحة بنسبة  مشكالتالطالق كانت في صدارة ال مشكلة أن
و أن .   %8.52 األمیة  مشكلة , و ال تتجاوز نسبة %  22.16 البطالة بنسبة  مشكلةتلیھا 

االجتماعیة التي تم  مشكالتمن تكرارات ال % 60.79الثالثة تمثل نسبة  مشكالتال
ه ذحجم االھتمام بھھا في البرامج االجتماعیة بإذاعة الجلفة , إال أن ناقشتمطرحھا و

 من مشكالته الذیعد قلیل وغیر كاف . ألن ھده النسب تعبر فقط عن حجم ھ مشكالتال
 8.02المطروحة في البرامج االجتماعیة , وأن البرامج االجتماعیة ال تمثل إال  مشكالتال

االجتماعیة ال یأخذ إال حجم قلیل  من  مشكالتحجم معالجة  الفمن البرامج اإلذاعیة .  %
  .الحجم اإلجمالي 

في اإلذاعة ال یلب رغبات  لمشكالت التي تم تحدیدھا للدراسةحجم من المعالجة لا الذوھ
فقط من یعتبرون أن البرامج االجتماعیة   %33.3جمھور المستمعین , فنجد أن نسبة 

 مشكالتیعتبرون أن الطالق ھو أخطر ال % 52.7ن االجتماعیة , مع أ مشكالتمھتمة بال
و  , % 19.30االجتماعیة على األسرة والمجتمع , ثم البطالة في المرتبة الثانیة بنسبة 

  % 19.3الطالق أكثر , و  مشكلةمعالجة  % 39.3, ویفضل %   11.3األمیة بنسبة
  األمیة . مشكلةمع  % 11.3البطالة , و  مشكلةیفضلون معالجة 

االجتماعیة غیر كافیة , أي أنھا ال تلب حاجیاتھم  مشكالتأن مدة معالجة ال  % 66و یعتقد 
 .   

في إذاعة الجلفة  اللغة المزیج (بین العربیة الفصحى واللغة األكثر استعماال           
االجتماعیة , ثم اللغة  مشكالت, وھي اللغة الغالبة في معالجة ال % 56.1والعامیة ) بنسبة 

. وھي لغة تلبي الحاجة وال تشكل عائق في االتصال  % 38.3بنسبة العربیة الفصحى 
ي إذاعة الجلفة مفھومة وواضحة عند والفھم لدى المستمعین , حیث نجد أن لغة الخطاب ف

فقط أنھا مفھومة إلى حد ما , وال  % 8.7. ویعتبر  % 90.7معظم المستمعین وبنسبة 
إلى صعوبة اللغة بل قد یرجع إلى استعمال بعض المصطلحات المستحدثة التي  ذلك یرجع

  ال ینبغ أن تظھر في البرامج الجماھیریة التي توجھ للعامة  .
االجتماعیة تنحصر في  مشكالتالقوالب الفنیة المستخدمة في تناول ومعالجة الو         

,  % %18.7, والحوار اإلذاعي بنسبة  % 35.5ذاعي بنسبة ثالثة أشكال ھي الحدیث اإل
كالدرامة . ویسجل غیاب أشكال وقوالب فنیة أخرى  % 29.0 مناقشة اإلذاعیة ثم  ال

الظواھر , والتحقیق اإلذاعي الذي یعطي صورة عن اإلذاعیة التي بھا یتم معالجة بعض 
الظواھر االجتماعیة . وكل قالب من القوالب اإلذاعیة لھ مھمة جزئیة من مھمات العالج 

ورغم ھذا الغیاب إال أن األشكال الذي تقدم  االجتماعیة . مشكالتاإلعالمي للظواھر وال
أنھ مقبول  % 39.3, حیث یعتبر االجتماعیة یلقى استحسان عند المستمعین  مشكالتبھ ال

  أنھ متوسط  30.7أنھ جید , ویعبر   %18و 
أن أغلب  االجتماعیة فنجد مشكالتوعن الشخصیات المستضافة أثناء معالجة ال         
وكان عدد  % 52.34بنسبة  أي شخصیة تم طرحھا بدون استضافة مشكالتھذه ال

, بنفس عدد ونسبة  الشخصیات التقنیة , أما عدد  % 7.48بنسبة  8الشخصیات الدینیة 



    

والشخصیات المختلفة و غیر المعروفة  ,%  12.15بنسبة  13الشخصیات الثقافیة فكان 
  منھا طالب وشباب . % 20.56فنسبتھا 

االجتماعیة بصفة عامة  مشكالتونجد أن الشخصیات التي یفضلھا المستمعون لمناقشة ال
.  فالشخصیات  % 33.3و الشخصیات الثقافیة , %   39.3بة ھي الشخصیات الدینیة بنس

 ةأو مجال معین , قد یكون لھا األولویة عند تحدید القضیة أو المشكل مشكلةالتقنیة مرتبطة ب
.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

IV. : الجھویة  في إذاعة الجلفة البطالة , –األمیة  – الطالق مشكالت   

  )65الجدول(
  االجتماعیة المعالجة في البرامج االجتماعیة اإلذاعیة كالتشمال

 

  المجموع
  االجتماعیة مشكالتال

  
  الطالق  البطالة  األمیة

  ك 27 2 1 30
  من القلب

 یةجتماعالبرامج  اال

28.0% 0.9% 1.9% 25.2% % 

  ك 2 3 3 8
  ألطاف دافئة

7.5% 2.8% 2.8% 1.9% % 

  ك  3 7 4 14
  أملحیاتنا 

13.1% 3.7% 6.5% 2.8% % 

  ك 13 3 2 18
  دبر علیا

16.8% 1.9% 2.8% 12.1% % 

  ك 3 3 2 8
  حبل الوصال

7.5% 1.9% 2.8% 2.8% % 

  ك  5 6 1 12
  دلوني

11.2% .9%0  5.6% 4.7% % 

  ك 0 13 1 14
  شباب

13.1% .9%0 12.1% .0%0 % 

  ك 0 2 1 3
  بالناس الناس

2.8% 0.9% 1.9% .0%0 %  

 ك 53 39 15 107
  المجموع

100% 14.0% 36.4% 49.5% % 

من الجدول یالحظ أن أكبر عدد من التكرارات للطالق كان في برنامج           
, وثالثا في  % 12.1, ثم في برنامج (دبر علیا) بنسبة  % 25.2(من القلب) بنسبة 

البطالة فكان لھا أكبر عدد من التكرارات  مشكلة. أما % 4.7برنامج (دلوني) بنسبة 
, ثم في  % 6.5, ثم برنامج (حیاتنا أمل) بنسبة  % 12.1ي برنامج (شباب) بنسبة ف

األمیة فإن أكبر عدد من تكرارات  مشكلة, وعن  % 5.6برنامج (دلوني) بنسبة 
, ثم في برنامج (ألطاف دافئة)  % 3.7(حیاتنا أمل) بنسبة األمیة كانت في برنامج 

في كل  % 1.9, ثم في برنامجي (دبر علیا) و(حبل الوصال) بنسبة  % 2.8بنسبة 
  .منھما برنامج 



    

  الطالق : – 1

 الطالق :  مشكلةنسبة  - 1.1

 )66الجدول رقم (
 نسبة مشكلة الطالق من مجموع المشكالت المطروحة

 النسبة التكرار  االجتماعیة مشكلةال

30.11  % 53/176  الطالق  

  

  

من الجدول والشكل یتضح أن نسبة تكرار الطالق في البرامج االجتماعیة من           
ا بین مدى أھمیة  ذ. وھ % 30.11األخرى كان بنسبة  مشكالتمجموع تكرارات ال

, حیث في البرامج االجتماعیة  مشكالت األخرىة مقارنة بغیرھا من المشكلالطرح ھذه 
جاء ترتیبھا ھو األول من إجمالي تكرارات المشكالت المطروحة للدراسة والمشكالت 

رغم أن حجم االھتمام بكل المشكالت االجتماعیة في إذاعة الجلفة  .االجتماعیة األخرى 
لجة المحلیة غیر كاف , وال یلب االحتیاجات االجتماعیة عند المستمعین لطرح و معا

ا یفسر العجز الوظیفي ولو ذالمشكالت االجتماعیة التي تھدد االستقرار االجتماعي . وھ
نسبیا لمؤسسة من أھم المؤسسات االجتماعیة التي بإمكانھا خدمة المجتمع أكثر. وقد 

تتأنى في معالجة األخبار المثیرة , وترى أن لك من خالل النظریة التنمویة التي ذیفسر 
قد یأتي بنتائج سلبیة على األوضاع السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة  نشرھا وإذاعتھا

, وعلى المجتمع بصفة عامة , فھي تتجھ إلى مفھوم التغطیة االیجابیة , أو ما یعرف 
باألخبار الجیدة ألنھا تدعم األوضاع الداخلیة في تلك المجتمعات , وتعطي أولویات 

  .أساسیة للثقافات المحلیة 

69,89

%30.11

-حجم الطالق في البرامج االجتماعیة  - 

القضایا االجتماعیة الطالق



    

  اللغة المستعملة : -  2.1  

  )67الجدول(  
 ة الطالقمشكلمعالجة طرح واللغة المستعملة أثناء 

   الفصحى  مزیج  العامیة  المجموع

 ك 20 31 2 53 

 النسبة  % 37.73  % 58.49  % 3.77 % 99.99

            

  

 مشكلةمن الجدول والشكل یتضح أن اللغة السائدة في إذاعة الجلفة أثناء معالجة           
ویھدف ذلك إلى ,  % 58.49الطالق ھي مزیج بین الفصحى والعامیة وكان ذلك بنسبة 

استھداف كل الفئات بلغة بسیطة یتخللھا ألفاظ عامیة إلیضاح المفھوم لفئة معینة , أما 
. وقد یفسر ذلك  % 3.77, والعامیة تستعمل بنسبة  %  37.73الفصحى فتستعمل بنسبة 

النظریة التنمویة التي توجب إعطاء وسائل اإلعالم أولویة للثقافة أیضا من خالل أفكار 
ه مع دراسة  (دراسة ذولم تتفق دراستنا ھ ھ .الوطنیة واللغة الوطنیة في محتوى ما تقدم

محمد ھندي عمارة) الذي أظھرت أن اللھجة العامیة جاءت في المرتبة األولى في الحدیث 
استخدام القناتین للھجة العامیة قد یرجع إلى بساطتھا , و یرى الباحث أن  عن مشكلة األمیة

     ه اللغة إلى جانب األغنیة .  ذو سھولتھا , و استخدام األعمال الدرامیة لھ
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 القوالب اإلذاعیة :  - 3.1
  

  )68الجدول(
  ة الطالقمشكلالقوالب اإلذاعیة المستعملة أثناء معالجة 

  القوالب ك النسبة  

  

  حدیث إذاعي 30  % 56.60

  حوار إذاعي 8  % 15.09

  مناقشة إذاعیة 2  % 3.77

  بدون قالب 13  % 24.53

 المجموع 53 % 99.99

  

ة مشكلمعالجتھا ل عند طرحھا ومن الجدول والشكل یتضح أن إذاعة الجلفة تعتمد           
الفنیة , والقالب اإلذاعي األغلب ھو الحدیث اإلذاعیة بعض القوالب استخدام الطالق على 

وھو القالب المعتمد في برنامج ( من القلب ) الذي یتناول  , % 56.60اإلذاعي بنسبة 
 15.09بنسبة في المرتبة الثانیة الحوار اإلذاعي جاء قالب ثم  مشكالت األسرة بشكل أكثر,

ة بدون مشكلحیانا یكون معالجة ال, وأ % 3.77بنسبة ثالثا المناقشة اإلذاعیة ثم قالب ,  %
قالب معین , وإنما االعتماد على تفاعل المستمعین من خالل الھاتف , وتبادل اآلراء حولھا 

 .  
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  الشخصیات المستضافة : - 4.1

  )69الجدول(
  ة الطالقمشكلالشخصیات المستضافة أثناء معالجة 

  الشخصیات ك النسبة

  شخصیة دینیة 05  9.43%

  تقنیةشخصیة  00  0.00%

  شخصیة ثقافیة 02  3.77%

  ش غیر معروفة 03  5.66% 

  بدون استضافة 43  81.13% 

 المجموع 53 % 99.99

  

ة الطالق في إذاعة مشكلمن الجدول والشكل یتضح أن أغلب المعالجة اإلعالمیة ل          
ألن قالب الحدیث اإلذاعي  , % 81.13بنسبة ,  شخصیاتالجلفة  تتم بدون استضافة أي 

مشكلة الطالق , وھذا القالب ال یعتمد على  ھو القالب المستخدم بنسبة كبیرة في معالجة
المادة اإلعالمیة الموجھ إلى إللقاء  ضیوف , بل یعتمد على المذیع أو شخص مختص

وأما الشخصیات المستضافة فمنھم شخصیات دینیة بنسبة ,  المستمعین بطریقة مباشرة
  %3.77, وشخصیات ثقافیة بنسبة  % 5.66, وشخصیات غیر معروفة بنسبة  % 9.43

   .  
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-الـشخصیات المستضافة لمعالجة مشكلة الطالق  -



    

  مشكلة البطالة  - 2

  نسبة مشكلة البطالة - 1.2

 )70الجدول رقم (
 نسبة مشكلة البطالة  من مجموع المشكالت االجتماعیة المعالجة

 النسبة التكرار  االجتماعیة مشكلةال

 22.16 % 39/176  لبطالةا

في البرامج االجتماعیة من مجموع  لبطالةمن الجدول یتضح أن نسبة تكرار ا          
ه المشكلة ذحیث جاءت ھ.  % 22.16األخرى كان بنسبة  مشكالت االجتماعیةتكرارات ال

االجتماعیة في الترتیب الثاني من إجمالي تكرارات المشكالت المطروحة في الدراسة 
, وكان البرنامج األكثر تناوال لمشكلة البطالة ھو برنامج  األخرىوالمشكالت االجتماعیة 

(شباب) ثم برنامج (حیاتنا أمل) , وكان الحدیث في البرامج عن البطالة السافرة باعتبارھا 
الكلي الظاھر التي  التعطلالبطالة التي تشكل جوھر المشكلة االجتماعیة , وھي حالة 

, و تؤكده اإلحصاءات الرسمیة التي تظھر تطور  احةیعاني منھا جزء من قوة العمل المت
ة مقارنة مشكله الذھ طرح النقاش حول مدى أھمیةأیضا ن تبی ه الظاھرة , ونتائج التحلیلذھ

  في البرامج االجتماعیة . االجتماعیة  مشكالتبغیرھا من ال

  اللغة المستعملة : -  2.2  

  )71الجدول(   
 بطالةة المشكلاللغة المستعملة أثناء معالجة 

   الفصحى  مزیج  العامیة  المجموع

 ك 10 25 4 39 

 النسبة  % 25.64  % 64.10  % 10.26 % 100
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ة مشكلمن الجدول والشكل یتضح أن اللغة السائدة في إذاعة الجلفة أثناء معالجة           
ویھدف ذلك إلى ,  % 64.10ھي مزیج بین الفصحى والعامیة وكان ذلك بنسبة  بطالةال

استھداف كل الفئات بلغة بسیطة یتخللھا ألفاظ عامیة إلیضاح المفھوم لفئة معینة , أما 
.  % 10.26, والعامیة تستعمل بنسبة  %  25.64الفصحى فتستعمل بنسبة 

  القوالب اإلذاعیة : - 3.2

  )72الجدول(
  بطالة ة المشكلالقوالب اإلذاعیة المستعملة أثناء معالجة 

  القوالب ك النسبة  

  

  حدیث إذاعي 5  % 12.82

  حوار إذاعي 9  % 23.08

  مناقشة إذاعیة 22  % 56.41

  بدون قالب 03  % 07.69

 المجموع  39 % 100

            

 مشكلةمعالجتھا لو  أثناء طرحھامن الجدول والشكل یتضح أن إذاعة الجلفة تعتمد           
القالب اإلذاعي ف,  فقط , وھي ثالث قوالب بالتحدید على بعض القوالب الفنیةبطالة ال

 23.08اإلذاعي بنسبة  حوارالقالب , ثم  % 56.60بنسبة  مناقشة اإلذاعیة األغلب ھو ال
, وھناك غیاب لقوالب أخرى . وقد یرجع  % 12.82اإلذاعي المباشر بنسبة  فالحدیث,  %

ھا لكونھما شكالن یتیحان اإلجابة عن لقوالب المناقشة و الحوار في برامج اإلذاعةاستخدام 
ة البطالة مشكلمعالجة فة البطالة , مشكلاالستفسارات المتعلقة بعالم الشغل المرتبط  ب

و تتفق دراستنا ھنا مع دراسة (محمد عمارة) الذي وصل إلى  . تتطلب المناقشة و الحوار
و قالب المقابلة في  نتیجة أن القناتین موضع دراستھ اتفقتا على استخدام قالب الحوار

برامجھما التي تناقش مشكلة البطالة .
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  الشخصیات المستضافة : - 4.2

  )73الجدول(
  بطالةال مشكلةالشخصیات المستضافة أثناء معالجة 

  الشخصیات ك النسبة

  شخصیة دینیة 00  00.00%

  شخصیة تقنیة 07  17.95%

  شخصیة ثقافیة 09  23.08%

  ش غیر معروفة 15  38.46% 

  بدون استضافة 8  20.51% 

 المجموع 39 % 100

            

في إذاعة  بطالة ال مشكلةمن الجدول والشكل یتضح أن أغلب المعالجة اإلعالمیة ل          
غیر معروفین , حیث أن القالب اإلذاعي السائد ھو الجلفة  تتم باستضافة  أشخاص 

المناقشة اإلذاعیة التي تعتمد على استضافة عدة شخصیات مختلفة , وكانت نسبة ھذه 
, ثم الشخصیات  % 23.08ثم الشخصیات الدینیة بنسبة ,  % 38.46الشخصیات المختلفة 

أن ھذه القضیة نوقشت  , كما % 17.95التقنیة العاملة في حقل التشغیل ودوائره بنسبة 
بدون استضافة أي شخصیة , أي من خالل قالب الحدیث المباشر الذي   % 20.51بنسبة 

.   یعتمد على المذیع من  دون ضیف , و بالتواصل مع الجمھور من خالل الھاتف 

  ة األمیة :مشكل - 3
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  نسبة مشكلة األمیة : - 1.3

 )74الجدول رقم (
 نسبة مشكلة األمیة  من مجموع المشكالت االجتماعیة المعالجة

 النسبة التكرار  االجتماعیة ةالقضی

 08.52 % 15/176  األمیة

في البرامج االجتماعیة من مجموع  میةمن الجدول یتضح أن نسبة تكرار األ          
یدل على عدم ا ذ. وھ % 08.52األخرى كان بنسبة  مشكالت االجتماعیةتكرارات ال

األھمیة التي تواجھ ھذه المشكلة , فاألمیة تعتبر من العوائق االجتماعیة في التنمیة 
, یالحظ تدني نسبة  في البرامج االجتماعیة  مشكالتمقارنة بغیرھا من الف االجتماعیة 

االھتمام باألمیة , وھدا راجع إلى تدني الوعي االجتماعي عن خطورة ھذه المشكلة 
  .  ة , وعدم الوعي بخطورتھا یعتبر مشكلة  االجتماعی

  اللغة المستعملة : -  2.3  

  )75الجدول(  
 میةاأل مشكلةاللغة المستعملة أثناء معالجة 

   الفصحى  مزیج  العامیة  المجموع

 ك 05 10 00 15 

 النسبة  % 33.33  % 66.67  % 00 % 100

            

0%

66,67%

33,33%

العامیة

مـــزیج

الفصحى

  -اللغة المستخدمة   



    

في إذاعة الجلفة أثناء معالجة  مستعملة اللغة المن الجدول والشكل یتضح أن           
, وھي لغة  % 66.67ھي مزیج بین الفصحى والعامیة وكان ذلك بنسبة  میةة األمشكل

لم  , و % 33.33, أما الفصحى فتستعمل بنسبة بسیطة مفھومة ال تشكل عائق أمم الفھم 
عالم أولویة للغة الوطنیة إعطاء وسائل اإلفھو النظریة التنمویة  وحسب.  العامیةتستعمل 

ھ .في محتوى ما تقدم

 القوالب اإلذاعیة :  - 3.3
  

  )76الجدول(
  میةة األمشكلالقوالب اإلذاعیة المستعملة أثناء معالجة 

  القوالب ك النسبة  

  

  حدیث إذاعي 03  20.00 %

  حوار إذاعي 03  % 20.00

  مناقشة إذاعیة 07  % 46.67

  بدون قالب 02  % 13.33

 المجموع 15 % 100
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مشكلة معالجتھا لطرحھا ومن الجدول والشكل یتضح أن إذاعة الجلفة تعتمد في           
ثم % .  46.67بنسبة  لمناقشة اإلذاعیة حیث كان قالب اعلى بعض القوالب الفنیة ,  میةأل

.لكل قالب منھما ,  % 20 الحوار اإلذاعي بنسبةوالحدیث اإلذاعي 

 : المستضافةالشخصیات  - 4.3

  )77الجدول(

  میةة األمشكلمعالجة طرح و الشخصیات المستضافة أثناء 

  الشخصیات ك النسبة

  شخصیة دینیة 03  20.00

  شخصیة تقنیة 01  06.67

  شخصیة ثقافیة 02  13.33

  ش غیر معروفة 04  26.67 

  بدون استضافة 05  33.33 

 المجموع 15 % 100

        

  

في إذاعة  میة ة األمشكلالجدول والشكل یتضح أن أغلب المعالجة اإلعالمیة لمن            
, وأما الشخصیات المستضافة  % 33.33الجلفة  تتم بدون استضافة أي أشخاص وبنسبة 
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,  % 26.67, وشخصیات غیر معروفة بنسبة  % 20.00فمنھم شخصیات دینیة بنسبة 
.   % 6.67, وشخصیات تقنیة بنسبة   %13.33وشخصیات ثقافیة بنسبة 

الثالثة المتمثلة في الطالق واألمیة والبطالة  مشكالت االجتماعیةیتضح أن ال و          
معالجتھا في طرحھا و االجتماعیة التي تم  مشكالتمن تكرارات ال % 60.79تمثل نسبة 

من خالل العینة  لتحلیلخالل فترة الدراسة و االمحلیة البرامج االجتماعیة بإذاعة الجلفة 
 مشكلة, ثم  % 30.11ة الطالق المرتبة األولى بنسبة مشكل, حیث احتلت  المستعملة

فردة نم لمشكالت, وتمثل ھذه ا % 08.52, وكانت نسبة األمیة  % 22.16البطالة بنسبة 
ببناء أو مجتمعة عوائق اجتماعیة أمام تنمیة المجتمع . والتنمیة االجتماعیة التي تعنى أوال 

، باعتباره الرأسمال الحقیقي لكل مجتمع . و باعتبار أن خطط التنمیة یحققھا  اإلنسان
. اإلنسان ونتائجھا تعود علیھ

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

V.   نتائج التحلیل 
   

البرامج اإلذاعیة في إذاعة الجلفة متنوعة بین برامج إخباریة وبرامج ثقافیة وبرامج  - 1

وبرامج اجتماعیة , وبرامج دینیة , واقتصادیة و ریاضیة و تعلیمیة , ترفیھیة 

,  من حیث الحجم الساعي ونالحظ أن البرامج اإلخباریة تأتي في المركز األول

فقد أخذت الفترات بالبرامج اإلخباریة , ھتمامات اإلذاعة الجھویة ویبرز ذلك ا

دمة باإلذاعة الوطنیة األولى والتي اإلخباریة بما فیھا األخبار الوطنیة والجھویة المق

من الحجم الزمني للبث  % 24.77تذاع عبر اإلذاعة الجھویة أخذت نسبة 

 , % 8.02أما البرامج االجتماعیة فقد احتلت المركز الخامس و بنسبة ,  األسبوعي

كثرة والبرامج الدینیة , وما یالحظ ھو  بعد البرامج الترفیھیة و البرامج الثقافیة 

ال , و   %23.69نسبة , حیث أخذت البرامج الترفیھیة التي طغت على البرامج 

. وقد جاء التوزیع الزمني للبرامج عبر  % 7.3یستمع إلیھا  حسب أفراد العینة إال 

أیام األسبوع متوازن في أغلب األیام . و حسب عینة المستمعین كذلك حصلت 

الستماع للبرامج التي تبث في إذاعة الجلفة البرامج اإلخباریة على أعلى نسبة من ا

, و حصلت البرامج االجتماعیة على نسبة  % 32.7 الجھویة بنسبة مئویة بلغت

في الرتبة الثالثة . وحسب جنس أفراد العینة كان للذكور أكبر نسبة في  % 21.3

, وكانت نسبة استماعھم  للبرامج   %24.7االستماع للبرامج اإلخباریة بنسبة 

في المركز الثالث , أما عند اإلناث فإن أكبر نسبة تستمع  % 11.3جتماعیة اال

. وحسب   %10, ثم استماعھن للبرامج االجتماعیة بنسبة  %14للبرامج الثقافیة بـ 

 24.7كان بالبرامج اإلخباریة وبنسبة الحالة العائلیة فإن االھتمام األول للمتزوجین 

, أما فئة العزاب فقد كان اھتمامھا  % 14.7ة , ثم بالبرامج االجتماعیة بنسب %

, ثم  بالبرامج االجتماعیة والبرامج   %10.7األول بالبرامج الثقافیة بنسبة 

  1.3بنسبة  وكان اھتمام فئة المطلقین بالبرامج اإلخباریة . % 6اإلخباریة بنسبة 

ند األرامل , وع % 0.7, أما المھتمین منھم بالبرامج االجتماعیة فكانت نسبتھم %

كان االھتمام بالبرامج الثقافیة دون أي اھتمام بالبرامج االجتماعیة . وحسب 

]  كان أكثر باألخبار وبنسبة 40 – 31اھتمام الفئة العمریة [المراحل العمریة , ف

اھتمام الفئة العمریة أما  ,  %6, وكانت نسبة المھتمین بالبرامج االجتماعیة  % 20

كذلك عند الفئة  , %7.3ر بالبرامج االجتماعیة وبنسبة ]  فكان أكث30 – 21[

 , %7.3]  فقد كان االھتمام األكثر بالبرامج االجتماعیة وبنسبة 30 – 21العمریة [

 ,  %3.3] بالبرامج اإلخباریة وبنسبة 60 – 51وكان أكبر اھتمام للفئة العمریة [

وعند الفئة العمریة .  % 0.7أما المھتمین منھم بالبرامج االجتماعیة فكانت نسبنھم 

, دون االستماع   %2كان استماعھا األكثر للبرامج اإلخباریة بنسبة  60األكبر من 

ین ذ, فأفراد العینة الللبرامج االجتماعیة . وحسب المستوى الدراسي ألفراد العینة 



    

, كما أنھا تستمع  %16.7معون للبرامج اإلخباریة بنسبة لھم المستوى الثانوي یست

ین لھم المستوى المتوسط فقد ذللبرامج االجتماعیة , أما أفراد العینة ال  %12بنسبة 

, ثم للبرامج اإلخباریة , ثم    %5.3كان أكبر استماع لھا للبرامج الثقافیة وبنسبة 

ین لھم المستوى االبتدائي ذة ال, وعند أفراد العین  %2.7للبرامج االجتماعیة بـ 

لكل من البرنامج اإلخباریة والثقافیة , ثم   %4.7كانت أكبر نسب االستماع بـ 

وي المستوى الجامعي نجد أن أكبر ذوعند  ,  %4البرامج االجتماعیة بنسبة 

, ثم البرامج اإلخباریة والترفیھیة , وكان   %4استماع كان للبرامج الثقافیة بنسبة 

وعند فئة األمیین فإن االستماع بالدرجة  . %2اع للبرامج االجتماعیة بـ االستم

, والبرامج   %2, ثم للبرامج الثقافیة بنسبة   %4األولى للبرامج اإلخباریة وبنسبة 

, وحسب اإلقامة فإن سكان مدینة الجلفة تستمع أوال   %0.7االجتماعیة بنسبة 

ة المستمعین للبرامج االجتماعیة ھي , ونسب %22.7للبرامج اإلخباریة و بنسبة 

, وسكان بلدیات والیة الجلفة كان استماعھم األول أیضا ھو للبرامج  15.3%

, و كان استماعھا  % 6, , ثم للبرامج الثقافیة بنسبة   %9.3اإلخباریة بنسبة 

, أما غیر القاطنین بالوالیة والذین جاءوا من   %4.7للبرامج االجتماعیة بنسبة 

, ثم  %2.7الوالیة , فكانت نسبة استماعھم األولى ھي للبرامج الثقافیة  بـ خارج 

 .  % 1.3البرامج االجتماعیة بنسبة 

وعن مدى االستماع للبرامج اإلذاعیة فأغلبیة أفراد العینة یستمعون للبرامج  - 2

منھم من یستمع لھا بصفة دائمة ومنھم من یستمع لھا , %  80بنسبة وذلك اإلذاعیة 

  57.3و .إناث  % 33.3من ھؤالء المستمعین ذكور, و  % 46.7 و .إال أحیانا 

وعن  سنة . 60و  50أعمارھم بین  % 27و  .سنة  40ال تتجاوز أعمارھم %

 2عزاب , و  % 24من المستمعین متزوجون , و  % 51.3 أوضاعھم العائلیة فـ

ما بین ثانوي  %  51.3منھم  مستواھم التعلیمي أرامل . و%  2.3قون , مطل %

 وجامعي .

من البرامج اإلذاعیة خالل %  8.02البرامج االجتماعیة التي وجدنا أن نسبتھا فقط  - 3

دقیقة ,  55برامج كلھا أسبوعیة , مدة كل برنامج منھا  8أسبوع , ھي مقسمة على 

موزعة على كل أیام األسبوع , ماعدا یوم  دقیقة , 60إال برنامج واحد فمدتھ 

اع ذبرامج ت 4الجمعة . تتوزع بالتساوي بین الفترة الصباحیة والفترة المسائیة , أي 

أن اع في الفترة المسائیة خالل أسبوع . مع أننا نجد ذت 4في الفترة الصباحیة و

ور أو اإلناث , , سواء عند الذكأفراد العینة یستمعون لإلذاعة أكثر في فترة المساء 

التي تمیل إلى  60وكذلك عند الفئات العمریة المختلفة إال الفئة العمریة لألكبر من 

لك لعدم ارتباطھم بعمل . و حسب الحاالت ذاالستماع في الفترة الصباحیة , ویعود 

العائلیة فالمتزوجون ھم فقط من یفضلون الفترة المسائیة ,  و حسب المستوى 

 تالف في تفضیل الفترات .التعلیمي فھناك اخ



    

وعن مدى تناسب أوقات بث البرامج مع أوقات استماع المتتبعین للبرامج فنجد أن  - 4

ھي  % 37.3من المستمعین ھي مناسبة , وعند  % 38.7أوقات البث عند نسبة 

, وغیر مناسبة % 23.3غیر مناسبة . فنجد مثال عند الذكور أنھا مناسبة بنسبة 

أغلب الفئات العمریة ھي مناسبة . و تتقارب حسب , وعند  % 20.7بنسبة 

الحاالت العائلیة وعند المستویات التعلیمیة المختلفة , وتلبیة رغبات كل المستمعین 

في ذلك أمر مستحیل , وقد الحظنا أن إذاعة الجلفة عملت على توزیع البرامج على 

 .  المختلفة األیام والفترات لتلبیة الرغبات

 %  62.7من المستمعین مدة استماعھم تزید عن ساعتین, و%  69.3و نالحظ أن  - 5

یستمعون للبرامج االجتماعیة دائما . وكل من مدة االستماع و نسبة المستمعین 

للبرامج االجتماعیة ھي نسب كبیرة تشجع على العمل أكثر في االتجاه االجتماعي , 

نسبة األولى ألفضل لتحقیق أھداف اجتماعیة تنمویة لخدمة المجتمع . ونجد أن ال

وھو  % 19.3كانت لبرنامج ( من القلب) بنسبة  التي تبث البرامج االجتماعیة

برنامج تفاعلي یقدمھ متعاون ھو رجل اجتماعي دیني , ویعتمد على القالب 

اإلذاعي المتمثل في الحدیث المباشر , وھو یعالج القضایا االجتماعیة , من خالل 

ھم المقدم وغیره من المتصلین اسی, و ر اجتماعیةلقضایا و ظواھ طرح المتصلین

في البحث عن أنجع الحلول لھذه المشاكل والقضایا وأغلب مستمعیھ من اإلناث 

حیث  40سنة و  13, والفئة العمریة التي تتراوح أعمارھم بین  % 10بنسبة 

. ونجد أن أغلب الذكور یستمعون  % 16, والمتزوجون بنسبة   %10.7نسبتھم 

أكبر لبرنامج (حبل الوصال) وھذا البرنامج یتمتع بكل خصائص البرنامج  بدرجة

األول إال أنھ یركز على قضیة محددة من منطلق تربوي . لكن حسب المستوى 

 9.3فاالستماع األكبر كان لبرنامج (دبر علیا) ألصحاب المستوى الثانوي بنسبة 

إعالمیة دائمة بإذاعة  , وھو برنامج تفاعلي ككل البرامج االجتماعیة تقدمھ %

, وھو برنامج ال یعتمد على قالب إذاعي معین , و  الجلفة ھي بن عطاهللا سامیة

تطرح فیھ مشاكل وقضایا المستمعین االجتماعیة من خالل الھاتف , ویساھم 

 المستمعون في تقدیم الحلول لھم  بنفس الطریقة .  

ي إذاعة الجلفة الجھویة , أن االجتماعیة ف مشكالتنالحظ في نتائج التحلیل عن ال - 6

, و الثانیة ھي البطالة  % 30.11ة الطالق جاءت تكراراتھا ھي األكثر بنسبة مشكل

في المرتبة الرابعة ,  % 8.52, وكانت نسبة تكرارات األمیة   %22.16بنسبة 

من تكرارات  % 60.79االجتماعیة الثالثة السالفة الذكر  مشكالتوتمثل نسبة ال

االجتماعیة التي تم التطرق إلیھا في البرامج االجتماعیة بإذاعة الجلفة  مشكالتال

حیث أن أكثر التكرارات للطالق كانت في برنامج  خالل فترة الدراسة و التحلیل ,

, وثالثا في  % 12.1, ثم في برنامج (دبر علیا) بنسبة  % 25.2(من القلب) بنسبة 

البطالة فكان لھا أكبر عدد من  ةمشكل. أما  % 4.7برنامج (دلوني) بنسبة 



    

 6.5, ثم برنامج (حیاتنا أمل) بنسبة  % 12.1التكرارات قي برنامج (شباب) بنسبة 

, وعن األمیة فإن أكبر عدد من  % 5.6, ثم في برنامج (دلوني) بنسبة  %

, ثم في برنامج  % 3.7تكرارات األمیة كانت في برنامج (حیاتنا أمل) بنسبة 

, ثم في برنامجي (دبر علیا) و(حبل الوصال) بنسبة  % 2.8نسبة (ألطاف دافئة) ب

من أفراد العینة أن الطالق ھو أخطر   %52.7و اعتبر  في كل برنامج . % 1.9

االجتماعیة على األسرة والمجتمع , وتأتي البطالة في المرتبة الثانیة  مشكالتال

,  % 39.3بنسبة  كانة الطالق مشكلین یفضلون معالجة ذوال ,  %19.30بنسبة 

وعند فئة المتزوجین من أفراد العینة  %  24.7للذكور, و 14.7منھا لإلناث نسبة 

 21.3] أكثر بنسبة 40 -31, وحسب العمر ھي عند الفئة العمریة [ % 38بنسبة 

, وحسب المستوى التعلیمي ھي بنسبة أكبر عند أصحاب المستوى الثانوي بـ  %

منھم أن البرامج االجتماعیة في إذاعة الجلفة  % 51.3و كذلك اعتبر ,  % 18.7

یعتبرون البرامج   %33.3االجتماعیة إلى حد ما , بینما  مشكالتتھتم بال

یعتبرونھا غیر   %12االجتماعیة , في حین أن  مشكالتاالجتماعیة مھتمة بال

 .مھتمة

االجتماعیة وخاصة الطالق تصطحب  مشكالتوحسب البرامج االجتماعیة فإن ال - 7

ثناء معالجتھا  بإرشادات ونصائح للحفاظ على األسرة ولكن أغلبھا كان بإیجاز أ

 52.5ا الشكل قد بلغ نسبة ذوفي عبارات محدودة ومكررة دائما , حیث وجدنا أن ھ

 مشكالتمن أفراد العینة أن المدة التي تطرح من خاللھا ال % 66, ویعتبر  %

 % 30.7, ونجد منھم  إناث % 30ذكور, و   % 36االجتماعیة غیر كافیة , منھم 

مستواھم  % 33.3متزوجون , و  % 44] , و 40 – 31من الفئة العمریة [

 التعلیمي ثانوي .

إذاعة الجلفة تستعمل في برامجھا االجتماعیة  اللغة المزیج بین العربیة الفصحى  - 8

غة مفھومة , یعتبرون الل % 60وحسب أفراد العینة فأن  , % 82.5والعامیة بنسبة 

یعتبرونھا مفھومة إلى حد ما  % 8.7یعتبرونھا مفھومة جدا , في حین  % 30.7و

مما یبین أن اللغة المستعملة مقبولة وال تسبب أي عائق من عوائق الفھم  ,

واالتصال بین المتصل والمستقبل . ال حسب الجنس و ال المستوى التعلیمي , وال 

 العمر وال الحالة العائلیة . 

اعة الجلفة تعتمد على ثالثة قوالب فقط , والقالب األول ھو الحدیث اإلذاعي إذ - 9

, والقالب الثالث ھو الحوار  % 29.0, ثم المناقشة اإلذاعیة بنسبة  % 35.5بنسبة 

, وھناك برامج ال تعتمد على أي قالب محدد بل تعتمد %  18.7اإلذاعي بنسبة 

, و  % 16.8تف , وكانت نسبة ذلك على االتصال التفاعلي مع المستمعین بالھا

وقد والتحقیق اإلذاعي ,  یالحظ عدم وجود بعض القوالب نھائیا كالدرامة اإلذاعیة

, ثم متوسط  % 39جاء رأي أفراد العینة و تقییمھا لھذه القوالب  بالمقبول بنسبة 



    

 والكثیر من المستمعین ال یقیم , % 18, أما بجید فقد كانت بنسبة  % 30.7بنسبة 

, وعند  % 20.7الشكل بل ھو یقیم البرنامج . حیث  أعتبره الذكور مقبول بنسبة 

 31[, وحسب العمر ھو مقبول عن الفئة العمریة   %18.7اإلناث ھو مقبول بنسبة 

عند فئة  % 27.3بنسبة وحسب الحالة العائلیة فھو مقبول  , % 17.3] بنسبة 40 –

عند أصحاب  % 21.3بمقبول بنسبة المتزوجین , وحسب المستوى التعلیمي فھو 

 المستوى الثانوي .

االجتماعیة تم طرحھا بدون استضافة أي  مشكالتنجد أن أغلب ال -10

االجتماعیة یتم بحدیث  مشكالت, وكانت مناقشة ال % 52.34شخصیات بنسبة 

وعن رأي ین من المستمعین بالھاتف , المقدم أو باالتصال التفاعلي بین المتصل

 مشكالتأفراد العینة في أفضل الشخصیات التي یفضل استضافتھا لعالج ال

 33.3أن الشخصیات الدینیة ھي األفضل , بینما عبر  % 39.3االجتماعیة , عبر 

الشخصیات الدینیة ھي األفضل , , و حسب الجنس فإن  للشخصیات الثقافیة %

 – 21العمریة [وكذلك حسب الفئات العمریة إال الفئة  اإلناث ,سواء عند الذكور أو 

أن ] فنجد 60 – 51[وعند الفئة  ] فنجد أن الشخصیات الثقافیة ھي المفضلة30

وفي جمیع الوضعیات العائلیة تعبر الشخصیات  ھي األفضل. الشخصیات السیاسیة

خصیات . وحسب المستوى الدراسي فالش % 39.3الدینیة ھي األفضل بنسبة 

المفضلة أیضا ھي الشخصیات الدینیة إال عند أصحاب المستوى االبتدائي بنسبة 

6.7 % . 

في إذاعة الجلفة وجدنا نسبة تكرار الطالق في البرامج االجتماعیة من  -11

وكان   . % 30.11االجتماعیة األخرى كان بنسبة  مشكالتمجموع  تكرارات ال

, ثم برنامج (دبر علیا) بنسبة  % 50.94أكثرھا في برنامج (من القلب) بنسبة 

الطالق فأن اللغة السائدة  مشكلةأما عن اللغة المستعملة أثناء معالجة  , % 24.53

, أما الفصحى فتستعمل  % 58.49ھي مزیج بین الفصحى والعامیة وكان  بنسبة 

وعن القوالب اإلذاعیة المستخدمة  . % 3.77, والعامیة بنسبة  % 37.73بنسبة 

ھو الحدیث  القالب اإلذاعي األغلبقد كان ف,  المشكالت الثالث في معالجة 

, والمناقشة  % 15.09, ثم الحوار اإلذاعي بنسبة  % 56.60اإلذاعي بنسبة 

وعن الشخصیات  ,%  24.53, و كان بدون قالب بنسبة   % 3.77اإلذاعیة بنسبة 

, , فقد اختلفت من مشكلة ألخرى  المشكالتالمستضافة للمساھمة في معالجة 

الطالق في إذاعة الجلفة تمت في البرامج المحللة  مشكلةفأغلب المعالجة اإلعالمیة ل

, وأما الشخصیات المستضافة فمنھم  % 81.13دون استضافة أي أشخاص وبنسبة 

,  % 5.66وشخصیات غیر معروفة بنسبة ,  % 9.43شخصیات دینیة بنسبة 

 . %3.77وشخصیات ثقافیة بنسبة 

  



    

  خالصة الفصل
  

لإلجابة عن اإلشكالیة التي تستفھم عن عادات االستماع عند فئات المستمعین            

واحتیاجاتھم االجتماعیة من اإلذاعة , و عن مدى اھتمام اإلذاعة بتلبیة ذلك , نجد أن إذاعة 

الجلفة قد وزعت برامجھا توزیعا متناسقا حسب الفترات وعلى أیام األسبوع , وتنوعت 

البرامج اإلخباریة أكبر نسبة وكان ذلك منطقي بالنظر لرغبات ھذه البرامج حیث احتلت 

فقط   % 8.02المستمعین حسب عینة الدراسة , و كانت نسبة البرامج االجتماعیة قلیلة بـ 

وھي ال تلب حاجیات و رغبات فئات المستمعین , في حین أن البرامج الترفیھیة الغنائیة قد 

حاجات و رغبات فئات المستمعین للبرامج طغت على البرامج اإلذاعیة . ونجد أن 

االجتماعیة أكبر مما ھو معروض بكثیر . ورغم أن توزیع البرامج االجتماعیة كان 

متجانسا بین الفترات وعلى أیام األسبوع الستھداف كل فئات الجمھور , فقد كانت ھذه 

لبرامج البرامج كلھا أسبوعیة وعددھا قلیل ال یكف لتلبیة حاجات المستمعین من ا

االجتماعیة وحاجات المستمعین من  مشكالتاالجتماعیة .  وعن اھتمام إذاعة الجلفة بال

االجتماعیة منبعھ اھتمام المستمعین ,  مشكالتذلك , فقد كان اھتمام إذاعة الجلفة بمعالجة ال

االجتماعیة  مشكالتحیث أن االتصاالت الھاتفیة خالل الحصص االجتماعیة المعنیة بال

من تساؤالت المستمعین المتصلین , وكان حجم  مشكالتفي اھتمامھا ومعالجتھا للتنطلق 

 مشكالتة في اإلذاعة نابع من حجم اھتمامات المتصلین لطرح انشغاالتھم حول المشكلكل 

أو المساھمة في النقاش حولھا , وقد تبین من خالل استجواب عینة المستمعین في 

أھم ة الطالق مشكللنسبة األعلى من العینة اعتبرت االستبیان ما یدعم ذلك , حیث أن ا

المعالجة لخطورتھا على الطرح واألولى التي تستحق , وھي االجتماعیة  مشكالتال

على أن الطالق ھو أخطر % 52.7المجتمع وتھدیدھا للتماسك االجتماعي , حیث عبر 

یعد اللبنة  كیانئما , على المجتمع  ألن الطالق ھو انھیار لكیان اجتماعي كان قا مشكالتال

بناء المجتمع , وإذا تكاثر تھدم اللبنات و ازدادت ھشاشتھا فال شك أن ذلك في األساسیة 

, خاصة مع تزاید معاول الھدم النابعة عن وسائل  یوحي بھشاشة المجتمع واحتمال انھیاره

ذا لم نواجھ العولمة , التي تعد من أخطر وسائل العولمة على األسرة والمجتمع , وإإعالم 

فلح , حیث عبرت نسبة كبیرة من العینة على أن لإلعالم نالحدید بالحدید فالشك أننا لن 

االجتماعیة , حیث أن الفكرة التي یحملھا المستمعین  مشكالتال في معالجة كبیر ومھمدور 

االجتماعیة فكرة ایجابیة توحي بإیمان المستمعین  لمشكالتعن دور اإلعالم في معالجة ا

قدرة اإلعالم الكبیرة , واإلیمان عامل مھم في تقبل التغییر اإلیجابي للسلوك الفردي الذي ب

ھو عملیة محوریة في التغیر االجتماعي , واهللا ال یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم , 

االجتماعیة إلى حد ما  مشكالتمن أفراد العینة على أن اإلذاعة تھتم بال % 51.3وقد عبر 

من التعبیر عن قدرة اإلذاعة وعدم الرضى عن البرمجة للحصص و البرامج  التي كنوع 

االجتماعیة  لعدة أسباب منھا قلة ھذه البرامج في العدد , وعن مدتھا غیر  مشكالتتعالج ال

الكافیة التي تجعل المعالجة ال تتعدى اإلیجاز في تقدیم النصح أو ما یعرف بالنصح الشحیح 



    

یتم معالجتھا بتقدیم نصائح  مشكالتمن ال % 52.5,  وقد وجدنا أن لعدم كفایة الوقت 

مع  جتماعیة ,لبرامج االالضیق لوقت الوإرشادات ولكن بإیجاز , ھذا اإلیجاز الذي فرضھ 

وقد  كثرة االتصاالت التي تعبر عن كثرة االنشغاالت وعن مدى االھتمام عند المستمعین .

االجتماعیة  مشكالتأن المدة التي تعالج من خاللھا ال % 66أكدت عینة المستمعین بنسبة 

ھي ( غیر كافیة) , حتى حسب رأي فئات العینة حسب الجنس وحسب العمر وحسب 

المستوى التعلیمي وكذلك حسب الوضعیة العائلیة فقد كان رأي معظمھم نفسھ بأنھا المدة 

ت المستمعین من معالجة االجتماعیة , أي أن تلبیة حاجیا مشكالتغیر كافیة لمعالجة ال

وعن اللغة المستخدمة  معظمھا مزیج بین  منبع االنشغال تتطلب وقت أطول . مشكالتال

الفصحى و العامیة الستقطاب كل الفئات االجتماعیة , وھي لغة عربیة سھلة تولدت من 

المدرسة والصحافة واإلذاعة , وھي لغة حسنة حیث یغلب علیھا األلفاظ العربیة السھلة 

ھي التي تستعمل من قبل المثقفین والسیاسیین في وقتنا الراھن , وقد أكد أفراد العینة و

المستجوبة حسب كل الفئات أن اللغة المستعملة في إذاعة الجلفة ھي لغة مفھومة , وذھب 

بعض الباحثین إلى أّن األسلوب الصحفّي اإلعالمي ینبغي أن یّتخذ شكًال سھال یقترب من 

، وعلى الصحافة ووسائل اإلعالم أن تقّدم األحداث الیومیة ببساطة  األسلوب الدارج

ووضوح وواقعیة ، مبتعدة عن االستعارات والكنایات والتشبیھات واأللفاظ الزائدة ، وعن 

كّل تعقید، حّتى یسھل على جمیع المتتبعین لوسائل اإلعالم فھم محتواھا و رسائلھا ، على 

افیة  إال أن اإلعالم إذا كان بالمستوى المطلوب ُلغًة وأداء ، الرغم من تفاوت مستویاتھم الثق

یصبح مدرسة لتعلیم اللغة , ذلك ألّنھ مع استمرار السماع یكتسب المستمع أو المتتبع 

النضج والفھم للغة الخطاب المستعملة ، فیبدأ اإلنسان في استخدام تلك اللغة في حاجاتھ و 

اإلعالم قادرة على تنمیة الملكة اللغویة عند المتلّقي ،  استعماالتھ  . وھذا یعني أّن وسائل

فبدال أّن تكون اللغة وسیلة فقط تخدم ھدف الرسالة اإلعالمیة ، تصبح الرسالة اإلعالمیة 

ووسائل اإلعالم وسائل تخدم اللغة العربیة السلیمة . ومستوى اللغة یعبر بشكل من األشكال 

ات , وكل إناء بما فیھ ینضح . واإلذاعة عن مستوى مستعملیھ من أشخاص أو مؤسس

المحلیة خاصة یمكنھا أن تعمم استعمال اللغة العربیة في المجتمع الذي تخاطبھ بعد تھذیب 

وعن  ، وصقل أسالیبھا، وجعلھا بسیطة واضحة ترتفع عن العامیة والدارجة. مفرداتھا

 مشكالتبرامج االجتماعیة و الالقوالب الفنیة اإلذاعیة المستعملة في إذاعة الجلفة لتقدیم ال

االجتماعیة فقد اقتصرت على الحدیث والحوار والمناقشات , فالحدیث اإلذاعي المصحوب 

بتفاعالت المستمعین واتصاالتھم الھاتفیة بالبرامج , كان ھو القالب األول في معالجة 

ة اإلذاعیة , وغاب من القوالب الفنی % 35.5االجتماعیة بإذاعة الجلفة بنسبة  مشكالتال

االجتماعیة  مشكالتالعدید كالدراما اإلذاعیة والتقاریر والمجلة اإلذاعیة , والتي تعطي لل

الدراما اإلذاعیة بشكل عام ما زالت في أذھان الكثیرین شكًال ترفیھیًا ال فبعدا حسیا , 

نیة قد ، ولكن الحقیقة ھي أن معظم الدراسات المیدا یتحقق من ورائھ إال التسلیة واإلمتاع

أكثر المواد اإلذاعیة جذبًا للجمھور ، وبالتالي فما الذي  الدراما و التمثیلیات ھيأثبتت أن 



    

و المشكالت یمنع من االستفادة من جماھیریة ھذا الشكل في عرض القضایا 

التحقیق اإلذاعي یمكن استخدامھ و  ، والموضوعات التي نرغب في إقناع الجمھور بھا

، فضًال عن أن  التي تحتوي على جوانب مختلفة وآراء متعددة تمشكالبنجاح في طرح ال

المجلة اإلذاعیة شكل إذاعي یسمح باستخدام ة , وإیقاع ھذا الشكل یتمیز بالسرعة والحیوی

وكان رأي العینة  في الشكل اإلذاعي أنھ مقبول , مع  ، كافة القوالب اإلذاعیة األخرى

د العینة ال یعرفون شیئا عن القوالب الفنیة اإلذاعیة األخذ في االعتبار أن أغلب أو جل أفرا

وأنواعھا , إنما حكمھم كان حكما على البرامج عموما . كما أن اإلذاعة لم تعتمد كثیرا على 

استضافة شخصیات حیث كانت البرامج خالیة من الضیوف بنسبة كبیرة و قدر ذلك في 

ضافون تنوعت صفاتھم منھم , واألشخاص المست  % 81.13مناقشة قضیة الطالق بـ 

  الشخصیات الدینیة وھي المرغوب فیھا من أفراد العینة لمناقشة القضایا االجتماعیة .

 مشكالتأھمیة نسبیة في إذاعة الجلفة عن غیرھا من ال والبطالة الطالق مشكلةوقد كان ل

في  الطالق  كانت نسبة تكرارف , أما مشكلة األمیة فكان االھتمام بھا أقل , االجتماعیة

ت المستمعین , حیث أن جااح  متوافق مع, و ذلك %  30.11 تقاربالبرامج االجتماعیة 

 مشكالتالمستمعین من خالل تفاعلھم واتصالھم الھاتفي باإلذاعة ھم الذین یطرحون ال

 حجممشكالت  , وبھم یزداد ذین یحددون الللمناقشة , فالمستمعین ھم االالستفسار أو 

من الطبیعي أن نجد حجم  الطالق من خالل تحلیل المضمون یتوافق مع و,  االھتمام بھا

ة . واإلذاعة تؤثر وتتأثر من خالل البرامج التفاعلیة مشكله الذحجم االھتمام عند العینة بھ

  التي تعتمد علیھا كثیرا .  

عربیة ھي لغة  المشكالت االجتماعیةو اللغة المستعملة في إذاعة الجلفة لمناقشة ومعالجة 

مزیج بین الفصحى والعامیة , وإن كان یغلب علیھا ما یعرف بفصحى العصر التي 

   یستعملھا كثیر من اإلعالمیین في وسائل اإلعالم  خاصة في نشرات األخبار .

جزء من حصص وبرامج تستعمل نفس اللغة  وھ طرح المشكالت االجتماعیة في البرامجو

الطالق كما  ةلمشكطرح كانت اللغة التي اصطحبت  ونفس القوالب الفنیة اإلذاعیة , حیث

اللغة السائدة في إذاعة الجلفة أثناء معالجة وكانت   , % 58.49أسلفنا ھي مزیج بنسبة 

ویھدف ذلك ,  % 64.10ھي مزیج بین الفصحى والعامیة وكان ذلك بنسبة  بطالةة المشكل

إلى استھداف كل الفئات بلغة بسیطة یتخللھا ألفاظ عامیة إلیضاح المفھوم لفئة معینة , أما 

, حیث تبین أن  وال یختلف األمر مع مشكلة األمیة , %  25.64الفصحى فتستعمل بنسبة 

, أما الفصحى فتستعمل بنسبة  % 66.67مزیج الفصحى والعامیة كان  بنسبة استعمال 

قالب الحدیث اإلذاعي في معالجة مشكلة الطالق أما القوالب فقد تغلب علیھا ,  % 33.33

القالب , وكان على بعض القوالب بطالة فكان االعتماد ال أما في مشكلة  , % 56.60بنسبة 

اإلذاعي بنسبة  حوارالقالب , ثم  % 56.60بنسبة  مناقشة اإلذاعیة اإلذاعي األغلب ھو ال

ھي الشخصیات لمناقشة مشكلة الطالق , وكانت أكثر الشخصیات استضافة  % 23.08

كانت البرامج و الحصص التي تتناول قضیة   % 81.13, وبنسبة   % 9.43الدینیة بنسبة 



    

الطالق تتم بدون استضافة أي شخصیة حیث تعتمد على االتصال التفاعلي بالھاتف وعلى 

اإلذاعي األكثر استعماال من بین القوالب ال یعتمد ة , فقالب الحدیث مشكلالمذیع لمناقشة ال

على االستضافة , والقوالب التي تعتمد على استضافة شخصیات كالحوار والنقاش ھي 

في الغالب تتم فقد كانت في إذاعة الجلفة   بطالةال , وفي أثناء طرح معالجة مشكلةقلیلة 

السائد ھو المناقشة اإلذاعیة  غیر معروفین , حیث أن القالب اإلذاعيباستضافة  أشخاص 

التي تعتمد على استضافة عدة شخصیات مختلفة , وكانت نسبة ھذه الشخصیات المختلفة 

, ثم الشخصیات التقنیة العاملة في  % 23.08ثم الشخصیات الدینیة بنسبة ,  % 38.46

في   میةة األمشكلأغلب المعالجة اإلعالمیة ل, و % 17.95حقل التشغیل ودوائره بنسبة 

, وأما  % 33.33بنسبة كان ذلك  و شخصیاتتتم بدون استضافة أي كانت إذاعة الجلفة  

, وشخصیات غیر  % 20.00الشخصیات المستضافة فمنھم شخصیات دینیة بنسبة 

  ,  %13.33, وشخصیات ثقافیة بنسبة  % 26.67معروفة بنسبة 

 % 60.79الثالثة المتمثلة في الطالق واألمیة والبطالة تمثل نسبة  مشكالت االجتماعیةالف

معالجتھا في البرامج االجتماعیة طرحھا و االجتماعیة التي تم  مشكالتمن تكرارات ال

, حیث  من خالل العینة المستعملة خالل فترة الدراسة و التحلیلالمحلیة بإذاعة الجلفة 

 22.16البطالة بنسبة  مشكلة, ثم  % 30.11ة الطالق المرتبة األولى بنسبة مشكلاحتلت 

 8إال أن حجم البرامج االجتماعیة ال یمثل إال حوالي ,  % 08.52, وكانت نسبة األمیة  %

  , وھو حجم ال یدل على االھتمام الكافي بالمشكالت االجتماعیة . %

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

   الخاتمة
في المجتمعات التي ال  المحلیة  خاصة وظیفة اجتماعیة ھامة اإلذاعاتو  لإلذاعة          

یخلو أي مجتمع منھا من قضایا و مشكالت اجتماعیة صاحبت التغیر االجتماعي , ومن 

تماعیة لإلذاعة المتعلقة بالمشكالت خالل ھذا البحث الذي بحث في الوظیفة االج

خاصة , وھو بحث یبحث في عالقة اإلذاعة  والبطالة واألمیة الطالق االجتماعیة عامة و

المحلیة بالمجتمع واھتماماتھ االجتماعیة , وقد تبین أن عالقة المجتمع باإلذاعة عالقة 

فاالھتمام  وطیدة لم تقلل منھا الوسائل اإلعالمیة األخرى كالتلفزیون و الفضائیات ,

اعیة ھو اھتمام بالمجتمع , وتلبیة لحاجة من أھم حاجیاتھ , و التي تخفف االجتم بالمشكالت

  عنھ ما یقلقھ ویزعجھ من وجود و تنامي ما یتسبب في التفكك االجتماعي .

 جتماعیة , و تقوم بمعالجة المشكالتو اإلذاعة المحلیة بالجلفة  لھا اھتماماتھا اال          

و من حیث التنوع في , یبقى قلیال من حیث الحجم  االجتماعیة , إال أن ھذا االھتمام

, وعدم التركیز على قضیة معینة  . و  الفنیة اإلذاعیة لمعالجة المشكالت  استعمال القوالب

أثناء البحث قمنا بصیاغة بعض المقترحات من خالل المالحظة التي ركزنا فیھا على 

  البرامج اإلذاعیة في إذاعة الجلفة  .

  

   صیات التو -       

 وخاصة مشكلة األمیة االجتماعیة المزید من االھتمام , مشكالتإعطاء ال .1

 ووضعھا كأولویة ضمن األولویات اإلذاعیة .

االجتماعیة المختلفة وخاصة  مشكالتامج أكثر تعمقًا في تناول النحتاج إلى بر .2

 الطالق والبطالة واألمیة .

االجتماعیة التي  مشكالتالعن الواقع ، وتتناول كل  أن تكون أكثر تعبیرًا .3

 . , بمزید من االھتمام والجدیة یعاني منھا المجتمع 

العمل اإلذاعي في إعداد البرامج الجیدة  راالستعانة بالبحوث العلمیة لتطوی .4

التي تلبي رغبات الجمھور ، كما یتیح معرفة أثر البرامج من خالل ردود فعل 

الجمھور ورجع الصدى إزاء ما تقدمھ من مواد وبرامج فرصة كبیرة لمعرفة 

  السلبیات وتقییم أداء اإلذاعة .

 ایا والمشكالت جتماعیة التي تعالج بعمق القضاإلكثار من البرامج اال .5

االجتماعیة المستمدة من الواقع , و تساھم في فتح روابط اتصالیة تنمي الروح 

 االجتماعیة بین أفراد المجتمع.

 .العمل على إیجاد  إطارات متخصصة في إعداد البرامج االجتماعیة .6

الحرص على أن تكون بعض البرامج االجتماعیة یومیة من حیث الدوریة  .7

 ماعیة في اإلذاعة ھي  أسبوعیة .فكل البرامج االجت



    

زیادة المدة الزمنیة للبرامج االجتماعیة حتى یستطیع المستمع المشاركة  .8

 . االجتماعیة بعمق یلبي حاجیاتھ  و المشكالت  والتفاعل مع القضایا

مراعاة األوقات والمدة المناسبة لتقدیمھا , بما یستجیب مع رغبات أغلب  .9

 , و أوقات االستماع المفضلة لدیھم .   الفئات االجتماعیة للمستمعین

عیة , ومنھا الدراما اإلذاتنویع استخدامھا استعمال القوالب الفنیة المتعددة و  .10

وعدم االكتفاء االجتماعیة و معالجتھا ,  مشكالت, و التحقیقات في طرح ال

 ببعض القوالب فقط .

ط الحلول بما إثراء البرامج االجتماعیة بالقیم االجتماعیة السلیمة , ورب .11

 شرعھ الدین , حتى یتحقق التماسك االجتماعي . 

اجتماعیة واحدة في كل حصة  , وتحدید  إدراج برنامج یركز على  مشكلة .12

 حجمھاا بإعداد تحقیق صحفي یبرزھا , ویبر مسبقأو المشكلة القضیة 

 لمجتمع .وخطورتھا على ا

ني اإلذاعة بإدراج األغااالبتعاد عن سیاسة إمالء الفراغ التي تعتمدھا  .13

المطولة أو المنوعة عند وجود فراغ بسبب غیاب المذیع أو قلة التحضیر 

, واستغالل ھذه األوقات في إعادة البرامج التي یستفید منھا المجتمع   واإلعداد 

  ففي اإلعادة إفادة . وإعادة البرامج المفیدة , 

درجة مشاركتھم في تحسین مستوى أداء استقبال أسئلة الجمھور وتفعیل  .14

 . البرنامج

فتح خطوط ھاتفیة أخرى , فقد الحظنا الكثیر من المتصلین ھاتفیا باإلذاعة  .15

یشتكون من صعوبة االتصال , و الذي یزید في ھذه الصعوبة وجود خط ھاتفي 

 یتجاوز سكانھا ملیون نسمة .  واحد فقط في إذاعة  لوالیة

الشارع , وعدم االكتفاء إسھام المتلقین في النقاشات وسماع آراء  .16

 باالتصاالت الھاتفیة .

عدم االكتفاء باالتصال الھاتفي لمعرفة أراء الجمھور في بعض القضایا  .17

االجتماعیة , بل یفضل أیضا النزول إلى الشارع لمعرفة مزید من والمشكالت 

 اآلراء لتعزیز التواصل الذي یكسب جمھور أكبر .

وھي لغة عربیة , حسنھا المستمعین استتعزیز لغة الخطاب باللغة التي  .18

 تتناسب مع كل الفئات االجتماعیة .سلیمة ,   

االجتماعیة ,  مشكالتالتي تسھم في إیجاد حلول لل استضافة الشخصیات .19

, وتنمي السلوك  تكالمن اآلثار السلبیة للقضایا والمشوتعزز القیم التي تخفف 

ویخفف من آثار البطالة على واألمیة ,  االیجابي الذي یخفف من ظاھرة الطالق

 . المجتمع



    

االھتمام باستضافة الشخصیات ذات المصداقیة في المجتمع , وتنویعھا  .20

 وتكثیفھا في البرامج االجتماعیة .

یوصي ھذا البحث بإجراء بحوث أخرى في مجال المعالجة اإلعالمیة  .21

في  التي یتسبب تزایدھاواألمیة   و البطالةالطالق االجتماعیة ك لمشكالتل

عرقلة  التنمیة االجتماعیة . بحوث یمكن أن یتحقق من خاللھا نتائج مفیدة على 

 المرسل والمستقبل .

االلتزام بالمواعید المرسومة لبث البرامج ، مما یعزز ثقة المستمعین  .22

وإقبالھم علیھا ، فال ینصرفون لغیرھا . وتفادي التغییر في أوقات برامج 

ضیوف كضیوف المھرجانات الثقافیة التي تنظم ینتظرھا المستمعون الستقبال 

 مشكالتمن والیات , أو لعدم حضور ماھو مقرر من المستضافین لمناقشة 

, وخاصة في البرامج االجتماعیة التي ینتظر منھا من المستمعین  یترقبھا كثیر

 تاالنشغاال التي تشبع حاجاتھم حول بعضبعض المستمعین بعض التفاصیل 

 .   عن تفاسیر  التي یبحثون لھا
  

و نؤكد في النھایة على أھمیة الوظیفة االجتماعیة , و أن قیام اإلذاعة المحلیة بصفتھا بناء 
اجتماعي مھم بھذه الوظیفة ومساھمتھا في التنمیة االجتماعیة , و یتطلب االستمراریة 
والجدیة , مع التنویع و التغییر في  الخطط واالستراتجیات , واالعتماد على الدراسات و 

  ت المیدانیة  .   التحقیقا
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  جداول الشبكة اإلذاعیة
  الشبكة البرامجیة العادیة (المعتمدة) في إذاعة الجلفة 

2010-2011
  السبت  الجمعة  الخمیس  األربعاء  الثالثاء  االثنین  األحد  الساعة

  السالم الوطني + القرآن الكریم  06.40

  حدیث الصباح  06.47

  الوطنیة والدولیة (القناة األولى)النشرة   07.00

  صباح الخیر یا الجلفة  07.15

  الموجز + ق ص    الموجز + قراءة في الصحف  08.00

  أركان الصباح + ضیف على الھواء  08.20

  موجز محلي  09.00
  الجلفة في أسبوع

  موجز محلي

  الرؤى الطیبة  یجیبالشرع   أوراق متناثرة  حبل الوصال   في رواق القانون  ألطاف دافئة  09.05

  موجز محلي  10.00
  الحدیقة الساحرة

  موجز محلي

  براءة وبراعة  سیدتي  عالجك معنا  رادیو كود  الوسط المفتوح  النقاش الریاضي  10.05

  موجز محلي  11.00
ورتل القرآن 

  ترتیال

  موجز محلي

11.05  
  الناس بالناس  التنمیةملفات   دلوني  في رحاب الجامعة  نوافذ على التكوین  میر على الخط

12.00  

  عناوین النشرة المحلیة  12.00
  حدیث الجمعة

  عناوین النشرة م

  فترة منوعة  ملفات التنمیة  حي في یوم  فرصة عمل  حدیث االثنین  میر على الخط  12.05

  النشرة المحلیة األولى  12.30
النشرة الوطنیة 

  )1والدولیة (ق
النشرة المحلیة 

  األولى

  النشرة الوطنیة والدولیة (القناة األولى)  13.00
ابتھاالت دینیة + 

  سورة الكھف
النشرة الوطنیة 

  )1والدولیة (ق

13.30  
فترة تنشیطیة 

  منوعة
فترة تنشیطیة  

  منوعة
  القنطاس  مكارم األخالق  فترة غنائیة  م

نقل شعائر صالة 
  )1الجمعة (ق

  فترة غنائیة م

  موجز محلي  14.00
  روح وریحان

  موجز محلي

 DJألفا   طربـیات  خیرات السھوب  سباق التفوق  معابر المآثر  صحتك من ذھب  14.05

روح وریحان +   موجز محلي  15.00
  ابتھاالت

  موجز محلي

  المساء الریاضي  شباب  موزون وملحون  بیداغوجیا  دبر علیا  حیاتنا أمل  15.05

سؤال ومعلومة   النشرة المحلیة الثانیة  16.00
  ریاضیة

  المساء الریاضي
 ESمعجم اللغات   قد أفلح المؤمنون ENمعجم اللغات   مذكرة حیاة  أھال وسھال  16.30

  النشرة الجھویة ( القناة األولى)  17.00

 FRمعجم اللغات   في ظالل القرآن  أھال وسھال  أھال وسھال  أھال وسھال  أھال وسھال  أعالمنا  17.20

  من القائل    تصویبات لغویة  وقفات تربویة  صفحات  القلبمن   أنا والمستمع  كالم وأنغام  18.00

  فترة منوعة  19.00

  النشرة الوطنیة والدولیة (القناة األولى)  19.30

  القرآن الكریم + السالم الوطني + نھایة اإلرسال  20.00

صیدلي , إرشادات بیئیة , موالید , األجندة الثقافیة , القاموس  اٍألركان الیومیة : ضیف الصباح , حمایة المستھلك , أسعار السوق , صحتك في غذائك , إرشادات
  الریاضي , السالمة المروریة


