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 مقدمة: 
 

ٌشمل اختراع الرادٌو والتلفزٌون  الذي ٌشهد عالمنا المعاصر الكثٌر من التطور التكنولوجً

هذه الوسائل فً ،وكذا األقمار الصناعٌة و شبكات المعلومات الحدٌثة، وقد استخدمت 

االجتماعٌة والثقافٌة فً ظل التحوالت كان اإلعالم المحلً ٌضل عنصرا  ضغرامختلف األ

فعال فً حٌاة المجتمعات البشرٌة ،كما ٌشكل دورا بالغ األهمٌة فً إحداث التغٌر فً 

إذا كان اإلعالم المحلً هو السلوك و القٌم البالٌة أو التً ال تتماشى و تطلعات المجتمع ،و

مستهدف خدمة احتٌاجات سكانه و محقق تمع محلً معٌن ة مجافعالم الذي ٌعكس ثقذلك اإل

تفاعلهم و مشاكلهم وهو محدود النطاق أي ٌخص باهتمام  منطقة معٌنة فهو موجه لسكان 

هذه المنطقة دون سواها وٌعمل لخدمتها ووسائله تبث رسائلها فً مناطق معٌنة تمثل أي أنه 

 صل و   قةللبٌاته و هو بمثابة حو سجابٌاته ة عاكسة بما ٌحدث داخل المجتمع بإمرآ

 لة .ٌن المواطن و الجهات المسؤوب

حددة لذا فبقدر معٌن داخل بٌئة م فإن اإلعالم المحلً هو اإلعالم المرتبط باهتمامات جمهور

االجتماعٌة المركزي بالبٌئة المحلٌة بأنه ٌحقق رسالة فً معالجة المشاكل ارتباط اإلعالم ال

 صٌلها إلى السلطات المعنٌة .و إٌجاد الحلول و تو

وتعتبر اإلذاعة المحلٌة كما أوضحت بعض التجارب اإلعالمٌة فً كثٌر من الدول المتقدمة 

و حتى النامٌة من أكثر وسائل االتصال و اإلعالم المحلً قدرة على المشاركة فً عملٌة 

و تقدٌم الخدمات  التغٌر االجتماعً عموما و العمل على تلبٌة االحتٌاجات المحلٌة لألفراد

 تستطٌع أن تقدمها اإلذاعة المركزٌة . التً ال

ولعل نجاح بعض التجارب المحلٌة فً اإلعالم اإلذاعً الجواري ) المحلً ( أدت بأصحاب 

سبه من فً الجزائر إلى الوقوف عند أهمٌة اإلذاعة المحلٌة داخل منطقتها وما تك القرار

أدى إلى إجراء تعمٌم  ملٌات التنمٌة الشاملة وهذا ماسهام فً عٌستهان بها فً اإل أدوار ال

اإلذاعات المحلٌة على كل أرجاء الوطن حٌث أصبح لكل والٌة إذاعة محلٌة خاصة بها 

 .تسهر على خدمة األفراد المحلٌٌن و تحقٌق رغباتهم 

وجاء هذا البحث لٌسلط الضوء على إحدى هذه التجارب اإلذاعٌة المحلٌة فً الجزائر أال 

هً إذاعة مستغانم و محاولة تقٌٌمها من حٌث أدائها ألدوارها المنوطة بها فً سبٌل حل و و

معالجة المشاكل االجتماعٌة فمن خالل دراستنا أردنا أن نبٌن أهمٌة اإلذاعة المحلٌة فً 

معالجة المشاكل  واإلذاعة بحكم تواجدها فً مجتمع محلً تعرف جٌدا المشاكل التً ٌعانً 

المجتمع وتقدر على تشخٌصها لذلك فهً قادرة على إحداث التغٌرات جذرٌة من منها أفراد 

خاللها ما تقدمه من برامج اجتماعٌة قادرة على ترسٌخ السلوك الحسن ومحاولة إٌجاد 

الحلول للمشاكل التً ٌتخبط فٌها المجتمع  عن طرٌق هذه البرامج على الهواء مباشرة و 

حول المشاكل التً تحٌط بهم وعلٌه تمحور بحثنا حول ئهم طرح المواطنٌن انشغاالتهم و آرا



 مقدمة: 
 

شكالٌة و طرح التساؤالت و جانب المنهجً الذي تضمن تحدٌد اإلالجوانب التالٌة أوال ال

الفرضٌات و أسباب اختٌار الموضوع ثم تطرقنا إلى أهداف الدراسة و أهمٌتها تحدٌد 

 ارة و الدراسات السابقة .مفاهٌم البحث و أدواته العٌنة و المقابلة و االستم

ذاعة المحلٌة واحتوى على ضمن فصلٌن الفصل األول خصصناه لإلالجانب النظري فت أما

 اإلذاعة و نشأة ومفهوم اإلذاعة المحلٌة فً الجزائر ، رنشأة وتطو خمسة عناصر وهً

 أهمٌة اإلذاعة المحلٌة ،وظائفها ،و خصائصها.

صائصها خالمشكلة االجتماعٌة ثم مفهومها ،أما الفصل الثانً فضم العناصر التالٌة :ماهٌة 

،أسبابها ،أمثلة عن المشاكل االجتماعٌة ،عالقة اإلذاعة بالمشاكل، وفٌما ٌخص الجانب 

مستغانم و تحلٌل االستمارة  "تعرٌف اإلذاعة المحلٌة  "الظهرة التطبٌقً فقد تناولنا فٌه 

 ائج التً توصل إلٌها البحثوعرض النت
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 ديد اإلشكالية :تح /1

واسع  عرؾ المجتمع الجزائري منذ نهاٌة الثمانٌنات وبداٌة التسعٌنات حركة كبٌرة وانتشار

تصال كما ونوعا ، بحٌث تعدد الصحؾ العمومٌة والخاصة وتوسع نطاق اال فً اإلعالم و

م كافة أنحاء القطر الجزائري وتخدالتؽطٌة لوسائل اإلعالم المرئٌة والمرئٌة المحلٌة على 

أن اإلذاعة المحلٌة تبث برامجها لمخاطبة مجتمع محدود العدد بمعنى  ٌا ،المجتمع محل

المواضٌع  خاطب كافة شرائح المجتمع لتناولهاٌعٌش فوق أرض محدودة ، كما أنها ت

قتصادٌة وؼٌرها ، فهً تتفاعل مع هذا المجتمع ، تأخذ والبرامج الثقافٌة واالجتماعٌة واال

منه وتؽطٌه وتقدم له الخدمات ، وقد تطرقنا فً بحثنا هذا إلى موضوع دور اإلذاعة المحلٌة 

 شكالٌة ا لتالٌة :جتماعٌة ، ومن هنا نطرح اإلفً معالجة المشاكل اال

 جتماعٌة ؟المحلٌة فً معالجة   المشاكل اال إلى أي مدى تساهم اإلذاعة

 / التساؤالت : 2

 طرحنا التساؤالت التالٌة : انطالقا من اإلشكالٌة السالفة الذكر

  جتماعٌة ؟عة المحلٌة فً معالجة المشاكل االهل تساهم اإلذا -

جتماعٌة من خالل تقدٌم طرح مشاكل اال و هل ساهمت اإلذاعة المحلٌة فً تبسٌط -

 برامجها ؟

 على المجتمع ؟ جتماعٌة وهل تؤثرما المقصود بالمشاكل اال -

 مدى تطرق اإلذاعة المحلٌة إلى المشاكل األسرٌة ؟ ما -

 هل تساعد اإلذاعة بصورة فعلٌة فً حل مشاكل سكان المنطقة ؟ -

 / الفرضيات : 3

 على سلوك المستمعٌن . هاما فً التأثٌر تؤدي اإلذاعة المحلٌة دورا -

 جتماعٌة تتضمن نصائح وإرشادات .ام اإلذاعة المحلٌة بالمواضٌع االاهتم -

 قضاٌا الٌومٌة . تزداد اهتمامات المستمعٌن باإلذاعة عندما تعالج  -
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 الموضوع :  ختيار/ أسباب ا4

 

سلبٌة ببعض  وما ٌخلفه من آثار ٌعود السبب األول إلى كون المجتمع المحلً الذي ٌحٌط بنا

 الفئات منه .

 .رؼبتنا بالعمل فً اإلذاعة المحلٌة  -

 دافع الفضول على كٌفٌة عمل الطاقم اإلذاعً . -

 معرفة كوالٌس عمال اإلذاعة . -

 على المستمعٌن . ةالبرامج اإلذاعٌة المحلٌ التعرؾ على تأثٌر -

 جتماعٌة .فً معالجة المشاكل االعة المحلٌة الذي تلعبه اإلذامعرفة الدور  -

 جتماعٌة التً تطرحها اإلذاعة المحلٌة .معرفة المشاكل اال -

   : /أهمية الدراسة 5

المذهل الذي تشهده وسائل اإلعالم المختلفة والمتعددة ولكل وسٌلة إعالمٌة  مع التطور 

أهم  لتً تعتبراإلذاعة المحلٌة ا ، نذكرخصائص وممٌزات تنفرد بها عن الوسائل األخرى 

وسائل اإلعالم الجماهٌرٌة نظرا للخصائص التً تتمتع بها ، وذلك قدرتها على مخاطبة 

لتكنولوجٌا الحدٌثة مثل : اختالؾ مستوٌاتهم وساعدها ظهور اكافة شرائح المجتمع ب

عة المحلٌة فً معالجة الهواتؾ النقالة من خالل خصائص حولنا معرفة دور مساهمة اإلذا

ومحاولة  جتماعٌة ،وذلك من خالل البرامج التً تقدمها والتقرب من المجتمعاالالمشاكل 

جتماعٌة من خالل وإرشادات وتقدٌم حلول مناسبة وتوعٌة وضع حد لهذه المشاكل اال

 على المجتمع المحلً . بمخاطر هذه المشاكل وأنها تؤثرالمجتمع 
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 أهداف الدراسة :

 البرامج .معرفة تعرض المجتمع لهذه  -

 جتماعٌة .عة المحلٌة ودورها فً المشاكل االإعطاء صورة عن اإلذا -

 الجهوٌة فً ترقٌة المجتمع المحلً .  ؽانمتمعرفة مساهمة إذاعة مس -

 جمع الحقائق عن اإلعالم المحلً فً المنطقة . -

 جتماعٌة .امج اإلذاعٌة لمعالجة المشاكل االتسلٌط الضوء على البر -

 المفاهيم :/ تحديد 6

  :الدورمفهوم  1.6

دار، ٌدور أي تحرك اتجاهات متعددة فً مكانة وكلمة الدور مستعارة  فعل منلغة :  2.6

حٌث أن الفرد ٌمثل  ، Nicheاستعملها بهذا معنى هو نٌش  ٌاة المسرح وأول مامن ح

مجموعة من السلوك على خشبه المسرح ، وكان التنظٌم مسرح حٌاة اختالؾ مراكزه 
1
 . 

صطالحً للدور فإنه ٌمكن القول أنه هناك أننا بصدد إعطاء مفهوم ا بمااصطالحا : 3.6

  من األبحاث تناولت مفهوم الدور وتوصل عدد من العلماء إلى إعطاء تعارٌؾد العدٌ

 ة كل حسب تخصصه واتجاهاته العلمٌة .متباٌن

لسٌاق مؤلؾ من مجموعة من األفعال جتماعً ، فالدور افإذا نظرنا من زاوٌة التفاعل اال

 جتماعً ، والمهم من وجهة نظر الجماعة كتسبة ٌؤدٌها شخص فً موقؾ تفاعل االم

مجموعة الخدمات والمهم من وجهة نظر الفرد هو الدافع وكٌؾ له أن ٌجد ماٌرضٌه من  هو

 خالل دوره
2
. 

وتحتوي مواقؾ معٌنة  ،وعة من النماذج المرتبطة بمكانة معٌنةممج والدور كذلك هو -

طرؾ المجتمع لكل فرد ٌشؽل هذه المكانة فهو ت  التمتع وقٌم وسلوكا ت محددة من 

الحركً للمركز بالحقوق وتحمل الواجبات التً ٌمنحها المركز، أي أن الدور هو الجانب
3
 . 

                                                           

  . 14، ص 2001، دار المعرفة الجامعٌة ، اإلسكندرٌة ،مصر ،  ،" علم االجتماع األمني ، األمن والمجتمع "عدلً عصمت  -1

 . 267، ص 1975هٌئة المصرٌة للكتاب ، ب ط ، ، ال  القاهرة ،" معجم العلوم االجتماعية "إبراهٌم مذكور وآخرون ،  -2

، دراسة فً اإلعالم واتجاهات الرأي العام ،ب ط ، " تصالوبناء اال الجماهيري جتماعاال علم" فٌاري  إسماعٌل ، -3

                                                                          .76 ، ص 1984المعارؾ اإلسكندرٌة ، مصر ، منشأة 
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 معالجة فً"   FM"  هو الوظٌفة التً تؤدٌها اإلذاعة المحلٌة لمستؽانم إجرائيا : - 4.6

جتماعٌة لدى المجتمع المحلً المتسؽانمً ، وهذا هو المقصود بالدور فً المشاكل اال

 مذكرتنا .

 مفهوم المجتمع المحلي : -2

ذات حدود جؽرافٌة أو المجتمع المحلً هو جماعة من المواطنٌن ٌعٌشون فً بقعة أرض 

أفرادها فً مجموعة رتباط بفضل اشتراك دة ٌكونون جماعة مترابطة تمام االإدارٌة محد

من التصورات والقٌم المشتركة ، ولكل منهم مركز اجتماعً خاص ودور محدود ٌؤدٌه 

وٌتبعون فً ذلك نظما اجتماعٌة مشتركة تعٌنهم على مواجهة احتٌاجاتهم الضرورٌة بما 

فٌها من وسائل عمرانٌة أو نظم اجتماعٌة وسٌاسٌة واقتصادٌة 
1
 . 

جتماع أنه " جماعة من الناس تعٌش فً بقعة جؽرافٌة اال فالمجتمع المحلً عرؾ فً علم

معٌنة ، وتزاول نشاطات اقتصادٌة سٌاسٌة ذات مصلحة مشتركة ، ولها تنظٌم اجتماعً 

واألهداؾ  وإداري ٌحدد طبٌعة حكمها ، كما أن لها مجموعة من القٌم والمصالح والشعور

لخ "ة .............اً المدٌنة والقرٌالمتبادلة ومن أمثلة المجتمع المحل
2
 . 

 :  المفهوم اإلجرائي  1.2

مما سبق ذكرنا فإننا فً دراستنا نستخدم مصطلح " المجتمع المحلً " كمفهوم ونقصد به 

جمٌع المجتمعات المنظومة ضمن التقسٌم اإلداري للمناطق أي الوالٌات ، فقد ٌكون 

 المجتمع المحلً والٌة أو مقاطعة أو جهة من جهات الوطن .

 كحالة هو مجتمع " والٌة مستؽانم .والمعنى المقصود بالمجتمع المحلً فً دراستنا 

 البرامج اإلذاعية االجتماعية : مفهوم -3

المجتمع وٌعد هذا النوع من هً البرامج التً تذاع عبر الرادٌو ، وتعنً بمختلؾ قضاٌا 

مج الفتوٌة الموجهة للشباب األكثر تعددا ، إذ ٌشمل إضافة إلى برامج األسرة والبراج البرام

 سرة كالبرامج الصحٌة .من البرامج المتعلقة باألة وؼبرها أو األطفال أو المرأ

إن مضمون البرنامج اإلذاعً ٌعتمد على الموضوع والفئة الموجهة له ، فالبرنامج الموجه 

مة فً مضمونه وفقراته عن الذي ٌذاع للشباب من حٌث المفردات المستخدلألطفال ٌختلؾ 

فً الصٌاؼة وعبارات المخاطبة ونوعٌة المادة التً ٌتضمنها البرنامج ، لكن البرامج 

االجتماعٌة بمجملها تتصؾ بقربها للجمهور المستهدؾ وتتناول المواضٌع القرٌبة من الناس 

 بما ٌتعلق بأمورهم الحٌاتٌة الٌومٌة ومشاكلهم وطموحاتهم وأدائهم واجتهاداتهم .
                                                           

 . 40، ص  1996قاهرة ، العربً للنشر والتوزٌع ،ال، " الراديو والتلفزيون وتنمية المجتمع المحلي " إبراهٌم عبد هللا المسلمً ،  -1
. 471، ص 2004،  1القاهرة ، دار الفجر للنشر والتوزٌع ، ط " المعجم اإلعالمي " ،منٌر حجاب ،  -2  
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اإلذاعٌة االجتماعٌة بمخاطبتها لكافة الناس على اختالؾ مستوٌاتهم الثقافٌة وتتمٌز البرامج 

االجتماعٌة ، وتتحدث بلؽة ولهجة الناس فً بٌوتهم وفً مشوارهم ومؤسساتهم ، كً  و

ٌكون وقعها أقوى وتأثٌرها أسرع وأعظم 
1
 . 

تاجه من خالل ٌقوم البرنامج االجتماعً فً الؽالب على مبدأ المشاركة الجماهٌرٌة فً إن

الهاتفٌة أو األقمار المقابالت المٌدانٌة التً تقوم بها مقدم البرنامج ، ومن خالل االتصاالت 

ما ٌعمل قدر بالصناعٌة أو االتصال من خالل الرسائل التً تصل إلى معدي البرنامج ، و

المعد على تخصٌص فقرات بٌن برنامجه تقوم على أساس المشاركة بقدر ما ٌصل بهذا 

لبرنامج  إلى قدر أعلى من النجاح ، ذلك ألن المضمون البرنامج االجتماعً ٌكون محوره ا

 جهات نظره .األساسً الجمهور نفسه بواقعه ومشاكله وآرائه وو

 المفهوم اإلجرائي :1.3

وهو ٌمثل تلك المواد والفقرات اإلذاعٌة التً تبثها اإلذاعة المحلٌة والتً تشؽل حٌز زمنٌا 

من اإلرسال اإلذاعً ٌراد من وراءه تحقٌق أؼراض رسالة إعالمٌة ما ، واستخدام 

فً هذا البحث باعتبارها تمثل فً تلك الحصص والمواد والفقرات والتً مصطلح البرنامج 

بارٌة المواد اإلعالمٌة و الخدماتٌة ، الحصص االجتماعٌة المختلفة ) تتنوع بٌن فقرات إخ

البٌئٌة ( الحصص الدٌنٌة، الفالحٌة ، الثفافٌة ، السٌاسٌة ، الرٌاضٌة  –الصحٌة  –التربوٌة 

د ا، التسلٌة والترفٌه ، أي كل المواد التً تبثها إذاعة مستؽانم والتً تخاطب باألساس األفر

 ستؽانم المحلً والموجهة أساسا لخدمتهم .المحلٌٌن لمجتمع م

 مفهوم اإلذاعة المحلية :  -4

احد روافد اإلعالم المحلً والتً تبث برامجها من بٌنها المحلٌة تعتبر اإلذاعة المحلٌة 

وتخاطب أفراد ، من هذه البٌئة المحلٌة بكل مالها من خصوصٌات ، وهً كاإلعالم محلً 

قه اإلذاعة المركزٌة ، والتً تبث برامجها من عاصمة جاءت لتحقٌق ما لم تستطٌع تحقٌ

 الدولة وتخاطب أبناء الوطن جمٌعا باختالؾ عاداتهم وثقافتهم ولهجاتهم  .

،  " المحلية "نظرا لخضوعها لمنطق " إذاعة المركزية " وٌطلق على اإلذاعة المحلٌة 

 اإلقلٌم واألقالٌم األخرى حاجزا وٌتداخل مفهوم ها مع مفهوم اإلداري للدولة ، فقد ٌفضل هذ

 زالحواجالعرقٌة مثل الجنس واللون أو أو أكثر من حواجز اللؽة أو الدٌن أو الحواجز 

 

                                                           

،  1إلمارات العربٌة المتحدة ،ط، اوالنشر ، مطبعة الظفرة للطباعة  " العمل اإلذاعي والتلفزيوني "عاصؾ حمٌدي ،  -1

 .158ص 
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الجؽرافٌة كان تفصل بٌن اإلقلٌم وآخر سلسلة من الجبال أو األقمار أو البحوث مما ٌجعل 

كل إقلٌم إقلٌما مستقال 
1
 . 

 لإلذاعة المحلية : مفهوم اإلجرائي  1.4

هً جهاز إعالمً جماهٌري ٌخاطب جمهور خاص ٌعٌش فً رقعة جؽرافٌة محدودة داخل 

الدولة متناسقٌن فٌما بٌنهم ، تقدم لهم برامج متنوعة وتعطً لهم الحق فً المشاركة 

والمقصود باإلذاعات المحلٌة فً دراستنا هذه اإلذاعات التً تتناسب على مستوى العاصمة 

 تؽانم كنموذج .، وقد تم اختٌار إذاعة مس

 مفهوم اإلعالم المحلي : -5

إن اإلعالم المحلً هو جزء من اإلعالم ، وانطالقا من هذا المفهوم ٌمكن اختٌار اإلعالم 

لك اإلعالم الموجه إلى جزء من تلك المجتمعات المحلٌة المستهدفة من طرؾ المحلً بأنه ذ

 .المجاورة له  واالحتٌاجات وسائل اإلعالم المحلً ، أي أنه ٌهتم فقط باالهتمامات  

هو مصطلح حدٌث جدا أو لم ٌتم استعماله فً المنظومة التعلٌمٌة إال منذ وقت قصٌر ، وهو 

ذلك اإلعالم الذي ٌنطلق من القاعدة المحلٌة ، وتكون اهتماماته مركزة بصورة أساسٌة على 

منطقة جؽرافٌة معٌنة تتمثل فً مدٌنة معٌنة أو على األكثر والٌة 
2
 . 

كما أن اإلعالم المحلً هو مقاربة إعالمٌة حدٌثة تعنً المزٌد من االنخراط فً قضاٌا 

المجتمع الذي تنطلق منه تلك الوسٌلة اإلعالمٌة ، وهو ٌهدؾ إلى اهتمامهم أكثر فأكثر 

 بالمواطنٌن وتقربهم من اإلدارة والسلطة ونقل المشاكل الحقٌقٌة التً ٌعٌشونها .

وإلى مشاكلهم وقضاٌاهم ، وتؤدي  أكثر من الناس وٌسمع إلٌهم فاإلعالم المحلً ٌقرب

وراء حلها فهو ٌهتم بالقضاٌا الصؽٌرة ،كما أن اإلعالم المحلً  بالتالً تسعىتهم وحتٌاجاا

حقة ، وقد جاءت علٌه أن ٌقوم بعملٌة التخزٌن للمعلومات ، أي تخزٌن تراث األجٌال الال

 اهم فً توضٌح اإلذاعات الوطنٌة من تؽطٌة  ولتس تتمكناإلذاعات المحلٌة لتؽطٌة ما لم 

الصورة من كل منطقة من المناطق النائٌة 
3

، فهً وسٌلة للتؽطٌة الشاملة للحٌاة االجتماعٌة 

 بتنوعها فً العادات والتقالٌد .

 

 
                                                           

 .108، ص  2007دار الفكر العربً ، ، القاهرة ،  " اإلعالم المحلي في ضوء متغيرات العصر"عبد المجٌد بكري ،  -1

 . 120، مرجع سبق ذكره ، ص  " الراديو والتلفزيون المجتمع المحلي "، إبراهٌم عبد هللا المسلمً  -2

محاضرة ألقٌت على طلبة السنة أولى ماستر ، قسم اإلعالم واالتصال ، جامعة المتوري ، قسنطٌنة، سنة خلٌفة حسن  -3

2013- 2014 . 
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 / خلفية النظرية :7

الباحث والنموذج  عد الخلفٌة النظرٌة أهم أسس البحث العلمً فهً القاعدة التً ترتكز علٌها

الذي ٌوظفه فً دراسته وتحدد هذه األخٌرة بناءا على موضوع الدراسة و اإلشكالٌة 

 المطروحة ومن خالل ذلك استنتجنا ان النظرٌة المناسبة هً النظرٌة الوظٌفٌة .

هً عبارة عن اتجاه أو تٌار من أهم التٌارات السائدة  الوظٌفة إنمفهوم البنائية الوظيفية : 

لم االجتماع ولقد حضً بتسمٌات عدٌدة  " الوظٌفٌة " االتجاه الوظٌفً "أو "النظرٌة فً ع

ٌشٌع استخدامه اختصارا بالوظٌفٌةوتعرؾ أكثر باسم البنائٌة الوظٌفٌة و الوظٌفٌة " 
1
. 

وٌشٌر مصطلح "البناء إلى الطرٌقة التً تنظم بها األنشطة المتكررة فً المجتمع ، و الواقع 

سري و النشاط االقتصادي  والنشاط السٌاسً و العقٌدة و السحر ،وؼٌرها من  إن السلوك األ

أشكال األنشطة المجتمعٌة ، تعد على درجة عالٌة من التنظٌم من وجهة النظر السلوكٌة . 

وٌشٌر مصطلح الوظٌفٌة إلى مساهمة شكل معٌن من األنشطة المتكررة فً الحفاظ على 

 استقرار و توازن المجتمع .

 قام "روبرت مٌرتون "بتلخٌص العلمٌة البنائٌة الوظٌفٌة للمجتمع فٌاٌلً : وقد

المجتمع هً اعتباره نظاما ألجزاء مترابطة . وأنه تنظٌم  إلى إن أفضل طرٌقة للنظر -1

 لألنشطة المرتبطة و المتكررة و التً ٌكمل كل منها اآلخر .

الدٌنامٌكً ،وإذا حدث أي نوع  ٌمٌل هذا المجتمع بشكل طبٌعً نحو حالة من التوازن -2

 . ى معٌنة سوؾ تنشط من أجل استعادة التوازن داخله ،فإن قومن التنافر  

تساهم جمٌع األنشطة المتكررة فً المجتمع فً استقراره .وبمعنى  آخر فإن كل النماذج -3

 القائمة فً المجتمع تلعب دورا فً الحفاظ على استقرار النظام .

أي أن هناك  مع ال ؼنى عنها فً استمرار وجودهالمتكررة فً المجتإن بعض األنشطة  -4

ال ٌمكن لهذا النظام أن  متطلبات أساسٌة وظٌفٌة تلبً الحاجات الملحة للنظام ، وبدونها

 ٌعٌش .

وتعد النظرٌة الوظٌفٌة من النظرٌات األكثر تأثٌرا فً دراسة االتصال الجماهٌري كونها 

له هذه لجماهٌري من خالل البحث عن ما تفعاالتصال اتبحث أساسا عن وظائؾ وسائل 

إحدى األساسٌة التً  هور وتشمل فكرة االستخدامات و االشباعاتالجمالوسائل من أجل 

                                                           

زائر، مخبر علم االجتماع االتصال للبحث و الترجمة ، بدون الج، " علم االجتماع والثنائيات المحدثة "علً ؼربً ، -1

 . 30، ص 2007طبعة ، سنة ، 



 اإلطار المنهجي :                                                                                     
 

10 
 

ترتكز علٌها النظرٌة والفكرة األساسٌة لهذه األخٌرة تكمن فً أن المجتمع عبارة عن نظام 

 توازن دٌنامٌكً . من أجزاء ذات عالقات متبادلة ٌمٌل طبٌعٌا نحو حالة

وسائل اإلعالم الجماهٌرٌة هً مؤسسات بث ، وٌشمل الحدٌث هنا عن المؤسسات 

اإلعالمٌة كهٌاكل و محتوٌات هً موجودة أساسا لتلبً حاجات و رؼبات فردٌة وعند وقؾ 

لمؤسسات عن أداء هذه الوظٌفة فإنها تختفً فالوظٌفة إذن هً فعل االستجابة إلى حد هذه ا -

 ما .

 إمكانٌة القٌام بعالقات بٌن أفراد باعتبارهم  أشخاص أحرار مستقلٌن . -

إن المجتمع من المنظور الوظٌفً هو عبارة عن منظمة تسهر على تلبٌة حاجات أفراده و 

إرضائهم و بالتالً فإن العالقة بٌن العناصر الثالث هً تلبٌة الحاجات ،بقاء النظام 

 واستمراره الوظائؾ متكاملة .

شباع الرؼبات وحل المشاكل النفسٌة و ذه النظرٌة فً حوافز االستعمال إلر هتتمحو

فإن الجمهور ٌبحث عما ٌشبع حاجاته فً وسائل اإلعالم االجتماعٌة وحسب هذه النظرٌة 

ٌجاد الحلول لمشكالته النفسٌة و االجتماعٌة و إشباع حاجاته المختلفةوعما ٌساعده فً إ
1
 . 

 / منهج البحث وأدواته :8

ن أي بحث علمً ٌحتاج إلى منهج والمنهج ٌختلؾ من دراسة إلى أخرى ، وذلك حسب إ

، فهو الضابط وٌعد المنهج فً البحث العلمً العمود الفقري لكل دراسةطبٌعة الموضوع ، 

ستعماله حسب هدؾ الدراسة و اإلشكالٌة العلمٌة اٌتحدد لموجه األساسً لكل باحث ، وا

مصطلح ، إال أنه ال ٌمكننا فً نشٌر إلى التنوع الكبٌر فً الالمعالجة و جدٌر بنا  أن 

الطرٌقة أو األسلوب هو  فالمنهج  وض فً هذا الكم المتنوع بٌنما ٌمكننا أن نورد بعضهاخال

الذي ٌنتهجه العالم فً بحثه أو دراسة مشكلة والوصول إلى بعض النتائج  ".
2

 

ءات و الخطوات اجر" هو مجموع اإل أنجر مً كما عرفه مورٌسلفً البحث الع فالمنهج

 الدقٌقة المتبناة من أجل الوصول إلى نتٌجة
3
 .  

 

                                                           

،  2بنانٌة ، طل،مصر، دار المصرٌة ال " " االتصال ونظرياته المعاصرةد المكاوي ،لٌلى حسن السٌد ،حسن عما -1

 .126-129،ص  2001
 . 13،لبنان ،دار الراتب الجامعٌة ،ص البحث العلمي في الفكر اإلسالمي و الفكر الحديث "" عبد الرحمان العٌساوي ، -2

 3" ،الجزائر ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة،ط في علوم اإلعالم و االتصال "مناهج البحث العلميأحمد بن مرسلً ، -3
 .282،ص 2003،
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بأنه "مجموعة من القواعد و المبادئ و المراحل المنظمة التً تتٌح  ًالفرنس  وٌعرفه المجند

". واألهداؾ  الباحث بلوغ النتائج
1

 

 وٌعتبر المنهج العلمً طرٌقة منظمة ، تتٌح أسلوبا و خطة معٌنة لدراسة ظاهرة ما و ٌهدؾ 

إلى الحقائق وترسٌخ المعارؾ واختبارها بعد التأكد من صحتها 
2
 . 

نظرا لطبٌعة الدراسة و طبٌعة الموضوع وكذا األهداؾ الراهنة إلى تحقٌقها ، فقد اعتمدنا 

ٌه اعتمادا كبٌرا فً البحوث الكشفٌة و الوصفٌة و التحلٌلٌة المنهج المسحً و الذي ٌعتمد عل

عبارة عن دراسة عامة لظاهرة موجودة فً جماعة معٌنة و فً مكان معٌن وفً "ذلك أنه 

"الوقت الحاضر 
3

كما أن منهج المسح ٌعتبر من أفضل المناهج التً تبحث فً اتجاهات  ،  

 اإلعالم .الجمهور و خصائصه وكذا احتٌاجاته فً البحوث 

ج المسح ٌمكن القول عنه بأنه طرٌقة العلمٌة التً تمكن من منهرسلً "ٌعرفه أحمد بن م

التعرؾ على الظاهرة المدروسة ، من حٌث العوامل المكونة لها والعالقات السائدة داخلها ، 

كما هً فً الحٌز الواقعً وضمن ظروفها الطبٌعٌة ؼٌر المصطنعة ، من خالل جمع 

"المعلومات والبٌانات المحققة لذلك 
4
 . 

نه المنهج الوصفًٌضا بأوٌعرؾ أ
5

، وهو طرٌقة من طرق التحلٌل والتفسٌر بشكل علمً  

محددة الوضعٌة اجتماعٌة أو سكان المعنٌٌن ، منظم ، من أجل الوصول إلى أؼراض 

وٌتضمن تحدٌد الؽرض منه وتعرٌؾ مشكلة البحث وتحدٌد نطاق ومجال الدراسة وفحص 

النتائج وأخٌرا الوصول إلى استنتاجات جمٌع الوثائق المتعلقة بالمشكلة ، وتفسٌر 

 لألؼراض المحلٌة القومٌة .ستخدامها وا

 وٌتمٌز هذا المنهج بعدة سمات :

ٌمكن استخدام أسلوب المسح فً دراسة المشكالت و الظواهر فً وضعها الراهن و كذلك  -

 وصؾ سمات الجمهور ونماذج سلوكه .

وقت واحد مثل السمات االجتماعٌة  و  ٌسمح بدراسة أو اختٌار عدد من المتؽٌرات فً -

 الفردٌة  وكذلك أنماط السلوك المختلفة .

                                                           

،الجزائر ،دٌوان "  "منهجية كتابة المذكرات وأطروحات الدكتوراه في علو م اإلعالم واالتصالأحمد عظٌمً ، -1

 .12،ص2009المطبوعات الجامعٌة ،

 .47،ص1999مصر ،مكتبة مدبولً ، ، ، ""فلسفة مناهج البحث العلمي ل ، عقٌل حسٌن عقٌ-2

 .117،ص 1969،  4دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،ط الجزائر ، ، "البحث العلمي مناهجه تقنياته "محمد زٌان عمر، -3

 .287ص ، مرجع سابق " عالم واالتصالعلوم اإلمناهج البحث العلمي في " أحمد بن مرسلً ،  -4

، 1دار الطلٌعة ، طبٌروت ،  " في علم االجتماع،اإلشكاليات ،التقنيات ،المقابالت، "منهجية البحث عماد عبد الؽنً -5

.  65،ص  2007  
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مناسبة الجهود و النفقات لكمٌة المعلومات التً ٌمكن جمعها خالل المسح و ذلك  -

أسلوب العٌنة لالستخدام 
1
 . 

عرؾ تقنٌات البحث على أنها وسائل التً تمكن من جمع المعطٌات من الواقع ، وهذه ت

حسب سعة معاٌٌر االتصال أو  نٌات تمثل الوسائل األساسٌة ، والتً نستطٌع أن نصفهاالتق

ؼٌاب نوع االتصال شكال ، االتصال مصدر المعلومات درجة الحرٌة المبحوثٌن محتوٌات 

 .الوثائق وطرٌقة سحبه

ستبٌانٌة كأداة رئٌسٌة لجمع ارة االقد تم االعتماد على االستمأما عن األدوات المستعملة ف

 .المعلومات  والبٌانات المستخدمة فً البحث وتم تدعٌمها بأدتٌن وهما المالحظة و المقابلة 

كأداة أساسٌة فً دراستنا هذه نظرا لما توفره من سهولة اخترنا االستمارة  االستمارة : 

ما تعد هذه التقنٌة من جمع المعلومات و البٌانات المٌدانٌة عن الظاهرة موضوع الدراسة ك

أكثر التقنٌات المرتبطة بالمنهج المسحً و التً تعتبر وسٌلة تقصً مالئمة تسمح باالتصال 

بعدد كبٌر من األفراد فً وقت قصٌر بهدؾ الحصول على المعلومات دقٌقة و ؼالبا ما 

 تكون ؼٌر قابلة للمالحظة  كما أنها تمتاز بسرعة التنفٌذ و قلة التكلفة
2
 . 

ؾ محمد عبد الحمٌد االستمارة على أنها أسلوب لجمع البٌانات تستهدؾ استشارات ٌعر

المبحوثٌن بطرٌقة منهجٌة و مقننة لتقدٌم حقائق أو أراء أو أفكار معٌنة فً إطار األفراد 

البٌانات المرتبطة بموضوع الدراسة و أهدافها دون تدخل من الباحث فً التقدٌر الذاتً 

البٌاناتفً هذه للمبحوثٌن 
3

رسالها إلى وٌتم تنفٌذها عن طرٌق المقابلة الشخصٌة أو إ ، 

 المبحوثٌن .

هً الوسٌلة العلمٌة التً تساعد الباحث على جمع الحقائق والمعلومات من وتعرؾ أٌضا 

المبحوث ، فبدون استمارة ال ٌستطٌع الباحث جمع الحقائق العلمٌة من حقل االجتماعً 
4
. 

قمنا بتصمٌمها إلعداد هذه الدراسة ثالثة محاور والتً تتضمن  تتضمن االستمارة التً

عشر سؤاال موجهة لمجتمع البحث ، حرصنا على ترتٌب األسئلة و  بدورها ثمانٌة 

توضٌحها  وإعطائها الصٌؽة المباشرة دون وضع الفرد المستجوب فً حالة الؽموض أو 

والتً  –األمً  –حدودة مت العلمٌة الالحرج سنقوم باالعتماد على المقابلة فً حالة المستوٌا

                                                           

، أطروحة الدكتوراه ، كلٌة العلو "  ،" تقنيات االتصال العمومي المطبقة في الحماالت العمومية المتلفزةٌرة نبٌلة بوخ -1

. 21، ص  2007السٌاسٌة واإلعالم ، جامعة الجزائر،   

، ص  2002،مصر ، دار المعرفة الجامعٌة ،  " المناهج البحث العلمي "،محمد عبد الرحمان عبد هللا ، محمد بدوي  -2

371 .  

بوزٌد صحراوي ،كمال بوشرؾ ،سعٌد سعنون ،  ترجمة ،  " منهجية البحث في العلوم اإلنسانية تدريبات علمية "، س مورٌس آنجر  -3

.  277ص  2004ر ، الجزائر ، دار ، القصبة للنش  

. 183، ص 1993،  1مصر ، علم الكتاب ،ط " دراسات الجمهور في بحوث اإلعالم "،محمد عبد الحمٌد ،  -4  
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تفهم أسئلة االستمارة فهً تعد أفضل تقنٌة لجمع البٌانات بالنسبة لهذه الفئة من  ٌمكن أن ال

 عن أسئلة االستمارة . التً ال تستطٌع اإلجابة  الجمهور

المساعدة استعملنا هذه التقنٌة مع الجمهور المستمعٌن و ذلك أن المقابلة تعد أفضل التقنٌات 

على اكتشاؾ األسباب المشتركة سلوكهم وكذا المعانً التً ٌمنحها األشخاص لألوضاع 

التً ٌعٌشونها من خالل خصوصٌة كل حالة لذلك تضمنت المقابلة كل األسئلة المتعلقة بما 

 ٌرٌد .

والمقابلة فً البحث العلمً هً ذلك اللقاء المباشر الذي ٌجري بٌن الباحث و المبوحثٌن 

حقائق الواحد ، أكثر من ذلك فً شكل مناقشة حول موضوع معٌن ،قصد الحصول على 

ستخدم فً مساءلة تمعٌنة أو آراء أو مواقؾ محددة وتؽٌر هذه التقنٌة أداة بحث مباشرة 

أو جماعٌا قصد الحصول على معلومات  كٌفٌة ذات العالقة  األشخاص المبحوثٌن فردٌا

 باكتشاؾ العلل العمٌقة لدى األفراد أو ذات العالقة بالتعرؾ .  

وتعرؾ أٌضا المقابلة بأنها تبادل لفظً وجها لوجه بٌن القائم بالمقابلة و شخص آخر ٌهدؾ 

نٌفات إما على أساس الحصول على آراء و اتجاهات و معلومات معٌنة و للمقابلة عدة تص

الهدؾ ،عدد المبحوثٌن  أو الموقؾ المعٌن
1
  . 

 مجتمع البحث و عينة الدراسة :9/

تتمٌز الدراسات اإلعالمٌة بتعاملها مع قاعدة معرفٌة كبٌرة ٌكون أساسها الجمهور الذي 

 زمانً والمكانً فاستعمال المنهج المسحً الذي ٌرتبط ارتباطا وثٌقاسم باتساع المحتوى ٌت

بنظام العٌنات ٌتطلب اإللمام بهذه القواعد المعرفٌة عن طرٌق الرصد الكامل لمفرداتها وهذا 

نظرا لالستحالة القٌام بالمسح الشامل لكونه ٌتمٌز بضخامة العدد من جهة و التشتت من 

جهة أخرى ،بناء على ذلك ٌقوم الباحث باختبار أقل عدد من  أفراد مجتمع البحث لدراسة 

 تناد للعٌنة المستعملة .خصائصه اس

انطالقا من موضوع الدراسة الذي ٌبحث فً أهمٌة اإلذاعة المحلٌة فً معالجة المشاكل 
فً الجانب التطبٌقً تم تحدٌد مجتمع البحث أفراد  االجتماعٌة و تركٌزها على هذا األخٌر 

اعٌة و هذا مجتمع والٌة مستؽانم ثم إجراء الدراسة على األفراد المستمعٌن للبرامج اإلذ
 نظرا لوجود عدد كبٌر من جمهور اإلذاعة إذاعة مستؽانم فً هذه الوالٌة .

منتهٌة وؼٌر منتهٌة من العناصر ومجتمع البحث فً لؽة العلوم اإلنسانٌة هو مجموعة 

 المحددة مسبقا والتً تركز علٌها المالحظات .

                                                           

.  214، مرجع سبق ذكره ص " مناهج البحث العلمي في العلوم اإلعالم واالتصال "  ،أحمد بن مرسلً  -1  
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ركة تمٌزها من كما ٌعرؾ على أنه مجموعة عناصر لها خاصٌة  أو عدة خصائص مشت

ؼٌرها من العناصر األخرى التً ٌجري البحث عنها أو التقصً 
1
. 

نظرا الستحالة دراسة كل مجتمع البحث فً البحوث اإلنسانٌة ٌلجأ الباحث دوما  إلى العٌنة 

عبارة عن " والتً تعرؾ على أنها ، كأسلوب إلجراء الدراسة بدال من المجتمع الكلً 

لبحث ٌتم اختٌارها بطرٌقة معٌنة و إجراء الدراسة علٌها من ثم مجموعة جزئٌة من مجتمع ا

استخدام النتائج وتعمٌمها على كامل مجتمع الدراسة األصلً
2
 ." 

تعرؾ العٌنة بأنها مجموعة من وحدات المعاٌنة تخضع للدراسة التحلٌلٌة أو المٌدانٌة ، 

ً وٌمكن تعمٌم نتائجها  وٌجب أن تكون ممثلة تمثٌال صادقا ومتكافئا مع المجتمع األصل

 .  العلمٌة

البحث . مجتمع عناصرمن  فرعٌة مجموعة وتعرؾ أٌضا هً
3

 

تجدر اإلشارة إلى وجود نوعٌن من المعاٌنة االحتمالٌة و الؽٌر االحتمالٌة سنتعمد فً هذه و

االختٌار العشوائً هذا ٌعنً إن العٌنة  تقتضً  الدراسة على العٌنة االحتمالٌة على أنها ال

الت فً العٌنة ؼٌر االحتمالٌة احتمتطٌع االعتماد على منطق نظرٌة االؼٌر االحتمالٌة ال تس

  قد تستطٌع وقد ال تستطٌع تمثٌل المجتمع تمثٌال كافٌا .

فً البحث االجتماعً التطبٌقً قد ال ٌكون مجدٌا علمٌا أو مفٌدا نظرٌا أن نطبق علٌه 

الحاالت تلجأ إلى عدة خٌارات من العٌنة ؼٌر خٌارات من العٌنة العشوائٌة فً مثل تلك 

 االحتمالٌة .

 وٌمكننا أن نقسم العٌنة ؼٌر االحتمالٌة إلى نوعٌن من العرٌضة و القصدٌة .

وبذلك فإن العٌنة المختارة فً البحث أو الدراسة هً العٌنة القصدٌة ، وتعرؾ العٌنة   

، التً  العٌنة العمدٌة أو العٌنة النمطٌةالقصدٌة تحت أسماء متعددة مثل : العٌنة الفرضٌة أو 

تها بطرٌقة تحكمٌة ال مجال  فٌها للصدفة ، بل ٌقوم هو شخصٌا ادٌقوم الباحث باختٌار مفر

نه من معلومات وبٌانات، وهذا باقتناء المفردات الممثلة أكثر من ؼٌرها ، لما ٌبحث ع

 هامة . إلدراكه المسبق ومعرفته الجٌدة لمجتمع البحث ولعناصره ال

أما أن مجتمع البحث فً دراستنا هذه هو أفراد مجتمع والٌة مستؽانم القطاع الحضري 

 فالعٌنة كانت مستمعً برامج إذاعة مستؽانم . 

                                                           

. 289، مرجع سبق ذكره ، ص " منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية " مورٌس آنجرس ،  -1  

،  1998، عمان ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع ،  البحث العلمي أدواته وأساليبه "" وآخرون ،محمد عبٌدات  -2

. 74ص  

 . 179، ص 1976،ترجمة  أحسان محمد حسن ، دار الطلٌعة ، بٌروت، 2،ط "معجم علم االجتماع "دٌنكبن مٌشٌل ،  -3
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ارة فً مفردة وهم مستمعٌن إذاعة مستؽانم قد تم توزٌع االستم 111وٌبلػ حجم العٌنة   

 .2116ماي  19فرٌل إلى أ 11الفترة الممتدة مابٌن 

 

 / الدراسات السابقة :10

تحضٌر  إشراؾ األستاذ نبٌل لحمر فً إطار ،الدراسة من إعداد الطالبة مرزاقة عشٌر -1

 وعالقات عامة تحت عنوان :صص اتصال ستر تخمامذكرة مكملة لنٌل شهادة 

" دور اإلذاعات المحلٌة التوعٌة الصحٌة للمرأة "  دراسة مٌدانٌة على عٌنة من مستمٌعات 

مدى مساهمة برامج إذاعة الزٌبان فً نشر  بسكرة ، وقد عالجت اإلشكالٌة التالٌة ماإذاعة 

 التوعٌة الصحٌة للمرأة .

إشراؾ األستاذة لٌندة زموري  نسٌمة وزبٌدة بداع ،  ن أوكاديدراسة من إعداد الطالبتٌ -2

كرة لنٌل تحت عنوان : " اإلذاعة ودورها فً تنمٌة المحلٌة إلذاعة ورقلة نموذجا " مذ، 

 م . 2113-2112شهادة لٌسانس فً العلوم السٌاسٌة السنة الجامعٌة : 

دراسة الطالب مربوح رشٌد ، تحت عنوان" دور اإلذاعة المحلٌة فً التنشئة األسرٌة "  -3

ادة ماستر فً العلوم دراسة مٌدانٌة لمستمعً إذاعة مستؽانم المحلٌة مذكرة تخرج لنٌل شه

 م .2111- 2111ة الجامعٌة : تصال السناإلعالم واال
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 تطوراإلذاعة :  /1

ا محركة ، إذا ناحٌة اللؽوٌة ذاع ، ذٌعا ، وذٌوعه ، وذٌع منلغة :   :تعرٌف اإلذاعة  -1

ٌكتم سرا ، أو من ال  المٌم من ال وذاع الخبر ذٌوعا والمذٌاع بكسر فشى الشًء وانتشر

فشاه بٌن الناس الجمع مذاٌٌع لذا أذاع الشًء أو أٌستطٌع كتم خبره ،  و
1  .    

 " واإلعالم " Entertainment  بأنها النشر المنظم أو اإلذاعة لإلمتاع " تعرؾ: اصطالحا

Information  وكذلك التثقٌؾ وؼٌرها من المفاهٌم التً ٌتم استقبالها فً آن واحد "

  ما ٌتكون من أفراد وجماعات بجهاز من أجهزة استقبال .بواسطة جمهور متأثر ، ك

كما تعرؾ اإلذاعة بأنها عملٌة نقل الصوت المرسل إلى المستقبل ، بعد تحوٌله إلى موجات 

ستقبال الذي ٌحول الموجات اال كهرومؽناطسٌة لٌنقل عبر األثٌر، فٌستقبله جهاز

ستقبال إلى تضخٌمه جهاز االفً  الكرومؽناطسٌة إلى صوت مرة ثانٌة ، ٌعمل المضخم

أذن المستمعى ٌصل إلى حت
2  . 

وٌقصد بالرادٌو اإلذاعة المسموعة ما ٌبث عن طرٌق األثٌر ، باستخدام موجات  

كهرومناطسٌة ، بإمكانها اجتٌاز حاجز األمٌة ) المالزم للوسائل المطبوعة ( والحواجز 

 .ٌن بربط مباشر وسرٌع ها المتباعدعٌالجؽرافٌة والسٌاسٌة وربط متسم

المنظم المقصود بواسطة المذٌاع لمواد إخبارٌة  نتشارعرفها عبد الحافظ سالمة بأنها االٌ

جتماعٌة مجتمع اإلذاعة  بمختلؾ النظم اال ٌؤكد على أن المادة المذاعة تكون من نفس

ر وتأث رتأثٌ ة الخاصة بذلك المجتمع بحٌث ٌكون هناكوالثقافٌة والدٌنٌة والنشرات اإلخبارٌ

بٌن أفراد المجتمع والبرامج المذاعة ، والتً تبث فً آن واحد وتلتقط من طرؾ 

المستمعٌن
3
. 

  احتٌاجات مختلفة العلم بما ٌجري فرادالوسٌلة أي اإلذاعة خلقت لدى األ بحٌث أن هذه

اعً ٌعتبرونها وسٌلة مؤثرة ، بحٌث من أحداث ، ونجد أن القائمٌن بالعمل اإلذ  لهحو

                                                           

 . 222، ص  1987،  3، ط النشر را، بٌروت ، لبنان ، د" قاموس عربً "  ،مجند الطالب  -1

للنشر دار الوفاء اإلسكندرٌة ، ،، " الفنون اإلذاعٌة والتلفزٌون وفلسفة اإلقناع " مصطفى حمٌد كاظم الطائً  -2

 . 15، ص  2007،  والتوزٌع

ر المعرفة الجامعٌة ، دا اإلسكندرٌة ،،الجماهٌري فً المجتمع العربً الحدٌث "  " االتصالطه عبد العاطً نجم ،  -3

 . 21، ص 2009
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ذات تأثٌر، حٌث تتمتع ، بل هً أٌضا وسٌلة تقتصر اإلذاعة على الترفٌه والثقافة والتعلٌم 

 قناعٌة ، كما تستهدؾ مختلؾ الفئات الجماهٌريبالقدرة اال
1
. 

 :نشأة اإلذاعة  -2

بداٌة القرن التاسع عشر إلى  الصوت عبر األثٌر منذ بدأت التجارب والبحوث فً المجال 

العشرٌن ، تواصلت هذه األبحاث لمدة طوٌلة ، وفً أماكن مختلفة من العالم ، بداٌة القرن 

عبر العالم ، كما ال ٌمكن إسناد اإلختراع إلى اإلذاعة  لذلك ٌصعب تحدٌد سنة معٌنة لظهور

 عالم واحد ، إذ شارك فٌه العدٌد من الباحثٌن .

اكتشاؾ نظرٌا سنة  الموجات الكهرومؽناطٌسٌة Max wellفبعد أن اكتشؾ الفٌزٌائً 

نبضات السلكٌة ، وقد أثبت  ، من إرسال  1887سنة  hertyزٌائً  الف تمكن، و 1864

 السرعةبث الذبابات الصوتٌة فً المجاالت الكهرومؽناطسٌة ، بواسطة  هذا العالم إمكانٌة 

 مركونً من ابتكار عندما تمكن اإلٌطالً  كانت  الضوئٌة ، إال أن ظهور بوادر اإلذاعة 

ل ، وكان هذا إٌذانا بخطوة ثورٌة جدٌدة فً مجال العم 1895السلكً فً عام  جهاز

الصحفً
2
. 

اإلذاعٌة فً أمرٌكا فً أمرٌكا ، وانتقلت إلى أوروبا وؼٌرها  ت التجارب فً بث برامج بدأ

الوالٌات فً  1920من الدول ، إلى أن ظهرت أولى  المحطات اإلذاعٌة مع نهاٌة سنة 

محطات  أخرى فً الٌوم وتبعثها ٌكٌة ، التً كانت تبث برامج منتظمة تدوم المتحدة األمر

 فً أوروبا  والعالم
3
 . 

االنتخابات األمرٌكٌة مرة أخرى بنجاح كبٌر، وبدأت الشركات كررت تجربة إذاعة وت

على اإلذاعة ، وبدأ بعض ذوي العقول التجارٌة استؽالل أكثر فً عملٌة تنافس تتزاحم 

، وفً أواخر الثالثٌنات بدأت وكاالت األنباء بتزوٌد محطات اإلذاعة جانب  جهاز اإلذاعة

بار ، الصحؾ باألخبار فً حٌن عهدت اإلذاعة إلى إنشاء أجهزة  خاصة  بها لجمع األخ

 1930، لقد وجدت اإلذاعة المسموعة بشكل كامل عام مراسلٌن خاصٌن بها وشؽلت 

 تقرٌبا . 1936م تقرٌبا ، بٌنما اإلذاعة المرئٌة وجدت عا

 

 

                                                           

،  1، القاهرة ، دار الفجر للنشر والتوزٌع ، ط ،" البرامج الثقافٌة فً الرادٌو والتلفزٌون "آخرون  سمٌر جاد و -1

 .    23، ص  1999

 

 .11،ص 2002القاهرة ،علم الكتب ،  الفضائً"،"مدخل إلى الفن اإلذاعً والتلفزٌونً ماجً الحلوانً،  -2

 .342ص ، 1999 ،1مصر، دار نوبار للطباعة ،ط"العمل الصحفً"  ، نبٌل راؼب،-3
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وفٌما ٌتعلق بالتطور التكنولوجً لإلذاعة المسموعة  فقد مر بمراحل عدٌدة ، حٌث كان 

أجهزة االستقبال تصال أو المستمعٌن كانت ٌة شًء مبتكرا سواء للقائمٌن باالالرادٌو فً بدا

تتم  بالضخامة بحجم ، وكان االستماع ٌتم عبر  سماعات الرأس ، حٌث لم تكن  األول 

واألسطوانات أو سمٌكة ، ولم ٌكن هناك أجهزة لمزج األصوات والمكروفونات مؽناطٌسٌة 

ًأشرطة تسجٌل صوت
1
. 

تعنً نصؾ قطر ، و تعنً هذه ، و Radiusالكلمة الالتٌنٌة  كلمة رادٌو إلىٌرجع أصل 

ذاعً حٌث تبث الموجات الصوتٌة عبر األثٌر على هٌئة تنطبق على  إرسال اإلسمٌة الت

و قد أطلق على هذه الوسٌلة اسم الالسلكً  فً بداٌة األمر لها مركز إرسال ،دوائر 
2
. 

بعد  ذاعة إلى البلدان العربٌة إلى عقد العشرٌنات من القرن العشرٌن ،وٌعود بداٌة دخول اإل

فً العدٌد من  كًللالساألهلٌة  وانتشارها بشكل سرٌع بٌن هواة ت دخول العدٌد من المحطا

لى أن انتبهت الحكومة المصرٌة آنذاك إلى أهمٌة اإلذاعة  بالنسبة للمجتمع البلدان العربٌة  إ

استمرت ، م  1934ي ما 31نشاء إذاعة حكومٌة فً األهلٌة وإفقامت بإلؽاء المحطات 

  ذلك تأسٌس العدٌد من المحطات متأخر ثم توالً بعد لى  وقتإبالعمل تحت إشراؾ الدولة 

ذاعات تؽطً  مساحة الوطن العربً بأكمله ت اإلفً البلدان العربٌة ، حتى أضح
3
 . 

ذاعٌة من خالل بعض المحطات اإل 1925عام اعة األهلٌة منذ ذث عرفت مصر اإلحٌ

و تعتمد فً تموٌلها  على ، المملوكة لألفراد و كانت محطات ضعٌفة مادٌا و فنٌا 

الالسلكٌة للحكومة المصرٌة بعد  ذاعةتم إنشاء اإل 1934ماٌو  31فً اإلعالنات التجارٌة و 

 1928اإلذاعة منذ عام وعرفت المملكة المؽربٌة   ، لؽاء بث المحطات األهلٌةإ

19293والجزائرعام
. 

رٌن للحدٌث عن الفترة فً الجزائر فإننا نجد أنفسنا مضطعند الحدٌث عن تطور اإلذاعة 

وهً الفترة االستعمارٌة  حٌث حرصت الحكومة الفرنسٌة عندها  ،التً نشأة فٌها اإلذاعة 

أو  قطاع اإلعالم  ، واهتمت فرنسا بتطوٌر م1830الجزائر سنة  أعدت العدة لؽزو

وهكذا ظهرت اإلذاعة بالجزائر على ٌد المستعمرٌن ، إذ تشٌر هنا أن ، باألخص إنشاءه 

 موجهة لألقلٌة األوربٌة والفرنسٌة لؽة ومضمونا ، فهً لم تكن  فً البداٌة كانتامجها بر
                                                           

 
 

 

، ص  2008دار زهران للنشر والتوزٌع ،  عمان ،، " العمل اإلذاعً ن، ماهٌته ، مبادئه "عٌسى  محمود الحسن ،  -1

48 - 47 . 

 2008اللبنانٌة ، القاهرة ،  ، دار المعربة " اإلذاعة فً القرن الحادي والعشرون "حسن عماد مكاوي وآخرون ،  -2

 . 35 - 27،ص

 " والتطبٌق النظرٌةاالجتماعً فً خدمة االجتماعٌة بٌن  " االتصال، محمد سالمة ؼباري مل سلوى عبد هللا الجواد ،أ-3

 .  174، ص  2002،  1، طالوفاء لدٌنا الطباعة والنشر دار،اإلسكندرٌة ، 
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 وسٌلة تعبٌر جماهٌرٌة  ، وإنما أداة تعبٌر نخبوٌة
1

. فإن فرنسا لم تنتظر لحظة واحدة فً 

من أهمٌة وسائل اإلعالم فً التأثٌر على الرأي العام المحلً ، والتؽٌٌر فً نفوس االستفادة 

 ل الجزائرٌٌنوعقو

، وهذا التارٌخ ٌدل على بداٌتها فً الجزائر  1924وتعود البرامج اإلذاعٌة األولى إلى سنة 

 .كانت فً فترة انطالقها فً فرنسا نفسها 

 :تعرٌف اإلذاعة المحلٌة / 2

اإلذاعة المحلٌة هً التً تخدم مجتمعنا حدودا متناسقا من الناحتٌن الجؽرافٌة واالجتماعٌة 

واالقتصادٌة ، مجتمعا له خصائص البٌئة االقتصادٌة والثقافٌة المتمٌزة على أن تحده حدود 

جؽرافٌة حتى تشمله رقعة اإلرسال المحلً ، فاإلذاعة  المحلٌة كوسٌلة اتصال جماهٌري 

ساسا بمجتمع خاص محدد المعالم أو الظروؾ ، وقد ٌكون هذا المجتمع مدٌنة أو مرتبطة أ

وتكون و ثقافٌة  متمٌزة . مجموعة قرى أو مدنا صؽٌرة متقاربة تجمعها وحدة اقتصادٌة 

م وتراثهم وأذواقهذاعة هً مجالهم الطبٌعً للتعبٌر عن مصالحهم وتعكس فهمهم هذه اإل

تصبح  محلٌة وتلبً احتٌاجاتهم الخاصة المتمٌزة . وهكذافكارهم ، بل وحتى لهجتهم الوأ

ذاعة التً تخاطب مجتمعا محددا له مصلحة وارتباطاته االجتماعٌة المحلٌة هً اإلذاعة اإل

إحساس المستمع لى اداته وتراثه الفكري الخاص ، باإلضافة إالمعروفة وله تقالٌده وع

سماء والشخصٌات المعروفة التً تهمه وتقدم األباالنتماء لهذه اإلذاعة التً تقدم له األخبار 

لدٌه والقرٌبة منه وتناقش المشكالت التً تمس حٌاته الٌومٌة وتوفر له المشاركة المباشرة 

وؼٌر المباشرة من خالل برامجها
2
.   

عالم المحلً الذي ٌنبثق من بٌئة معٌنة نها أحد روافد اإلذاعة المحلٌة : أكما تعرؾ أٌضا اإل

عالم ، بحٌث ٌصبح اإلومحدودة وٌوجه إلى جماعة بعٌنها تربط بعضها البعض هذه البٌئة 

ة وظروفها الواقعٌة لناس ومتصال بثقافة البٌئة المحلٌمرتبطا ارتباطا وثٌقا بحاجة هؤالء ا

اعتماد كلٌا على كل ما فٌها من  وٌعتمد ،  مما ٌجعله انعكاسا لتراث الثقافً فً هذه البٌئة

أفكار ، بحٌث تكون هناك األفكار السائدة بٌن الجمهور المستهدؾ وتصبح القٌم الثقافٌة 

                                                           
 
 

 

  . 35 ص، مرجع سبق ذكره، " " اإلذاعة فً القرن الحادي والعشرونحسن عماد مكاوي وآخرون ،   -1
 . 25ص ؤسسة الوطنٌة للكتاب ، الم الجزائر، ، " تارٌخ الصحافة العربٌة فً الجزائر " ،عواطؾ عبد الرحمان  -2
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واالجتماعٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة والعادات والتقالٌد هً التً تكون فً النهاٌة أسلوب 

شكل ومضمون اإلعالم المحلً
1
 . 

إلذاعات المحلٌة هً ثورة العصر التً، أعادت فً حٌن تعتبر نوال محمد عمر "إن ا

للرادٌو مجده القٌم بالرؼم من وسائل اإلذاعة المنافسة خاصة التلفزٌون  ، تتمٌز بطابع 

الحركة والمرونة لما تقدمه من خدمات تثقٌفٌة وتروٌجٌة واجتماعٌة تعبر عن تطلعات 

ومشاكله والعمل على حلهاجمهورها 
2
 .  

"جهاز إعالمً ٌخدم مجتمعا محلٌا وان الدور الذي تلعبه  أنهاوعرفها الطاهر حزؾ ب

فً النشاط المحلً-اإلذاعات المحلٌة أخذ فً النمو مع تحول مواضٌع االهتمام بالتنمٌة 
3
 " . 

اإلذاعة المحلٌة جهاز إعالمً ٌخدم مجتمعا محلٌا ، بمعنى أنها تبث برامجها مخاطبة 

رض محدودة المساحة متناسقا من الناحٌة مجتمعا خاصا محدود العدد ٌعٌش فوق األ

االقتصادٌة و الثقافٌة واالجتماعٌة ، فالجمهور المستهدؾ لكل إذاعة محلٌة هم أفراد 

المجتمع المحلً 
3

. 

ومن هنا ٌتضح أن اإلذاعة المحلٌة لها سماتها الخاصة التً تمٌزها عن ؼٌرها من األنماط  

 اإلذاعٌة األخرى على النحو التالً:

الجمهور المستهدؾ لإلذاعة المحلٌة هو جمهور مجتمع محلً بعٌنه محدود من حٌث  -

 العدد مقارنة بجمهور اإلذاعات القومٌة أو اإلذاعات الدولٌة.

 محتوى المواد التً تقدمها اإلذاعة المحلٌة نابع ومستمد من المجتمع المحلً ذاته ولخدمته  -

 وتقالٌدهم وتراثهم واهتماماتهم. بحٌث تعكس البرامج المختلفة عادات السكان

بها  تتحدث اإلذاعة بلفة الجمهور المستهدؾ وتخاطبه
4
 . 

 

                                                           
 

 . 26، ص3991، القاهرة ، دار الفكر العربيدراسة  نظرية تطبيقية مقارنة "، اإلقليميةاإلذاعات  "،نوال محمد عمر -1
  99،ص3991، 3عموم اإلعالم واالتصال، طالجزائر، معهد  " الصحافة اإلقليمية مجلة االتصال"،،الطاهر خرف اهلل -6
 . 23القاهرة ، الفكر العربي، دون تاريخ، ، ص ، " النظم اإلذاعية في المجتمعات العربية " ،رشيجيهان  -1
 . 321، مرجع سبق ذكره ، صاإلعالم والمجتمع " "منى سعيد وآخرون ،  -4
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كما عرفها طارق الشاري اإلذاعة المحلٌة  : هً اإلذاعة التً تخاطب مستمعا محددا له 

مصالحه وارتباطاته االجتماعٌة المعروفة وله تقالٌده وعاداته وتراثه الفكري ، وهً تبث 

مخاطبة مجتمعا له خاصا محدود العدد ٌعٌش فوق أرض محدودة المساحة ، برامجها 

مجتمعا له خصائص  البنٌة االقتصادٌة والثقافٌة المتمٌزة
1
 . 

وٌقول عبد المجٌد شكري : " إننا إذا أردنا الحدٌث عن مفهوم الصحٌح لإلذاعة المحلٌة 

المجتمع المحلً ، وهكذا نجد فٌنبؽً لنا من البداٌة أن نحدد ذلك المفهوم فً ضوء طبٌعة 

 مجتمع المحلً ، بمعنى أن اإلذاعةاإلذاعة المحلٌة جهازا إعالمٌا ٌقوم على خدمة هذا ال

المحلٌة  تبث  برامجها من أجل مخاطبة مجتمع خاص  محدود العدد ٌعٌش فوق أرض 

 محدودة المساحة
2
  

 نشأة اإلذاعة المحلٌة فً الجزائر :

، إال  أن على الرؼم من ظهور اإلذاعات المحلٌة فً الجزائر حدٌثا مع بداٌة التسعٌنٌات 

ذاعة  ، وهً إ رٌخاعات الجهوٌة منذ عهد االستعمار إلى ؼاٌة هذا التاذالجزائر عرفت اإل

هات الجؽرافٌة الشرق ، " قسنطٌنة " ، لتؽطً الج"وهران " ، "بشار " ، " ورقلة " ، 

لى إعالمٌة  تحولت ها  فً عهد التعددٌة السٌاسٌة اإلنإال أ ب  الؽربً ،الؽرب  ، الجنو

ذاعات محلٌة بدال من محطات جهوٌة  ، ففً الجزائر المستقلة لم تظهر المحلٌة إال فً إ

والسٌاسٌة على رؼم من وجود مجتمعات محلٌة سنوات متأخرة ، وذلك للعوائق القانونٌة 

التعدٌالت القانونٌة شهد لهجات ، وبعد التحوالت السٌاسٌة و،تتماٌز فً العادات والتقالٌد و

التً سمحت بظهورها  عالمٌةاإلت نحو حرٌة التعبٌر والتعددٌة عدة تؽٌراقطاع اإلعالم 

، ومن ثم  1989ٌل الدستور سنة د تعدبحدٌدا ذاعات المحلٌة عرفت الجزائر اإلذا ، إ

الذي كرس التعددٌة  1990عالم الجدٌد اإلقرار بالتعددٌة السٌاسٌة ، وصدور قانون اإل

أفرٌل  20فً  ورا " ا" س ذاعة انت البداٌة من بشار حٌث انطلقت إعالمٌة . وكوالحرٌة اإل

ذاعات األولى ة " وزعت اإلل، والواحات  " ورق 1991ماي  08، ثم تلتها  متٌجة  1991

عدها عممت على كامل على طول الحدود  لمواجهة المنافسة الخارجٌة لبلدان الشقٌقة ، ب

ً مما جنبذاعة الوطنٌة أمام زخم الهائل فً اإلعالم األطنً لتؽطٌة عجز اإلالتراب الو

وطن بها داخل الٌة قائمة بذاتها لتكوٌن جمهور خاص جعلها تسعى ؼلى تأسٌس إذاعات فرع

مً المحلً من جهة أخرى وتبقً جنبً من جهة ولملء فراع اإلعالكإعالم مضاد للؽزو األ

صاحبة الخبرة جهوٌة ، كونها اإلذاعة  الالوحٌد على لتأسٌس   ةمسؤولذاعة الوطنٌة الاإل

                                                           

 . 180، ص 2010،  1عمان ، دار أسامة للنشر والتوزٌع ، ط ، " اإلعالم اإلذاعً "طارق الشاري ،  -1

 أسسه نظرٌاته ووسائله ودوره فً الدول النامٌة العصر متغٌرات اإلعالم المحلً فً ضوء "عبد المجٌد شكري ،  -2

 . 107، ص  2007،  1فكر العربً ، طدار ال المتقدمة  "،
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ر ٌنتاج " التنظٌم و التسٌي فٌما ٌخص اإلولى فً المٌدان اإلذاعً الجزائرالوحٌدة والنواة األ

الجهوٌة إضافة ؼلى كونها صاحبة المبادرة فً إنشاء الجهات الجهوٌة ، وهً اإلذاعات 

 .امتدادات لهاو وهً فروع

إلى ؼاٌة سنة  1991ءا من سنة وفعال فإن تأسٌس هذه اإلذاعات المحلٌة فً الجزائر بد

، كان بشكل عشوائً ودون تخطٌط مسبق ، وإنما كانت فكرة تجسدت على أرض  199

) التحول الواقع بسرعة بفضل الظروؾ التً كانت تعٌشها الجزائر فً تلك الفترة

الدٌمقراطً إذ لم ٌكن ٌوجد أي مرسوم أو قانون خاص بإنشاء اإلذاعات المحلٌة ،وإنما تنشأ 

هذه المحطات من طرؾ المدٌر العام لإلذاعة الوطنٌة وذلك بعد توفر الشروط الالزمة من 

وسائل تقنٌة واستعداد السلطات المحلٌة 
1
. 

عالم المحلً فوسائل اإلعالم كانت م ، ما ٌعرؾ باإل1990لم تعرؾ الجزائر قبل سنة 

وطنٌة المحتوى مركزٌة اإلصدار أو البث فً معظمه
2 . 

 م ، ٌمكننا رصدها فٌما ٌلً : 1992إن تجربة اإلعالم المحلً الجزائري التً انطلقت عام 

 :إذاعة الساورة بوالٌة بشار  -1

رتز ، ٌكٌلوه 576 م ، وتبث على الموجة المتوسطة بتردد 1999أفرٌل  20تأسست بتارٌخ 

كم ، وتؽطً فعلٌا 300ؽطً مساحة تمتد إلى وات ، و ت 400وٌوجد بها جهاز إرسال بقوة 

كما ٌصل بثها إلى والٌة النعامة وجنوب المؽرب ، وتستعمل اللؽة العربٌة  ،والٌة بشار

صحفٌون 59,62موظفا من بٌنهم  52ٌعمل بها فً تقدٌم برامجها  %  40ى بنسبة حالفص

 8و 17,31متعاونٌن بنسبة  9وتوظؾ ،مخرجون   03,85وبنسبة ، ونفس النسبة مذٌعون 

 من مجموع العاملٌن .%  15,38والمراسلٌن بنسبة %

 إذاعة متٌجة ) والٌة الجزائر العاصمة ( : -2

م على مستوى الجزائر العاصمة لتؽطً منطقة  المتٌجة تضم  1991ماي  08سست فً تأ

ائر ) الجزائر العاصمة ، البلٌدة ، بومرداس ، تٌبازة ( تبث برامجها على والٌات الجز

 كلٌو 10هذا البث جهاز إرسال بقوة كٌلوهرتز ، وٌؤمن  1422الموجة المتوسطة بتردد 

فقط وتتقاسم بثها مع إذاعات أخرى ) اإلذاعة الثقافٌة ، ساعات قً الٌوم  4وتبث لفترة واط 

 43اإلذاعة القرآن الكرٌم ، إذاعة جامعة التكوٌن المتواصل ( وٌبلػ عدد العاملٌن بها 

                                                           

ص ، 2008،  1الجزائر ، دار الخلدونٌة ،ط الصحافة المكتوبة والسمعٌة البصرٌة فً الجزائر"،"، تواتًنور الدٌن  -1

139 . 

 . 97، ص 2ط1993، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، الجزائر، " مدخل لعلوم اإلعالم واالتصال " حدادان ،زهٌر ا -2
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ما ، أ% 11,63منتظمٌن بنسبة  5و % 30,23صحافٌا بنسبة  13موظفا من بٌنهم 

 %.       9,30المخرجون فٌمثلون بنسبة 

 ) بوالٌة ورقلة ( : إذاعة الواحات -3

ٌومٌا على الموجة المتوسطة ساعات   8م ، ثبت برامجها لمدة  1991ماي  09سست فًتأ

 1026كٌلو هٌرتز لمنطقة توفرت وبتردد  1017كٌلو هٌرتز لعاصمة الوالٌة و 109بتردد 

كم فً جمٌع االتجاهات   2000كٌلوهٌرتز لمنطقة حاسً مسعود ، وٌصل بثها إلى أكثر من 

تصل  هندسٌا ، %20من الخبرة المحلٌة فً مجال البرمجة ونسبة  80فر على نسبة تتو

 6,90تقدٌم هذه البرامج بنسبة اللؽة العربٌة فً تستخدم  4%4,نسبة برامجها المباشرة إلى 

 صحافٌن. 6موظفا من بٌنهم  65، ٌعمل بهذه المحطة  %

 : إذاعة تلمسان  -4

أكتوبر  17على الحدود مع المملكة المؽربٌة ، وهذا أحد أهم أسباب إنشائها بتارٌخ  تأسست

 ( بجهاز إرسال المباشر1004M.F) م ، وثبت على الموجة ذات التعدٌل الترددي  1992

 صحافٌٌن . 5موظفا من بٌنهم  40ٌعمل بها  % 80وتقدم بلؽة عربٌة فصحى  % 60بنسبة 

أكتوبر تبث على الموجة  ذات  10تأسست بتارٌخ :  سطٌف ( ٌة)بوالإذاعة الهضاب-5

واط تقرٌبا تؽطً شعاع  100بواسطة جهاز إرسال بقوة    (10003F.Mالتعدٌل الترددي )

 . ها إلى والٌة  البرج ؼربا ا ٌصل بثكلم فً كل االتجاهات ، و فعلٌ 50

م تبث على الموجة  1992أفرٌل  16تأسست فً : غواط( األبوالٌة )إذاعة السهو

رسلها وٌصل إكٌلو وات ، 5كٌلو هٌرتز، بجهاز إرسال قوته  1161المتوسطة بتردد 

،وتستخدم إلى جانب اللؽة %70لى ،تصل نسبة البرامج المباشرة بها إكلم  170بشعاع 

1 %30 فً تقدٌم برامجها اللهجة المحلٌة )تارقٌة( بنسبة  4,50العربٌة الفصحى 
 . 

من  م2004فبراٌر 10دشنت إذاعة  مستؽانم الجهوٌة فً   : ( الظهرة) إذاعة مستغانم

تبث على الموجة ذات التعدٌل  طرؾ فخامة رئٌس الجمهورٌة عبد العزٌز بوتفلٌقة ،

وات  ٌصل بثها ؼربا بوالٌة وهران  50رسال بقوة بواسطة جهاز إ( ( FM101الترددي  

تستخدم اللؽة العربٌة الفصحى والدارجة على السواء 
2. 

                                                           

الجزائر، رسالة ماجٌستر ؼٌر  اإلذاعات المحلٌة  نموذجا "، عالم المحلً فً الجزائراإل ،" تجربةجودي مسعودة  -1

 . 99، ص  2003منشورة  ،قسم علوم اإلعالم واالتصال ، جامعة الجزائر ، 

 صباحا . 10:07، على الساعة 19/04/2006، بمقر اإلذاعة ٌوم  "الحبٌب بوفضة "مقابلة مع الصحفً  -2
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 أهمٌة اإلذاعة المحلٌة:/ 3

عملٌة التنمٌة المحلٌة من خالل مختلؾ البرامج إن اإلذاعة المحلٌة تلعب دورا بارزا فً 

جتماعٌة كمحو األمٌة  و على اإلذاعات المحلٌة أن لعب دورا هاما فً نشر التوعٌة االكما ت

ٌهتموا برؼبات و اهتمامات المتلقً ألنه هو الهدؾ األساسً للعملٌة اإلعالمٌة  والتواصلٌة  

وذلك بإتاحة فرص التواصل والحوار و المشاركة ضمن البرامج اإلذاعٌة.اذ ال ٌمكن 

ٌن اإلذاعٌة من هنا تظهر الحاجة تجاهل أهمٌة تفعٌل مشاركة المتلقً فً إثراء المضام

لزٌادة حجم المواضٌع  و البرامج اإلذاعٌة  التً تعطً ،فرصة للجمهور للمشاركة و 

الحوارٌة والبرامج المباشرة ...الخالتعبٌر عن وجهة نظره ومن ذلك مثال البرامج 
1
. 

عتبار أن الدول النامٌة فً حاجة إلى تنمٌة مجتمعاتها المحلٌة كما أنها فً خذنا فً االأإذا ما 

ال ٌتجزأ من حاجة إلى إعالم ٌواكب و ٌساند خططها و ٌعمل على جعل هذه  الخطط جزء 

مركزي الذي ٌمكن أن اإلعالم الالٌتضح جلٌا أهمٌة نه إف، هم احتٌاجات األفراد و اهتمام

تربط بعضها البعض هذه عٌنها ودة  وٌوجه إلى جماعات من البشر ٌٌتواجد فً بٌئة محد

2.البٌئة 
 

 :قدرة اإلذاعة المحلٌة على فهم ثقافة المجتمع المحلً  -

 لمام بالثقافة المحلٌة ،وضع خططها بشكل سلٌم ،البد من اإللكً تتمكن اإلذاعة المحلٌة من 

قافة  بحٌث ال تبتعد عن واقع الجمهور المستهدؾ و أن ٌعد البرامج أشخاص ٌفهمون الث

 أن فشل اإلعالم التنموي فً الدول النامٌة  ورشرام "التً ٌخاطبونها ...وهنا ٌؤكد "ولٌ

حلً  وإذا كان الحقه  الفشل ألن القائمٌن  علٌه ٌسٌئوا فهم أو تقدٌر الموقؾ المٌ ؼالبا ما

اإللمام بالثقافة التً تتعامل معها الخطة اإلذاعٌة ، ضرورٌا إلنجاح هذه الخطة فإن اإلذاعة 

 قدرة على فهم تحدٌد ثقافة المجتمع المحلً ألنها تتعامل مع مجتمع محدد و المحلٌة  أكثر

ٌة اعة المحلجتماعٌة ... وهذا فً حد ذاته ٌضفً على اإلذمتناسق من النواحً الطبٌعٌة واال

وإذا  ،جانس ل مع مجتمع  أوسع  وؼٌره متذاعة المركزٌة التً تتعامإمكانٌات إلنتاج اإل

حاولت اإلذاعة المركزٌة )الوطنٌة( أي حاولت اإللمام بثقافة هذا المجتمع الكبٌر )الوطن( 

وقد التصل إلى تشخٌص دقٌق لكن  ،مكانٌات ذلك مزٌدا من الوقت  والجهد  واإلفسٌتطلب 

 ت .لمجتمع بحكم تنوع  وتعدد الثقافانواحً ا

                                                           

ؼٌداء للنشر  عمان ، دار،  الوطنٌة "اإلذاعات المحلٌة فً ترسٌخ مفهوم الوحدة  دور" صالح محمد حمٌد ، -1

 . 90، ص 2012، والتوزٌع 

 .444، ص 1969،  1المكتبة األنجلو المصرٌة ، ،ط القاهرة ،، اإلعالم واالتصال بالجماهٌر" "إبراهٌم إمام ، -2

 



 الفصل األول :                                                            اإلذاعة  المحلية
 

25 
 

بتركٌزها على وهنا ٌأتً دور اإلذاعة المحلٌة لتساهم فً خلق هذا التفاهم من جانب األهالً 

الشخصٌة المحلٌة فً برامجها ، وتناول الموضوعات التً تمس صمٌم حٌاتهم وهذا ٌساعد 

لتلك الموضوعات التً ٌحسونها أكثر الناس على أن ٌستجٌبوا
1 . 

وتبقى التنمٌة والخدمة هً األساس الذي تقوم علٌه اإلذاعة المحلٌة لهذا تقوم أن على 

ولى حل مشاكل الجماهٌر بضفة خاصة مل فً اإلذاعة المحلٌة ، والذي تتاإلعالمً العا

شاكل لة بطبٌعة مٌنبؽً أن ٌكون متفتح العقل متخصصا ملتحقا بالبٌئة وعلى دراٌة كام

لسٌاسٌة  لألفراد و الجماعات فً االقتصادٌة والنفسٌة اد ابعمجتمعه وبٌئة وعلى كامل األ

حوله من ظواهر اجتماعٌة  هذا المجتمع ، وأن ٌحٌط بتارٌخ وحضارة المنطقة لكل ما

2 لتشمل الوطن كله 
 . 

 دوره .لصورة الحكم المحلً وتدعٌم لاإلذاعة المحلٌة استعمال ا -2

عات المحلٌة مث تقوم تنمٌة المجتب لتنمٌة المجتمعات المحلٌة  الحكم المحلً وسٌلة جوهرٌة 

لوم أن تعقد الحٌاة فً فٌها الجهود القومٌة . ومن المع هانزاتو لمحلٌة والتًعلى الجهود ا

الدول مع اختالؾ   خدمات جعل معظمالدول الحدٌثة وتعدد األعمال وٌزداد الطلب على ال

لطات عتمادها على المجالس المحلٌة والسوجٌاتها واختالؾ مستوٌات تقدمها بتزاٌد اٌدٌولإ

 . المحلٌة فً المساهمة فً تنمٌة المجتمعات المحلٌة 

لكً ٌدفع المواطنٌن بالشؤون العامة والخدمة م اإلدارة المحلٌة على حد قول السفقٌام نظا

 بٌنه وبٌن حكومته .العامة ، لما ٌدع المواطن أن ٌكون وثٌق الصلة 

 نقطة  ترتكز أساسا على الالمركزٌة والمشاركة الشعبٌة ، فهما إن فلسفة اإلدارة المحلٌة 

دارة محلٌة سلٌم ٌمكنه من تحقٌق أهداؾ التنمٌة المحلٌة فً كافة نطالق نحو نظام إاال

ول كفاءة أداء السائد فً الدورفع نتاج ت مع العمل المستمر على زٌادة اإلالمجاال

بالحرٌة الكاملة داخل الدٌمقراطٌة على وجه الخصوص ، والذي تتمتع فٌه السلطات المحلٌة 

بٌئتها فً إطار المركزٌة ، وذلك ٌسمى بالحكم الالمركزٌة أو الحكم المحلً 
3
. 

ذاعة المحلٌة أهم أداة مساعدة للحكم فً أداء مهامه وبلوغ أهدافه ، وفً هذا اإلطار تكون اإل

ب أهمٌتها فً التعرٌؾ بخطط وأهداؾ جهاز الحكم المحلً وخلق الرأي العام فهً إلى جان

ور الجماهٌري المرتبط بها ، تستطٌع أن تلعب دورا أكثر أهمٌة فً مجال العالقة بٌن الجمه

خرى ، فهً من ناحٌة تقوم المجتمع المحلً من ناحٌة وأجهزة  الحكم المحلً من جهة أ
                                                           

  .144، ص2007 ،ار الفكر العربًدالقاهرة، " اإلعالم المحلً فً ضوء متغٌرات العصر"،عبد المجٌد شكري ، -1

،  2003، المكتب الجامعً الحدٌث ،  إلسكندرٌةجتمع المحلً" ، ا،" الموارد البشرٌة وتنمٌة الممنال طلعت محمود -2

 .198-197ص

، دراسة تحلٌلٌة ومٌدانٌة ، أطروحة مقدمة  المحلً" ،" دور البرامج إذاعة بسكرة فً تنمٌة المجتمعلبنى لطٌؾ  -3
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احتهم وآرائهم وكل ما قترومشاكلهم واتعرؾ على متطلباتهم البمعاٌشة الجماهٌر وواقعهم و

ملونه له ، ثم تنقل هذا عبر برامجها لٌكون صورة حٌة وصادقة وأمٌة ٌا ٌتعلق بواقعهم وما

. وهنا ٌؤكد " عبد المجٌد شكري "  أن عن الواقع أمام جهاز الحكم المحلً القائم بتسٌره 

جتمع المحلً ٌنبؽً لها أن تكون على اتصال وثٌق اإلذاعة المحلٌة وهً تعبر عن واقع الم

ٌق بٌن هً وسٌلة توث، إنما  قا لهامع الحرص على أال تكون بوبأجهزة الحكم المحلً 

ذاعة المحلٌة ٌسمع فعن طرٌق اإل، المواطنٌن وبٌن اإلدارة المحلٌة جماهٌري مطالب 

المواطنٌن أفكارهم وآراءهم ومطالبهم نبض  المسؤولون 
1
 . 

 وظائف اإلذاعة وخصائصها : -3

زءا من حٌاة كل فرد مستمع تشكل جاإلذاعة منذ نشأتها أصبحت  وظائف اإلذاعة : -1

ملتحقة به وتكاد ال تفارقه ، بحٌث أنه ٌنظر إلٌها على أنها الصدٌق والرفٌق والناصح 

، ومصدر إراحة المساعدة واألمل وؼٌرها من الوظائؾ التً تسعى اإلذاعة إلى تحقٌقها 

كما أن تلك الوظائؾ قد تتنوع وتتسع وتختلؾ من دواة إلى أخرى ومراعٌة اتفاقات المجتمع 

 المتواجدة فٌه ونذكر الوظائؾ التالٌة :

وعن األخبار، أي التً تشمل حقائق المعلومات عن األحداث الجارٌة ونقصد به  : اإلعالم -

هذه الرسالة بالمصداقٌة األفكار واآلراء من المذٌع إلى المستمع وٌجب أن تتمتع 

 والموضوعٌة ، وذلك لكسب جمهور أكبر من المستمعٌن .

حٌوي وأساسً فً تثقٌؾ الجمهور ، فإذا كانت الثقافة عبارة  بدور الرادٌو ٌقوم التثقٌف : -

 وفن من علم عن مجموعة من المعلومات والمدركات التً تتناول شتى المعارؾ اإلنسانٌة 

د والعادات وأسلوب الحٌاة فً ذلك اللؽة ومجمل المورثات والتقالٌداب ، بما ا ووثقافة 

فعن الرادٌو قادر  ،العام والقٌم المختلفة المتوازن التً تفرضها متؽٌرات العصر والسلوك

على المساهمة فً تقٌٌم الثقافة بهذا المفهوم الواسع مع التأكٌد على القٌم االٌجابٌة ونبذ القٌم 

مود التً تعوق تقدم المجتمعالسلبٌة كالتخلؾ والج
2
 . 

نشأت اإلذاعة كانت الموسٌقى هً الكتلة الضخمة للترفٌه ، الذي بدأت  منذالترفٌه :  - 

على أن سرعان ما كشؾ اإلذاعٌون أن هناك مواد كثٌرة اإلذاعة تستعملها كمادة للترفٌه 

ن الترفٌه فً أخرى ؼٌر اللحن ٌمكن أن ترفه  وتدخل فً كتلة الترفٌه ، ولقد تأكد، أ

ات  ، ٌاإلذاعات وسائل الترفٌه التً تطورت من الموسٌقى والؽناء إلى المنوعات والتمثٌل

 ات هً من جهة أخرى التثقٌؾ .فٌها تثقٌفا لهذا ، فإن التمثٌلٌوإن كان للرفاهٌة إال أن 
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ولقد استطاعت اإلذاعات الحدٌثة أن تقدم عددا كبٌرا من البرامج المتنوعة والمحطات 

المختلفة ، حتى أصبح أمام المستمع مجال واسع النتقاء واالختٌار وفقا لحالته المزاجٌة 

فأمامه األخبار الجادة والتعلٌقات السٌاسٌة والبرامج الخفٌفة والموسٌقى واألناشٌد 

والتمثٌلٌات والندوات واألؼانً وؼٌرها 
1

. 

التعلٌم تأخذ أهمٌة بالؽة السٌما وسائل اإلعالم ، التً تقوم بدور تعلٌمً  وظٌفةالتعلٌم:  -

مباشر، حٌث تمكن تعلٌم اللؽة كما أنها جامعة للذٌن تركوا مقاعد الدراسة والتعلٌم كما 

 تساعد الجٌل الجدٌد .

الحكومة فً الدول النامٌة تركز اهتمامها ومجهداتها على هذه الوظٌفة فً وسائل اإلعالم 

المختلفة من أجل حل مشكل أساسً وهو نسبة األمٌة المرتفعة ، فاإلذاعة تحاول أن تشمل 

 كل شرائح فً المجتمع بتهذٌب الفكر وتنمٌة الوعً بالقضاٌا المحلٌة والوطنٌة والعلمٌة .

فً حقٌقته دعوة لتروٌج لسلعة ما أو سلعة معٌنة عن طرٌق إبداء عالن اإلاإلعالن : -

ٌتقبل اآلخرون شراءها ، أو الدعوة لطلب خدمات محددة وما ٌتبع ذلك من محاسنها ، لكً 

تعرٌؾ باألشخاص والمؤسسات واألفكار أٌضا والرادٌو هنا ٌمثل أداة لتروٌج السلع ال أداة 

لالتصال اإلعالمً وٌتحول فٌه العاملون على البائعٌن وهم ال ٌبٌعون فقط بل ٌبٌعون 

 صحاب رؤوس األموال المعلنٌن .المستمعٌن أٌضا ) المستهدؾ ( أل

خٌرة نسعى ؼلى المحلٌة فً أن هذه األواعتمادا على ما سبق ذكره ٌمكن حصر وظائؾ 

المحلً وتربٌة وتوعٌة ، من خالل تلبٌة متطلباته التً تتوافق وتقالٌده نقل تثقٌؾ المجتمع 

لى الجمهور فً ق عالمعلومات والحقائاإلذاعة التراث الثقافً واالجتماعً بٌن أجٌاله نقل 

ٌاجاتهم دون حاجتهم ؼلى القراءة المحلٌة بالبرامج التً احت مختلؾ المجالت كمد الجماهٌر

 و الكتابة وحٌاته الثقافٌة المحلٌة وتطورها أ

ظائؾ الرادٌو وخاصة بالنسبة للدول النامٌة التً هً و من أهم فةوظٌ التنمٌة التنمٌة : 1-

فً طرٌق النمو والتنمٌة مشتقة من نماء ونمو،أي رفع من مستوى األفراد من خالل محاولة 

فراد المستمعٌن ٌتخلون تدرٌجٌا ولٌس كلٌا عن القٌم السلبٌة القائم باالتصال على جعل األ

على المستوى الثقافً أو  ات مختلفةالتً تعٌق من نمو هم والتنمٌة تتم على مستوٌ

 عً أو االقتصادي .االجتما

ٌتمتع  الرادٌو والتلفزٌون ، وأن هذه األخٌر بٌن المنافسة لوجود نظرا الخدمة : -2

ما ٌستدعً أن تقوم بتقدٌم م ،عٌهالصوت ، فمن الممكن لإلذاعة أن تفقد مستمبالصورة وا

المستمع بحٌث تتنوع الخدمة من عالمٌة ذات خصوصٌة فرٌدة بالنسبة للجمهور خدمات إ
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لى الثقافٌة على االجتماعٌة وأٌضا االقتصادٌة ، ومن ثم شد انتباه المستمع عخبارٌة اإل

 .وتحقق له منافع

رد من خالل تقدٌم لٌه الفاستخدام الرادٌو كصدٌق ٌستمع إ بها ونقصدالمؤانسة :  -3 

ذاعة انطلق علٌه بالمشاركة كما أن اإلرائه عن طرٌق البرامج وهذا ما مع أالبرامج وٌس

 .د المكفوفٌن وذلك بإٌناس ودحتهم خاصة لألفرا الحمٌمتعتبر الصدٌق 

قصد به البحث رٌض ، نالتح الرادٌو منذ بداٌته من أجل  استخدم لقدالتحرٌض :  -4

ضٌة بمثابة وتعتبر الرسائل التحرٌفعال  معٌنة والتحفٌز من اجل اإلقدام على فعل أو أ

نزاعٌة ، وتعتمد على إٌقاض الدوافع ، كما تعتمد على ذ لها طبٌعة منشورات ثورٌة مذاعة إ

عالمً الذي ٌؤدي بالضرورة إلى تثبٌت األفكار وٌحدد مسارا إجبارٌا أمام اح اإللحاإل

المسار كنتٌجة لذلك  فً ذلك ًام على الممضؼرلرسالة التحرٌضٌة ، بما ٌشبه اإلمستقبلً ا

ه لوى المرة فً قوالب وأشكال برامجمرة تفكار البدل ذات األلحاح المستمر حٌث ٌعاد اإل

 .متعددة 

تكوٌن الرأي العام وهو الرأس السائد فً المجتمع وال نقصد  إلى  الدعاٌة تهدؾالدعاٌة :  -

لجمهور والعمل على تحوٌل هً استمالة ابالدعاٌة هنا تقدٌم أفكار خاطئة أو أكاذٌب ، وإنما 

اتجاهاته نحو مسار جدٌد ومؤٌد ، وبذلك  فاإلذاعة  تسعى إلى تحقٌق صورتها وكسب 

جمهورها 
1
 .  

 عدة خصائص لإلذاعة نذكر منها :  هناكخصائصها : 

 . اإلذاعة والرادٌو ٌعتمدان على كلمة الشفاهة المنطوقة التً لها سحرها وقوتها اإلٌحائٌة  -

 ساعة . 24لإلنسان فً كل مكان وفً الوقت أي وقت على مدار  ٌصل ذاعمال الكالم -

 ٌمكن تسجٌل الكلمة المذاعة وتكرار إذاعتها أكثر من مرة وفً كل مرة تكسب قوة . -

تدور الكلمة المذاعة حول العالم سبع مرات ونصؾ المرة فً الثانٌة الواحدة ، ٌمكن  -

 وتٌة والموسٌقى .تدعٌم الكلمة المذاعة بالمؤثرات الص

تذكرها كما لو قد خالل المواد  إن المواد البسٌطة السهلة التً تقدم من خالل اإلذاعة ٌسهل -

 مطبوعة .
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تصال الاإلذاعة من الوسائل القادرة على جعل الجماهٌر تحس بالمشاركة ، وهً أقرب ل -

ٌحتاج االستماع  الشخصً المباشر، تتمٌز اإلذاعة بالسرعة الفائقة وتخطً الحواجز، وال

 علٌها إلى أي حد جهد ٌعد الرادٌو ارخص الوسائل فً نقل األخبار و الترفٌه والثقافة .

 حٌاة الناس وطرق معٌشتهم بوجه عام .تتمتع بدرجة عالٌة من التأثٌر فً  -

ٌستطٌع الرادٌو الوصول إلى الجماعات خاصة مثل : كبار السن واألطفال األقل تعلٌما  -

وثقافة 
1
 . 

 الدائم عمر حسن جمٌلة من خصائص اإلذاعة المحلٌة : وحسب عمر 

هً وسٌلة سمعٌة ترتكز على حاسة السمع من خالل األذن ، هذا ما  التنبٌه السمعً : -

ٌجعل الصوت فٌها منبها ٌثٌر استجابا عند سماع الرسالة اإلعالمٌة  ، ولهذا ٌصنؾ الرادٌو 

 ع حاسة واحدة وهً السمع .ضمن الوسائل الساخنة ، ألنه ٌتعامل م

الدائم عمر حسن الرادٌو بأنه وسٌلة عمٌاء ، بمعنى أنه وسٌلة  عبد ٌصنؾ المخٌالٌة : -

وتواجده وٌستطٌع أن ٌخلق سرحا ؼٌر مرئٌة تخاطب المستمع دون أن ٌره ، أو ٌحدد مكانه 

 خٌال المستمع ٌتجاوز كل ما سبق أن رآه أو ٌعرفه أو ٌختزله فً مخٌلته .

من الضروري أن ٌكون مستمع الرادٌو متعلما ، فهو ٌخاطب األمً ،  لٌس الشمولٌة : -

 كما ٌتخطى المتعلم ، الشاب ، الطفل ، المرأة والرجل ،فالرادٌو ٌتخطى حاجز األمٌة 

 الزمان والمكان .

اإلذاعة المسموعة لها قدرة كبٌرة على اإلقناع ، ألن العالقة بٌن المذٌع  : اإلقناعٌة  -

المستمع التأثٌر مباشر فهو ٌخاطب  مسار، مما ٌجعل بشخص والمستمع عالقة شخص 

 شخصٌا وبشكل خصوصً أكثر .

المحلٌة محدودة بحدود جؽرافٌة ، أي خاصة بجمهور منطقة معٌنة لذا  اإلذاعة اإلقلٌمٌة : -

لكثٌر من اإلذاعات المحلٌة فً تثبت فً سم إلى تلك المنطقة التً تبث برامجها فٌها أو نجد ا

أي خاصٌة أخرى تمٌز هذه المنطقة 
2
 . 

 

                                                           

 ، ص 2003، 1وق للنشر و التوزٌع ، ط " ، األردن ، دار الشر،" تقنٌات االتصال بٌن زمنٌن إٌاد شاكر البكري  -2

102                                         . 

 . 25، عمان ، دار الفرقان للنشر والتوزٌع ، ص  " الكتابة واإلنتاج اإلذاعً والرادٌو "عبد الدائم عمر حسن ،  -1

 
 



 الفصل األول :                                                            اإلذاعة  المحلية
 

30 
 

على الدٌنامٌكٌة بسرعة إلى مواقع الحدث مثلها فً ذلك اإلذاعة التً تقوم هً  الدٌنامٌكٌة :

للحصول على األحداث مثل اإلذاعات أو الوسائل األخرى ، وهم فً دورة مستمرة 

 واألخبار المحلٌة .

قضاٌا محلٌة أي مرتبطة بالمجتمع تعالج اإلذاعة المحلٌة  التعامل مع المجتمع المحلً : -

 باته .عى جاهدة لحل مشاكله وتلبٌة متطللمحلً ، الذي تصل برامجها وهً تسا

الفرد من قبل ٌنتقً معارفه وٌبحث عن أخبار مجتمعه المحلً من  كان سهولة االتصال : -

إذاعات أخرى وطنٌة كانت او دولٌة إلى أن وجود اإلذاعات المحلٌة الٌوم وفرت أو الكثٌر 

 من العناء ووفرت له المعارؾ التً ٌبحث عنها داخل وخارج بالده .

محلٌة ٌستطٌع معرفة جمهوره فً اإلذاعة ال تصالباال القائم معرفة الجمهور المحلً : -

ٌعرؾ خصائص المستهدؾ من خالل أنه ٌخاطب جمهور محدودا بحدود جؽرافٌة وألنه 

البٌئة الثقافٌة واالجتماعٌة وٌعرؾ عاداته وتقالٌده ولهجته ، فقد ٌكون القائم باالتصال فردا 

 من أفراد المجتمع المحلً الذي ٌنتمً إلٌه .

إن الصحفً فً اإلذاعة المحلٌة عند تصمٌم رسالته ٌنطلق  : االنطالق من البٌئة المحلٌة -

من البٌئة المحلٌة حتى تكون رسالته منسقة ومتوافقة على حسب خصوصٌات هذه الجمهور 

المستهدؾ 
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

القاهرة ، دار الفكر العربً للنشر  ،"" اإلعالم اإلقلٌمً ) دراسة مٌدانٌة نظرٌة ( براهٌم  ، اال المسلم  عبد هللا -1
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 ماهية المشكلة االجتماعية : 1/

، بل الوعً بمصادرها  الجتماعٌة واإلحساس العمٌق بهارؼم سهولة إدراك المشكبلت ا

وانتشارها فً المجتمع إال أن محاولة تحدٌد ماهٌة المشكلة االجتماعٌة من الناحٌة العلمٌة 

فً المٌدان ٌجعل الباحث فً علم االجتماع  ٌواجه العدٌد من المشكبلت النظرٌة والمنهجٌة 

اذج من تعرٌؾ المشكلة االجتماعٌة بشكل دقٌق ومحدد ، وهذا ٌتضح من خبلل عرض نم

تعرٌفات المشكلة االجتماعٌة ، حٌث تعرؾ القوامٌس المتخصصة المشكلة االجتماعٌة 

بوصفها موقؾ ٌإثر فً عدد من األفراد ، بحٌث ٌعتقدون أو ٌعتقد األعضاء اآلخرون فً 

المجتمع ، بؤن هذا الموقؾ هو الصعوبات والمساوئ وهكذا تصبح المشكلة االجتماعٌة 

، والمشكبلت األساسٌة وتفسٌرا اجتماعٌا ذاتٌا من جهة أخرى  موقفا موضوعٌا من جهة

التً ٌعانً منها المجتمع هً انحراؾ األحداث والجرٌمة واالنتحار والقتل واإلدمان 

بطالته لفة و والطبلق والضعؾ العقلً والتمٌٌز و اإلسكان ؼٌر المبلبم والمناطق المتخ

والفساد اإلداري 
1
. 

تحدٌد المشكلة االجتماعٌة ال ٌتؤسس فً ضوء ظروؾ  ا التعرٌؾ أنوٌتضح من هذ

 موضوعٌة فحسب بل ٌتؤسس أٌضا فً ضوء إدراك األفراد فً المجتمع .

جتماعٌة بوصفها انحراؾ عن اء االجتماع فً تعرٌؾ المشكلة االلكن ذهب كثٌر من علم

باعتبارها  ست الذي ٌعرؾ المشكلةلعلٌا  ومن أمثلة ذلك تعرٌؾ روبرتقٌم المجتمع و مثله ا

ٌنبؽً أن ٌكون أي أنها تمثل ضرب  من  هو كابن بالفعل وما بٌن ما تعبر عن التباٌن ما

 جتماعً المعاش .التناقص بٌن المثالٌات االجتماعٌة المرؼوبة  و الواقع اال

أو وؾ المجتمع صبلحٌة  وٌنجم عن ظرإتطلب معالجة كما ٌقول فٌر تشاد هً موقؾ ٌ

ٌة لمواجهة و لتحسٌنه و هاتان جتماعأو ٌتحتم  معه تجمٌع الوسابل اال جتماعٌة البٌبة اال

ان  وتمتزجان فً أؼلب األحٌانٌاحٌتان تتبلقالن
2
 .  

 وٌندرج تحت هذا اإلطار أٌضا تعرٌؾ كل من روبرت مٌرتون و روبرت نسٌت  فً كتابها 

وة ؼٌر مرؼوبة جتماعٌة بؤنها فجعٌة المعاصرة حٌث عرؾ المشكلة االجتماالمشكبلت اال

هو قابم بالفعل وما ٌعتقد الناس أنه ٌنبؽً أن ٌكون أو بمعنى آخر بٌن الواقع الفعلً  بٌن ما

 عبلجها .جتماعٌة وهذه الفجوة ؼٌر المرؼوبة ٌتصور أن ٌمكن القٌم و المثل االو 

                                                           

 . 433، ص  1995معٌة ، دار المعرفة الجااإلسكندرٌة ،   " قاموس علم االجتماع الجنائي " ،،  عاطؾ ؼٌث -1

، 1696دار المعرفة الجامعٌة ،  ، اإلسكندرٌة ،"  نحرافي" المشاكل االجتماعية والسلوك اإلمحمد عاطؾ ؼٌث ،  -2
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 جتماعً كما ٌفصلٌن المثل االجتماعٌة و الواقع االلكن ٌرى بعض الباحثٌن أن التفرقة ب

 روبرت مٌرتون نسٌت تفرقة ؼٌر واضحة ألن ما تعٌش فً عقول الناس و ما ٌظهر على  

ه مٌرتون و نفصال الذي ضخمنفصل عن الواقع االجتماعً هذا االاتجاههم القٌمً ال ٌ

نحراؾ ، تإدي كما  إلى مشكلة اال حداث ثؽرة فً السلوك الفرديوه أمرا ٌإدي إلى إجعل

نحراؾ ٌؾ المشكلة بوصفها معٌارٌة أو االعتقاد فً تعرٌدان هذا االفردي كما بٌن أحمد زال

جتماعٌة تؤسٌس بٌنة اجتماعٌة و ثقافٌة و ٌقوم على أساس أن المشكبلت اال عن المثل ال

لٌس المشكبلت  هً مراقبة المثل  أو حراسة القٌم فالقٌم  تراقب نفسها و تحرس ذاتها  

هً تؤسٌس  وجود أمه  و بناإها. شكلةالنظٌر و لكن الم بقصور ذاتً فتقطع 
1 

 جتماعية : مفهوم المشكلة اال -

 أشكل "التباس األمر "ألن معنى كلمة التبس األمر أي  تعرؾ المشكلة على المشكلة لغة :

مفهوم المشكلة  ٌشٌر إلى مسؤلة أو معضلة أي أنها  لٌزٌة  فإننجعلٌه األمر أما فً اللؽة اإل

 جتماعٌة .اال مشكلة فً السلوك البشري أو العبلقات

المشكلة بؤنها هً التباس أو أمر ٌنطوي على نوع من لشك   websterقاموس و ٌعرؾ 

 وعدم التؤكد أو الصعوبة  وهً سإال مطروح ٌتطلب حبل أو مناقشة و هً مسؤلة  أو أمر  

التعامل مع خٌارات العمل سواء للفرد أو للمجتمع ٌتطلب 
2
. 

لٌه تاج الى جذب االنتباه إجتماعٌة  بؤنها وضع اجتماعً ؼٌر مرؼوب فٌه و ٌحالمشكلة اال

األسرة وخارجها خبلل كما أنها المواقؾ التً تضطرب فٌها عبلقات  الفرد بمحٌطه  داخل 

أدابه لدورة االجتماعً
3
 . 

وعرفها محمد أحمد بٌومً أن مفهوم المشكلة االجتماعٌة من المفاهٌم اإلجرابٌة االجتماعٌة 

 .هذا من ناحٌة ونسبٌة المشاكل االجتماعٌة من ناحٌة أخرى 

وٌقول أحمد بٌومً أن المشاكل الموجودة فً المجتمع لٌست بالضرورة أن تكون كلها 

تمعٌة ، وهناك مشاكل فردٌة ٌحس بها مشاكل اجتماعٌة فهناك مشاكل أخرى بٌبٌة و مج

أفراد معٌنٌن كالمشاكل النفسٌة والعاطفٌة ...الخ ، ولكل مجتمع مدى  معٌن ٌعرؾ فٌه 

                                                           

 1محمد ٌاسر الخواجة،" المشكبلت االجتماعٌة رإٌة ، نظرٌة ونماذج تطبٌقٌة " ، مصر ،العربٌة للنشر والتوزٌع ، ط -1
   ،ص 2111،
 . 675، ص  1991،  وزارة التربٌة والتعلٌم طبعة خاصة ب القاهرة ، ،،" المعجم الوجبز "معجم اللؽة العربٌة  -2
 

 .  229، ص 2111، 1، المكتب الجامعً الحدٌث ، ط،" بناء األسرة المعاصرة "عبد الخالق محمد عفٌفً  -  3
 



اإلذاعة والمشكالت االجتماعية                                                       الفصل الثاني  :  
 

33 
 

أم ال ، ومن ثم ٌتعامل مع هذا الموقؾ بناءا على  الموقؾ إذا كان ٌمثل مشكلة اجتماعٌة 

تحدٌده 
1
. 

عالجة  إصبلحٌة ، وٌنجم عن وقد أكد البعض أن المشكلة االجتماعٌة هً موقؾ ٌتطلب م

أحوال المجتمع والبٌبة االجتماعٌة ، وٌستلزم تجمٌع الوسابل و الجهود االجتماعٌة لمواجهة 

وتحسٌنه ،و ربطها آخرون بحالة الحٌلولة دون قٌام األفراد بؤدوارهم االجتماعٌة المتفق 

بؤنها المسؤلة أو المسابل  عاقة  أحد النظم االجتماعٌة ،فعرفوا المشكلة االجتماعٌةإ علٌها أو

هم رافً ، بحٌث تحول دون قٌامهم بؤدو ذات الصفة الجمعٌة التً تتناول عددا من األفراد

االجتماعٌة وفق اإلطار المتفق علٌه و الذي ٌقع على المستوى العادي للجماعة  وعادة ما       

كما فً حالتً الطبلق  تكون االجتماعٌة ذات تؤثٌر معوق ألحد النظم االجتماعٌة األساسٌة

 وتشرد األحداث .

تٌاجات ؼٌر مشبعة لدى قطاعات عرٌضة من و قد وتشٌر المشكبلت عموما إلى وجود اح

ٌرجع عدم إشباعها إلى العجز أو القصور فً النظم االجتماعٌة المكلفة بمواجهة هذه 

 حتٌاجات .ندرة الموارد البلزمة إلشباع اال المشكبلت أو

االجتماعٌة ال ٌتضمن فقط وجود احتٌاجات ؼٌر مشبعة وإنما ٌشمل كذلك ومفهوم المشكلة 

   ٌلً : ما

 المتؤثرٌن من المشكلة بالمجتمع ، ومدى انتشارها وعمقها . ؼٌر -

اع هذه االحتٌاجات قبل أن بالوسابل التً ٌمكن من خبللها إشبمدى معرفة أفراد المجتمع  -

 وٌصعب مواجهتها . تتزاٌد

 الموارد البلزمة  لمواجهة هذه المشكبلت .مدى توفر  -

 ا ٌمكن أن تعرؾ المشكلة االجتماعٌة بؤنها:وعلى هذ

 المجتمع. موقؾ ٌواجه اإلنسان ، أو الجماعة أو -

 تعجز إمكانات هذه الوحدات عن مواجهة هذا الموقؾ . -

هذه   تحتاج هذه الواحات ) الفرد،الجماعة ،المجتمع ( إلى مصدر ٌساعد على مواجهة -

 .جتماعً الالمواقؾ سواء أكان ذلك بالدعم المادي أو ا

                                                           

،ص  2115ة ، ، اإلسكندرٌة ، دار المعرفة الجامعٌ ،"المشكالت االجتماعية دراسات نظرية وتطبيقية "محمد بٌومً  -1
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فٌرى أن المشكلة  االجتماعٌة هً موقؾ ٌتطلب   " Fairehildلد" ،  "وٌإكد ذلك  "فٌرتشاٌ

معالجة إصبلحٌة  وهً نتاج ظروؾ  بٌبٌة اجتماعٌة ٌعٌشها األفراد ، وتتطلب تجمٌع 

 . ع من آثارها الضارةالجهود و الوسابل لمواجهتها  وحماٌة المجتم

أن المشكلة االجتماعٌة هً انحراؾ فً سلوك عن المعاٌٌر التً تعارؾ " مارشال وٌرى "

 . ٌها المجتمع للسلوك المرؼوب فٌه عل

وٌرى "فٌر ى فٌرتشاٌلد أن المشكلة االجتماعٌة  هً موقؾ ٌطلب معالجة إصبلحٌة  و 

ٌنجم معه  تجمٌع الوسابل االجتماعٌة   ، أو ٌنجم عن ظروؾ المجتمع  أو البٌبة االجتماعٌة

 لمواجهة وتحسٌنه .

، ففً الحالة األولى ٌمكن أن تدخل ان و تمتزجان فً أؼلب األحٌان ٌان تتبلقوهاتان الناحٌت

تحتها كل النقابض والفشل  فً التوافق الذي ٌصٌب األفراد واألسر و الجماعات الصؽٌرة 

 لتً ٌعٌشون فٌها  ونضرب مثبل على ذلك بالجرٌمةا ٌةوالتً ٌمكن ردها إلى ظروؾ  البٌب

الثانٌة فهً تتطلب وسابل اجتماعٌة عاجلة لمواجهتها مثل  أما المشكبلت  التً تظهر فًو

الفشل فً التوافق الذي ٌصٌب البناء االجتماعً و تؤدٌته لوظٌفته و الذي تعلو مواجهته فوق 

 اد السٌاسً .مستوى فرد أو جماعة صؽٌرة مثل الحرب و الفس

بٌن  االجتماعٌة هً التباٌن أو التناقض" أن المشكبلت MERTONوٌرى روبرت مٌرتون "

هو موجود فً المجتمع وبٌن  ما ترؼب مجموعة هامة من هذا المجتمع بصورة جدٌة أن  ما

 ٌكون و ٌتؤثر مدى هذا التناقض عن طرٌقٌن :

 وعمومٌة فً المجتمع .إما ٌرفع المستوٌات التً تكون بها فاعلٌة  -

أو باستمرار انحطاط الظروؾ االجتماعٌة التً تإدي إلى زٌادة حدة هذا التناقض أو -

 التباٌن . 

إذ ٌرى "مٌرتون "أن المشكبلت االجتماعٌة تصاحب التقدم الصناعً  و ٌزداد اإلحساس 

 بها عند بعض مجموعات السكان عند ما ٌقارنون الظروؾ التً ٌحٌاها الناس مثبل

 لتً ٌمكن أن تكون موجودة و تإدي إلى كسر حدة هذه المشكبلت  وذلك تنقسم بالظروؾ ا

 المشكبلت االجتماعٌة إلى هما :

ً نحرافالسلوك اال -ب             .التفكك االجتماعً  -أ
1
. 

                                                           

، اإلسكندرٌة، دار الجامعٌة ، " ،" علم االجتماع والمشكالت االجتماعيةالسٌد عبد العاطً  علً عبد الرزاق جبلً ، -1

 . 13، ص 1999،  1ط
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وٌرى  "محمد المحسٌن  " أن المشكلة االجتماعٌة هً تلك الصعوبات و مظاهر االنحراؾ 

السلوك االجتماعً و مظاهر سوء التكٌؾ االجتماعً السلٌم التً ٌتعرض لها  و الشذوذ فً

الفرد فتقلل من فاعلٌته وكفاٌته االجتماعٌة  وتحد من قدراته على بناء عبلقات اجتماعٌة 

، وعلى تحقٌق القبول االجتماعً المرؼوب ،فالمشكلة االجتماعٌة ناجحة مع اآلخرٌن 

هم الجسمٌة و النفسٌة و الفكرٌة ،بل هً مرتبطة تمام للشباب لٌست منفصلة عن مشكبلت

االرتباط  وفً كثٌر من األحٌان  نجدها متداخلة معها
1
 . 

 أن المشكلة االجتماعٌة هً حالة تإثر:   HARTON AND LESLIEوٌرى هورتون ولٌزلً

ؤثٌر بطرق و أسالٌب  ٌنظر إلٌها على أنها مرفوضة  وٌتم هذا الت  على و عدد من الناس

اجتماعً جمعً مضاد لهذه وؼٌر مرؼوب فٌها كما أنهم ٌشعرون برؼبة شدٌدة للقٌام بفعل 

 الطرق التً ٌتم بها ظهور المشكلة . األسالٌب و

 أن المشكلة االجتماعٌة توجد حٌنما: : "  SELZNIK "وٌرى سلزنٌك

  ٌستهانمنهم ال   األهداؾ الشخصٌة الهامة لعدد كبٌرتحبط عبلقات المنفعة بٌن الناس  -أ

 به .

قات بٌن ٌكتشؾ المجتمع المنظم أنه مهدد و بشكل خطٌر بعدم القدرة على تنظٌم العبل-ب

 لة االجتماعٌة انهٌارا فً المجتمع ذاته .كشالناس  و بهذا تمثل الم

حباطات وظٌفٌة لعناصر البناء مشكلة االجتماعٌة هً إ" أن الLAMARTو ٌرى المرت " -

ضات مإداها أن الضرورٌات الوظٌفٌة للحٌاة افترٌنبثق من هذا الرأي ااالجتماعً و

ظابفها و تدعم كل منها األخرى ،كما تحقق اعد األبنٌة الوظٌفٌة على أداء واالجتماعٌة ، تس

تحقٌق تكامل المجتمع ، أما األنشطة و الحاجات النفسٌة لؤلفراد ،كذلك تساهم و تإدي إلى 

العملٌات التً تحد من مواجهة هذه الضرورٌات الوظٌفٌة و التً قد تإدي  إلى تعطٌل 

عرؾ العبلقات التنظٌمٌة  بٌن عناصر البناء  والتً قد تحبط حاجات  ومطلب األفراد فت

طات الوظٌفٌة احبباإل
2
. 

اعٌة ترتبط بالجوانب التً ٌصطلح على وٌتضح من هذه التعرٌفات أن المشكبلت االجتم

 سمتها بالجوانب المرضٌة االجتماعٌة .

جوانب أو شإون المجتمع  وبذلك ٌمكن القول بؤن المشكلة االجتماعٌة هً خلل فً بعض

و ٌقدرون خطورته و تصبح المشكلة االجتماعٌة هً أٌة ظاهرة تعتبرها مإسسات ٌشعر به 
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المجتمع  )األسرة ،القانون ( مصدر ضرر ٌفع فً الحاضر أو سٌقع فً المستقبل للفرد أو 

 .المجتمع 

 و خصائصها: تصنيف المشكالت االجتماعية2/

 توجد عدة أنواع للمشكبلت االجتماعٌة هً : تصنيف المشكالت االجتماعية : -أ

 مشكالت حياتية  )أساسية ( : -1

سكان  ،الؽذاء ،التعلٌم ع تؤثٌرا كبٌرا مثل مشكبلت  ) اإلالمجتمعلى أفراد  روهً التً تإث

،الصحة ،الرعاٌة االجتماعٌة ( ومثل هذه المشكبلت إذا لم ٌتم مواجهتها تإثر على بناء 

المجتمع ووظابفه و ٌترتب علٌها مشكبلت أخرى مثل ارتفاع معدالت الجرٌمة ،و األمٌة و 

 انتشار األوببة و األمراض .

فإذا لم تتم مواجهة المشكبلت التعلٌمٌة زادت نسبة األمٌة و إذا لم تكن هناك رعاٌة صحٌة 

 مناسبة ) وقابٌة عبلجٌة ( انتشرت األوببة و األمراض .

 مشكالت اقتصادية : -2

وتشمل انخفاض متوسط دخل الفرد و انخفاض اإلنتاجٌة لدى أفراد المجتمع و ضعؾ   

عتماد على االستهبلك أكثر من نتاجٌة  و االقٌام بوظابفها اإللمإسسات االقتصادٌة عن الا

أو الصناعً  و انخفاض نتاج ،كذلك االعتماد على أسالٌب تقلٌدٌة فً اإلنتاج الزراعً اإل

اعٌة ،كما ٌدخل فً المشكبلت االقتصادٌة  ومثل هذه المشكبلت رمتوسط إنتاج األرض الز

كاثؾ  الجهود من أجل العمل على دراسة  هذه ذات تؤثٌر كبٌر على المجتمع  و تتطلب ت

 المشكبلت ، واقتراح الحلول المناسبة لمواجهتها . 

  مشكالت اجتماعية : -3

وهً تعنً أكثر من مجرد وجود احتٌاطات ؼٌر مشبعة لقطاعات كبٌرة من السكان ، وإنما 

مفردهم أو ٌشعر أفراد المجتمع بوطؤة  هذه المشكبلت و ٌسعون إلى بذل الجهد سواء ب

بمساعدة فرٌق لمواجهة هذه المشكبلت 
1

ما تعانٌه األسرة  االجتماعٌة .و من هذه المشكبلت 

من تفكك  فً العبلقات االجتماعٌة عدم وجود أماكن  لشؽل الفراغ ، إصابة أحد أفراد 

 األسرة بمشكلة كبٌرة مثل إدمان المخدرات ،مشكبلت النزاعات األسرٌة الطبلق ،باإلضافة

فً السكان  لسلبٌة والتواكل و التزاٌد المفرطا إلى بعض العادات و التقالٌد االجتماعٌة مثل

،مثل هذه المشكبلت تحول دون االنطبلق نحو التنمٌة بالمجتمع ن وتحتاج  إلى جهد من 
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للعمل على دراسة أبعاد هذه المشكبلت  و وضع األولوٌات للبدء فً جانب المتخصصٌن 

 كبلت .مواجهة هذه المش

 مشكالت مجتمعية : - 4

)مجموعة اإلجراءات  ات و المإسسات( وسٌاسة المجتمعالمنظموهً تتصل ببناء المجتمع )

فراد المكونٌن للمجتمع ) أفراد و اللوابح ، التشرٌعات  والسٌاسات العامة للمجتمع ( و األ

ة ، االجتماعٌة  نتاجٌجماعات ،مجتمعات محلٌة ( كما أنها تتصل بوظابؾ  المجتمع ) اإل،

 ... الخ (  والتً لها انعكاس مباشر على أمن و استقرار المجتمع . السٌاسٌة

البطالة ، اإلرهاب ، ومثل هذه انحراؾ األحداث ،  تشمل المشكبلت المجتمعٌة مشكبلت كما

ت هذا النوع من المشكبلت  المشكبلت لها تؤثٌر على كافة القطاعات األخرى ، وٌندرج تح

 بلت االجتماعٌة ، االقتصادٌة ، السٌاسٌة ، الصحٌة ، األمنٌة ، التعلٌمٌة ( .) المشك

و هذا النوع من المشكبلت البد من التعامل معه فً إطار سٌاسة قومٌة شاملة تتضمن 

ما ٌعانٌه فاعلٌة التنفٌذ  وتوفٌر الموارد البلزمة للخطط و المشروعات المناسبة لمواجهة  

المجتمع من مشكبلت 
1
. 

 خصائص المشاكل االجتماعية : -ب

* تمتاز المشكلة االجتماعٌة  بؤنها مدركة أو محسوسة ، وكلما زاد إدراك الناس للمشكلة 

 كلما أدى إلى زٌادة  وضوح المشكلة .

* ال تتوقؾ المشكلة االجتماعٌة عند حد الرفض الذهنً ،  وإنما تشكل نوعا من التحفٌز 

 المواقؾ لمواجهتها  و إزالة آثارها السلبٌة .لتحرٌك السلوك المضاد و إٌجاد 

بعدم الثبات على وتٌرة واحدة من حٌث قدراتها على التؤثٌر  *  تمتاز  المشكلة االجتماعٌة

مثال : منظور جٌل اآلباء ٌختلؾ عن جٌل األبناء من حٌث المعاٌٌر التً ٌراها اآلباء بؤنها 

 مشكلة فً حٌن األبناء ٌراها عكس ذلك .

* تمتاز المشكلة االجتماعٌة بخاصٌة النسبٌة ، وترجع هذه الخاصٌة الختبلؾ المجتمعات 

اإلنسانٌة و أفرادها و جماعاتها فً تحدٌد مفهوم المشكلة على سبٌل المثال : ظاهرة الثؤر 

 ت الؽربٌة فتشكل جرٌمة اجتماعٌة فً المجتمعات العربٌة تشكل بعد ثقافً أما فً المجتمعا

وتؤثٌرها للظروؾ التً ٌخضع لهل  عها مشكلة االجتماعٌة فً حجمها و تنو* تخضع ال

زاد  تعقٌده بنابٌا كلما أدى ذلك إلى  المجتمع ، فكلما زاد حجم الكثافة السكانٌة فً مجتمع ما
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زٌادة فً المشكبلت االجتماعٌة و تنوعا فً أسبابها و مصادرها و زٌادة فً أشكالها و 

 أنواعها . 

 * أنها تثٌر اهتمام و انتباه قدر كبٌر من أفراد المجتمع و مإسساته .

* الصعوبة النسبٌة ، ألنها تمس الفرد و المجتمع معا ، و ترتبط بكثٌر من العوامل و 

 تعرؾ  لسبب واحد ٌعٌنه مهما  كان  المتؽٌرات ذلك أن المشكلة االجتماعٌة ال ٌمكن أن 

  تماعٌة أسبابا متعددة .كلة االجذا السبب قوٌا ، بمعنى أن المشه

* التداخل بٌن المشكبلت االجتماعٌة ،فهً عادة متداخلة بعضها مع كتداخل النظم 

قتصادٌة  والتربوٌة و ث المتشردٌن متداخلة فً النظم االاالجتماعٌة تماما ،فمشكلة األحدا

 األسرٌة و ؼٌرها .

 لو فً المظاهر ها و درجتها ومدى أومختلفة تإثر *  للمشكلة االجتماعٌة الواحدة أبعاد 

بثها  فهً ترتبط ببعد التارٌخ و المكان و القانون و السٌاسة  واالقتصاد  والبعد االجتماعً 

 و الثقافً و التربوي . 

باختبلؾ المجتمعات  واألزمان ، كما * النسبٌة ، بمعنى أن المشكبلت االجتماعٌة تختلؾ 

عامل السن أو اللون أو  لفرد ، فقد تبرز المشكلة بسبب أن تحدٌد المشكبلت ٌتؤثر بحالة ا

ٌعتبره البٌض مشكلة قد  الشباب كذلك ، وماالعرق ، فما ٌعتبره الشٌوخ مشكلة قد ال ٌعتبره 

 ه السود كذلك .ال ٌعتبر

 بعضه أفراد ولكنها من صنع المجتمع كله . أو  نع الفرد* أنها تلقابٌة لٌست من ص

لزام ، أي أنها تعرض نفسها على األفراد و ال ٌسع هإالء اإل و الجبر* أنها مزودة بصفة 

 أن ٌخالفونها .

ة ، كما أنها ظاهرة تارٌخٌة أي عبارة عن لحظة فً تارٌخ جماعة من * أنها عامة ومنتشر 

الناس .
1
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 أسباب المشكالت االجتماعية :3/

ٌتمركز االتجاه فً علم االجتماع الحدٌث حول دراسة المشكبلت االجتماعٌة من نقطة بداٌة 

واحدة هً االنحراؾ عن القواعد و المعاٌٌر التً حددها المجتمع للسلوك الصحٌح ، كما أن 

ٌنصب على أنواعه البسٌطة أو ؼٌر المتكررة أو التً   الاالهتمام بدراسة السلوك المنحرؾ 

د النفور و االشمبزاز ، وإنما تدور حول تلك األنواع التً تعتبر مهددة لكٌان تصادؾ مجر

 الجماعة من ناحٌة ، و القواعد السلوك المقبول من ناحٌة أخرى .

فلمشكلة االجتماعٌة هً انحراؾ السلوك االجتماعً عن القواعد التً حددها المجتمع 

معٌنة ٌكون االنحراؾ عنها مإدٌا  للسلوك الصحٌح ، طالما أن هده القواعد تضع معاٌٌر

 إلى رد فعل واضح من الجماعة .

ؾ الثقافات إال إذا كانت باختبلولذلك فإن المشكبلت االجتماعٌة تختلؾ فً الزمان و المكان 

 أو المعٌار من الضرورٌات االجتماعٌة التً ٌتوقؾ علٌها الوجود االجتماعً . القاعدة

اآلن بٌن علماء االجتماع و التربٌة ،أنه ال ٌوجد سبب واحد للمشكلة  ومن المسلم به

االجتماعٌة ، ذلك أن هذه المشكلة تحدث داخل مجتمع من مبلٌٌن البشر ، كما  أن هذا 

بالجرٌمة فً كل لحظة عبلوة على ما ٌنتابه من مإثرات داخلٌة  وخارجٌة  المجتمع ٌموج

،و ما ٌصله من اختراعات و أفكار
1
 . 

المجتمع فً حركته ، وتفاعل أفراد بعضهم البعض ، وفً عبلقات جماعاته و طوابفه وهذا 

،و الروابط التً تربط بٌنه وبٌن ؼٌره من المجتمعات ، ٌمر بخبرات اجتماعٌة ال حدود لها 

بح جزءا من و هذه الخبرات تكون له  و رصٌدا من المواقؾ و المعرفة و الخبرات تص

قافته وهذا هو الذي ٌبٌن هوٌته و ٌوضح معالم و مبلمح شخصٌة وثتارٌخ ذلك المجتمع  

 بٌن المجتمعات .

وبما أن العبلقات بٌن األفراد و الجماعات و الطوابؾ داخل المجتمع الواحد عبلقات 

فمن الطبٌعً أن نستنج  أنه ال ٌمكن أن تكون  هناك متشابكة و ذات أبعاد مختلفة ، 

 ٌمكن إرجاعها لعامل واحد من العوامل  . د  أومشكبلت اجتماعٌة ذات سبب واح

وٌرى العدٌد من الباحثٌن أن كثٌر من المشكبلت االجتماعٌة ترجع إلى عدم إشباع بعض 
االحتٌاجات بٌن أفراد المجتمع ، وهذه االحتٌاجات قد تكون اجتماعٌة أو نفسٌة  أو اقتصادٌة 

 أو بٌولوجٌة  أو صحٌة أو تعلٌمٌة أو تروٌجٌة . 
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 شباع فً النواحً السابقة ٌرجع إلى مجموعة من العوامل هً :وعدم اإل

 ترجع إلى المواطن نفسه . عوامل ذاتية :-1

 أسرة المواطن .ترجع إلى  عوامل أسرية :-2

 ترجع إلى الجماعات التً ٌنتمً إلٌها المواطن . عوامل اجتماعية :-3

 الذي ٌعٌش فٌه المواطن . ترجع إلى الحً أو المجتمع المحدود عوامل بيئية :-4

 ترجع إلى ظروؾ المجتمع العام الذي ٌعٌش فٌه المواطن .عوامل مجتمعية : -5

فً سرعة التؽٌر أو االجتماعً و ألساسٌة للمشكبلت االجتماعٌة  ، وكذلك من المسببات ا

راآلخن الجانب حد جوانب الثقافة مسرعة تؽٌر أالثقافً الذي ٌتؤنى بسبب التفاوت  فً 
1
  ، 

 فقد ٌسٌر الجانب المادي للثقافة بسرعة أكبر من سٌر الجانب المعنوي بها .

فعلى سبٌل المثال فً المجتمعات المتقدمة  والمجتمعات النامٌة تسٌر بعض الجوانب الثقافة 

المادٌة  و التقدم المادي  والتقدم العلمً  و التكنولوجً ) فً مجموعة الدول المتقدمة ( و 

االقتصادي  ) فً مجموعة الدول النامٌة ( بخطى أسرع من الجوانب المادٌة   التقدم المادي

ن االجتماعً و الثقافٌة تلك التً تعصؾ بالتواز وهذا فً حد ذاته  ٌخلق ما ٌعرؾ  بالهوة

 تورث بعض المشكبلت .

 ٌلً : هذا إلى جانب العدٌد من األسباب التً تإدي إلى المشكبلت االجتماعٌة  وأهمها ما

الت  إلى بعض د أنواع من األجهزة و العدد و اآلحبه العدٌاالذي ٌصالتقدم التكنولوجً  -أ

حبه  أنماط  ثقافٌة  جدٌدة على تلك المجتمعات . وقد ٌكون بعض االمجتمعات والذي تص

هذه األنماط الثقافٌة ؼرٌبا تماما على أفراد المجتمع . ومن هنا ٌحدث شًء من الهزات 

 د تنجم عنها بعض المشكبلت االجتماعٌة .االجتماعٌة التً ق

االنفتاح الشدٌد على المجتمعات األخرى  والنقل الحضاري منها ، حٌث  إن   -ب

، وٌنقل بعضها من بعض فً مجبلت كثٌرة و المجتمعات البشرٌة تتعامل مع بعضها 

بسبب خاصة فً المجبلت النفسٌة تلك التً ازدادت هذه األٌام بسبب سهولة االتصاالت ،و

 صبلحٌة األنماط النفسٌة لبلستعمال فً المجتمعات  .
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عدم تفهم المجتمعات لحاجات الشباب ، وعدم إشباع تلك الحاجات بالطرق السلٌمة  -ج

 المشروعة .

كون ذلك هو ندٌة الثقافٌة و االجتماعٌة و الرٌاضٌة للشباب حتى ٌفمن الضروري إنشاء األ

الؾ الشباب من دوامة الفراغ التً ٌعٌشونها بحٌث ٌصبحون قوى منتجة آ لٌمالمخرج الس

 طاقات فً الطرقات و الشوارع أو تهم فٌما ٌفٌد و ال تضٌع تلك التستثمر طاقا فً المجتمع 

 فً القراءات المنحرفة  أو المشاهدات ؼٌر الطبٌة .

بٌن الكبار و الصؽار فً اختبلفا فمن المبلحظ أن هناك  الفجوة الثقافٌة بٌن األجٌال ، -د

فهمهم لؤلمور  وفً تعاملهم مع األحداث ،ولذلك هناك أنواع من الصراع تبدأ بٌن  أطراؾ 

المعادلة فً المجتمع الواحد 
1
. 

 وتإدي إلٌه العدٌد من األمور التً منها : الثقافي :التضارب والتصارع 

 اختبلؾ الموجات والمعطٌات الثقافٌة . -

 الجمود والتزمت الثقافً أو االنفتاح الثقافً البلمحدود . -

 التفاوت فً سرعة الؽٌر )أو التؽٌٌر ( االجتماعً و الثقافً .  -

  بط االجتماعً القاسً أو المتساهل .لضا -

 عدم وضوح األهداؾ و المعاٌٌر . -

 النزاعات االنعزالٌة و االنفصالٌة . -

العوامل المسببة لحدوث المشكبلت ، وكلما زادت سرعة وٌعتبر التؽٌر االجتماعً من أهم 

و استمرار عملٌة التؽٌر االجتماعً ، زادت احتماالت ظهور المشكبلت االجتماعٌة داخل 

  المجتمع .

ٌإدي إلى سلبٌة  وقد ٌكون الؽٌر إٌجابٌا  بحٌث ٌعمل على حل المشكلة االجتماعٌة  أو

 حدوث المشكبلت االجتماعٌة .

 : االجتماعيالتغير 

ٌشٌر مفهوم التؽٌر االجتماعً إلى االختبلفات و التؽٌرات التً تحدث عبر الزمن لمجتمع 

ما ، و تشمل هذه التؽٌرات العادات و القٌم و القوانٌن و التنظٌمات الخاصة بالنظام 

                                                           

 " المشكالت االجتماعية المعاصرة مداخل نظرية ، تجارب توفٌق قمر،سحر فتحً مبروك ، عبٌر عبد المنعم ،عصام  -1

 . 25، مرجع سبق ذكره ، ص عربية ، أساليب المواجهة "
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االجتماعً الموجودة فً المجتمع ، كما قد ٌشمل التؽٌر االجتماعً التحول  فً التركٌب 

خر ٌإثر انً للمجتمع  أو بنابه الطبقً ، أو فً أنماط العبلقات االجتماعٌة بمعنى آالسك

 ء على البٌبة الطبٌعٌة و البٌبة االجتماعٌة.التؽٌر االجتماعً المفاجً

 .ومن عوامل التؽٌر االجتماعً 

فً البٌبة االجتماعٌة وفً العبلقات حركة فكرٌة هادفة لها فاعلٌة إٌجابٌة  يديولوجية :اإل

ٌدٌولوجٌة من الوضعٌات  والقٌم االجتماعٌة  والعملٌات االجتماعٌة ، وتنبثق اإلاالجتماعٌة ، 

 والفبات االجتماعٌة .

 وٌؤخذ أشكال متعددة مثل االكتشاؾ و االختراع .جديد الثقافي : الت

 المقصود فً عملٌة التؽٌر االجتماعً .أداء األفراد و الجماعات والهٌبات  نساني :الفعل اإل

رات االجتماعٌة والثقافٌة التً تحدث فً المجتمع وؼالبا ٌتؽمالسبب المباشر للالتكنولوجيا : 

ها حدوث التخلؾ الثقافً أو الهوة الثقافٌة فٌنتج عنها عدم مساٌرة النظم ما ٌترتب علٌ

جز النظم االجتماعٌة  ،فتحدث االجتماعٌة مع تطورات المجتمع الحدٌثة ،مما ٌإدي إلى ع

 .المشكبلت االجتماعٌة 

سواء كانت داخلٌة أو خارجٌة تعمل على تحوٌل األفراد من مكان آلخر وهم  الهجرة :

ٌحملون معهم قٌمهم و عاداتهم و كذلك ظروفهم الصعبة التً قد تفطرهم إلى عدم التوافق 

المجتمع الجدٌد نتٌجة لهجرتهم.المشكبلت االجتماعٌة بسبب عدم توافقهم مع فتنشؤ 
1

 

 أمثلة عن المشاكل االجتماعية :4/ 

 المشكالت األسرية : 

ولى التً ألولى التً تستهدؾ بقاء النوع اإلنسانً واللبنة األتعد األسرة الوحدة المجتمعٌة ا

وتتم من خبللها عملٌة التطبٌع المجتمعً على األصول المجتمعٌة و ٌقوم علٌها المجتمع 

األسرة لبنة أساسٌة فً بناء المجتمع وحضنا تربوٌا .والقواعد األخبلقٌة و اآلداب السلوكٌة 

صالحا لبناء الشخصٌات السوٌة و الراقٌة و مآوى دافبا و ملجؤ آمنا باعتبارها أحد مإسسات 

تساهم فً بناء شخصٌة الفرد بناءا على عبلقتهما االتصالٌة التً االجتماعٌة التً  التنشبة 

نجدها بصفة خاصة بٌن وسابل اإلعبلم المحلً و جمهورها المتلقً  وتعتبر األسرة الوحدة 

 نسانً  .تهدؾ إلى المحافظة على النوع اإل االجتماعٌة األولى التً إلى

والسلوكٌة التً  لتحدٌات األخبلقٌةإن توازن أٌة جماعة اجتماعٌة مع المجتمع ٌنبع من ا

فق وعدم القدرة المشكبلت نتٌجة لسوء التواتحافظ على الكٌان االجتماعً من الوقوع فً 
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طور هذه المشكبلت بصورة سلبٌة إلى أن تصبح طار الجماعة ، وقد تتعلى التكٌؾ داخل إ

 هٌارها .مجاال لتفكك الجماعة وان

حٌث أنها الجماعة االجتماعٌة  سرة )طبق على األى جماعة االجتماعٌة ٌنوما ٌنطبق عل

 نتٌجة سوءسرة ٌة فً المجتمع ( ومن هنا تتجه األساساأل

 مكانٌة استمرارها .وخلقٌة تنعكس على قوة تماسكها وإ التكٌؾ ؼلى متاهات سلوكٌة 

ب خبلقٌة والسلوكٌة لؤلسرة من خبلل ما ٌفرضه المجتمع من آداوتتحد المعاٌٌر والقٌم األ

قٌن والتطبٌق لصٌاؼة السلوك لسلوك والمعامبلت ألي عضو من أفراد األسرة من حٌث الٌا

العام 
1

. 

المشكلة االجتماعٌة هً انحراؾ السلوك االجتماعً عن القواعد التً ٌحددها المجتمع 

للسلوك الصحٌح وتختلؾ مشكبلت المجتمع نتٌجة الظروؾ منها درجة التطور االجتماعً 

التقدم ابع البناء االجتماعً والثورات الطبٌعٌة التً ٌعتمد علٌها ودرجة التً ٌتعرض لها ط

 العلمً والتكنولوجً ، هذا إلى جانب نوع التنظٌم االجتماعً واإلطار اإلٌدٌولوجً الذي 

ٌحدد عبلقات الناس ، لذلك تختلؾ المجتمعات اختبلفا بٌنا فً طبٌعة المشكبلت االجتماعٌة 

 .التً تتعرض لها األسرة 

قد تتعرض األسرة لمشكبلت كثٌرة ذات طبٌعة اقتصادٌة واجتماعٌة وثقافٌة وتربوٌة 

وصحٌة وؼٌرها 
2

 ، ونذكر من المشاكل التً تتعرض لها األسرة .

 أوال : الطالق :  

 الطبلق فً اللؽة العربٌة :  معنى

التخلٌة فقد أوضح معجم مقاٌٌس اللؽة كلمة طلق الطاء والبلم والقاؾ لفظ بدل على 

وجها وقال فً الصحاح ، " ٌقال : انطلق الرجل انطبلقا وامرأة طالق طلقها ز واإلرسال ،

ق أي ٌساوره وخلى سبٌله وٌعبر طل، الطلٌق األسٌر الذي أطلق عنه أ ر خلٌهأطلق األسٌ

ؼٌر مقٌد وحسب أي ٌعتبر قٌد وطلق الرجل امرأة طلٌق هً أن تطلق خبلفا فهً طالقا 

رسلة ترى حٌث شاءت وبذلك ٌعتبر الطبلق فً اللؽة هو رفع القٌد وحل قه أي مإطبلو

 الرباط وقد شاع استعمال التطبٌق فً حل عقدة النكاح واإلطبلق فً حل ؼٌرها من العقد .

                                                           

"المشكالت االجتماعية المعاصرة ، مدخل نظرية ، عصام توفٌق قمر،  سحر فتحً مبروك ، جٌر عبد المنعم فٌصل ،  -1

 .  37 - 38ذكره ،ص بق ، مرجع س تجارب عربية ، أساليب المواجهة "

جتماع الحضر  " األسرة المتغيرة في المجتمع المدينة العربية دراسة ميدانية في علم اال عبد القادر القصٌر، -2

 .97، ص  1999،  1"، دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر، ط واألسر 
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عراؾ و القوانٌن التً تتٌح الطبلق ختلؾ األهو الفسخ الشرعً لرابطة الزواج وتوالطبلق 

باختبلؾ المجتمعات واألدٌان 
1
. 

فة على اآلباء واألبناء معا وهو وإن كان فً جٌة وٌترك آثار مختلالرابطة الزوهو انحبلل 

قلٌل من الحاالت ، قد ٌعد خطوة اٌجابٌة تحرر األسرة من صعوبات حادة ال سبٌل إلى 

عبلجها باالنفصال ، إال انه فً معظم الحاالت ٌإدي إلى نتابج سلٌمة على األطفال مثل 

عطؾ أحد الوالدٌن الخدمات من وجود 
2
. 

الطبلق لؽوٌا هو حل الوثابق وهو مشتق من اإلطبلق أو اإلرسال والترك وفبلن طلق 

انونٌا الطبلق هو ؼنهاء للعبلقة وقرسال لهما بذلك لبدٌن بالخبر أي كثٌر البدل و اإلا

 الزوجٌة بحكم الشرع والقانون .

والمحبة ، بابع البشرٌة أصالة التؤلق الطبلق قدٌم فً العالم قدم الزواج فٌه ، أصٌل فً الط

وفً هذا الصدد ٌقول المفكر  الطبٌعٌة بل هو عرض الزم للزواج ، ونتٌجة من نتابجه

الفرنسً فولتٌر: " إن الطبلق قد وجد فً العالم مع الزواج فً زمن واحد ، ؼٌر أنً أظن 

من زواجها ، ثم  الزواج أقدم ببضعة أسابٌع ، بمعنى الرجل ناقشته زوجته بعد أسبوعٌن

 ستة أسابٌع .ضربها بعد 

وٌحدث الطبلق نتٌجة لتعاظم الخبلؾ بٌن الزوجٌن إلى درجة ال ٌمكن تداركها وهو شؤن 

دٌنً ، ولٌس مدٌنا ، بمعنى أنه تخضع لقوانٌن مستمدة من الشرابع الدٌنٌة ، والدٌانات 

طبلق، فالمسٌحٌة تختلؾ السماوٌة تختلؾ فً ما بٌنها فً أباحة الحل رابطة الزواج باإل

مواقفها من الطبلق باختبلؾ المذاهب ، وإن كانت كلها تتفق فً اختٌار الزواج عبلقة أبدٌة 

تشددا فً ال تقبل االنحبلل ، فهً عبلقة إلهٌة مقدسة والمذهب الكاثولٌكً أكثر المذاهب 

 ٌجٌز سوى تطبٌق هذا المبدأ فهو المبدأ ال ٌقر بالطبلق ، ألي سبب من األسباب ، وال

االفتراض  فً المعٌشة ، أو االنفصال الجسمانً الذي ال ٌنهً رابطة الزوجٌة ، بل ٌفٌها 

واج زواج بزلمذهب ٌحرم على الزوجٌن التعاقد فً قابمة وال أدل على ذلك من أن هذا ا

ٌحرر إلى حد ما وأباح الطبلق  ٌة قابمة والمذهب البروتستًآخر، مادامت هذه الفوقة الحس

،  والمرض البلٌػ  ، القسوة ، وحاالت الضررفً حاالت محددة وهً : " الخٌانة الزوجٌة 

العقم وجنون أحد الزوجٌن
3
. 

                                                           

 . 197مرجع سبق ذكره ، ص"بناء األسرة والمشكالت األسرية المعاصرة "، ، عبد الخالق عفٌفً  -1

 
دار المسٌرة  للنشر ، عمان، " ،" سكيولوجية المشكالت األسرية محسن الخناتنة مد عبد اللطٌؾ، أبو أسعد سامً، أح -2

 .18، ص2111،  1والتوزٌع ،ط

. 111- 99، مرجع سابق ، ص  المجتمع  "" األسرة المتغيرة في عبد القادر قصٌر ،  -3  
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وتختلؾ نظرة المجتمعات فً تعرٌفها للمستوى أو للحد الذي ٌصبح معه الخبلؾ بٌن 

 ه األسباب :الزوجٌن أمرا ٌإدي إلى انحبلل ، ثم الطبلق ومن هذ

 ٌا أو مادٌا .بٌن الزوجٌن عاطفٌا أو ثقافعدم االنسجام  -

تعاظم الخبلؾ إلى درجة الصراع بٌن كل من أسر الزوج والزوجة بسبب األطفال  -

 ومسإولٌاتهم فً الرعاٌة والمعٌشة .

كما تختلؾ معدالت الطبلق من مجتمع آلخر تبعا لظروؾ المجتمعٌة والسٌاسٌة  - 

 وتبعا للقٌم والمعاٌٌر التً ٌإمن لها المجتمع والدٌانة بها األفراد . واالقتصادٌة

وترتفع نسبة الطبلق فً الدول العربٌة ، بصفة عامة وٌتحكم فً ذلك عدة اعتبارات من  -

 أهمها :

جٌة نتٌجة االختبلؾ وتباٌن تتمٌز بخطورتها فً العبلقة الزو فترة الزواج األولى ، والتً -

عدم القدرة على كل منهما لآلخر ، وانعدام التوافق النفسً والتكٌؾ مع الزوج والزوجة و

 الواقع الجدٌد .

وؼالبا ما تستمر هذه المرحلة فً السنٌن األولى من الزواج وتنخفض خاالت الطبلق كلما 

طالت العشرة ، حٌث ٌزداد فهم كل من الزوجة والزوج لآلخر ، وحٌث تتجنب األسرة 

داء واجباته وأدواره فً رعاٌة أسرٌة ، مما وٌنصرؾ كل منهما إلى أإولٌاتهم ، وتزداد مس

نسب الطبلق وجود األوالد وظهور ٌزٌد من قوة الرابطة الزوجٌة ، وٌإدي إلى انخفاض 

ثمرات إٌجابٌة للحٌاة األسرٌة ، ألن عدم وجودهم ؼالبا ما ٌإدي إلى البحث عن زوجة 

ان للحٌاة الزوجٌة تختلؾ بنٌة الطبلق أخرى تعطً الزوج الشعور باألمان واالطمبن

باختبلؾ المهن والحرؾ ، فهً فضبل عن اختبلفها البٌبة الزراعٌة والحضرٌة ، ٌختلؾ 

كذلك باختبلؾ الطبقات االجتماعٌة والمهنٌة ، فهً ترتفع بٌن الطبقات والعاملٌن فً 

ن التجار ورجال المجاالت الفنٌة ، وتكون متوسطة بٌن الطبقات ، وتنخفض هذه النسبة بٌ

الدٌن 
1

 

 

 

 

                                                           

بق ، مرج ست االجتماعية المعاصرة " " المشكالمر ، سحر فتحً مبروك ، عبد المنعم فٌصل ، عصام توفٌق ق -1

 . 39، ص ذكره
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 أسباب الطالق :  1 -

أن أسباب كثٌرة لتفسٌر ظاهرة الطبلق ، تنقسم إلىتوصل الباحثون 
1
 : 

 وهً التً تتعلق بالزوج والزوجة :خاصة :أسباب  -أ

 من جهة الزوج ترجع األسباب إلى عدة أمور من أهمها:  

 الكراهٌة . -

 تعدد الزوجات . -

 الزوجة .سوء معاملة  -

 عدم القدرة على تحمل نفقات األسرة . -

 الفروق فً السن . -

 المرض . -

 االنحطاط . -

 ومن جهة الزوجة ترجع األسباب إلى عدة أمور همها :

 كراهٌة الرجل والنفور منه . -

 عونه التصرؾ .سوء األخبلق ور -

 مثبل . عدم قدرتها على الوفاء بواجباتها الزوجٌة المشروعة بسبب المرض -

 خٌانة األمانة الزوجٌة . -

 إهمال شإون المنزل بسبب العمل . -

 فارق السن وعدم طاعة الزوج. -

 ٌؤتً :  ماإلى  الحاضر وترجع فً الوقت األسباب العامة :

 العامل االقتصادي وأثره فً الحٌاة األسرة ، حٌث أن المال عصب الحٌاة . -

                                                           

مرجع سبق " المشكالت االجتماعية المعاصرة "، ،، عبٌر عبد المنعم  فٌصل عصام توفٌق قمر، سحر فتحً مبروك  -1
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وحرٌتها ونزولها إلى مٌدان العمل وشعورها بقٌمتها االجتماعٌة تطور مركز المرأة  -

 وشخصٌتها .

عدم القٌام الزواج على أسس واضحة ، فقد ٌقوم على دوافع الحب أو المنفعة هذه األمور  -

 تتعارض مع دعابم بناء واستمرار األسرة .

 االختبلؾ فً المستوى الثقافً والوضع االجتماعً والسن ، وقد ال تبدو أهمٌة هذه -

 فً المراحل األولى ، ؼٌر أنها تعمل على هدم األسرة فً المستقبل .مور األ

 ضعؾ الوازع الدٌنً واألخبلقً ، وخاصة فً المجتمعات الحضرٌة . -

عدم وجود االنسجام البلزم لتدعٌم األسرة قبل وبعد الزواج نتٌجة لزواج األقارب والزواج  -

 ذي المصلحة النفعٌة .

عابلً وتعذر الوصول إلى حل وسط بعدد المشاكل والعوامل المإدٌة إلى عدم االستقرار ال -

 التوتر فً محٌط األسرة  ، وبذلك ٌكون الطبلق هو الحل الذي ٌضع نهاٌة لهذا التوتر .

إ ن الشخص الذي ٌتمسك بقٌم معٌنة فً الحٌاة ) وخاصة القٌم المحافظة ( بتروي كثٌرا  -

إلى دابرة اجتماعٌة  انب هذا فإن الشخص عادة ما ٌنتمًجقبل أن ٌقدم على الطبلق ، وإلى 

واسعة ، تضؽط علٌه وتدفعه نحو محاولة التوافق مع شرٌكة الحٌاة وتجنب الصراع بقدر 

اإلمكان 
1
 . 

عبد اللطٌؾ وأبو أسعد ، وسامً محسن تتعد العوامل المودٌة  أما أسباب الطبلق عند أحمد 

إلى الطبلق منها عوامل نفسٌة أو اجتماعٌة واقتصادٌة وال ٌمكن إرجاعها إلى عامل واحد 

فقط ولكنها انعكاس لعدة عوامل تإثر فً إحداث الطبلق وتختلؾ هذه األسباب من مجمع 

لى تدخل األهل فً شقوق الزوجان أو إلى آخر ، فٌمكن أن ترجع فً بعض المجتمعات إ

و لوجود الدابم أو الزوج بؤخرى أو عدم اإلنجاب أو إهمال الزوج لؤلسرة أسفرا الزواج 

جع إلى خبلفات مادٌة ناتجة و فروق ثقافٌة واجتماعٌة ، وقد ترفروق تشبه بٌن الزوجٌن أ

مل وتحررها من تبعٌة عة للعن اإلمكانات المادٌة للزوج ، كما أنها ترجع إلى خروج المرأ

اجتماعٌا  ، وقد  و عدم اعتبار المطلقة عاراالرجل باإلضافة إلى حدوث تؽٌر اجتماعً أ

أمر االنسجام العاطفً والجنسً بسبب الضرر أو اإلٌذاء 
2
. 
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 آثارالطالق االجتماعية : 

 ثرها حماٌة وقٌمة فً أعضاء األسرة بعد تفككها :ومطلق أ

 إثر على العاببلت وبالتالً المجتمع .تفكك األسرة وتشتتها ٌ -

 انتشار حوادث العتق األسري وتؤثٌرها سلبا على المجتمع . -

 الطبلق . انتشار قطٌعة الرحم بٌن أسر المجتمع من نتابج وآثار -

صبلح بٌن قد تمتع اإل تحدث األقارب عن حالة األسرة المفككة وانتشار الشابعات التً -

 .مطلقٌن 

 أما المراحل النفسٌة التً تمر بها المطلقة بعد صدمة الطبلق : -

 مرحلة الذهول أو ال تصدٌق . -

 شدٌد .مرحلة البكاء والحزن  -

 االكتباب النفسً . -

 -اتجاه الماضٌة .ى ع األحداث واألضرار على العودة إلمحاولة استرجا -

 الكراهٌة الشدٌدة للمطلق والبخس اآلخر عامة . -

 رهٌب .الصمت  -

 اولة التكٌؾ مع المواقؾ الضاؼطة .مح -

 علمٌة واجتماعٌة . شؽال الذهنً بؤعمال وقضاٌا وأموراالن -

 جٌة للصدٌقات المؽربات .لحدٌث عن الماضً وعن الحٌاة الزوالفضفضة وكثرة ا -

 نسٌان .محاولة ال -

 .حاولة  التكٌؾ واالعتراؾ باألمرإدعاء النسٌان وم -

الشرٌك وأنه ال ٌستحق .سب  -
1 
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 عالج مشكلة الطالق :3- 

توسٌع نطاق الرعاٌة والمساعدات االجتماعٌة ، لتحقٌق األعباء على أرباب األسر لعبلج  -

 األسباب المادٌة والصحٌة المهددة لحٌاة األسرة .

الطبلق ، ودراستها من خبلل المتخصصٌن نفسٌا  ٌجب فحص طلبات الزواج أو -

بٌا ، وإقامة ما ٌسمى " بالعٌادات األسرٌة " فً محاولة لتحدٌد المشكبلت واجتماعٌا وط

  طراؾ .ألبٌن ا وتقدٌم النصح والعمل على التوفٌق

حٌث هً ضرورٌة فقط فً  التوعٌة بما ٌسببه تعدد الزوجات من مشاكل وأضرار ، -

حاالت وظروؾ خاصة ، أما الزواج المتعدد لؽرض المتعة فقط ، فٌجب التوعٌة بؤضراره 

وآثاره على األسرة وأعضابها وعلى المجتمع 
1
. 

العناٌة بالنواحً التروٌحٌة وتنظٌم أوقات الفراغ لؤلسرة ومحاولة االرتقاء بمستوٌاتها  -

 وتر العابلً الذي ٌإدي إلى كثٌر من حاالت الطبلق .الفنٌة والذوقٌة لتحقٌق حدة الت

ؾ على الراؼبٌن فً الزواج قبل عقده ، وبذلك تختفً حاالت ٌة للكشإنشاء مكاتب صح -

 الجنسً . المرض والعقم أو الشذوذ بسبب

رفع سن الزواج بالنسبة للجنٌن ، حٌث أن الكثٌر من حاالت الطبلق ترجع إلى صؽر سن  -

 ، وعدم إدراكهما لطبٌعة الحٌاة الزوجٌة وتقدٌر مسإولٌاتهم .أي من الزوجٌن 

الثقافة األسرٌة فً المدارس والجامعات والمتضمنة للقٌم االجتماعٌة واألخبلقٌة  نشر -

المتصلة بحٌاة األسرة ، والتً تساهم فً نشر الوعً حول مشكبلت األسرة والصعوبات 

 التً تواجه مختلؾ عناصرها .

 زواجً وتنوٌر األذهان بصدد مشكبلت األسرة .إلعبلم بنشر الوعً قٌام أجهزة ا -

ٌمكن التخفٌؾ من حدة مشكبلت التفكك األسري عن طرٌق انتشار البرامج الدراسٌة  -

 وٌة .انالخاصة بالتعلٌم زواجً فً الكلٌات الجامعٌة والمدارس الث

 البطالة : ثانيا : 

ختبلالت اقتصادٌة عالمٌة تحد ظاهرة شكبلت االقتصادٌة التً تإدي إلى اإلمن بٌن الم

البطالة التً كانت محل الدراسة واالهتمام لدى الكثٌر من االقتصادٌٌن والمفكرٌن ، حٌث 

تعمقت األبحاث وتعددت النظرٌات االقتصادٌة التً حاولت  تفسٌر هذه الظاهرة وتعد 

                                                           

، مرجع سبق ذكره ،  سيكولوجية المشكالت األسرية " "،نة سامً محسن الخنات أحمد عبد اللطٌؾ أبو أسعد ، -1
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لتً تواجه العالم فً بعض المجتمعات باختبلؾ مستوٌات البطالة من المشكبلت األساسٌة ا

 االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة .تقدمها وأنظمتها 

 تعريف البطالة :-1 -

تعنً البطالة فً اللؽة " التعطل " وفً هذا ٌقال " بطل األخٌر ٌبطل بطالة أي تعطل فهو 

طبلحٌة فتعنً تلك الحالة التً ٌكون الرجل إذا بقً ال عمل له " أما البطالة من الناحٌة االص

المتمون لقوة العمل والراؼبون فً العمل والقادرون علٌه من حٌث فراد علٌها أولبك األ

التؤهٌل أو التدرٌس أو الخبرة أو كل تلك أو بضعه والباحثون عنه ولكنهم ال ٌجدونه 

أن ٌبٌع قوة لى وتعرؾ موسوعة علم االجتماع البطالة على أنها حالة عدم قدرة الشخص ع

عمله
1
. 

شكالٌة أساسا هد أن مفهوم البطالة فً حد ذاته إد مجاعرفها السٌد رشاد ؼنٌم وجمال السٌو

ٌر أو ؼلما تعرفه على أنها عدم ممارسة الفرد ألي عمل ما سواء كان عمبل ذهنٌا أو عقلٌا 

ؼٌر  ة أورادٌممارسة ناتجة عن أسباب شخصٌة أو إذلك من األعمال وسواء كانت عدم ال

رادٌة إ
2
 . 

شخاص القادرٌن على العمل وال ٌعملون بالرؼم أنهم وتعرؾ أٌضا على أنها " عدد األ

ٌبحثون عن عمل جدي ".
3

 

ً حد ذاته إشكالٌة أساسٌة وعرفها السٌد رشاد ؼنٌم وجمال السٌد مجاهد أن مفهوم البطالة ف

أحٌانا أخرى ،حٌث أن مشكلة رفه من ؼموض ولبس أحٌانا والتداخل وسوء الفهم بما ٌع

 تعرٌؾ البطالة ال تكمن فً توافر وصفا لها ، ولكن فً تحدٌد معاٌٌر مناسبة لقٌاس هذه 

إلٌجاد سا موضوعٌا ٌمكن استخدامه االظاهرة تمكننا من وضع منهج مناسب لقٌاسها قٌ

تبعا مل ادي عن العرٌؾ البطالة على أنها التوقؾ الئلرلى تعحلول لها ولقد ذهب البعض إ

كن أن نعرفها كما نها ظاهرة بسٌطة فً ظاهرة وٌملفقدان الشؽل بٌنما ٌعرفها آخرون بؤ

كن التعرٌؾ ٌصبح معقدا عندما نمٌز بٌن عدة أنواع من البطالة )الطاربة نعرؾ العمل ، ول

 ؼٌر المتوقعة ،الناجمة عن التكنولوجٌا ...الخ(

                                                           

 ، ترجمة محمد الجوهري وآخرون ، المجلس األعلى، القاهرة   " موسوعة علم االجتماع "جوردن مارشال ،  -1

 . 211، ص ً للترجمة ، جزء األول ، للثقافة المشروع القوم
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 . 9، ص 2117، دار الفكر الجامعً 
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رر أن كل إنسان ٌقه المكتب الدولً للعمل فً حٌن جاء التعرٌؾ العالمً للبطالة كما قدم

لٌس له عمل فً األسبوع الذي وقع فٌه اإلحصاء وهو ٌبحث عن عمل ٌؤجر، وقد سبق له 

البحث عن عمل فً الشهر الذي سبق الفترة التً أخرى  فٌها البحث ، بشرط أن ٌكون 

ضح من العرض على أكثر ٌعتبر عاطبل ٌتمهٌبا للعمل فً مدة ال تتجاوز خمسة عشر ٌوما 

السابق أنه ال ٌوجد تعرٌؾ واحد للبطالة ، وإنما هناك تعرٌفات متعددة ومتنوعة منها من 

رٌة ومنهجٌة متعددة ٌوسع من نطاق المفهوم من ٌضٌق من نطاقه ولذلك تظهر مشكبلت نظ

ومن ثم نجد أنه من الخطؤ وضع تعرٌؾ عام وشامل ٌصلح لجمٌع المجتمعات  عند تطبٌقه ،

 خصوصٌة التارٌخٌة والمعاصرة لكل مجتمع من المجتمعات .نظرا لل

 أسباب البطالة :  2 -

أما فٌما ٌتعلق بؤسباب البطالة ، فهً لم تختلؾ عن األنواع حٌث أنها مرتبطة أٌضا بطبٌعة 

المجتمع وتحمبلته المختلفة ، ودرجة تقدمه وطبٌعة االستراتٌجٌات التنموٌة فً كل مجتمع 

ساس البطالة فً البلدان النامٌة أن ن كان معظم الباحثٌن ٌجمعون على أمن المجتمعات ، وإ

، إنما ٌعود إلى عدة أسباب هً الزٌادة وقلة الموارد وندرة رأس المال ، وسوء التخطٌط 

، والهجرة الرٌفٌة الحضرٌة ، مً بوجه خاص ٌبشكل عام ن وسوء التخطٌط التعل

تحٌز المنشآت االقتصادٌة باإلضافة سٌاسات الضطرابات السٌاسٌة ن الصرؾ فً ؼٌر واال

األخرى ولكن على الرؼم من أن هناك شبه بٌن  ...الخ ، وؼٌرها من األسبابالحضري 

لق ( ، إال أن ن المجتمعات المتقدمة ) سمات التخهذه المجتمعات المختلفة التً تمٌزها ع

ال تستطٌع الجزم  هناك خصوصٌة مجتمعٌة تمٌز كل مجتمع متخلؾ عن اآلخر ، ومن ثم

بؤن تؤثٌر هذه العوامل واحدا فً كل المجتمعات ، ولذلك ٌتطلب من الباحث ضرورة 

معالجة المشكلة فً ضوء سٌاقها التارٌخً والمعاصر فً ضوء الخصوصٌة المجتمعٌة 
1
. 

 آثار البطالة : 3 - 

ا تخلفه من تعتبر البطالة من الظواهر ؼٌر المرؼوب  فٌها فً أي مجتمع ، وذلك نظرا لم

فراد على حد سواء ، وٌمكن حصر سلبٌة واجتماعٌة على األ مخاطر، وما تعكس من آثار

 آثار البطالة على العموم فً آثار خاصة ، آثارها اجتماعٌة واقتصادٌة .

 

                                                           

،  4،ط  ر المعرفة  الجامعٌة دا اإلسكندرٌة ن ،" قضايا سوسيولوجية معاصرة " جمال مجاهد ،  السٌد ؼنٌم رشاد ، -1
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 الخاصة :    اآلثار- أ  

ومن ثم  هناك بعض الحكومات التً تمنح بعض المتعطلٌن تعوٌضا طول فترة بطالبهم ، -1

الوالٌات المتحدة  ًفإن البطالة قد تكون مصدر للدخل بدون عمل للبعض وٌحدث هذا ف

 من الدول المتقدمة .وبرٌطانٌا وؼٌرها 

تٌارٌة للترفٌه على النفس ٌقضون أوقات الفراغ بطالتهم اإلخ نهناك بعض األفراد الذٌ -2

 لدٌهم مدخرات سابقة . والجلب مزٌد من المتعة فً أوقات الفراغ ، خاصة إذا كانت

جبارٌة فإنها تإدي لفقدان بعض األفراد لدخولهم رؼم احتٌاجاتهم إلٌها إذا كانت البطالة إ

 وهذا ٌإدي لزٌادة خدماتهم وانخفاض مستوٌات معٌشة ذوٌهم .

 : االجتماعية اآلثار -ب     

فً المجتمع ضٌاع جزء كبٌر من اإلنتاج وهو ذلك ٌترتب على ارتفاع نسبة البطالة  -أ

الجزء الذي كان ، ٌمكن أن ٌتحقق فً حالة استخدام هإالء المتطلعٌن والشك أن هذا ٌقلل 

 من رفاهٌة المجتمع ككل .

عندما ٌرتفع معدل البطالة ٌنخفض الدخول خاصة للمتعطلٌن فٌقل الضرابب التً  -ب

لتحوٌلٌة التً ٌتعٌن على دفعها للفقراء من المتعطلٌن تحصلها الحكومة وتزداد المدفوعات ا

 وأصحاب الدخول الضعٌفة المنخفضة ، وهذا ٌزٌد من العجز فً مٌزاته الحكومة .

ٌهدد االستقرار  مامج ٌرتفع معدل الجرٌمة واالنحراؾ فً أوقات الفراغ معدالت البطالة ، 

 االجتماعً للمجتمع .

إضافة إلى ذلك زٌادة البإس والمعاناة وتجرٌد األفراد من مصادر رزقهم وقوت ٌومهم ، 

وإلى زٌادة حاالت الطبلق و االنتحار
1
 . 

سن الزواج واإلجرام   حٌث أن البطالة آثرها السلبً فً نمو السكان ، فهً تقود إلى تؤخٌر

ومنحرؾ فً أخبلقه مإذ بؤنواعه وخاصة السرقة ، فالمتعطل فاسد فً نفسه مفسد لؽٌره 

 لؽٌره ولوطنه .
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 ثار النفسية :اآل -ج    

طمبنان فالمتعطل ال ٌشعر باالنتماء القومً ، وٌتولد لدٌه شعور بعدم األمان واال

فً كل األمور والمتعطل مرتبك التفكٌر  والبلمباالة،وٌترتب على ذلك تصرفه بعنؾ 

 .  حساسواإل

 ثار السياسية :اآل-د    

وللبطالة أٌضا آثارها السٌاسٌة ، فالمتعطلون من أكثر طبقات الشعب إثارة للشعب 

وأوضحت العدٌد من الدراسات ارتباط ت الفرص للتخرٌب والتدمٌر ، وهم ب والفوضى ،

مشكلة البطالة بالجرٌمة ، وهناك عدة سمات ٌتمٌز بها العاطل ، وٌمكن تخلٌصها فٌما ٌلً 
1

 : 

، ومن أرباب نحرافً جٌران وأصدقاء ٌتسمون بالسلوك االخالطة العاطل إلى م ٌمٌل  -

 السوابق اإلجرامٌة .

ٌنزع العاطل إلى الهجرة الداخلٌة بحثا عن العمل ، إال أنه سرعان ما ٌترك هذا العمل  -

 بمحض اختٌاره .

 ٌمٌل إلى العزلة االجتماعٌة ومظاهر ذلك : -

 مشاكله مع زمبلبه فً أي عمل ٌلتحق به . -

 لجوبه لترك العمل هروبا من هذه المشاكل . -

 سوء عبلقته بجٌرانه فً السكن . -

 عالج البطالة : - 4

السلٌم  لسٌاسات العبلج المبلبمة للبطالة على التحدٌد السلٌم ألسبابها  التشخٌصٌتوقؾ 

 وٌبلحظ فً هذا الصدد ما ٌلً : 

لٌة ونقدٌة تهدؾ لزٌادة الطلب ٌمكن عبلج بطالة قصور الطلب من خبلل إتباع سٌاسة ما -

الحكومً على السلع االستهبلكٌة الكلً وتقلٌل البطالة والسٌاسة المالٌة ، تتضمن اإلنفاق  

واالستثمارٌة لتبسٌط وخلق فرص عمل جدٌدة ، أو تخفٌض معدالت الضرابب مما ٌزٌد 

وبالتالً ٌنشط  الدخل اإلنتاج المتاح لدى األفراد ، فٌزداد الطلب على السلع والخدمات ،

اإلنتاج وتزداد فرص العمالة ، أما السٌاسة النقدٌة تتمثل فً استخدام األسالٌب المختلفة 

                                                           

، مرجع سبق ذكره  " المشكالت االجتماعية المعاصرة "،عصام توفٌق عمر، سحر فتحً مبروك ، عبٌر عبد المنعم  -1
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لزٌادة عرض النقود مما ٌإدي لزٌادة الطلب وبالتالً فً اإلنتاج وخلق فرص عمل جدٌدة ، 

ولكن ٌبلحظ أن السٌاسات التوسعٌة ٌجب أن تكون لها حد أقصى معٌن ، ألنها تكون 

 حوبة بارتفاع مستوى األسعار مما ٌخلق مشكلة جدٌدة أو ٌزٌد من حدتها وهً التضخم مص

وضع سٌاسات تحفٌزٌة إلقامة مشروعات إنتاجٌة جدٌدة سواء من قبل القطاع الخاص  -

الوطنً أو القطاع األجنبً ، وذلك حتى تستوعب األعداد المتزاٌدة من األٌدي العاملة 

 ة فً السكان وارتفاع نسبة مشاركة المرأة فً العمل .الناجمة عن الزٌادة السرٌع

للمعلومات فً المناطق المختلفة ، ٌكون الهدؾ منها هو تسجٌل أسماء  إقامة مراكز -

الباحثٌن عن العمل وأماكن تواجدهم وتخصصاتهم بصفة دورٌة ، كما تقوم بجمع بٌانات 

 عن الوظابؾ الشاؼرة األعمال وأصحاب الوظابؾ الشاؼرة .

إقامة مراكز لتدرٌب القوى العاملة العاطلة ، لتكون مبلبمة للوظابؾ الشاؼرة المتاحة ،  -

وهو ما ٌقلل من البطالة الهٌكلٌة 
1
 . 

 اإلدمان :ثالثا : 

تعتبر مشكلة تعاطً المخدرات  أو اإلدمان علٌها من  المشكبلت التً تإثر على بناء 

واقتصادٌة ونفسٌة وصحٌة ، تنعكس سلبا على كل من المجتمع ، لما لها من آثار اجتماعٌة 

الفرد والمجتمع ، كما أنها ظاهرة اجتماعٌة مرضٌة ، اختلفت العوامل المسببة لها فمنهم من 

أرجعها إلى عوامل نفسٌة وهناك من ٌرجعها إلى عوامل بٌولوجٌة كامنة فً الشخص 

 المدمن .

علماء متخصصون تثٌر ظاهرة اإلدمان اهتماما عالمٌا وٌقوم على دراستها واالهتمام بها 

فً كافة فروع العلم ، ألنها ظاهرة ذات جوانب متعددة ومن أهم العناصر التً تجعل من 

 الظاهرة اجتماعٌة ما مشكلة اجتماعٌة .

الجوانب المتعددة ، فقد ولما كانت مشكلة اإلدمان من المشكبلت االجتماعٌة ذات األبعاد و

اهتم بدراستها وتحلٌلها العلماء من هذه األبعاد فهً مشكلة طبٌة ٌتناولها األطباء النفسٌون ، 

وهً مشكلة سلوكٌة ٌدرسها وٌهتم بها األخصابٌون النفسٌون ،وهً مشكلة اجتماعٌة 

االجتماعٌونٌدرسها علماء االجتماع واألخصابٌون 
2

اولها رجال ، وهً مشكلة قانونٌة ٌتن 

الشرطة ورجال القضاء والقانون وعلماء اإلجرام ، وهً مشكلة تربوٌة ٌهتم بها المربون 

 لرسم  البرامج الوقابٌة والعبلجٌة .
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وتبرز خطورة هذه المشكلة فٌما تره من مظاهر انحراؾ سلوكٌة إجرامٌة ، لم ٌعرفها 

ا المشكلة مرتبطة بفكر خاطالمجتمع قبل ذلك ولعل أبرزها جرابم االؼتصاب ، لقد كانت 

عن عدم ضرر استعمال الحشٌش الذي وصل انتشاره جدا أصبح فاكهة األفراح والتجمعات 

م فً النار ، وما لبث أن تحول طا اجتماعٌا مقبوال ، فكان كالهٌث، وأصبح تعاطٌه ٌشكل نم

ب إلى أنواع أخرى من المكٌفات أشد فتكا وتدمٌرا ، حٌث بدا انتشار تعاطً الحبو

والتوهم فً موم البٌضاء إلى انتشار السالمسمومة والمنشطة ، والذي تحول مع األٌام 

استعمالها عن طرٌق الحقن بدال من الشم ، وتؤتً خطورة هذه المشكلة من عدة جوانب 

 أهمها :

 أن الظاهرة تنشر بؤسرع وأخطر من تارٌخها السابق . -1

مهدد ، بحٌث ٌكاد ٌختفً بٌن  بشكل سرٌع وأن الكٌمٌاء المستعملة تتنوع وتتطور  -2

 االستعمال األمن واالستعمال المدمر .

 أن المعالجة الجزبٌة تكاد ال تواكب خطورة االنتشار . - 3

دمان لؽة : المداومة على الشا أو االعتماد المضطر علٌه ، ٌقصد باإل مفهوم اإلدمان : -1 

بسبب عنه مجرد المداومة أو االعتماد مع طول وقد اتجه الرأي إلى تؤثٌر المادة المخدر ال 

الوقت ، لكن ٌترتب علٌه  اعتماد الجسم على تعاطً المادة المخدرة فً أداء وظابفه ، 

بحٌث تنتاب الجسم تؽٌرات وآالم ، إذ ما انقطع عنها وهو أمر قد ال ٌستطٌع  المتعاطً 

د على المواد المخدرة أصدق احتماله ، لهذا رأت منظمة الصحة العالمٌة أن كلمة االعتما

 .من التؽٌر من  اإلدمان 

 1951حدد تعرٌؾ اإلدمان على ٌد لجنة خبراء المخدرات التابعة لهٌبة الصحة العالمٌة عام 

" إدمان المخدرات هو حالة تسمم دورٌة أو مزمنة ، تلحق الضرر بالفرد  كما التالً :

والمجتمع وتنتج من تكرار تعاطً عقار طبٌعً أو مصنوع " 
1
. 

فاإلدمان أو التعاطً سلوك ٌقوم به الشخص باستعمال المادة المخدرة إلى الحد الذي قد ٌفسد 

كما ٌنتج لدٌه تبعٌة نفسٌة أو جسدٌة أو ٌتلؾ الجانب الجسمً أو الصحة العقلٌة للمتعاطً ، 

اتجاه المادة المخدرة ، ولهذا السلوك عوامل عدٌدة منها االجتماعٌة ، االقتصادٌة ، النفسٌة 

 والصحٌة تإدي إلى القٌام به .
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 خصائص اإلدمان :  -2  

ٌنتج اإلدمان إثر تعاطً مادة أو مواد مخدرة ، وذلك بشكل دوري أو متكرر باستمرار ، 

 خصابصه ما ٌلً :  ومن

 العقار والحصول علٌه بؤي طرٌقة .و رؼبة وحاجة قهرٌة لبلستمرار فً تعاطً المخدر أ -

 متعاطاة من المخدر أو العقار.لزٌادة الجرعة المٌل شدٌد  -

 وجود اعتماد جسمً ونفسً على المخدر أو العقار . -

 .أو العقار  ظهور أعراض الحرمان فً حالة التوقؾ عن التعاطً  للمخدر -

تؤثٌر ضار بالفرد والمجتمع معا ، ومن النواحً الجسمٌة والنفسٌة واالجتماعٌة  -

واالقتصادٌة
1
 . 

فاإلدمان ٌجعل الفرد أسٌر للمخدرات ، وهو سلوك ٌستبٌح كل شًء للحصول علٌها 

كالسرقة ، الؽش والجرٌمة ، فما ٌهم المدمن هو الحصول على المخدرات دون أن ٌؤبه    

مطلقا لطرق الوصول ، وهو ما ٌمكن أن ٌنطبق على مبدأ مٌكٌافٌلً  : " الؽاٌة تبرر 

 .الوسٌلة " 

ة تنشؤ من التكرار تعاطً حالن كذلك نجد االعتماد والذي ٌعنً " ومن خصابص اإلدما

التً االعتماد النفسً والجسدي دمان ، وتظهر حعقار مخدر للمادة المخدرة التً تحدث اإل

عتماد ب ، فاالسحالنقطاع عن تناول المادة المدمن علٌها التً تسمى بحالة الحرمان أو اال

سٌة قوٌة لبلستمرار فً تعاطً العقار المعٌن ، وقد ة نفلمتعاطً رؼبٌحدث لدى االنفسً 

 "ٌكون مصحوبا بؤي اعتماد جسدي تصل هذه الرؼبة إلى درجة القهر ، وهذا االعتماد قد ال

أو الصرع مثل ما  علٌه آثار بدنٌة حادة مثل اإلسهالال تظهر  اطاهإذا ترك المادة التً ٌتعا

ي ، ومن بٌن المواد التً تحدث االعتماد ٌحدث مع العقاقٌر التً تسبب االعتماد الجسد

النفسً نجد النكوتٌن فً التبػ ، الكافٌن الموجود فً القهوة والشاي ، الحشٌش واألمفٌتامٌن 

 ٌن .ٌضافة إلى الكوكاباإل

ما االعتماد الجسدي ) هو من أخطر الظواهر التً ترتبط بسوء استخدام العقاقٌر. وأكثر أ  

  فسً ، وذلك أن امتناع عن تناول العقار المعٌن ٌإدي إلى ظهورخطورة ظاهرة االعتماد الن
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 .صابته بؤعراض بدنٌة خطٌرة (طٌرة قد تإدي إلى وفاة الشخص أو إعوارض جسدٌة خ

   أسباب االجتماعية التي تؤد  إلى تعاطي المخدرات : -3 

ن شخص له قدرات محدودة على إن إن اإلقبال على إدمان المخدرات سلوك صادر ع

وهذا السلوك وأن  حباط واأللم ، وقد ٌكون لدٌه قدر محدود من التمسك بالقواعد والقٌماإل

كان تعبٌرا أو رمزا لمكونات داخلٌة فٌه ، فؤنه نتاج تفاعل اجتماعً ناجم من احتكاكه 

بظروؾ اجتماعٌة محٌطة والعادات والتقالٌد ، وبذلك تثٌر أهم الظروؾ واألسباب 

 الفرد إلى تعاطً المخدرات :  االجتماعٌة التً تدفع

عادة ً المخدرات ، ألن تعاطً المخدراتاالختبلط برفقاء السوء ٌعد دافعا أساسٌا فً تعاط -

 مكتسبة .

ٌقدم األفراد على تعاطً المخدرات بدعوى تحقٌق السعادة والنشوة والسرور ، وهً نشوة  -

 زابفة وراحة مإقتة وهدوء مصطنع .

 ومواجهة األحزان والمسإولٌات .الهروب من المشكبلت  -

 حب االستطبلع والرؼبة فً التقلٌد وممارسة التجربة . -

بعض الظروؾ االجتماعٌة المحٌطة بالفرد مثل : طبٌعة العمل مثل العاملٌن فً مجال  -

تحتم علٌهم  حٌث تسٌر لهم الظروؾ سهولة الحصول على المخدر أو،  المخدراتمكافحة 

 وظابفهم اختبارها .

تذوقها ، ومن تفرض علٌهم الظروؾ األبناء إلى القدرة أو العابل مع ؼٌاب الرقابة ى -

 التواجد فً وسط ٌتعامل مع المخدرات .

 لوالدٌه.وذلك  لعبلقات االجتماعٌة داخل األسرةالتفكك األسري وتصدع ا -

ألبناء ٌإدي التنشبة االجتماعٌة الخطؤ األبناء ، حٌث أن األسر ال تحسن معاملة وتوجٌه ا -

بهم إلى اإلدمان سواء عن الطرٌق التذلٌل الزابد أو عدم المساواة  فً المعاملة أو اإلنفاق 

 الزابد أو القسوة الزابدة أو ؼٌاب الرقابة األسرٌة الصارمة أو المدفقة  .

البطالة الحرمان والفقر و : التً ترتبط بالفرد المتعاطً مثلالظروؾ االجتماعٌة السٌبة  -

انتشار المخدرات فً المجتمع وسهولة الحصول علٌها خفاض المستوى التعلٌمً ووان

والتساهل فً تطبٌق القوانٌن 
1
 .  

                                                           

،  1، طسلسلة أطروحات الدكتوراه  بٌروت ،، " الشباب ومشكالته االجتماعية في المدن الحضرية "على بوعناقة ،  -1

 .22، ص 2117



اإلذاعة والمشكالت االجتماعية                                                       الفصل الثاني  :  
 

58 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



اإلذاعة والمشكالت االجتماعية                                                       الفصل الثاني  :  
 

59 
 

 دور اإلذاعة المحلية في معالجة المشاكل االجتماعية : 5/

تحظى اإلذاعة المحلٌة كوسٌلة اتصال جماهٌرٌة بمٌزات عدة أهمها االنتشار والرؼبة  -

الفابقة ، التً تنقل بها الرسالة اإلذاعٌة من جهاز اإلرسال إلى االستقبال . كما أن موجات 

اإلذاعة تستطٌع أن تتخطى جمٌع العقبات التً تمنع وسابل االتصال األخرى من القٌام 

بوظٌفتها أو تحجبها ، فالرسالة اإلذاعٌة تصل مباشرة من القابم باالتصال اإلذاعً إلى 

عد اإلذاعة المحلٌة فً تنمٌة الوعً االجتماعً فً المجتمع المحلً ووظابفها المستمع ، ت

 فً التنمٌة االجتماعٌة تتجلى فً : 

اإلذاعة المحلٌة تستطٌع أن تسهم فً التنمٌة االجتماعٌة للمجتمع المحلً ، وذلك من  -1

د ذات الطابع االجتماعً واإلرشادي التوعوي التً تسعى إلى ترشٌخبلل برامجها 

االتجاهات وتعدٌلها لما هو أحسن أفضل لهذا المجتمع ، وكذا فهً تحرص على التقدٌم 

لمختلؾ القٌم السلبٌة السابدة فٌه ، والقضاء على المشاكل االجتماعٌة التً قد تعوق تنمٌة 

وتطوٌر مجتمعها ، فهً من خبلل برامجها تشارك فً عبلج ومواجهة القضاٌا ذات البعد 

ٌعانً منها المجتمع المحلً بصفة خاصة والمجتمع ككل مثل : البرامج  االجتماعً والتً

 الخاصة بقضاٌا اإلدمان ، التسرب.

ؾ التً تعمل بدورها على تنمٌة لمختلرز أٌضا دور اإلذاعة المحلٌة من خبلل البرامج بٌ -2

 ...إلخ.سن ال ، الشباب ، كبار الالشرابح االجتماعٌة بمختلؾ فباتها : كبرامج المرأة ، األطف

تساهم اإلذاعة المحلٌة من خبلل برامجها فً التوعٌة المستمرة بخطورة القضاٌا  -3

والمشاكل التً تواجه المجتمع واإلعبلن والتقدٌم لمختلؾ الجهود التً تبذل فً هذه الصدد 

والنجاحات التً تقدم فً هذا اإلطار ، فهً تحرص كل الحرص فً برامجها المقدمة على 

كافة القضاٌا ، وتحدٌد األولوٌات والرهانات التً تواجه المجتمع المعالجة الموضوعٌة ل

المحلً ، باإلضافة إلى الدور الفعال الذي تلعبه من خبلل البرامج االجتماعٌة ذات الطابع 

دعم التضامن والربط بٌن أفراد المجتمع المحلً وتدعٌم تنمٌة  التوعوي و التً تعمل على

د هذا المجتمع وبٌن جماعته وهٌباته مشاعر التآخً والترابط بٌن أفرا
1
 . 

كما تقوم سامٌة محمد جابر" فإن الدور الذي تلعبه اإلذاعة المحلٌة نجده فً مساهمة حل 

المشاكل االجتماعٌة ، فبل ٌنبؽً أن ٌقتصر دور اإلعبلم على مجرد القٌام بالعملٌة اإلخبارٌة 

من ذلك فٌحدد المشكبلت وٌقرر أو بتوصٌل المعلومة بل ٌجب أن ٌمتد إلى  ما هو أبعد 

التؤثٌر فً إدراك الشباب الحتٌاجاته له األولوٌات وٌقترح الحلول وٌضع البدابل ، مما ٌنتج 
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، وفً كٌفٌة تلبٌة هذه االحتٌاجات 
1

، إذن نضٌؾ هنا إلى اإلعبلم إبراز المشكبلت  

اء باإلشارة إلٌها فقط لها دون االنتقالحلول  الموجودة فً المجتمع المحلً ومناقشتها وإٌجاد

من بعٌد أي سردها . وهنا دور اإلذاعة هو توصٌل هذه المشكبلت االجتماعٌة إلى الجهات 

المختصة وجهودها فً حل هذه المشكبلت المحبطة بالمجتمع من خبلل برامجها التً تقدمها 

 المحلٌة .اإلذاعة 

أٌضا لها دور فعال من هذه البرامج ترقى وتنمً هذه الشرابح فً مجتمعها المحلً ، و

خبلل إتاحة الفرص فً برامجها المعروضة والمقدمة لكافة اآلراء ووجهات النظر للتعبٌر 

عن نفسها ، فٌما ٌتعلق بمعالجة مشكبلت المجتمع المحلً وقضاٌاه العلقة ، وهً بالتالً 

ا منبر إعبلمً ٌعزز أكثر المشاركة والتفاعل الجماهٌري فً وضع أهداؾ التنمٌة لهذ

وبذلك تختلؾ اإلذاعة المحلٌة من خبلل هذا التفاعل والمشاركة نوعا من المجتمع ، 

اإلحساس لدى المواطنٌن المحلٌٌن بالنفع والدور الذي ٌقدمونه خدمة لرقً وتنمٌة مجتمعهم 
2
 . 

برامج الشباب لما لهذه الشرٌحة وتتبع أهمٌة هذا الدور من خبلل كافة البرامج خاصة 

همٌة فً المجتمع ، وبناء على ذلك البد من االهتمام بهذا القطاع ومعالجة شبانٌة من أال

مشاكله والتؤثٌر علٌه ؼً تكوٌن آرابه وتشكٌل اتجاهاته ، إذن ٌمكن للبرامج التً تقدمها 

 اإلذاعة أن تقوم بالمهام التالٌة :

 ب .االهتمام بالموضوعات الحٌوٌة التً لها أهمٌة كبٌرة فً بناء شخصٌة الشبا -

 المساهمة فً عرض ومناقشة أهم القضاٌا المإثرة فً حٌاة الشباب والتً تنبع من واقعهم. -

فالمناقشة الجماعة تعتبر من  السماح للجمهور باالتصال بها والمشاركة فً برامجها ، -

أفضل األشكال التً ٌمكن استخدامها إلٌجاد الحلول للموضوعات ومناقشة القضاٌا عن 

 طرٌق التفكٌر الذي ٌشارك فٌه الشباب .

 الموضوعٌة لكافة القضاٌا والمشاكل وتحدٌد األولوٌات التً تواجه المجتمع .المعالجة  -

التوعٌة المستمرة بخطورة فً التصدي لمشكبلته مع تكثٌؾ برامج السلوكٌات لتصحٌح  -

 السلبً ومنها الدعم اإلٌجابً .

التحدٌد الدقٌق ألسلوب تناول كل مشكلة أو قضٌة والجرعة المناسبة لها برامجها من  -

 حٌث كل البرامج والوقت المستهدؾ لها .

                                                           

، دار المعرفة  اإلسكندرٌة"،يث  النظرية والتطبيق تصال الجماهير  والمجتمع الحد، " االسامٌة محمد جابر  -1

. 339، ص 2116الجامعٌة ،   

 . 172، ص  2114،  1ط، ر المصرٌة اللبنانٌة الداالقاهرة ، ، المجتمع " قضايا و" اإلعالم منى سعٌد وآخرون ،  -2
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المجتمعات األهلٌة للمساهمة فً تكثٌؾ الجهود وحث إبراز وتشجٌع الدور الذي ٌقوم به  -

الطاقات لمواجهة هذه المشاكل التً تواجه المجتمع 
1
. 
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 التعرٌف بالمؤسسة " إذاعة مستغانم المحلٌة " . المبحث األول :

 10/02/2004تأسست إذاعة مستغانم  الجهوٌة فً بطاقة فنية عن إذاعة مستغانم :   -
نها فخامة الرئٌس عبد العزٌز بوتفلٌقة ٌدشتهجري ، وقد  1424ذي الحجة  18الموافق ل 

نسبة تقدر ب األولى التً تتطلب بٌن رقمً عبر وسائل رقمٌة ب وهً اإلذاعات الجهوٌة
ساعات ٌومٌا على الموجتٌن  4بحجم ساعً مدته االرسال  ، وكبداٌة بدأ 100%

107.7fM  ،100.1fM إلى  17:00إلى  9:00ساعات من  8البث بعدها بنسبة  لٌمدد
مساءا ، ثم فً عام  19:00إلى  7:00ساعة من  12، أٌن مدد البث إلى  2016غاٌة سنة 

 . 2008/  10/02ساعة إبتداءا من  17تواصل إلى  2008

عامل إضافة إلى عدد متغٌر من المتعاونٌن بقسمً اإلنتاج و  36إذاعة مستغانم تضم 
األخبار، ٌتواجد مقرها بوسط مدٌنة مستغانم بالحً المسمى بالمطمر وأمام معلم معروف 

 وزاوٌة سٌدي محمد بن تكوك السنوسً . ضرٌح الوالً الصالح سٌدي عبد هللا الخطابً 

مشروع قٌد اإلنجاز بإنشاء مركز للبث تابع  2009إذاعة مستغانم عرفت مع أفاق سنة 
 ، وهذا على مستوى قمة جبل إدرٌس . TDAلمؤسسة البث اإلذاعً والتلفزي 

 ظروف وعوامل النشأة :

مستغانم المحلٌة كضرورة ملحة إلثراء المنطقة والجمهور المحلً كان إنشاء إذاعة 
ولما تمتاز به والٌة مستغانم كوالٌة فنٌة لها  وع االنشغاالت والطموحات ،المستغانمً متن

 مؤهالت اقتصادٌة وسٌاحٌة وتنوع ثقافً فً مختلف الطبوع تجسده تلك التظاهرات 

 

ة إلى خصوصٌتها التارٌخٌة كونها منطقة والمهرجانات التً تقام كل صائفة  باإلضاف
كلم 2269ساٌرت عدة حضارات وتحتل منطقة مستغانم مساحة قدرها 

 2   ،
وتعداد سكانً 

 ألف نسمة ومن أهم عوامل النشأة حسب القائمٌن على هذا ما ٌلً : 800ٌتجاوز

 كسر الجمود الثقافً واإلعالمً الذي ٌختم على المنطقة . -

 للمواطنٌن للتعبٌر عن رأٌهم وتقدٌم إبداعاتهم وطموحاتهم فً شتى المٌادٌن.منبر إعالمً  -

 المجتمع المحلً إلى السلطات المحلٌة .رصد انشغاالت  -

 إبراز الثقافة الشعبٌة المحلٌة . -

 فك العزلة عن المناطق النائٌة . -

شبكات إبراز خصوصٌات المنطقة والتعرٌف بعاداتها وتقالٌدها فً شكل حصص أو  -
برامجٌة

1
 .  
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 هياكلها : الهيكلة المادية والتقنية .

تكتسب اإلذاعة أجهزة إذاعٌة متطورة ووسائل عمل حدٌثة ربما ال نجدها فً إذاعات أخرى 
 ومن بٌن هذه األجهزة نذكر:

 . Montageالصوتٌة وٌساعد على القٌام بعملٌة   : تستخدم تقنٌة الرسائلMAGأجهزة  -

 : جهاز التحكم فً عملٌة البث .عارضتٌن تقنتٌن  -

 جهاز ناقرا : جهاز إعداد الربورتاجات  والتحقٌقات المٌدانٌة وهو جهاز محمول . -

 مٌكروفونات : إلرسال واستقبال مختلف التسجٌالت من و إلى اإلذاعة . 6 -

 ثالثة أجهزة لإلعالم اآللً . -

 Centre du diffusions et de modulationكما تحتوي اإلذاعة على جهاز  -
 بواسطته ٌتم إذاعة مستغانم المحلٌة .

 تضع إذاعة مستغانم تحت تصرف جمهورها خطٌن هاتفٌن :  كما  -

 045215109/045216789: الفاكسالهاتف / 

 باإلضافة إلى أرقام أخرى : 

 09-51-21-045. 

   :045-21-08-71مصلحة اإلشهار. 

   : 045-21-27-10أستودٌو البث . 

  045-21-33-96التركٌب :  أستودٌو. 

 ًالموقع اإللكترون:twww.radiomostaganem.ne    

 ًالبرٌد اإللكترون :radiodemostaganem@yahoo.fr 

 

 الهيكل التنظيمي لإلذاعة : 

السٌد مدٌر اإلذاعة وهو جهاز األعلى  على مستوى اإلدارة .، ٌتولى ٌترأس مكتب المدير: 
 هذا األخٌر عملٌة تسٌر اإلذاعة مع اإلشراف على كل أقسامها سواء اإلخبارٌة أو اإلنتاجٌة  

هً مصلحة إدارٌة ٌشغلها موظف ، ٌكمن دوره فً تنفٌذ قرارات مدٌر  مكتب السكرتارية :
اإلذاعة 

1
. 
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وٌتكون من المكلف بالحسابات المالٌة ، المكلف باإلشهار ،  محاسبة :قسم المالية وال
 سكرتٌره ، السائقٌن وأعوان األمن .

 فٌه مسؤول األخبار الذي ٌشرف على المراسلٌن و الصحفٌٌن قسم األخبار :

وٌضم المكلفة باإلنتاج إلى تسٌر المخرجٌن والمذٌعٌن والمتعاونٌن ومساعدة  قسم اإلنتاج :
مكلفة باإلنتاج 

1
. 

  برامجها :

ا بٌن برنامجا متنوع 57تحتوي إذاعة مستغانم " الظهرة "على شبكة برامجٌة  تضم 
دٌنٌة والثقافٌة ، ولقد وجهتنا ،اإلخبارٌة  االجتماعٌةالحصص الرٌاضٌة والترفٌهٌة ،

برامج لها عدة طوابع صعوبات فً توزٌع هذه البرامج من حٌث طبٌعتها نظرا لوجود 
 ننا حاولنا أن نصنفها إلى التصنٌفات التالٌة : أمختلفة إال 

من مجموع  %17.57 عشرة حصص وهذا ما ٌقدر بنسبة  وهً:ٌةالحصص اإلخبار
 الحصص .

  % 3.50حصتٌن أي ما ٌعادل ٌوجد بالشبكة البرامج  الحصص الدينية :

   % 19.29بنسبة  وتقدر جتماعية :الحصص اال

 هداءات.ومنها منوعات ، ا الفنية الترفيهية : الحصص

خدماتٌة ، متنوعة ،  منها حصص إعالمٌة ، قانونٌة ،  وهً حصص الحصص اإلرشادية :
 تربوٌة ، وصحٌة .

 البرامجٌة نذكر منها ما ٌلً :ومن بٌن البرامج الشبكة  

 09:30من تقدٌم داٌم آمٌنة ٌبث ٌوم األربعاء ابتدءا من الساعة  :صور من المجتمع  -1
 بٌث مرة فً األسبوع . 10:00إلى ساعة 

تضامنٌة ذات طابع اجتماعً من تقدٌم مدنً هامل مدتها   حصة أسبوعٌة معنيون : -2
 حصة تقدم نداءات المواطنٌن المرضى والمحتاجٌن .  د ،52

د ،حصة  52مدتها  من تقدٌم زكرٌا رضوان حصة اجتماعٌة أسبوعٌة واجب الرد : -3
مباشرة تفسح المجال للمستمعٌن لتقدٌم انشغاالتهم للسلطات المحلٌة مسؤولً القطاقات

2
 . 
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 تحلٌل االستمارة : -2

سؤال تم من خاللها اإلجابة على نوع الجنس  05من استمارة مكونة من 011تمت تحلٌل 

واإلناث و متغٌر الفئة العمرٌة ومتغٌر المستوى التعلٌمً بعدها ثم اإلجابة على ر من ذكو

 مستغانم المحلٌة  . إلذاعةالبٌانات العامة من خالل عادات االستماع 

 

 البٌانات الشخصٌة و تحلٌلها :تفرٌغ  -1

 ( : توزٌع أفراد العٌنة حسب الجنس :11الجدول رقم)

 النسبة المئوٌة التكرار الفئات

كرذ  63        36 % 

 %36 36 أنثى

 %011 011 المجموع

 

أما نسبة  % 63خالل الجدول األول نالحظ أن نسبة الذكور قد نالت أقل نسبة  وهً  من

 عدد االناث أكثر من عدد الذكور  من نسبة أفراد العٌنة وهذا ٌبٌن أن  %36اإلناث نالت 

 لى التوزٌع العشوائً على أفراد العٌنة .وهذا ٌعود إ
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 ٌبٌن توزٌع العٌنة حسب السن . ( :10الجدول رقم )

 

 %  النسبة التكرار سنال

 

01-02 

61 61% 

02-06 02 02% 

61-62 16 16% 

 %03 03 فما فوق 62

 %111 111 المجموع

 

سنة  26إلى  21ٌوضح لنا الجدول أعاله أن  أعلى نسبة سجلت عند الفئة العمرٌة من 

أما الفئة العمرٌة   %26سنة وقد قدرت بنسبة  26إلى  22فً حٌن أنه من   %60بنسبة 

 .%23فما فوق بنسبة  62وعند الفئة العمرٌة  %06سنة بنسبة   66إلى 61من 

سنة مقارنة باألعمار  22الى  21أفراد العٌنة تتراوح أعمارهم مابٌن وٌتبٌن لنا أن معظم 

 خرى. األ

غرافً للمجتمع الجزائري  الذي ٌتمٌز بقاعدة ب ٌمكن إرجاعها أساسا لهرم الدٌمهذه النس

 شبابٌة عرٌضة  )  ارتفاع نسبة الشباب ( .
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 ٌبٌن توزٌع أفراد العٌنة حسب المستوى التعلٌمً . : (16) رقم الجدول

 

 النسبة المئوٌة التكرار المستوى التعلٌمً

 %6 2 أمً

 %11 11 بتدائًا

 %06 06 متوسط

 %21 21 ثانوي

 %36 36 جامعً

 %011 011 المجموع

 

ٌوضح هذا الجدول أن أكبر الفئات حسب المستوى التعلٌمً كانت فئة الطلبة الجامعٌٌن 

أما عند األمٌٌن    %06ثم فئة المتوسط بنسبة   %21تلٌها فئة الثانوي بنسبة  %36بنسبة 

 من أفراد العٌنة.  %6بنسبة 

ٌرجع ارتفاع فئة الجامعٌٌن  إلى وٌتبٌن لنا أن عٌنة البحث من مستوٌات مختلفة ،و

ة وسٌلة ذاععلى الكثٌر من المشاكل ا والى اإلواهم العلمً أو المعرفً فً التطلع تسم

 ترفٌهٌة  وتثقٌفٌة .
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 تفرٌغ البٌانات حسب متغٌر الجنس:-0

 ٌبٌن معدل استماع أفراد العٌنة مستغانم . (:12الجدول رقم )

 

 الجنس

 

 

 اإلجابة

 أنثى ذكر

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 %50،62 20 %38,88 06 أقل من ساعة

 %54,68 62 %52,77 06 ساعة

 %12,5 5 %8,33 6 من ساعة أكثر

 %011 36 %011 63 المجموع

 

هو ساعة ٌومٌا و أعلى  ذاعة مستغانم ل أعاله أن معدل استماع العٌنة إلمن خالل الجدو

ناث أما بالنسبة للذكور كانت بالنسبة لإل ناث أمابالنسبة لإل  54,38% نسبة قدرت 

 فكانت أٌضا ساعة ٌومٌا .  %44,22بالنسبة للذكور كانت

لى بمستغانم  وذلك راجع إ ذاعة الظهرة اإلناث أكثر مستمعٌن إلتوضح هذه النتٌجة بأن 

أن معظم إناث العٌنة المدروسة ماكثات بالبٌت مما ٌتٌح لهم متابعة البرامج اإلذاعٌة فً 

حٌن الذكور ٌقضون معظم أوقاتهم خارج البٌت و إن كانوا داخله فٌفضلون التلفاز  

برامج اإلذاعٌة فً أغلب األحٌان فً سٌاراتهم مثل سائقً سٌارات والذكور ٌستمعون ال

 األجر
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 أفراد العٌنة واألولوٌة لدٌهمٌبٌن ترتٌب البرامج التً تنال إهتمام  ( :12الجدول رقم )

 

 الجنس

 

 اإلجابة

 أنثى  ذكر

 %النسبة التكرار %النسبة  التكرار

 %2,32 61 %22, 44 06 اجتماعً

 %35,6 2 %00,00 6 ثقافً

 %23,0 0 %22,2 2 سٌاسً

 %22,3 6 %44,2 0 دٌنً

 %560, 0 %33,03 3 رٌاضً

  ترفٌهً

6 

 

00,00% 

02 66,26% 

 %011 36 %011 63 المجموع

 

 2,32من خالل الجدول أعاله نالحظ أن متابعة البرامج االجتماعٌة نسبة على قدرت ب

نظرا ألهمٌتها داخل المجتمع وما ٌدور   %44,22بالنسبة لإلناث وعند الذكور بنسبة  %

بالنسبة للذكور أما عند اإلناث f,11قائع أما الثقافٌة قدرت نسبتهاحوله من أحداث و و

 ألن معظم اإلناث ال  %23,0وهذا راجع لعدم أهمٌة اإلناث قدرت   %35,6قدرت 

بالنسبة لإلناث وذلك لغرض  %66,26هٌة قدرت نسبتها ٌٌمٌلون إلٌها أما البرامج الترف

 %33,03التروٌح عن النفس لملئ الفراغ أما البرامج الرٌاضٌة  أخذت أعلى نسبة 
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مٌوالت الطبٌعٌة لفئة الذكور من أنها  بالنسبة للذكور حٌث توضح هذه النتٌجة لنا

  المعروف أنها تمٌل أكثر للرٌاضة .

 د العٌنة إذاعة الظهرة .راٌبٌن طرف الذي تستمع معه  أف ( :13الجدول رقم )

 الجنس

 

 اإلجابة

 أنثى ذكر

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 %64,6 3 %00,00 6 مع العائلة

 %22,60 21 %66,66 02 مع الزمالء

 %64,26 65 %22,22 21 بمفردك

 %011 36 %011 63 المجموع

 

حٌث كانت أعلى نسبة نالحظ من خالل الجدول أن معظم أفراد العٌنة ٌستمعون بمفردهم 

أما استماع  اإلذاعة مع   %22, 22وعند الذكور سجلت بنسبة   %46,26عند اإلناث

واستماع   %22,60وعند اإلناث  %66,66عند الذكور الزمالء كانت النسب كالتالً 

اإلذاعة مع العائلة كانت النسب قلٌلة بالنسبة للذكور و اإلناث حٌث قدرت عند الذكور 

 . %26,6اإلناث وعند,00, 00

ستماع إلى اإلذاعة هو نشاط فردي أكثر مما هو ا ٌمكن استخالصه من الجدول أن االوم

خفة  تاز بالالتكنولوجً و ظهور محامل شخصٌة تمنشاط جماعً فبفعل التطور 

 حدث االنتقال من اإلذاعة العائلٌة إلىعالمٌة و االتصالٌة والحركٌة و تعدد الوسائل اإل

 الفردٌة.اعة اإلذ
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 ٌبٌن أوقات استماع اإلذاعة  أفراد العٌنة( : 14الجدول رقم )

 

 الجنس

 

 اإلجابة

 أنثى ذكر

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 %05,34 26 %44,04 11 الفترة الصباحٌة 

 %66,26 12 %33,13 3 فترة الظهٌرة

 %64,6 3 %22,22 01 الفترة المسائٌة

 %011 32 %111 63 المجموع

 

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن األوقات المناسبة الستماع إذاعة الظهرة مستغانم هً 

وعند الذكور الفترة   %05,34الفترة الصباحٌة و نجد أعلى نسبة عند اإلناث بنسبة 

وعند إناث  % 33,03وفترة الظهٌرة عند الذكور سجلت نسبة  %22,22بنسبة المسائٌة 

66,26 %  

أن معظم المبحوثٌن ٌقرون أن الوقت المناسب الستماع اإلذاعة هو الفترة  وهنا نالحظ

الصباحٌة وهذا راجع لعدد اإلناث أكبر من عدد الذكور ومعظم عٌنة البحث نساء ماكثات 

 فً البٌت أما الذكور ٌكونون فً الدراسة أو أماكن العمل .
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 من أفراد العٌنة . ٌبٌن مستمعٌن البرامج اإلجتماعٌة ( :15الجدول رقم )

 

 الجنس

 

 اإلجابة

 ذكر

 

 أنثى

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 %23,43 66 %33,33 26 نعم

 %66,26 02 %66,66, 02 ال

 %011 64 %011 63 المجموع

 

أفراد العٌنة من اإلناث ٌستمعون ٌلً أن أغلب  ٌتضح لنا من خالل هذا الجدول ما

  %33,33وعند الذكور  %23,43قدرت النسبة لإلجابة بنعم بالبرامج االجتماعٌة وقد 

وعند اإلناث  %66, 66وأما اإلجابة ب ال كانت  أعلى نسبة الى الذكور التً قدرت ب 

66,26 %. 

نالحظ من الجدول أن اإلناث أكثر مستمعٌن للبرامج االجتماعٌة من الذكور نظرا لطبٌعة 

 المرأة الحساسة ومشاعرها المرهفة 
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 ٌبٌن تناسب وقت البرامج االجتماعٌة مع أفراد العٌنة .( : 16الجدول رقم )

 

 الجنس

 

 اإلجابة

 أنثى ذكر

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 %22,23 63 %22,22 21 نعم 

 %66,01 4 %33,03 3 ال

 %50,62 20 %44,24 01 أحٌانا

 %011 36 %011 63 المجموع

 

أوقات البرامج االجتماعٌة مناسبة بالنسبة لإلناث أكثر من   من خالل الجدول نالحظ 

 فالنسبة متقاربة والذٌن أجابوا ب %22,22وعند الذكور  %22,23الذكور وقدرت نسبة 

وسجلت أدنى نسبة  %50,62وعند اإلناث   %44,24أحٌانا قدرت النسبة عند الذكور 

 %66,01وعند اإلناث   %33,03عند اإلجابة ب ال وكانت عند الذكور 

م ج االجتماعٌة وهذا راجع إلى تقسٌوٌتضح أن معظم عٌنة البحث ٌناسبه الوقت البرام

" للبرامج االجتماعٌة على مختلف األوقات مما ساعد أفراد العٌنة  الظهرة اإلذاعة "

 متابعتها .
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 . ٌبٌن مشاركة أفراد العٌنة فً البرامج االجتماعٌة ( :11الجدول رقم )

 

 الجنس

 

 

 االجابة

 أنثى ذكر

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 %20 ,23 66 %00,00 6 نعم

 %05,04 00 %66,36 22 ال

 %22,60 21 %66,06 4 أحٌانا

 %011 36 %011 63 المجموع

 

نالحظ من الجدول أعاله أن أعلى نسبة إجابة أفراد العٌنة ب"نعم " وكانت عند اإلناث 

أما فبما ٌخص اإلجابة ب "ال" كانت  نسبة  %00, 00وعند الذكور   %23,20بنسبة 

وسجلت اإلجابة ب أحٌانا عند   %04, 05وعند اإلناث    %66,36مشاركة عند الذكور 

 . %22,60وعند اإلناث  %66,06أفراد العٌنة عند الذكور 

مستغانم والقضاٌا وهذا راجع الى طبٌعة البرامج االجتماعٌة التً تتناولها إذاعة المحلٌة 

 التً تتطرحها .
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ٌبٌن كفٌة مشاركة أفراد العٌنة اثناء التدخل فً البرامج االجتماعٌة  (: 00الجدول ر قم )

. 

 الجنس               

 

 

 اإلجابة

 أنثى ذكر

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 %05,62 26 %55,55 32 الهاتف

 %60,4  2 %00,00 4 الشخصً الحضور

 %11 11 %00 00   البرٌد اإللكترونً

 %011 36 %011 63  المجموع

 

ٌتضح من خالل الجدول أعاله أن نسبة مشاركة أفراد العٌنة كانت عبر الهاتف حٌث 

وسجلت عند   %55,55وعند الذكور ب  %05,62قدرت نسبة مشاركة اإلناث ب 

ولم  %00,00الذكور بنسبة وعند  %50,4اإلجابة ب "الحضور الشخصً " عند اإلناث 

 مشاركة أفراد العٌنة . تسجل أي إجابة عند "البرٌد اإللكترونً "

هو الوسٌلة المستخدمة من أجل  على ضوء النسب الواردة فً الجدول ٌتبٌن أن الهاتف

هذا انتشار استخدام الهواتف النقالة فً أوساط الشباب  التواصل مع المرسل وٌرجع 

وكذا كونه من الوسائل التً تمتاز باألنٌة  والحركٌة و السهولة فً اإلستخدام  ونظرا الى 

حداته خدمة البرٌد اإللكترونً فإن أفراد العٌنة لم تترسخ لدٌه بعد ثقافة استخدامه من 

 أجل التوصل مع المرسل .
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ٌبٌن كٌف كانت مشاركة أفراد العٌنة أثناء التدخل فً البرامج  ( :10الجدول رقم )

 االجتماعٌة 

 

 الجنس
 
 

 اإلجابة

 أنثى ذكر

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 %64,66 22 %22 6 نصٌحة

 %02,6 2 %66,5 6 انتقاد

 %2,02 61 %33,33 26 سؤال

 %011 36 %011 63 المجموع

 

كانت عبارة عن من الجدول أعاله نالحظ أن تدخل أفراد العٌنة فً البرامج االجتماعٌة 

وجاءت فً  %33,33وعند الذكور   % 2,32طرح األسئلة  حٌث كانت عند اإلناث ب

وأما  %62,66المرتبة الثانٌة اإلجابة "تقدٌم النصائح " حٌث قدرت النسبة عند اإلناث 

وعند  %02,6"اإلنتقادات " كانت النسبة عند اإلناث  فً المرتبة الثالثة عادت الى

 . %66,5 الذكور

ونفسر هذه النتائج عند الذكور واإلناث  أي أفراد العٌنة إلى المٌل لطرح األسئلة وذلك 

لرفع بعض الغموض أو  طرح القضاٌا التً تهتم وانشغالتهم  و توصٌل آراءهم إلى 

 اعة  تفتح المجال للمشاركة .الجهات المختصة و ٌدل أٌضا على أن اإلذ
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 ٌبٌن مواضٌع البرامج االجتماعٌة التً شارك فٌها أفراد العٌنة . ( :16رقم ) السؤال

 

رصدنا أن اإلذاعة المحلٌة " الظهرة " بمستغانم  طرحت مختلف المشاكل االجتماعٌة  

 وحاولت معالجتها  و ذلك حسب إجابة أفراد العٌنة البحث .

 العنوسة .ظاهرة  -

 األمهات العزبات . -

 انتشار أفة المخدرات و مشاكل اإلدمان علٌها . -

 دار المسنٌن . -

 مشاكل السكن . -

 العنف ضد المرأة . -

 غٌاب الحوار األسري . -

 الفساد داخل المؤسسات  " الرشوة " . -

 التحرش الجنسً فً أماكن العمل . -

 ظاهرة التسول . -

 ظاهرة الشعوذة . -

 الطالق . -

 خرٌجً الجامعات .البطالة عند  -

 التسرب المدرسً . -

 الطفولة المسعفة . -

 الصحة . -

 نظافة األحٌاء . -
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 ( : ٌبٌن تالؤم اإلذاعة مع الواقع االجتماعً عند أفراد العٌنة . 06الجدول رقم )

 

 الجنس
 

 اإلجابة

 أنثى ذكر

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 %2,32 61 %22,42 23 كثٌرا

 %22,3 6 %00,00 6 قلٌال

 %22,60 21 %33,03 3 الى حد ما

 %011 36 %011 63 المجموع

 

 

ٌبٌن لنا هذا الجدول أن أعلى نسبة كانت إجابة أفراد العٌنة ب "كثٌرا " وحٌث قدرت 

وأما فٌما ٌخص  %2,32عند الذكور وأما عند اإلناث قدرت النسبة ب   22,42%

 وسجلت إجابة  %22,3وعند اإلناث  %001,0اإلجابة "قلٌال "كانت النسبة عند الذكور 

 .%22,60وعند اإلناث  %33,03العٌنة "إلى حد ما " عند الذكور 

وهذا ٌؤكد على أن إذاعة مستغانم تعبرالواقع وأن تقوم بطرح القضاٌا و المشاكل التً 

 المجتمع المحلً وتهتم بالمستمع . تمس المواطن ومأخوذة فعال من

, 
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ٌبٌن مدى تقدٌم اإلذاعة الحلول للمشاكل االجتماعٌة بالنسبة ألفراد  ( :12الجدول رقم )

 العٌنة .

 

 الجنس
 

 اإلجابة

 أنثى ذكر

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 %54,63 61 %44,22 06 نعم

 %13,66 22 %22 6 الى حد ما 

 %13,06 6 %22,22 5 ال

 %011 36 %011 63 المجموع

 

 

نالحظ من خالل الجدول أن أعلى نسبة  إجابة المبحوثٌن ب نعم حٌث قدرت عند الذكور 

وعند  %22,22وسجلت اإلجابة ب ال عند الذكور ,39 ,%13وعند اإلناث  %22ب 

 . %13,06اإلناث قدرت ب 

ونفسر هذه النتائج من خالل اإلجابة أفراد العٌنة حول تقدٌم اإلذاعة الحلول للمشاكل 

االجتماعٌة وهذا راجع لكون اإلذاعة وسٌلة اتصال جماهٌرٌة وتلعب دورا مهما ولذلك 

بٌن  المواطن و توصٌل آراءه واستمعاله الى الجهات لما تلعبه من دور الوسٌط 

مج االجتماعٌة فً مختلف المواضٌع والتً تمس المجتمع المختصة من خالل تقدٌم البرا

 المحلً .
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 ٌبٌن تغٌٌر البرامج من سلوكٌات أفراد العٌنة . ( :13الجدول رقم )

 

 الجنس
 

 اإلجابة

 أنثى ذكر

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 %22,23 63 %55,06 2 نعم

 %2,02 5 %33,03 3 ال

 %60, 22 21 %66,36 22 أحٌانا

 %011 36 %011 63 المجموع

 

عند  %22,23نالحظ من خالل الجدول أعاله أن أعلى إجابة المبحوثٌن بنعم بنسبة 

راجع بأن اإلناث تأخذ بنصائح اإلذأعة خالل  %55,06اإلناث وكانت عند الذكور بنسبة 

وعند اإلناث  %33,03تقدٌم الحلول وكانت اإلجابة ب ال عند الذكور قد قدرت النسبة ب 

 ,22وعند النساء    %36 ,66وأما إجابة المبحوثٌن بأحٌانا عند الذكورب  02%, 2

60%. 

نفسر هذه النتائج أن الحلول التً تقدمها تغٌر من سلوك المواطنٌن أحٌانا بالنسبة للذكور 

تأثر على المواطن من خالل تغٌٌر السلوك اتجاه مختلف القضاٌا  وهذا أن ااإلذاعة

 االجتماعٌة .
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 ٌبٌن إجابة أفراد العٌنة عن السؤال أعط مثال . ( :14السؤال رقم )

 اإلذاعة فً تغٌٌر سلوك المستمع من خالل إجابة أفراد العٌنة عن أعط مثال عن دور 

إجابة المبحوثٌن أن البرامج التً أن معظم خالل البرامج اإلذاعٌة المختلفة  والحظنا 

تغٌر فً سلوكهم الٌومً هً البرامج الدٌنٌة خاصة عند كبار السن  أما المراة تأخذ من 

 -برامج الجمال .والبرامج التً تقدم نصائح حول الصحة  مثل الوقاٌة ونذكرها كالتالً :

 نتقدٌم النصائح . -

 الفتاوي الدٌنٌة . -

 ت .إحترام ااألمها -

 بر الوالدٌن . -

 صلة األرحام .-

 التسامح والعفو . -

 وضع الحجاب . -

 احترام المرأة .-

 اإلقالع عن المخدرات .-

 مخاطر التدخٌن . -

 الصحبة السٌئة . -

 القٌام بحمالت التحسٌس والتوعٌة .-

 الوطن .جبات نحو واالقٌام بال -

 األمر بالمعروف والنهً عن المنكر . -

 الحسنة لألطفال .التربٌة  -

 القٌام بواجب اإلنتخاب .-
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 تفرٌغ البٌانات حسب متغٌر السن . -6

 ٌبٌن معدل استماع أفراد العٌنة إلذاعة مستغانم ٌومٌا . ( :15الجدول رقم )

 

 

 62 [ من أفراد العٌنة للفئة العمرٌة  %62,43ٌتضح من خالل الجدول أن أعلى نسبة 

من ساعة   أكثر  ) الظهرة(  بمعدل الجهوٌة  مستغانم  لإلذاعة  ٌستمعون   فوق[ فما

تتمثل    سنة  [  26-21من ]   العمرٌة   الفئة عند  استماع  ٌومٌا نجد أن أعلى نسبة 

سنة [ 26- 22بمعدل ساعة ٌومٌا أما الفئة  ]  ٌستمعون لإلذاعة الظهرة% ,03 فً

أما عند الفئة العمرٌة ]   %22بٌستمعون اإلذاعة ٌومٌا بمعدل ساعة حٌث قدرت النسبة 

 [ سنة بمعدل ساعة .61-66

فما فوق [ إلى معظم العٌنة كبار السن  62وهذا راجع إلى عامل الوقت فً الفئة األولى ] 

ة و نساء ماكثات فً البٌت  أما الفئة األخرى مثل الفئة ولدٌهم الفراغ الستماع اإلذاع

   [ أوقات الدراسة  أو العمل .26-21]  بابٌة شال

 

 السن
 
 

 اإلجابة

 فمافوق62 61-62 02-06 01-02

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار النسبة % التكرار %النسبة التكرار

أقل من 
 ساعة

5 51 ,22% 06 03,26% 02 02,36% 2 36,4% 

 %65,02 6 %45,02 6 %22 3 %03,62 06 ساعة

 اكثرمن
 ساعة

6 16,26% 2 56,21% 6 12,20% 21 62,43% 

 %011 23 %011 06 %011 26 %011 60 المجموع



 اإلطار التطبيقي :                                                                  تحليل االستمارة
 

83 
 

 

 ٌبٌن نوع البرامج الذي ٌتابعه أفراد العٌنة .( :16الجدول رقم )

 

فما فوق [ 62من الفئة العمرٌة ]  %02,63نالحظ من خالل قراءة الجدول أن نسبة 

 %56,62[ بنسبة  26 – 22ٌستمعون للبرامج بالدرجة األولى ثم تلٌها الفئة العمرٌة ] 

[ سنة ٌستمعون  66-61أما فئة ]   %22,62[ سنة بنسبة  26-21وقدرت عند الفئة ] 

أما المرتبة الثانٌة البرامج هً البرامج السٌاسٌة و سجلت   %12,20البرامج االجتماعٌة 

فما فوق  62وعند الفئة  ] %56,63بنسبة [ سنة  62-61أعلى نسبة عند الفئة العمرٌة  ]

[ سنة وعند ]  26-21ولم تسجل عند الفئة العمرٌة من أفراد العٌنة ]   %14,26[ بنسبة 

 .% 03,6[ سنة بنسبة  22-26

 السن
 

 اإلجابة

 فما فوق62 61-62 02- 02   01-02

النسبة التكرار

% 

النسبة التكرار

% 

راالتك
 ر

النسبة

% 

التكرا
 ر

 %النسبة

,56 00 ,2232 01 جتماعًا
62 

6 12,20 02 02,63 

 36,4 2 45,02 6 11 11 6 ,34 6 ثقافً 

 14,26 3 56,63 4 03,6 0 11 11 سٌاسً

 26,06 2 60,23 2 66,5 2 22,6 0 دٌنً

 11 11 11 11 22 3 51,22 5 رٌاضً 

,33 6 16,26 6  ترفٌهً 
03% 

11 11 0 56,6 

 المجموع
 
 
 

63 011% 26% 011
% 

06 011% 23 011% 
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[ سنة  26-21المرتبة الثالثة  البرامج الترفٌهٌة سجلت أعلى نسبة عند الفئة العمرٌة ] 

 .%33,03[  26-22وسجلت عند الفئة العمرٌة  ]  %26  ,16بنسبة

 بنسبة[ سنة  26-21]العمرٌة   المرتبة الرابعة البرامج الرٌاضٌة سجلت عند الفئة 

 . %56,6فما فوق [  62و عند أفراد الفئة العمرٌة من ]  22,51%

 المرتبة الخامسة البرامج الدٌنٌة والثقافٌة . 

و التفسٌر الوحٌد لكل هذه النتائج أن لكل فئة العمرٌة اهتماماتها الخاصة فالشباب ٌهتمون 

الكهول بالبرامج بالبرامج الرٌاضٌة والترفٌهٌة أكثر فً حٌن ٌهتم كبار السن و 

  االجتماعٌة والسٌاسٌة .
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 استماع البرامج إذاعة الظهرة . ٌبٌن ( :01الجدول رقم )

 

 

-22عند الفئة العمرٌة  ] % 66,56من خالل الجدول أعاله ٌتضح لنا أن أعلى نسبة هً 

بمفردهم ثم تلٌها الفئة العمرٌة من أفراد العٌنة  [ ٌستمعون  إذاعة الظهرة بمستغانم 26

 21فما فوق [ بنسبة  62وسجلت عند الفئة العمرٌة  ] %56,26[ السنة بنسبة  21-26]

وجاءت فً المرتبة الثانٌة استماع البرامج اإلذاعٌة مع الزمالء أعلى نسبة كانت    %

فما فوق [ بنسبة  62]ثم الفئة العمرٌة  %65 ,65[ بنسبة 26-21للفئة العمرٌة ]

[ بنسبة  66-61وفً المرتبة الثالثة مع العائلة سجلت أعلى نسبة عند ] 30,66%

24,60%  . 

من خالل الجدول نالحظ أن معظم أفراد العٌنة ومنهم الشباب ٌفضلون استماع اإلذاعة 

بمفردهم وذلك حسب مٌولهم الشخصً عكس الشٌوخ فٌفضلون استماع  اإلذاعة مع أو 

 ء وفً أماكن العمل و أثناء العمل مثل سٌارات األجرة وسائقً الحفالت .الزمال

 

 السن
 

 اإلجابة

 فما فوق62 61-62 02-06 01-02

التكرا
 ر

التكرا %النسبة
 ر

التكرا النسبة
 ر

التكرا النسبة
 ر

 النسبة

مع 
 العائلة 

2 02,03% 11 11% 3 24,60
% 

6 65,02
% 

مع 
 الزمالء 

00 65, 62
% 

0 03,6% 6 12,20
% 

6 30,66
% 

56,62 26 %56,26 04 بمفردك
% 

6 63,64
% 

06 21% 

 %011 23 %011 06 %011 26 %011 60 المجموع
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 ٌبٌن األوقات المناسبة الستماع البرامج اإلذاعٌة . ( :01الجدول رقم )

 

 السن
 

 فما فوق62    61-62 02-06 01-02

التك
 رار

التكرا %النسبة
 ر

التكرا %النسبة
 ر

التكرا %النسبة
 ر

 %النسبة

الفترة 
 الصباحٌة

2 02, 03
% 

02 21% 4 56,63
% 

02 02,63
% 

فترة 
 الظهٌرة 

05 13,25% 6 33,03
% 

6 12,20
% 

5 43,61
% 

الفترة 
 المسائٌة 

5 51,22% 5 66,66
% 

00 56,24
% 

3 14,26
% 

 %011 23 %011 06 %011 26 %011 60 المجموع 

 

الصباحٌة بنسبة  [ ٌستمعون لإلذاعة فً الفترة 26-22] ٌبٌن لنا الجدول أن الفئة العمرٌة 

و تلٌها الفئة  %02,63فما فوق [ سجلت بنسبة 62حٌن الفئة العمرٌة ] % 13,25

ة الثانٌة فترة الظهٌرة عند الفئوتلٌها فً المرتبة   %56,63[ بنسبة  66-61العمرٌة ]

فمافوق [ 62و تلٌها الفئة العمرٌة ]ِ % 25, 03[ سنة بنسبة  26-21العمرٌة ] 

 .  %13,03[ بنسبة 66-61وتلٌها الفئة ] %14,26بنسبة

فما فوق[ تكون أوقات االستماع لإلذاعة متاحة  62وهذا راجع إلى عامل الوقت فالفئة ]

[ 26-22لهم منهم المتقاعدٌن عن العمل و النساء الماكثات بالبٌت وكبار السن  أما ]

 توجه الى العمل واالستماع المذٌاع فً السٌارة .

فً الفترة الصباحٌة كونهم منشغلون فً [ سنة اإلذاعة 26-21ع الفئة ]وٌعود عدم استما

  الدراسة  وٌستمعون فً فترة الظهٌرة راجع ألوقات الفراغ .
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 ٌن مستمعً أفراد العٌنة البرامج االجتماعٌة .ٌب ( :00الجدول رقم)

 

البرامج االجتماعٌة من أفراد العٌنة ٌتضح من خالل الجدول أعاله أن نسبة مستمعٌن 

فما فوق [ تلٌها الفئة  62الفئة العمرٌة ]عند  %14,46كانت مرتفعة حٌت قدرت بنسبة 

 %41,65[ بنسبة 26-21وتلٌها الفئة العمرٌة من ]   %02,36[ بنسبة 66-61العمرٌة ]

حٌث سجلت أعلى نسبة عند الفئة  وتأتً فً المرتبة الثانٌة إجابة المبحوثٌن بأحٌانا

وتلٌها الفئة ]  %65,65[ بنسبة 26-21تلٌها الفئة ] ,54 %03[ بنسبة 26-22العمرٌة ]

وإجابة المبحوثٌن بال كانت النسب قلٌلة بالنسبة لإلجابات  %12,20[ بنسبة 61-66

 . %20[ حٌث قدرت 66-61األخرى حٌث سجلت أعلى نسبة عند الفئة ]

فما فوق [ الى البرامج االجتماعٌة وهذا راجع الهتمام اإلذاعة  62ئة ]نجد اهتمام الف

بمختلف القضاٌا االجتماعٌة والمشاكل المأخوذة من الواقع المحلً والذي ٌهم المواطنٌن 

[ سنة ٌمٌلون للبرامج 2687-21وطرح انشغالتهم وطرح قضاٌاهم وأما الفئة ]

رح القضاٌا التً تهمهم مثل البطالة االجتماعٌة الذٌن ٌمثلون فئة الشباب وذلك بط

 واإلدمان و غٌرها.

 السن
 
 

 اإلجابة

 فما فوق62 61-62 02-06 01-02

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 %14,64 06 %02,36 02 %56,21 2 %41,65 02 نعم

 %36,4 2 %45,02 6 %22 3 %61,02 6 ال

 %26,06 2 %12,20 6 %03,26 06 %65,65 02 أحٌانا

 %011 23 %011 06 %011 26 %011 60 المجموع
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 تناسب وقت البرامج االجتماعٌة عند أفراد العٌنة . ٌبٌن ( :06الجدول رقم )

 

من خالل الجدول أعاله ٌتضح لنا مالئمة األوقات البرامج االجتماعٌة عند الفئة العمرٌة 

وتلٌها إجابة  %01,62[ بنسبة  66-61وعند الفئة ]   %56, 30فما فوق [ بنسبة  62]

[ بنسبة  26-21وعند الفئة ]  %36,22[  بنسبة  66 -61المبحوثٌن بأحٌانا عند الفئة  ]

 [ . 26-22عند الفئة العمرٌة ]   %66,66وسجلت اإلجابة ب ال بنسبة   56,26%

ٌتبٌن لنا من الجدول أن الفئة األكثر التً ٌناسبها األوقات بث البرامج االجتماعٌة عند 

كبار السن وذلك راجع لبعض المبحوثٌن ٌستمعون اإلذاعة فً أوقات العمل و أماكن 

العمل و النساء الماكثات بالبٌت  أما عند فئة الشباب فنالحظ معظم اإلجابات كانت 

 إلذاعة فً أوقات متفرقة أي أوقات الفراغ .الستماع ابأحٌانا وذلك 

 

 

 

 السن
 
 
 

 اإلجابة

 فما فوق 62 61-62 02-06 01-02

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار 

 %30,56 22 %01,62 5 %33,03 6 %12,03 2 نعم

 %11 11 %23,2 0 %66,66 5 %16,26 6 ال

 %65,02 6 %36,22 01 %21 02 %56,26 04 أحٌانا

 %011 23 %011 06 %011 26 %011 60 المجموع
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 ة أفراد العٌنة فً البرامج االجتماعٌة .مشارك مدى ٌبٌن ( :02الجدول رقم )

  

 

عند الفئة ]  %26,36المبحوثٌن من خالل قراءة الجدول نالحظ أن أعلى نسبة مشاركة 

  21[ بنسبة  26-22وعندالفئة  ] [ 66-61وعند الفئة ]  %36,22فما فوق و 62

[ بنسبة  26-21و عند الفئة ] %22,62بنسبة وكانت إجابة أفراد العٌنة ب أحٌانا %

66,66%  . 

بطرح قضاٌا اجتماعٌة على  وهذا راجع إلى اإلذاعة الجهوٌة إذاعة الظهرة بمستغانم

الهواء مباشرة وحضور أخصائٌٌن فً مجال وفتح المجال لكافة شرائح المجتمع واستماع 

 ألراءهم وأفكارهم .

 

 

 

 

 السن
 

 اإلجابة

 فما فوق62 61-62 02-06 01-02

النسبة  التكرار %النسبة التكرار

% 

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 %06,36 15 %36,20 11 %21 10 %56,22 14 نعم

 %36,4 0 %45,12 6 %33,13 2 %61,10 2 ال

 %14,06 3 %24,61 3 %66,66 5 %02,60 11 أحٌانا

 %111 03 %111 16 %111 02 %111 61 المجموع
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 كٌفٌة مشاركة أفراد العٌنة حسب متغٌر السن . ٌبٌن( :02الجدول رقم )

 

 

من خالل الجدول نالحظ أن مشاركة األفراد العٌنة حسب السن فً البرامج اإلجتماعٌة 

وعند %63,55فما فوق [  62كانت عبر الهاتف وقد قدرت النسبة عند الفئة العمرٌة  ]

وتلٌها اإلجابة بحضور الشخصً  عند   %20,50[سنةسجلت النسبة ب 66-61الفئة  ]

ولم   %66,5[ سنة ب 61-22وعند الفئة العمرٌة ]  %66,25[ سنة بنسبة 26-21الفئة ]

 نسجل أي إجابة من طرف افراد العٌنة المشاركة عن طرٌق البرٌد االلكترونً.

بعدم الحضور المواطنٌن أوامثلة شخصٌة تعبر عما ٌعانٌة وهذا راجع إلى اإلذاعة 

لسهولة المجتمع المحلً من المشاكل والعراقٌل أوالصعوبات التً ٌواجهها و ٌرجع 

 استعمال الهاتف وتوفره ألفراد العٌنة .

 

 

 

 السن
 

 اإلجابةا

 فما فوق 62 61-66 22-26 21-26

التك
 رار

التكرا %النسبة 
 ر

التكرا %النسبة
 ر

التكرا %النسبة
 ر

 %النسبة

60,44 26 الهاتف
% 

22 ,33,60
% 

03 26,56
% 

26 63,55
% 

حضور 
 شخصً

2 ,02,03
% 

2 66,5% 6 45,02
% 

2 36,4% 

برٌد 
 الكترونً

2 62,3% 11 11% 11 11% 0 56,6% 

 %011 23 %011 06 %011 26 %011 60 المجموع
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 العٌنة فً البرامج االجتماعٌة  أفراد تدخل ٌبٌن ( :03الجدول رقم )

 

 السن
 

 اإلجابة

 فما فوق 62 61-62 02-06 01-02

التكرا
 ر

التكرا النسبة التكرار النسبة
 ر

 النسبة التكرار النسبة

61,02 6 نصٌحة
% 

3 ,2 5 01,62
% 

02 02,63% 

 
 انتقاد

11 11 2 66,5% 0 23,2% 2 26,06% 

16,54 24 سؤال 
% 

03 33,33
% 

01 36,22
% 

6 30,66% 

 %011 23 %011 06 %011 26 %011 60 المجموع

 

ٌوضح لنا هذا الجدول أن أعلى نسبة كانت لطرح  األسئلة من أفراد العٌنة وتمثلت فً 

وعند  %33,33[ بنسبة 61 -22وعند الفئة ]   %16,54[ وسجلت النسبة  26-21فئة ] 

فما فوق [  62]  وعند الفئة العمرٌة  %36,22[  قدرت النسبة ب  62- 61الفئة  ]

   %02,63أما فٌما ٌخص تقدٌم النصائح كانت أعلى نسبة  %30,66سجلن النسبة ب

  %66,5تقدٌم االنتقادات كانت النسب قلٌلة ولذلك راجع إلجابة أفراد العٌنة حٌث قدرت 

 [ .  62- 61عند الفئة العمرٌة ]  %23,2[وسجلت بنسبة  61 – 22عند الفئة ] 

وتفسر هذه النتائج أن ارتفاع نسبة تقدٌم األسئلة عند فئة الشباب و ذلك راجع لرفع بعض 

سباب الغامضة التً تؤدي إلى بعض المشاكل االجتماعٌة  أو و معرفة األاإلنشغاالت 

 معرفة الحلول الالزمة .

وفٌما ٌخص تقدٌم النصائح ارتفاع بنسبة كبٌرة عند كبار السن راجع إلى الخبرة و 

 التجربة فً الحٌاة الٌومٌة .
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 اهتمام إذاعة مستغانم بقضاٌا المجتمع المحلً . ٌبٌن ( :04الجدول رقم )

 

أن برامج المتناولة فً إذاعة  %33,26نالحظ من خالل الجدول المبٌن أعاله أن نسبة 

سنة سجلت عند [  61 – 22الظهرة تعبر عن الواقع هً نوعا ما عند الفئة العمرٌة ] 

  %36,22[   62 – 61وعند الفئة  ]  %56,26فما فوق [ بنسبة  62الفئة العمرٌة ] 

أما فً المرتبة الثانٌة  %65,65[ نالحظ أن نسبة قدرت ب  26- 21وعند الفئة  ] 

 [  61 – 22[ وعند الفئة  ]  62 – 61عند الفئة ]   %66,66جاءت 

ونفسر هذه النسب بأن هناك قضاٌا لم تتطرح على مستوى اإلذاعة مستغانم الظهرة تمثل 

 لمشاكل االجتماعٌة .المجتمع المحلً و نا طق عنه و تهتم لمعالجة ا

 

 

 

 السن
 
 

 اإلجابة

 فما فوق 62 61-62 02-61 01-02

التكر
 ار

التكرا %النسبة
 ر

التكرا %النسبة
 ر

التكرا %النسبة
 ر

 %النسبة

62,06 3 نعم
% 

6 2,02% 2 60,23
% 

6 66,02
% 

22,62 01 ال
% 

5 66,66
% 

6 12,20
% 

5 43,61
% 

65,65 02 أحٌانا
% 

06 0,26% 01 36,22
% 

06 56,26
% 

011% 26 %011 60 المجموع 
% 

06 011% 23 011% 
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 أن اإلذاعة تقدم الحلول للمشاكل . ٌبٌن ( :05الجدول رقم )

 

كانت إجابة أفراد العٌنة ب  %22,36نالحظ من خالل الجدول المبٌن أعاله أن نسبة 

[  61 – 22عند الفئة  ]  %03,26[ ونسبة 26 – 21أحٌانا و تمثلت عند الفئة العمرٌة ] 

فً حٌن سجلت النسبة عند الفئة العمرٌة ]  %36,22[ تثملت  66 – 61أما عند الفئة ] 

ثم تلٌها اإلجابة ب نعم عند أفراد العٌنة وكانت أعلى  %63,23فما فوق [ بنسبة  62

[  66-61فما فوق [ تلٌها الفئة ]  62عند الفئة العمرٌة ]  %36,24نسبة سجلت هً 

ثم تلٌها اإلجابة ب ال وكانت  %22[ بنسبة  61 – 22وعند الفئة ]  %56,63سبة بن

             26-21وعند الفئة ]  %56,21[ بنسبة 61- 22]النسب كالتالً عند الفئة العمرٌة 

 /%02,03بنسبة [ 

 السن
 
 
 
 

 اإلجابة

 فما فوق62 61-62 02-06 01-02

التك
 رار 

التكر %النسبة 
 ار

التكرا %النسبة 
 ر

التكرا %النسبة
 ر

النسبة 

% 

62,06 3 نعم
% 

3 2,%02 4 26,63
% 

02 36,24
% 

02,03, 2 ال
% 

2 ,56,21
% 

2 22,01
% 

6 43,02
% 

22,36 21 أحٌانا
% 

06 03,26% 01 36,22
% 

4 62,23
% 

  23 %011 06 %011 26 %011 60 المجموع

011% 
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  ونفسر هذه النتائج إلى اإلذاعة التً تحاول الوصول إلى الحلول التً ترضً مستمٌعها

أو أفراد العٌنة لبعض المشاكل االجتماعٌة أو اإلشارة ٌعتبر حل فً حد ذاته والوصول 

 الى السلطات المعنٌة .
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 تغٌٌر اإلذاعة من سلوك أفراد العٌنة . ٌبٌن ( :06الجدول رقم )

 

نالحظ من قراءة الجدول أعاله أن أكثر األفراد التً أثرت فٌهم البرامج وغٌرت من 

وتلٌها الفئة  ]  %36,22[ سجلت النسبة  66 – 61سلوكم الٌومً هً الفئة العمرٌة  ]

[  26- 21بنسبة عند الفئة العمرٌة  ] أعلى وتلٌها أحٌانا تكون %2,64[ بنسبة 26 -22

  . %65,65بنسبة 

[ فوق وهً  22- 61النتائج أن اإلذاعة تؤثر فً تغٌٌر السلوك اتجاه الفئات ]  نفسر هذه

البرامج والفتاوي وعند حضور األئمة  وبعض النصائح الموجهة للوقاٌة والعالج خاصة 

عند المرأة فٌما ٌتعلق بعنصر الجمال ومعظم أفراد العٌنة إناث وذلك نالحظ ارتفا النسب 

أحٌانا فً تغٌٌر السلوك  وهذا ٌعنً أن البرامج اإلذاعٌة تؤثر المتعلقة باإلجابة بنعم و

 على سلوك المستمع .

 

  

 السن
 

 اإلجابة

 فما فوق 62 61-66 26 - 22 26 – 21

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار 

 %30,66 6 %36,22 01 %2,64 6 %25,22 4 نعم

 %56,26 06 %12,20 6 %66,66 5 %16,26 6 ال

 %26,00 6 %60,23 2 %03,26 4 65%,65 02 أحٌانا

 %011 23 %011 06 %011 26 %011 60 المجموع
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 توزيع البيانات حسب متغير المستوى التعميمي : -4

 يبين استماع أفراد العينة إلذاعة مستغانم .( : 03الجدول رقم )

 المستوي
 
 

 اإلجابة

 أمي ابتدائي متوسط ثانوي جامعي

 %النسبة التكرار %النسبة التكرا ر %النسبة  التكرار %النسبة التكرار  %النسبة التكرار

 %11 11 %11 11 %18,30 0 %01 6 %78,01 01 أقل من ساعة

 %31 0 %11 11 %07,01 3 %61 00 %07,13 00 ساعة

 %81 0 %11 11 %10,60 7 %1 0 %87,00, 31 أكثر من ساعة

 %011 7 %11 11 %011 00 %011 31 %011 60 المجموع 
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مستغانم بمعدل أكثر من   من خالل الجدول ٌتضح لنا أن أعلى نسبة استماع إلذاعة الظهرة

من أفراد العٌنة  و تلٌها فئة المتوسط بنسبة %:>ساعة عند المستوى األمً وسجلت ب

 %5:وعند الثانوي سجلت بنسبة  %9,86>قدرت عند المستوى الجامعً بنسبة  6%;,8:

 %:;و جاءت فً المرتبة الثانٌة بمعدل استماع ساع ٌومٌا كانت عند الفئة الثانوٌٌن بنسبة 

وأما أقل من ساعة فنجد أعلى نسبة تمثلت فً  %7:,=8و ٌلٌها الجامعٌٌن بنسبة 

 .%:6,>=عند المتوسط والجامعً بنسبة 78%,>5

عة مستغانم الظهرة بمعدل نالحظ من خالل هذه النسب بأن معدل استماع أفراد العٌنة لإلذا

باإلذاعة  وراجع ألوقات الفراغ وحتى فً  أكثر من ساعة وهذا راجع الهتمام المبحوثٌن

 .أماكن العمل والتطور التكنولوجً الذي ساعد فً انتقال اإلذاعة من مكان ألخر 
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 ينة .أفراد الع : يبين نوع البرامج التي تتابعها 13جدول رقم 

 المستوى
 اإلجابة

 أمي  متوسط ثانوي جامعي
 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 %58 1 %9,64: 7 %78 > %96,>7 74 اجتماعي 

 %58 1 %: ,>9 1 %44 44 %6,:1 5 ثقافي

 %58 1 %18 ,;6 5 %58 8 %1,;8 1 ديني 

 %44 44 %56,:4 6 %54 7 %55,55 17 رياضي

 %44 44 %44 44 %14 5 %1>,85 9 ترفيهي

 %58 1 %56,:4 6 %44 44 %44 44 سياسي

 %144 7 %144 16 144 54 144 96 المجموع
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 %74,96النسبة بقدرت  أن متابعة البرامج االجتماعٌة من خالل الجدول أعاله ٌتضح لنا 

المتوسط بنسبة  عند الثانوٌٌن أما  فئة %78الحال بنسبة  ، كذلك هوعند الجامعٌٌن 

أما فً ما ٌخص البرامج الرٌاضٌة  تؤتً فً المرتبة ،  %58وعند األمٌٌن بنسبة  9,63%:

 %56,:3وعند المتوسط ،   %55,55تً عند الجامعٌٌن ب النسب كآلثانٌة حٌث سجلت ا

وأما فً المرتبة الثالثة البرامج  ،%58وتلٌها البرامج الدٌنٌة عند فئة دون المستوى بنسبة 

 . %13وعند الثانوي ،  %85,11الترفٌهٌة عند فئة الجامعٌٌن بنسبة 

 ذا راجع إلى عدد التكرارات .ونالحظ ارتفاع النسب عند المستوى التعلٌمً الجامعً وه

ونفسر هذه النتائج اهتمام الشباب بالبرامج االجتماعٌة ثم الرٌاضٌة ثم الترفٌهٌة وهذا عند 

الجامعٌٌن راجع الستماع اإلذاعة والبرامج االجتماعٌة ولمجال العلمً أو عند ارتفاع نسب 

.لملئ الفراغ  
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   مع من تستمع برامج إذاعة الظهرة حسب أفراد العينة .  يبين( :23الجدول رقم )

 المستوي
 
 

 اإلجابة

 أمي ابتدائي متوسط ثانوي جامعي

 %النسبة التكرار %النسبة التكرا ر %النسبة  التكرار %النسبة التكرار  %النسبة       التكرار

 75% 00 %00 00 %06,30 00 00% 00 %67,4 03 مع العائمة

 00% 00 %00 00 %76,6 00  40% 00 %00,30   15 مع الزمالء 

 25% 00 %00 00 %30,76 06 60% 03 %60, 43   45 بمفردك

 100 04 %00 00 %000 13 %000 30 %   000   63 المجموع 
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من خالل قرأتنا للجدول نالحظ أن برامج إذاعة مستغانم  تعبر عن سلوكيات أفراد العينة 

وهذا فيما يخص الجامعيين ،وعند فئة المتوسط   % 17 ,64أحيانا ، وكانت النسبة ب 

، وعند إجابة المبحوثين  % 75و  %75، بالنسبة للمستوى األمي كانت % 75 ,46قدرت 

العينة وهي البرامج الدينية والبرامج الصحية  ك  أفرادتغير من سلوا هو المواضيع التي م

 مال والتدابير المنزلية.  صة بالمرأة  خاصة التي تتعلق بالجوالبرامج الخا
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 يبين األوقات المناسبة الستماع برامج اإلذاعة . :(33)الجدول رقم 

 المستوى
 اإلجابة

 أمي  متوسط ثانوي جامعي
 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 % 58 00 %86,90 0; %89 04 %96,>7    74 الصباح 

 %44 40 %08,;6 50 %08 60 %>47,0 05 الظهيرة 

 %8: 60 %56, :4 60 %68 0: %:79,0  00 مساء 

 %044 70 %044  06 %044 54 %044 96 المجموع 

 



 اإلطار التطبيقي                                                                       تحليل االستمارة
 

104 
 

حٌث ، ترة الصباحٌة أن أعلى نسبة استماع البرامج اإلذاعٌة هً الف تبٌن أعاله من الجدول

وعند الثانوٌٌن  %84وكذلك عند جامعٌٌن  ،عند فئة المتوسط  %7:, 84سجلت النسبة ب 

رجعت لفئة الثانوٌٌن  العٌنة الفترة المسائٌة أعلى نسبةوتلٌها اإلجابة أفراد  %94 ب

وإجابة فترة الظهٌرة تقارب النسب كانت  %47,67عند المتوسط بنسبة وأما %  79بنسبة

 .  %54, :4وعند الجامعً   %73,59وعند المتوسط   %59عند الثانوي بنسبة 

تفضل االستماع برامج نرى مختلف مستوٌاتهم كانت المسجلة أعاله وعند تحلٌل هذه النتائج 

 .فراغ المناسبة لدٌهالفترة الصباحٌة وهذا راجع ألوقات ال اإلذاعة 
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 مستمعين البرامج االجتماعية حسب المستوى التعميمي . يبين :(  43الجدول رقم ) 

  

 المستوى
 اإلجابة

 أمي  متوسط ثانوي جامعي
 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 %14 3 %74,50 50 %44 54 %54,17 54   نعم     

 %44 7 %35, 10 55  %45 75 %33,1 54   ال     

 %55 55 %43, 51 53 %44 54 %03,45  73   أحيان    

 %755 5 %755  73 %755 45 %755 03   المجموع    
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 نة يستمعون للبرامج االجتماعية ،من خالل الجدول أعاله يتضح لنا أن معظم أفراد العي

تليها فئة ثم عند األميين  %24,57 نسبة وكانت بأعلى ب حيث قدرت اإلجابة المبحوثين

في سجلت النسبة عند اإلجابة  %57,24وكذلك فئة المتوسط  بنسبة  %57الجامعي بنسبة 

 %47ب أحيانا من طرف أفراد العينة وكانت النسب متقاربة حيث سجلت عند الثانويين 

 .%42,47وعند الجامعيين  %75,42وعند المتوسط 

نفسر ارتفاع متابعة البرامج االجتماعية لمختلف المستويات التعليمية إلى اهتمام اإلذاعة 

  .قضايا التي تثير اهتمامهم بقضايا االجتماعية وطرح ال
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 تناسب األوقات االجتماعية بالنسبة ألفراد العينة حسب المستوى التعميمي . يبين( : 53الجدول رقم )

 

 المستوى
 اإلجابة

 أمي             متوسط                 ثانوي جامعي
 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

    71 %70,30    70 %11    70 %11,11 70    نعم     
31% 

 %31   71 %03,11 73   %01    70 %64,10 11    ال     

 %17   73 %10,41 73    %17    17 %63,01 61     أحيانا     

 %177 76 %177 10    %177 37 %177 40    المجموع 
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أن أوقات البرامج االجتماعٌة تناسب أحٌانا المستوٌات تبٌن من خالل الجدول المبٌن أعاله  

عند  فئة الجامعً %64,97وهذا حسب إجابة أفراد العٌنة حٌث قدرت أعلى نسبة ، التعلٌمٌة

، وأما إجابة عند الثانوي %75وسجلت بنسبة  % 75,87وسط بنسبة تالمالمستوى 

، وعند فئة المتوسط كانت النسبة  عند دون المستوى %47بنسبة  المبحوثٌن بنعم كانت

وتلٌها المستوى الجامعً  % 77.فً حٌن سجلت النسبة عند المستوى الثانوي ب%59,45ب

 .%77,77بنسبة 

 البرامج االجتماعٌة ونفسر هذه اإلجابة وارتفاع النسب أن معظم أفراد العٌنة ٌناسبهم الوقت

وأن النساء الماكثات ٌساعدهم ٌعملون  ختالف إجابة المبحوثٌنك راجع اللولذ، أحٌانا 

وكل  وكذلك أصحاب المحالت وسائقً سٌارات األجرة ،أعمال البٌت وٌستمعون اإلذاعة 

إلذاعة ٌستطٌع استماع ل الحسب عمله وما ٌفرضه علٌه ، حٌث العكس بالنسبة للطالب 

 أثناء الدراسة .
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 كيفية المشاركة األفراد العينة في البرامج االجتماعية : يبين (  73الجدول رقم ) 

 المستوى
 اإلجابة

 أمي  سطمتو  ثانوي   جامعي
 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 %011 04 %39,65 10 90% 18     %65,39 59        عبر الهاتف        

 %11 10 %16,99 03 10% 02 %39,6   05       حضور شخصي       

 00% 90 %11 00 00% 00 %11   00       البريد اآللي       

 %011 40 %011  09 %011 91 %011   63     المجموع         
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 : يبين مشاركة العينة في البرامج االجتماعية .(  63الجدول رقم ) 

 المستوى
 اإلجابة

 أمي  متوسط ثانوي جامعي
 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 %72    28    %57,02 20    %82     28     75,81 81    نعم        

 %87      28    %87,07 27    %72     82     55,55  07     ال       

 %87    28    %25,80 20    %02     21     15,87 82     أحيانا      

 %822 20     % 822  80    %822  82     %822 70     المجموع       
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من خالل الجدول نالحظ أن مشاركة أفراد العٌنة فً البرامج االجتماعٌة كانت ب " ال " 

فً حٌن سجلت %55,64وعند المتوسط  %55وعند الثانوي  % 55,55عند الجامعٌن ب 

 . %55النسبة عند دون أعاله المستوى ب

قدرت النسبة عند  أما إجابة أفراد العٌنة ب نعم فكانت النسب عند المستوٌات التعلٌمٌة حٌث

فً حٌن سجلت عند دون مستوى بنسبة  %55وعند الثانوي ب %55,56فئة الجامعٌٌن ب 

55%. 

وهذا راجع إلى البرامج االجتماعٌة التً تقدمها اإلذاعة المحلٌة إذاعة الظهرة مستغانم التً 

ع لحب تعرض المشاكل التً التهم المواطن بالدرجة األولى أو الفئة الجامعٌة وربما راج

 االستماع وعدم توفر خطوط كثٌرة لتدخل أفراد العٌنة فً البرامج االجتماعٌة .
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من خالل الجدول يتبين لنا أن معظم أفراد العينة يشاركون في البرامج االجتماعية من خالل 

وسجلت عند   %56,39االتصال عبر الهاتف حيث قدرت أعل عند ا بنسبة الجامعيين 

وكانت إجابة  %39,65في حين نالت فئة المتوسط نسبة  %39المستوى الثانوي بنسبة 

أأفراد العينة بالنسبة للحضور الشخصي قليلة حيث سجلت عند المستوى التعليمي الجامعي 

وأما بالنسبة المشاركة عبر البريد االلكتروني لم نسجل  %09وعند الثانوي  %39,6بنسبة 

 أي إجابة من طرف أفراد العينة .

ن وسائل  وانتشار وسيلة الهاتف  ويفسر لنا أن جمهور المستمعين مرتب بما يتوفر لديهم م

 والسرعة والصوت لديه فعالية أكثر من البريد االلكتروني وهذا حسب رغبة أفراد العين
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 (: يبين كيفية المشاركة في البرامج االجتماعية . 83الجدول رقم ) 
 

 المستوى
 اإلجابة

 أمي  متوسط ثانوي جامعي
 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 06     %39,7  05         نصيحة    
    

    % 30 
   

04 77,93% 02 %50 

 %33 30 %33   00      00 %       00 %77,4     03      انتقاد    

   14  %93,77      55     سؤال    
  

73% 
 

9    39,73% 02 03% 

   20  %033   79 المجموع   
  

033   % 09      033% 40 033% 

 



 (: يبين كيفية المشاركة في البرامج االجتماعية . 83الجدول رقم ) 
 

 المستوى
 اإلجابة

 أمي  متوسط ثانوي جامعي
 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار النسبة التكرار

 06     %39,7  05         نصيحة    
    

    % 30 
   

04 77,93% 02 50% 

 %33 30 %33   00      00 %       00 %77,4     03      انتقاد    

   14  %93,77      55     سؤال    
  

73% 
 

9    39,73% 02 50% 

   20  %033   79 المجموع   
  

033   % 09      033% 40 033% 
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من هذا الجدول المبين أعاله يتبين لنا أن أفراد العينة عند المشاركة في البرامج االجتماعية 

 %83وعند الثانويين بنسبة  %03,98كانت لطرح األسئلة وكانت النسبة عند الجامعيين 

، وأما فيما  %03عند فئة المتوسط  وأما عند دون المستوى بنسبة  %87,03سجلت النسبة 

في    %0,8:بنصيحة فكانت نسب قليلة حيث سجلت عند الجامعيين بنسبة  يخص اإلجابة

 .%87,03حين سجلت عند الفئة المتوسط 

ويتضح من خالل هذه النسب أن معظم المشاركات كانت بطرح األسئلة كون هذه المواضيع 

 يرغب  لهذا، تحتاج إلى تغييرات خاصة في حالة وجود أخصائي في مجال الموضوع ما 

 معين في طرح األسئلة لالستفادة من الموضوع أكثر .المست
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 عن الواقع حسب أفراد العينة . برامج إذاعة مستغانم تعبر يبين( :  93الجدول رقم ) 

 المستوى
 االجابة 

 أمي          متوسط ثانوي جامعي 
 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 %72 24 %9,;8 23 %37 25 %96,53 42   كثيرا       

 %22 22 %37,:5 24 %52 28 %85,42 35  قميال      

 %72 24 %4,98; 32 %67 ;2 %83,69 52 إلى حد ما      

 %322 62 %322  35 %322 42 %322 85 المجموع      
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رى أن برامج من فئة المتوسط ت %29,67نالحظ أن نسبة  المبٌن أعاله  من خالل الجدول

 إذاعة مستغانم تعبر عن الواقع المستغانمً  إلى حد ما .

بنسبة  المعٌشً للمجتمع المستغانمً رى المواضٌع التً تعبر عن الواقعأما فئة الجامعً ت

المستغانمً بنسبة المجتمع رى أن المواضٌع التً تعبر الواقع ، أما فئة الثانوي فت 13%, 67

، وعند المستوى األمً بلغت  %6, 72، أما فً ما ٌخص فئة المتوسط كانت بنسبة % 31

 تعبر عن الواقع المستغانمً .  15%

وهذا ما ٌدل على أن البرامج اإلذاعٌة تعبر إلى حد ما عن الواقع المستغانمً ، وهذا حسب 

  .فرد من األفراد المجتمع المستغانمً وتطلعاته رأي كل 
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 ( : مدى تقديم الحمول اإلذاعة لمشاكل اليومية .04الجدول رقم ) 

 المستوى
 اإلجابة

 أمي  متوسط ثانوي جامعي
 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 %44 46 %45,27 49 %04 48 %89,62  17  نعم          

 %44 44 %65, 41 45 44% 47 %46,8 42 ال          

 %44  46 %59,74 46 %44 74 %08,25 04 أحيانا         

 %744 0 %744    75 %744 20 %744 25 المجموع       
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من خالل قراءتنا للجدول نستنتج إجابة أفراد العينة عن تقديم إذاعة مستغانم الحلول للمشاكل 

االجتماعية اليومية التي تواجه المجتمع وباألخص المجتمع المستغانمي  بمعدل أحيانا ، 

، أما  %5:، وعند المستوى الثانوي بنسبة  %8;,94حيث كانت النسبة عند الجامعيين 

، حيث قدرت   % ;49,7اإلجابة  " بنعم "  كانت عند فئة الجامعيين بنبسة قدرت ب 

 .  % 6;,8:النسبة عند فئة المتوسط  ب 

ونالحظ من خالل النسب أن إذاعة مستغانم تقوم أحيانا بتقديم حلول للمشاكل التي يتعرض 

 إليها المجتمع المستغانمي ، وهذا بحسب كل رأي فرد . 
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   البرامج اإلذاعية من سموكيات أفراد العينة .: يبين ( 14الجدول رقم ) 

 المستوى
 اإلجابة

 أمي  متوسط ثانوي جامعي
 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 50% 02 %64,87 05 15 03 %78,51 10 نعم           

 %15 02 %76,18 07 40 08 %67,85 45 أحيانا          

 50% 00 %46,8 01 45 09 %57,51 08 ال           

 %555 60 %555  58 %555 15 %555 48 عالمجمو           
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من خالل قرأتنا للجدول نالحظ أن برامج إذاعة مستغانم  تعبر عن سلوكيات أفراد العينة 

وهذا فيما يخص الجامعيين ،وعند فئة المتوسط   % 17 ,24أحيانا ، وكانت النسبة ب 

، وعند إجابة المبحوثين  % 35و  %35، بالنسبة للمستوى األمي كانت % 35 ,42قدرت 

العينة وهي البرامج الدينية والبرامج الصحية  ك  أفرادتغير من سلوا هو المواضيع التي م

 مال والتدابير المنزلية.  صة بالمرأة  خاصة التي تتعلق بالجوالبرامج الخا
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  الدراسة :

البٌانات وتحلٌلها وتفسٌرها توصلنا غلى مجموعة من النتائج ، وقد قمنا  بعد جمع وتبوٌب

 بتقسٌم هذه النتائج إلى عامة وأخرى جزئٌة لهذه الدراسة : 

 أوال : نتائج عامة .

تقدم برامجها لمختلف شرائح المجتمع من ذكر وأنثى  إن إذاعة الظهرة المحلٌة مستغانم -

 ومختلف األعمار والمستوٌات التعلٌمٌة ومنها األمٌٌن .

أغلب أفراد العٌنة ٌستمعون إلذاعة مستغانم وٌتابعن و برامجها المختلفة منها االجتماعٌة  -

 والثقافٌة والرٌاضٌة والترفٌهٌة خاصة عند النساء .

 وثٌن لدٌهم اهتمام بالبرامج االجتماعٌة فً اإلذاعة .توصلنا إلى أن المبح -

ٌختلف ترتٌب أنواع البرامج التً تنال اهتمام العٌنة حسب الجنس والسن والمستوى  -

التعلٌمً ومن أكثر أنواع البرامج التً تنال إعجاب أفراد العٌنة هً البرامج االجتماعٌة 

 والرٌاضٌة .

 ع البرامج االجتماعٌة هً الفترة الصباحٌة األوقات التً تناسب أفراد الستما -

توصلنا إلى أن مشاركة المبحوثٌن تكون أحٌانا فً البرامج االجتماعٌة التً تقدمها اإلذاعة  -

 مستغانم الجهوٌة  .

الوقت المخصص للبرامج االجتماعٌة التً تقدمها اإلذاعة المحلٌة ٌناسب أحٌانا أفراد  -

 العٌنة .

ها وتعالجها إذاعة الظهرة بمستغانم من خالل برامجها تالءم الوقع المشاكل التً تطرح -

 االجتماعً إلى حد ما .

نسبة مشاركة المبحوثٌن فً البرامج األسرٌة كانت متوسطة وهذه المشاركة تكون أغلبها  -

 تف من أجل طرح األسئلة وتقدٌم النصائح.عن طرٌق الها
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سلوك أفراد العٌنة أحٌانا ،وذلك من خالل البرامج  تبٌن لنا أن إذاعة مستغانم تغٌر من  -

 الدٌنٌة والصحٌة وبرامج الخاصة بجمال المرأة .

تبٌن من خالل المبحوثٌن أن اإلذاعة عالجت مختلف القضاٌا التً تتعلق بالمجتمع  -

 المستغانمً .
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 : اختبار صحة الفرضيات

بناءا على ما توصلت إلٌه هذه الدراسة بعنوان أهمٌة اإلذاعة المحلٌة فً معالجة المشاكل 

 االجتماعٌة من خالل النتائج العامة توصلنا إلى أن :

: تؤدي اإلذاعة المحلٌة دورا هاما فً التأثٌر على السلوك المستمعٌن ،  الفرضية األولى

وأنها فرضٌة صحٌحة وهذا واضح من خالل  إجابة المبحوثٌن ومساهمتها فً تغٌر السلوك 

. 

اإلذاعة تغٌر من سلوك المستمع وتؤثر علٌه من خالل البرامج الدٌنٌة أو الفتاوى التً  -

 فً هذا المجال وأخذ العبرة.ٌقدمها األئمة أو المختصٌن 

اإلذاعة تغٌر من سلوك  المستمع من خالل برامج المرأة مثل : برامج خاصة بجمال  -

 المرأة والطبخ ٌجعل المرأة تغٌر من سلوكها الدائم .

اإلذاعة تغٌر من سلوك المستمع أثناء تقدٌم نصائح للمتعاطٌن المخدرات والمدمنٌن من  -

 ها ، وذلك من خالل التوعٌة و التحسٌس بمخاطر اآلفة .ذكر األضرار الناتجة عن

 

اهتمام اإلذاعة المحلٌة بالمواضٌع االجتماعٌة تتضمن نصائح  الفرضية الثانية صحيحة :

وإرشادات ، وذلك بأن اإلذاعة المحلٌة مرآة المجتمع من خالل تناولها البرامج االجتماعٌة 

ن لنا من خالل النتائج أن اإلذاعة تتضمن نصائح التً تعبر عن الواقع المستغانمً ، وهذا بٌ

وإرشادات ، وذلك بتقدٌم الحلول أو معالجة المشاكل االجتماعٌة وتوصٌلها إلى جهات 

المعنٌة وحضور متخصصٌن تقنٌٌن والتعرض إلى أكبر المشاكل االجتماعٌة موجودة فً 

 وسط المدٌنة وخاصة فً األحٌاء الشعبٌة القدٌمة .

 

باإلذاعة عندما تعالج قضاٌاهم تزداد اهتمامات المستمعٌن   صحيحة :الثة الفرضية الث

الٌومٌة ، وذلك من خالل الدراسة وتوضٌح لنا المشاكل المطروحة فً اإلذاعة تعبر عن 

واقع المجتمع المحلً وما ٌعنٌه فعال مثل : ظاهرة البطالة وانتشارها عند خرجً الجامعات 

لٌن وفتح المجال للمستمعٌن لطرح انشغاالتهم واالستفسار ، ومشكلة السكن بحضور المسؤو

 ووصول المشكالت المستمعٌن إلى سلطات المختصة .

 

 



 :خاتمة

 اإلذاعة المحلٌة عنصرا مهم فً حٌاة المواطن ٌنتمً إلى منطقة معٌنة و رقعة جغرافٌة  تعد

 محدودة تمكنه من اإلطالع على كل مجرٌات المحٌط الذي ٌعٌش فٌه .

فكان الدور األساسً لإلذاعة هو تبلٌغ الرسالة اإلعالمٌة التً توجه إلى المواطن بصفة 

خاصة والتً تسمح له من خالل  ذلك الترقً للوصول  إلى معارف جٌدة تخص المجتمع 

الشرائح المجتمعٌة المحلً الذي ال ٌقتصر فقط على العادات والتقالٌد بحكم اختالف 

أوساطهم إلى أن اإلذاعة سمعت للعدٌد من األفراد باإلدماج واللهجات التً تتداول فً 

والـتأقلم مع المحٌط الذي ٌدور حوله وانتشار اإلذاعة المحلٌة فً الجزائر ٌعد انجاز ٌستحق 

التقدٌر وٌتطلب المزٌد من التطلعات واإلسهامات ولدى المواطن المحلً ، ألنها هً التً 

تطلعه عن المستجدات الٌومٌة والعلمٌة ومختلف تقرب من الدولة والوالٌة والبلدٌة و

 المواضٌع االجتماعٌة االقتصادٌة والسٌاسٌة والثقافٌة ... الخ .

اإلذاعة المحلٌة هً المجال األوسع للمواطن من اجل معالجة مشاكلهم ومتطلباتهم الٌومٌة ، 

مجتمعها المحلً فهً إحدى وسائل االتصال التً تتمتع بصفة الجوارٌة والقرابة بٌنها وبٌن 

 بوسائل االتصال األخرى .مما جعل منها أداة فعالة فً عملٌات التغٌٌر االجتماعً مقارنة 

وهً تؤدي أدوار ال ٌستهان بها فً معالجة المشكالت االجتماعٌة ، وذلك ارتباطها بالبٌئة 

معها المحلً المحلٌة التً أنشئت فٌها وتفاعلها مع ظروفها المحلٌة المختلفة وخدمة أبناء مجت

والسعً إلٌجاد الحلول ما تقدمه من أنواع البرامج االجتماعٌة المختلفة خاصة منها البرامج 

 التً تناقش المشكالت الحٌوٌة ألفراد المجتمع المحلً .

قد أوضحت نتائج دراستنا هاته أن أهمٌة اإلذاعة المحلٌة فً معالجة المشاكل االجتماعٌة 

تتوجه  له  فهم المجتمع الذي ٌشكل فً جوهره مجموعة أسر  تكمن فً  كونها األقدر على

برسائلها وقدرتها على فهم مشكالته ومحاولة معالجتها من تخصٌص برامج اجتماعٌة 

لطرح القضاٌا التً تهم مواضٌعها وتعتبر اإلذاعة المحلٌة المرآة العاكسة للمجتمع المحلً 

هم و عها على اختالف فئاتهم و مستواتمٌوهذا ماٌجعلها وسٌلة إعالمٌة تلبً حاجات مس

خصائصهم وجاءت إذاعة  مستغانم إال نموذج من اإلذاعات المحلٌة التً سعت لتفعٌل 

الدور اإلعالمً و حرصها كجهاز إعالمً محلً فً سٌاستها اإلعالمٌة على أن تطبق 

ٌتعاٌش مع قضاٌا المجتمع ومشكالته ومعالجتها ولذلك  من خالل البرامج  إعالمٌا ما

االجتماعٌة التً تحاول عرض المشاكل والصعاب التً ٌعانً منها وفتح المجال لالتصال 

والتدخل فً البرامج لطرح أسئلتهم و انشغاالتهم وتسعى اإلذاعة إلٌجاد الحلول  واقتراحات 

 الذي سطرت من أجله .مجدٌة و بالتالً تحقق الهدف 
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 .2117"،اإلسكندرٌة ،دار الوفاء للنشر و التوزٌع،

اإلقلٌمٌة مجلة االتصال "،الجزائر ،علوم اإلعالم خرف هللا  ،"الصحافة  الطاهر - 7

  .1،1991واالتصال ،ط

ن ،دار العٌساوي عبد الرحمان،"البحث العلمً فً الفكر اإلسالمً والفكر الحدٌث"،لبنا -8

 الراتب الجامعٌة ،

الحلوانً ماجً، "مدخل إلى الفن اإلذاعً والتلفزٌونً الفضائً " ،القاهرة ،علم الكتاب  - 9

،2112. 

القصٌرعبد القادر، "األسرة المتغٌرة فً المجتمع  المدٌنة العربٌة دراسة مٌدانٌة فً  -11

 .1999علم االجتماع الحضري و األسري " ،دار النهضة العربٌة للطباعة و النشر ،

 2111الشاري طارق،"اإلعالم اإلذاعً "عمان ،دار أسامة للنشر و التوزٌع ، - 11

لٌات المجتمعات العربٌة واإلسالمٌة اآلٌع أسامة ،"مشكلة البطالة فً السٌد عبد السم -12

 .2117،اآلثار ، الحلول " ،اإلسكندرٌة ،دارالفكر الجامعً ،

الخشاب مصطفى ،"علم االجتماع و مدارسه " ،القاهرة ،مكتبة األنجلو المصرٌة  -13

،1992. 

معاصرة " ،اإلسكندرٌة ،دار السٌد غنٌم رشاد ،جمال مجاهد ،" قضاٌا سوسٌولوجٌة  - 14

 .2118، 4المعرفة الجامعٌة ،ط

اإلسكندرٌة ،دار  نظرية وتطبيقية"، ،"المشكالت االجتماعية دراساتبٌومً محمد - 15

 .2115المعرفة الجامعٌة ،

رة نبٌلة،"تقنٌات االتصال العمومً المطبقة فً الحماالت العمومٌة المتلفزة "، بوخب -16

 2117،كلٌة العلوم السٌاسٌة واإلعالم ،جامعة الجزائر ،أطروحة الدكتوراه 

بوعناقة علً ،"الشباب ومشكالته االجتماعٌة فً المدن الحضرٌة " ،بٌروت ،سلسلة  -17

 .2117أطروحات الدكتوراه ،

بن مرسلً احمد،"مناهج البحث العلمً فً علوم اإلعالم واالتصال"، الجزائر، دٌوان  -18

 . 3211، 3المطبوعات الجامعٌة، ط



 قائمة المراجع
 

تواتً نورالدٌن ،" الصحافة المكتوبة و السمعٌة فً جزائر"الجزائر ،دار الخلدونٌة  -19

2118. 

جابر سامٌة محمد ،"االتصال الجماهٌري و المجتمع الحدٌث النظرٌة و التطبٌق "  -21

 .2116،اإلسكندرٌة، دار المعرفة الجامعٌة ،

والتلفزٌون "،القاهرة ،دار الفجر  الرادٌو جاد سمٌر وآخرون ،"البرامج الثقافٌة فً -21

 .1999للنشر والتوزٌع ،

،"علم االجتماع و المشكالت االجتماعية جبلً علً عبد الرزاق ،السٌد عبد العاطً  -22

 .1999،سكندرٌة ،دار المعرفة الجامعٌة  اإل "،

ة ،مطبعة داإلمارات العربٌة المتح العمل اإلذاعي والتلفزيوني" ،حمٌدي عاصف ، "  -23

 الظفرة للطباعة والنشر .

،  اإلسكندرٌة ،دار  "علم ودراسة المشكالت االجتماعية "حسٌن علً حسٌن ،  -24

 .1995، 3المعرفة الجامعٌة ، ط

"،ونماذج تطبٌقٌة ،مصر  ،"المشكالت االجتماعية رؤية ،نظريةخواجة محمد ٌاسر -25

 .2111،العربٌة للنشر والتوزٌع.

قسم اإلعالم  " محاضرة ألقٌت على طلبة سنة أولى ماستر،خلٌفة حسن،  -26

 .2114-2113قسنطٌنة،سنة واالتصال،جامعة المنتوري،

 .1999راغب نبٌل ،"العمل الصحفً "،مصر ،دار نوبار للطباعة ، -27

رشتً جٌهان ،"النظم اإلذاعٌة فً المجتمعات العربٌة "،القاهرة ،الفكر العربً ،دون  -28

 تارٌخ.

ن عمر محمد،"البحث العلمً مناهجه تقنٌاته"،الجزائر،دٌوان المطبوعات زٌا -29

 .4،1969الجامعٌة،ط

 شكري عبد المجٌد،أ ،"اإلعالم المحلً فً ضوء متغٌرات العصر " ،القاهرة ،دار-31

 .2117الفكر العربً ،

،القاهرة ،دار  شكري عبد المجٌد ،ب،"فنون الرادٌو فً ضوء متغٌرات العصر"-31

 .1995للنشر والتوزٌع ، العربً



 قائمة المراجع
 

محمد ،"دور اإلذاعات المحلٌة فً ترسٌخ  مفهوم الوحدة الوطنٌة "،عمان  حمٌدالح ص -32

 .2112،دار غٌداء للنشر والتوزٌع ،

 1995صالح حضاونة ،" مبادئ االقتصاد الكلً  " ،عمان ، المضٌعة الوضٌة ، -33

اإلسكندرٌة المحلي "، المجتمع،"الموارد البشرية وتنمية طلعت منا ل محمود -34

 .2113،المكتب الجامعً الحدٌث ،

عبٌدات محمد ،وآخرون ،"البحث العلمً أدواته وأسالٌبه"،عمان ،دار الفكر للطباعة  -35

 .1998والنشر والتوزٌع ،

مصر، دار المعرفة  االجتماع األمني ،األمن والمجتمع"، "علمعصمت عدلً ،  -36

 .2111الجامعٌة ،

، القاهرة ، ،" الراديو والتلفزيون وتنمية المجتمع المحلي" هللا المسلمً إبراهٌم  عبد -37

 . 2114العربً للنشر والتوزٌع ، 

عظٌمً احمد،منهجٌة كتابة المذكرات وأطروحات الدكتوراه فً علوم اإلعالم  -38

 .2119واالتصال"،الجزائر، دٌوان المطبوعات الجامعٌة،

 .1999مناهج البحث العلمً"،مصر،مكتبة مدبولً،عقٌل حسن عقٌل،فلسفة -39

عبد الحمٌد محمد، "دراسات الجمهور فً بحوث اإلعالم " ،مصر ،علم الكتاب  -42

،1993. 

عٌسى محمود الحسن ،"العمل اإلذاعً ،ماهٌته مبادئه"، عمان ،دار الزهران للنشر -41

 .2118والتوزٌع ،

سالمة ،"االتصال االجتماعً فً خدمة عبد هللا الجواد سلوى ،غباري أمل محمد  -42

 .2112االجتماعٌة بٌن النظرٌة و التطبٌق "اإلسكندرٌة ،دار الوفاء لدٌنا الطباعة والنشر،

عواطف عبد الرحمان،"تارٌخ الصحافة العربٌة فً الجزائر ،الجزائر ،المؤسسة  -43

 .1985الوطنٌة للكتاب ،

اإلذاعً و الرادٌو " ،عمان ،دار الفرقان  عبد الدائم عمر حسن ،"الكتابة و اإلنتاج -44

 .1989للنشر والتوزٌع ،



 قائمة المراجع
 

القاهرة ،دار  ميدانية نظرية ( "، ،"اإلعالم اإلقليمي )دراسةعبد هللا المسلم اإلبرهٌم  -45

 .1993للنشر و التوزٌع ،

، المكتب الجامعً الحدٌث " ،"بناء األسرة المعاصرةعبد الخالق محمد عفٌفً  -46

،2111. 

 ،"المشكالت االجتماعيةعصام توفٌق قمر،سحر فتحً مبروك ،عبٌر المنعم فٌصل  -47

عمان األردن، دارالفكر المعاصرة مداخل نظرية ،تجارب عربية ،أساليب المواجهة "

  .2118العربً ،

عبد الرحمان ٌسري أحمد ، "النظرٌة االقتصادٌة الكلٌة و الجزئٌة " ،اإلسكندرٌة  -48

 .2114، 2،دارالجامعٌة ،ط

اإلسكندرٌة الفكر "، ،"المشاكل االجتماعية والسلوك االنحرافيغٌث محمد عاطف-49

 .1993العربً للنشر و التوزٌع ،

غربً علً،"علم االجتماع والثنائٌات المحدثة"، الجزائر،مخبر علم االجتماع للبحث  -51

 .2117والترجمة،بدون طبعة،

 دراسة في اإلعالم و تصالاال،" علم االجتماع الجماهيري وبناء   إسماعٌل فٌاري  -51

 . 1984بدون طبعة ، "، مصر ، منشأة المعارف اإلسكندرٌة ، رأي العاماتجاهات 

كمال طارق ، "المشكالت االجتماعٌة فً المجتمع المعاصر اإلدمان البطالة "  -52

 .2119،اإلسكندرٌة ، مؤسسة الكتاب الجامعٌة ،

محمد عبد العلٌم ،"التربٌة ومشكالت المجتمع " ،الرٌاض ،دار اإلبداع الثقافً  مرسً -53

 .1995للنشر والتوزٌع ،

، مصر، دار ،"االتصال ونظرياته المعاصرة"مكاوي حسن عماد، السٌد لٌلى حسن- 54

 .2،2111المصرٌة اللبنانٌة، ط

ترجمة علمية "، ،"منهجية البحث في العلوم اإلنسانية تدريباتنجرس  مورٌس أ -55

 2114بوزٌد صحرواي ،كمال بوشرف ،سعٌد سعنون ،الجزائر ،دار القصبة للنشر ،

مرسً محمد عبد العلٌم ،"التربٌة ومشكالت المجتمع " ،الرٌاض ،دار اإلبداع الثقافً  -56

 .1995للنشر والتوزٌع ،
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كتب العلمٌة للنشر و محمد سعد إبراهٌم ،"اإلعالم التنموي و التعددٌة الحزبٌة" ، دار ال -57

 .2114التوزٌع ،

منى سعٌد وآخرون ،"االعالم وقضاٌا المجتمع " ،القاهرة ،الدار المصرٌة اللبنانٌة  -58

،2114. 

،القاهرة ،دارا لفكر  ال محمد عمر ،"اإلذاعات اإلقلٌمٌة نظرٌة تطبٌقٌة مقارنة "نو -59

 .1991العربً،

قع و الخٌال الخادع " ،بٌروت ،دار الفكر وهبً محمد ،"عالم المخدرات بٌن الوا -61

 .1991اللبنانً 

 الرسائل الجامعية : - 3

:تجربة اإلعالم المحلً فً الجزائر ،رسالة ماجستر ،معهد علوم اإلعالم جودي مسعودة  -1

 .2113واالتصال ،الجزائر ،

لبنى لطٌف ،"دور البرامج إذاعة بسكرة فً تنمٌة المجتمع المحلً " ،دراسة تحلٌلٌة  – 2

 .2114-2113واالتصال  ومٌدانٌة ،أطروحة مقدمة لنٌل الدكتوراه علو م اإلعالم 

 : المقابالت– 4

 ،فً مقر اإلذاعة . 17/14/2116،ٌوم بوفضة الحبٌب ،صحفً بإذاعة مستغانم الجهوٌة -1

، فً مقر  2116/ 24/14نتاج ،إذاعة مستغانم الجهوٌة اطمة ،مسؤولة قسم اإلبن مامو ف -2

 اإلذاعة .
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  1026-1025  - العادية الشبكة البرامجية                   إذاعة مستغانم الجهوية

تالتوقي األحــــــــــد اإلثـنـيـــن الثـالثـــاء األربــعــــاء الخـمــيــــس الجمـعــــة السـبــــت  

 06.55 بدايـة اإلرســـال بدايـة اإلرســـال بدايـة اإلرســـال اإلرســـالبدايـة  بدايـة اإلرســـال بدايـة اإلرســـال بدايـة اإلرســـال

النشـــرة اإلخــــباريـــة األولـــى – ىـــــناة األولـــط بالقــالربـ  07.00 

 07.15 3مستغانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمصبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح الخــــــــــــــــــــــــــــــــــير 

 08.00 موجز إخباري محـلـي موجز إخباري محـلـي موجز إخباري محـلـي موجز إخباري محـلـي موجز إخباري محـلـي موجز إخباري محـلـي موجز إخباري محـلـي

 08.05 الخــــــــــــــــــــــــــــــــــير مستغانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمصبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح 

 09.00 موجز إخباري محـلـي موجز إخباري محـلـي موجز إخباري محـلـي موجز إخباري محـلـي موجز إخباري محـلـي موجز إخباري محـلـي موجز إخباري محـلـي

مستغانمبراعم  شؤون اسرية +الحل األمثل  +صور من المجتمع  +شؤون اسرية   00.00 شؤون اسرية قضايا تربوية 

 10.00 موجز إخباري محـلـي موجز إخباري محـلـي موجز إخباري محـلـي موجز إخباري محـلـي موجز إخباري محـلـي موجز إخباري محـلـي موجز إخباري محـلـي

ينويستفتونك في الد  20:00 تهاني و أغاني قضايا رياضية إيكولوجيا تهاني و أغاني األجندة الرياضية المنتدى/واجب الرد 

 11.00 عرض اخباري محلي عرض اخباري محلي عرض اخباري محلي عرض اخباري محلي عرض اخباري محلي النـشــرة المـحـلـيــة عرض اخباري محلي

 11.10 ثقافة اإلستهالك فوروم القناة األولى (الحدث)  لقاء الثالثاء عالم الريف واجب الرد درس الجمعة معنيون

 22.00 االولى النـشــرة المـحـلـيــة عناوين 

 النـشــرة المـحـلـيــة
 2ناةالقالنشـرة من 

 12.00 النـشــرة المـحـلـيــة النـشــرة المـحـلـيــة النـشــرة المـحـلـيــة النـشــرة المـحـلـيــة النـشــرة المـحـلـيــة

 12.00 رخصة السالمة فوروم القناة األولى محطات رخصة السالمة رخصة السالمة السالمةeرخصة 

النشـــرة اإلخــــباريـــة الثــانــــية – ىـــــناة األولـــط بالقــالربـ    13.00 

 13.30 استراحة الظهيرة استراحة الظهيرة استراحة الظهيرة استراحة الظهيرة استراحة الظهيرة صالة الجمعة استراحة الظهيرة

 14.00 موجز اخباري موجز اخباري موجز اخباري  موجز اخباري موجز اخباري موجز اخباري موجز اخباري

 20.05 فرص و آليات سالمتك صوت الشباب النظافة من اإليمان الحرم الجامعي مدائح فترة تنشيطية

 15.00 موجز إخباري محـلـي موجز إخباري محـلـي موجز إخباري محـلـي موجز إخباري محـلـي موجز إخباري محـلـي محـلـيموجز إخباري  موجز إخباري محـلـي

 15.05 صوتك رسالة+ صوتك رسالة+ بالتي هي أحسن مع الجمعيات جسور صوتك رسالة+ في الشباك

 16.00 عرض اخباري محلي عرض اخباري محلي عرض اخباري محلي عرض اخباري محلي عرض اخباري محلي عرض اخباري محلي عرض اخباري محلي

 16.10 أبطال الظهرة قانونيةاستشارات  الطريق الى البكالوريا منتدى الظهرة صحتك اوال بالتي هي أحسن في الشباك

 17.00 النشـــرة اإلخــــباريـــة الجهوية – ىـــــناة األولـــط بالقــالربـ

ــةـــــــــــحـلـيــــمــــــــــرة الــــــــــشــــــنـــالعنــــاويــــن   17.00 

 17.01 منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات مدائح  منوعات

ةالنشرةالمحلية الثاني ةالنشرةالمحلية الثاني النشرةالمحلية الثانية  ةالنشرةالمحلية الثاني النشرةالمحلية الثانية النشرةالمحلية الثانية  يةالنشرةالمحلية الثان   18.00 

 18.30 فن 7على7 موزاييك خيمة المكور FMغرينيتش  جيل موسيقى قعدة وقصيد الحصاد الرياضي

 19.00 موجز إخباري محـلـي موجز إخباري محـلـي موجز إخباري محـلـي موجز إخباري محـلـي موجز إخباري محـلـي موجز إخباري محـلـي موجز إخباري محـلـي

 19.05 فن 7على7 موزاييك خيمة المكور FMغرينيتش  جيل موسيقى قعدة وقصيد الحصاد الرياضي

 19.30 النشـــرة اإلخــــباريـــة الثـــالثــــة – ىـــــناة األولـــط بالقــالربـ

 NET + SAT + FM 19.55   ــــــــــــــــــــــوالي + التــــــــــــــــرويج لموجاــــــــــــــت اإلذاعـــــــــــة    التــــــــذكير بأهــــــــــــــــــــم برامـــــــــــــــــــــــــج اليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم المـــــــ

 20.00 الربط باإلذاعة الثقافية-نــهــايــــة اإلرســـــــل   
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   6102-5102العادية  الشبكة البرامجية                      إذاعة مستغانم الجهوية     

 أركـــان برنــــامج صـــــباح الخـــــير مــستغـــــــــانم .
 التوقيت األحد اإلثنين الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة السبت

 06.55 بداية اإلرسال + تدخل المنشط + التذكير بموجات اإلذاعة

ني(ـــــــــث الديـــحديــــباح )الــــــــــــــــصـث الـــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــح  07.10 

ســــــــــــــقـــــــــــوال الطـــــــــــــــــــــــأح  07.15 

ية ــــــــالحــــــــــــــادات فــــــــــــــــإرش  07.00 

 07.00 من هنا و هناك )أخبار محلية ,وطنية و دوليةحول :صحة ,ثقافة ,فن ,علوم ...(

صحة(ال)رد بالك  رد بالك     

 )اإلستهالك(

صحة(ال)رد بالك  رد بالك     

 )اإلستهالك(

صحة(ال)رد بالك  رد بالك     

 )اإلستهالك(

صحة(ال)رد بالك   05.07  

 07:50 الضوء االحمر الضوء االحمر الضوء االحمر الضوء االحمر الضوء االحمر الضوء االحمر الضوء االحمر

حليـــــــباري المــــــــز اإلخـــــــوجـــــــالم  00.00 

/ حوار / بورتري اجــــــــــورتــــــــــروب  50.00  

) خدمات ,مواعيد ثقافية واخبار متنوعة ( اتــــــــــــرقــــــــــفــــــــــمت  02.00  

 00.25 أحــوال الطــــقــــــــس

 00.10 نحن في الخدمة تدابير نحن في الخدمة تدابير نحن في الخدمة تدابير نحن في الخدمة

يــــــــــاضــــباح الريـــــــــــالص  00.00 

االذاعةضيف   00.00  

مباشر من األمن 
 الوالئي

مباشر من الحماية 

 المدنية

مباشر من الدرك 

 الوطني

مباشر من الحماية 

 المدنية

مباشر من األمن 

 الوالئي

مباشر من الدرك 

 الوطني

 مباشر من الحماية

 المدنية

00.50 
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 النسب المئوية لتوزيع برامج الشبكة العادية – موسم6102/6102

 

 

 

 

 

 

%28خدمات -منوعات -ترفيه 

%40تربوي -اجتماعي 

خي تاري-ديني -رياضي -ثقافي 
14%

%18اخباري 
%28خدمات -منوعات -ترفيه 

%40تربوي -اجتماعي 

%14تاريخي -ديني -رياضي -ثقافي 

%18اخباري 

  الشبكة العادية

 اذاعة مستغــانم
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 مستغانم الجهويةإذاعة     

 بطــاقة تقنيـــة
 

 إذاعة مستغانم الجهوية التسمية:
 
 

 .كيلومتر 40بـ  تقع اذاعة مستغانم الجهوية في بلدية مستغانم،تبعد عن مقر الوالية الموقع:
 

 عبارة عن بناية قديمة كانت في السابق مدرسة ابتدائية تم اعادة تهيئتها.المقر: 
 

 ²م 086.40 1المساحة:
 

 ذهبية: تميكروفونا 4: الجوائز
 

 ".حصة منوعاتية " أحسن  حسيبة بن ادريسللصحفية  6442  -1
 ". للمنشطات تعاطي الرياضيينعن أحسن تحقيق صحفي "  فراح حكيمةللمنشطة  6442 -2
 ."االعجاز الرياضي في القرآن الكريم( "  لمسات قرآنيةعن أحسن حصة حوارية: )  عابر عبد القادرللمنشط  6442 -3+0

 ". أخطر من المرضعن أحسن تحقيق صحفي:"  فراح حكيمةللمنشطة                  
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 اعة استقبال + حظيرة السيارات+ مولد كهربائي.( + قاعة اجتماعات + ق46مكاتب + استديوهان)  40 :تفاصيل المقر

يقع المقر في حي المطمر الشعبي يحده شماال مباني الجيران،جنوبا سكنات الجيران + حي ضريح الولي الصالح سيدي عبد 
 هللا،شرقا مسلك يؤدي الى وسط المدينة و غربا طريق مسدود.

  045215109/045216789: الفاكس/الهاتف

من طرف فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد  6440راير بف 04ذاعة مستغانم الجهوية في إدشنت  تاريخ اإلنشاء:
 العزيز بوتفليقة.

 
 

 radiodemostaganem@yahoo.fr :اإللكترونيالبريد 
   etwww.radiomostaganem.nاإللكتروني:الموقع 

 

  المدير:
 
 
 :طور حجم البث  ) حجم البث الساعي منذ تاريخ إنشاء اإلذاعة (ت

بأربع ساعات من التاسعة صباحا الى الثالثة زواال ثم الى ثماني  6440فبراير  04انطلق بث اذاعة مستغانم الجهوية يوم 
دقيقة صباحا الى  22من السادسة و  6442ساعة عام  06من التاسعة صباحا الى الثامنة مساء ثم الى  6442ساعات سنة 

 السابعة و نصف مساءا.
 

 وضعية التجهيزات التقنية :
 

mailto:radiodemostaganem@yahoo.fr
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 تجهيزات رقمية حديثة )أستدويوهات + نظام سمعي رقمي( .
 

 
ثم  06:44ثم النشرة المحلية عند  00:44مواجيز إخبارية صباحية ثم عرض إخباري عند  43عدد المواعيد اإلخبارية 

 + حصاد اليوم02:44نشرة إخبارية عند موجزين في المساء +عرض إخباري+
 
 
 
 
 

  :النسب المئوية للشبكة البرامجية 
  
   30%البرامج  االخبـــارية:  -  
 
  45%   :الثقافيةالبرامج االجتماعية  -  
 
 % 25 :الفنيةالبرامج الترفيهية  -  
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 التغطية مجال
 

             EMETTEURجهــــــــاز    ZONEالمنطقــــة

 مستغانم الوالية
 عدة اتجاهات: FMجهاز البث  -
        كيلواط 6،2القوة:  -
                     040.4الدبدبة :  -

 مستغانم مقر اإلذاعة
 

           إتجاه واحد: FM جهاز البث -
  واط 24القوة :  -
 040.2الدبدبة :   -
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 بلدية سيدي علي )الشواشي(
   احدإتجاه و: FMجهاز البث  -
       واط  03.3القوة:  -
 040.0الدبدبة :  -

 بلدية بوقيرات)القرابس(
   إتجاه واحد: FMجهاز البث  -
 واط         044القوة: -
                     040.40   الدبدبة: -

 بلدية سيدي لخضر
   إتجاه واحد: FMجهاز البث  -
 واط         24القوة:  -
                     040.0 الدبدبة: -

 
 طريق وهران )جبل األسد(

 : ذو اتجاهين  FMجهاز البث  -
 واط         044القوة:  -
                     02.2 الدبدبة: -

 

 

 

 

 

  : مالحظة
 

 H 23700 3/4 11059ى التردد علnil sat برامجها عبر الساتل  تبث إذاعة مستغانم الجهوية

 

  3.09/ 3909/ 40404/ 40004/ 401موجات البث 

 
 : الثامنة الساعة بعد اإلذاعات مع الربط

http://fr.kingofsat.net/sat-ab3.php
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 .الثقافية اإلذاعة    سا 04.00 – سا 00000

 القناة الدولية.   سا 00.00 – سا 04.00

 .الكريم القرآن قناة    سا 00.00 – سا 00.00

 .القناة األولى    سا 09.00 – سا 00.00

 .الكريم القرآنقناة     سا 10..0 – سا 09.00

 

 
 

 

 

 الهيكل التنظيمي إلذاعة مستغانم

 
  

 

 
 

 

 رـــالمدي
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 أعوان األمن
 

 

 السائقون

 

 السكرتارية
 

  .قسم األخبار

 منسق األخبار

 

   

 

 

 .قسم اإلنتاج

و  منسق قسم اإلنتاج

 البرمجة

 
 
 

 
 
 

 

 .المصلحة التقنية

 رئيس المصلحة التقنية

 .و المالية اإلدارة 

 رئيس المصلحة 

 + مخرجون منشطون صحفيون

 منتجون

 تقنيون

 صيانة/إعالم آليلا

 عمال اإلدارة
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