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 قبل هللا تعبنٗ:" ٔنئٍ شكشتى ألصيذَكى" إٌ انفضم بيذ هللا، فهّ انحًذ ٔنّ انشكش.

ٔفي انحذيث ألبي ْشيشة سضي هللا عُّ:" انهٓى اَفعُي بًب عهًتُي ٔعهًُي يب يُفعُي، 

 ٔصدَي عهًب ٔانحًذ هلل عهٗ كم حبل ٔأعٕر ببهلل يٍ  أْم انُبس".

كًب ال يسعُب َٔحٍ َقذو ْزِ انًزكشة إال أٌ َشكش انزيٍ قبدٔا سفيُت انعهى ٔانتعهيى ٔطشيق 

انعهى أيبيُب ٔجعهٕا يٍ انًعشفت دسبب سٓال َشٖ يٍ خالنّ األيم أسبتزتُب جبيعت عبذ انحًيذ 

َٔخص ببنزكش األستبرة انًحتشيت" حًذاد صبيحت" انتي نى تبخم عهيُب -يستغبَى -ابٍ ببديس

صبئحٓب ٔإسشبداتٓب يٍ خالل إششافٓب عهٗ عًهُب ٔال َُسٗ األستبرة انتي سبعذتُب كثيشا  بُ

"صفبح آيبل" ٔ إراعت انظٓشة يستغبَى انتي ٔجٓتُب ٔيذث نُب يذ انعٌٕ ٔخبصت انًُشطت 

 "أييُت دايى"، َٔشكش كم يٍ سبعذَب إلتًبو ْزِ انًزكشة سٕاء يٍ قشيب أٔ يٍ بعيذ.



 

       

 

 

 

 عجش قهمِ عن ذزجمح كالمِ ىذا حْن ًقفد مٌقفِ ىذا ًاحرزخ

من أخصو تإىدائِ، ًنكنِ انرقْد من ىٌ عشّش ًقزّة إنَ قهثِ ألىدُ ىذه انمذكزج إنَ  فِ

انٌاندّن انكزّمْن انهذّن ًجدذيم ًأجدىم ًسأجدىم سندا نِ فِ حْاذِ كهيا أطال هللا فِ عمزىما 

كم انخْز.إنشاء هللا ًجشاىما   

 ; إنَ من قاسمٌنِ ظهمح انزحم ًنٌر اندنْا إخٌذِ ًكم عائهح " عثمانِ"   ًعائهح "عمارُ"

  "تشزٍ ًًنْد" ً من ذقاسمد معِ أذعاب عمهِ "ساّدُ مْمٌنح". صغْزّنان

إنَ رفْقرِ ًأخرِ "مزج صهْحح" انرِ رافقرنِ طْهح مشٌارُ انجامعِ ًإنَ كم من ًسعيم قهثِ 

قهمِ.ًنم ّذكزىم   

 

 

 

 عثمانِ حهْمح                                                                                                                                      

 

 

 



 

 

 

 

 

 قبلى هللا حعبلى:" ّّصٌٍب اإلًسبى بْالذٌَ إحسبًب".

إلى ًبع الزضب ًّعوت السعبدة ّالوحبت، إلى هي سِزث اللٍبلً صبحبت     الصذر الزحن الخً 

 حضٌخًٌ بذفئِب ّغوزث كٍبًً بعطفِب ّحٌبًِب أهً.

هي حول على عبحقَ درّة الشقبء ّخفف عًٌ الِوْم إلى الذي لن ٌبخل بزعبٌخَ ّهي سبًذًً  إلى

 فً هشْاري الذراسً " أبً الغبلً".

 ّإلى جوٍع إخْحً ّخبصت األخج الصغٍزة "فبطوت الشُزاء".

" ّإلى كل هي العبئلخٍي الكزٌوخٍي "ساٌذي" ّ" جببلً"، ّإلى هي حقبسوج هعً أحعبة عولً

 ّإلى جوٍع صذٌقبحً" حلٍوت،حٍبة، العبلٍت، فبطوت،فخحٍت". حلٍوت،عثوبًً 

  ّإلى كل هي سبًذًً فً إًجبس ُذٍ الوذكزة. 
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الدراسة ملخص  

 

 

 ملخص الدراسة:

تيدف ىذه الدراسة إلى معرفة الدور الذي تمعبو اإلذاعة المحمية في معالجة الظواىر االجتماعية من 
فتم االعتماد عمى المنيج الوصفي التحميمي ىذا  الل دراسة عينة من النساء المتأخرات عن الزواجخ

تخدام أداة المقابمة قصد وصف الظاىرة االجتماعية المنتشرة واألسباب التي أدت إلى تفشييا،وذلك باس
حيث تم تقسيميا إلى ثالث محاور، المحور األول: مدى اىتمام اإلذاعة  مع المبحوثات واستجوابين

تماعية،أما المحور الثاني: مدى إسيام اإلذاعة في التخفيف من المحمية لمستغانم بالظواىر االج
العنوسة،المحور الثالث فتضمن:مدى الحجم ظاىرة اآلثار المترتبة عن الظواىر االجتماعية خاصة 

من النساء المتأخرات عن  01فقمنا باستجواب  الساعي لبرمجة الحصص اإلذاعية لظاىرة العنوسة،
 اإلذاعة في معالجتيا لمظاىرة عن طريق بث برامجيا االجتماعية.الزواج محاولين معرفة دور 

ن لإلذاعة النتائج من أىميا أن جل المبحوثات يستمعوفي األخير توصمت الدراسة إلى مجموعة من 
المحمية وىذا ما أتاح ليا دور كبير خاصة من قبل النساء وبثيا عبر برامجيا اليومية واألسبوعية 

ا العنوسة، وسعييا في التخفيف من اآلثار النفسية واالجتماعية لمعوانس،كل لمحصص االجتماعية مني
التكثيف من ىذه الحصص والتخصيص ليا الوقت المناسب لبثيا  و يجب عمى اإلذاعة ىذا يرمي بأن

 من أجل متابعتيا أكثر.



 مقدمة

 

 

 أ

 مقدمة:

بدايتيا مر بعدة ثرة في العالم، حيث أن تاريخ  تعتبر وسائل اإلعالم من أىم الوسائل المنتشرة بك
فيو كل مراحل تاريخية ميمة لموصول إلى ما ىو عميو اآلن اإلعالم لذا يعرف بأنو اإلبالغ واإلخبار 

أشكال وصور إرسال المعمومات من إنسان إلى إنسان، ىو نقل المعمومات أو المعرفة العممية إلى 
الجماىير العريضة وتزويدىم باألخبار الصحيحة، لذا تعد اإلذاعة من أىم الوسائل أكثر توسعا 

ية والعقبات وشعبية وجميورىا المتميز بجميع مستوياتو فتستطيع الوصول إليو مخترقة حواجز األم
الجغرافية فيي تتخذ أشكاال اتصالية مختمفة وذلك باستعمال الموسيقى والمؤثرات الصوتية لتييئة ذىن 
الجميور بتمقي الرسالة اإلعالمية،ومن ىنا فإن اإلذاعة وسيمة إعالمية تمتاز بمجموعة من 

ة األخرى، وعميو فإن الخصائص والسمات التي منحتيا مكانة مرموقة ضمن وسائل اإلعالم الجماىيري
تخدم مجتمعا محميا أي ضمن نطاق جغرافي محدود وفقا  ةاعة المحمية أو الجيوية ىي إذاعاإلذ

لبعض المقاييس والمعطيات، وبثيا محدود البعد و الزمن من خالل تحضيرىا لباقة من البرامج تراعي 
ذواقيا، الترفييية فييا اىتمامات جميورىا المحمي كل فئة حسب خصوصيتيا وتمبي مختمف أ

االجتماعية، الرياضية،الدينية، فيي تقدم إلى المستمع طبقا متنوعا وبالتالي فيي تقربو من ثقافتو 
المحمية مما تدفعو إلى المشاركة في الحصص وخاصة االجتماعية بالدرجة األولى وذلك من أجل 

عطاء رأيو حول الموضوع الذي يقدم، فيي وسيمة لدييا م جموعة من الوظائف فتصب االستفسار وا 
كميا في قالب واحد أال وىو خدمة المستمع المحمي، حيث تعتبر من أنشط وسائل اإلعالم محميا وألن 
وظائفيا متعددة نذكر منيا: اإلعالم، التوجيو، التثقيف، التوعية،كون أن جميورىا المحمي ييتم كثيرا 

اعة مستغانم الجيوية من أىم اإلذاعات التي بمعرفة ما يحدث في المجتمع وما يدور فيو، لذا تعد إذ
 تقدم مجموعة من البرامج المتنوعة وخاصة منيا البرامج االجتماعية.

المختمفة التي تسعى إلى التعريف بمختمف الظواىر االجتماعية المتفشية في المجتمع وخاصة ظاىرة 
منعتيا من الزواج واآلثار تأخر سن الزواج لدى الفتيات وذلك بإعطائيم األسباب والدوافع التي 

النفسية واالجتماعية التي تنجم عن ىذه الظاىرة، ومن ىنا اإلذاعة تتكمم عن ىذه الظاىرة وتعالجيا 



 مقدمة

 

 

 ب

من مختمف الجوانب وتسعى جاىدة إليجاد الحمول لمحد أو التقميل منيا، وذلك باقتراح مشاريع ميمة 
 ة ىذه الظاىرة وتقديم حمول ليا.تيم المرأة، وعميو فاإلذاعة تمعب دور كبير في معالج

وألن المرأة عنصر فعال في المجتمع كونيا تمعب دور أساسي في األسرة، فيي أكثر اىتماما من 
والدور الذي  تأخر سن الزواجذه تسميط الضوء عمى ظاىرة العناصر األخرى، لذا ارتأينا في دراستنا ى

طار تمعبو إذاعة مستغانم في معالجتيا وعمى ىذا األساس  قسمنا الدراسة إلى اإلطار المنيجي وا 
 و إطار تطبيقي. نظري

ففي اإلطار المنيجي تم طرح إشكالية البحث، تساؤالت فرعية، فرضيات، أىمية وأىداف الموضوع 
الذي سعت الدراسة إلى تحقيقيا كما تم توضيح األسباب التي من أجميا تم اختيارنا لمدراسة وتناولنا 

موضوع، المنيج المستخدم مع عينة فاىيم والمصطمحات التي وردت في الأيضا عنصر تحديد الم
 األداة المستخدمة، الدراسات السابقة،والخمفية النظرية التي تناسب موضوعنا. الدراسة و

أما بالنسبة لإلطار النظري فتضمن ثالثة فصول، فالفصل األول يوجد فيو أربعة مباحث كان تحت 
ونشأتيا" احتوى عمى تعريف اإلذاعة في المبحث األول، نشأة اإلذاعة وتطورىا عنوان" ماىية اإلذاعة 

مجيا،أما الفصل الثاني يحوي " ماىية افي الجزائر، خصائص اإلذاعة وأىميتيا، وظائف اإلذاعة وبر 
اإلذاعة المحمية وأىميتيا،فيو أربعة مباحث، فالمبحث األول كان عنوانو" مفيوم اإلذاعة المحمية 

 انتشارىا"، خصائص اإلذاعة المحمية وأىدافيا، جميور اإلذاعة المحمية ومحتوى برامجيا وأسباب
 .وأىميتيا

أما الفصل الثالث فكان عنوانو" ماىية العنوسة وأىم مسبباتيا، تضمن أربعة مباحث أوال مفيوم  
تمع، ثم يأتي دور العنوسة وأىم أسبابيا، اإلسالم ونظرتو لمعنوسة، مخاطر انتشارىا وآثارىا عمى المج

اإلذاعة في معالجة الظواىر االجتماعية، كما يوجد فصل رابع الذي تضمن اإلطار التطبيقي دراسة 
بوالية مستغانم وذلك باستعمال مقابمة معيم حيث  دانية عمى عينة من النساء المتأخرات عن الزواجمي

 وصمنا إلى مجموعة من النتائج.
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  :اإلشكاليةتحديد /1

ليا مف أىمية حيث أدى لما في حياة الفرد والمجتمع، اكبير  اتمعب وسائؿ اإلعالـ بصفة عامة دور 
طريؽ قديما كاف يتواصؿ مع اآلخريف عف  ظيورىا إلى تغيير حياة العديد مف المجتمعات،فاإلنساف

واإليماءات لكف مع التطورات الحاصمة في مجاؿ وسائؿ االتصاؿ برز مايسمى الرموز واإلشارات 
خاصة مف خالؿ تناوليا باإلذاعة كوسيمة إعالمية جماىيرية في خدمة المجتمعات المحمية 

ألخرى مف الوصوؿ إلى التي تمنع بعض الوسائؿ ا السياسية   جتماعية،لمقضايا اال
مجتمعاتيا،وتتخذ اإلذاعة لموصوؿ إلى جميورىا أشكاال مختمفة مثؿ:التمثيمية والربورتاج اإلذاعي 

لتمقي الرسالة  واإلعالف واألغنية باستعماؿ الموسيقى والمؤثرات الصوتية،يمكف تييئة ذىف الجميور
اع بيا،إذ يحتؿ البث اإلذاعي الجزء نتاإلعالمية وخمؽ الجو النفسي المناسب لتقبؿ الفكرة واإلق

األكبر مف االتصاالت التي تتـ عف طريؽ الراديو،مما يتيح لممستمعيف استقباؿ برامج البث 
اإلذاعي متنوعة األغراض،والتي تيدؼ إلى المتعة والمعرفة،مما يدفع العديد مف األفراد إلى 

 تأخر سف الزواجاىر االجتماعية منيا الظو  وخاصة النساء،ألنيا تعالج العديد مفاع إلييا ماالست
متفشية ومنتشرة بكثرة في أوساط نساء المجتمع الجزائري ،حيث أصبح ىاجسا مخيفا التي أصبحت 

يؤرؽ حياة العديد منيف ،مف ىنا تركز دراستنا مف خالؿ حصة صور مف المجتمع التي تبث في 
إذاعة مستغانـ الجيوية عمى معرفة األسباب والمعوقات التي جعمت مف المرأة تبمغ سف معيف وال 

ا يحممو المجتمع مف عادات وتقاليد مما يتوجب عمينا دراسة ظاىرة العنوسة مف تتزوج نظرا لم
يجاد الحموؿ مختمؼ جوانبيا،لذا حاوؿ  الباحثيف والمختصيف في ىذا المجاؿ دراسة الظاىرة وا 

إلى أي مدى ية:المناسبة لمتقميؿ منيا أو القضاء عمييا نيائيا،مما يحيمنا إلى طرح اإلشكالية التال
 اعة مستغانـ في معالجة ظاىرة تأخر سف الزواج لدى الفتيات؟تسيـ إذ
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 التساؤالت الفرعية: /2

 عبر برامجيا االجتماعية؟ ىؿ تولي إذاعة مستغانـ االىتماـ لظاىرة العنوسة ػ1  

 ػماىي الجوانب التي تطرقت إلييا اإلذاعة لدراسة ىذه الظاىرة؟2  

 مف خالؿ إذاعة مستغانـ؟ واج عند الفتياتظاىرة تأخر الز التي أدت إلى تفشي ىي األسباب  ػ ما   

     ػ ىؿ تسعى اإلذاعة إليجاد الحموؿ لمحد مف ىذه الظاىرة؟3   

 الفرضيات: /3 

أصبحت العنوسة مف الظواىر االجتماعية األكثر انتشارا في المجتمع، لذا تولي ليا اإلذاعة  ػ1
 المحمية اىتماما مف خالؿ برامجيا اليومية واألسبوعية.

مف اآلثار النفسية واالجتماعية  مى ظاىرة العنوسة، يساعد مف التخفيؼتسميط الضوء إعالميا ع ػ2
 في أوساط ىذه الفئة.

ص اإلذاعية المخصصة لمتطرؽ إلى ظاىرة العنوسة، تعتبر قميمة وغير كافية مما إف الحص ػ3
 يؤدي نتائج غير مرجوة.
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 أسباب اختيار الموضوع:/4

 ا في اختيار الموضوع عديدة منيا :*إف مف بيف األسباب التي ساعدتن

 ـ األسباب الذاتية:1

ومتداوؿ بكثرة فكانت رغبتنا ىو التعرؼ عف كوف الموضوع لديو أىمية في أوساط المجتمع      
ومعرفة شعور المرأة العانس عند بموغيا سف معيف ولـ  ىذه الظاىرة األسباب التي أدت إلى انتشار

رفة آراء وتوجيات المستمعات والمختصيف حوؿ مثؿ ىذا تتزوج،ومناداتيا "بالبايرة"والرغبة في مع
 الموضوع في اإلذاعة.

 الموضوعية:األسباب ـ 2

لؾ إلى كوف الموضوع آني متداوؿ في الحياة االجتماعية،حيث يعود السبب األساسي في ذ      
أصبح مف بيف المواضيع المثارة في وسط مجتمعنا الجزائري مف خالؿ بث اإلذاعة لمعديد مف 

التوجيات كبير مف قبؿ المستمعات ،وذلؾ بتبادؿ اآلراء و  المواضيع االجتماعية التي لقيت تفاعؿ
 حوؿ ىذا الموضوع وسعي اإلذاعة لمعالجة مثؿ ىذه الظاىرة.
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 وأهدافها: أهمية الدراسة/5

تنبع أىمية الدراسة مف كونيا تتناوؿ موضوعا ىاما أال وىو دور اإلذاعة في معالجة ظاىرة      
األخيرة،مع االنتشار تأخر سف الزواج ىذه األخيرة التي بدأت تطرح نفسيا بإلحاح في اآلونة 

الواسع والكبير ليا ،وتعتبر ىذه الدراسة كمؤشر لمباحثيف والدارسيف الميتميف بيذا الجانب ،ومعرفة 
مدى أىمية الموضوع في الحياة الكثير مف المجتمعات ونمو األسرة وتطورىا وذلؾ بدراستو مف 

ميط الضوء عمى مثؿ ىذه مختمؼ الجوانب االقتصادية ،واالجتماعية وحتى الدينية ،وكاف تس
 األسباب والسعي إليجاد الحموؿ لمتقميؿ منيا. الظواىر لمعرفة

 أهداف الدراسة:

إف قيمة أي بحث في العمـو اإلنسانية واالجتماعية ترتبط بقيمة األىداؼ والنتائج التي يرمي     
 إلى تحقيقيا والتوصؿ إلييا،وعميو تيدؼ دراستنا إلى مايمي:

وضع الدراسة في مكتبة الجامعة الستفادة طمبة آخريف  منيا ،ومعرفة مدى اىتماـ اإلذاعة     
المحمية بالقضايا االجتماعية، وتحديد المواضيع التي طرحتيا وتناولتيا بالنقاش مف خالؿ 
حصصيا ومختمؼ برامجيا ،وذلؾ بمعرفة أسباب انتشار ظاىرة تأخر سف الزواج ودور اإلذاعة 

 يا مف مختمؼ جوانبيا.في معالجت
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 :تحديد المفاهيم/6

 :اإلذاعة مفهوم

 :لغة

 الالسمكية. جيزةتنشر األخبار بواسطة األ التي اإلذاعة تطمؽ عمى الدار

ذاعة السر أي إفشائو.  أذاع ػ يذيع ػإذاعة الخبر أي نشره،وا 

بالطريقة الكالسيكية وىي أيضا نقؿ األخبار وسواىا أو اإلرساؿ اإلذاعي أو الموسيقى     
 الكيربائية، ونقوؿ محطة إذاعة بمعنى مكاف البث.

والعرب يصفوف  وذيوع ما يقاؿ، واألصؿ المغوي لكممة إذاعة وىي "إشاعة" بمعنى النشر العاـ،   
 الرجؿ المفشي لألسرار بالرجؿ المذياع.

"يذيع ذيوعا وذيعا وذيوعو وجاء في معجـ "تاج العروس" أف اإلذاعة مف "ذاع"  الشيء، والخبر   
" كشيخوخة و"ذيعا نا" محركة : فشا وانتشر،و"المذياع"بالكسر" مف ال يكتـ السر أو مف ال يستطيع 
كتـ خبره"،والجمع "المذاييع"،الذي يشير إلى "الذيوع" و"االنتشار"و"اإلفشاء"،والمناداة بالخبر في 

 1الناس.

 

 

 

 

                                                           
.56،ص1،2008،دار المعرفة الجامعٌة،اإلسكندرٌة،طعربي-معجم مصطلحات اإلعالم، إنجليزيأحمد الخلٌفً،   طارق السٌد 

1
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 :اصطالحا

المنظـ والنشر لألخبار والبرامج واألغاني والتمثيميات والموسيقى وأي وىو مصطمح يعني البث     
مواد إعالمية أخرى موجية إلى الجميور العاـ، واستقباؿ ذلؾ جماىيريا وعاما بواسطة أجيزة 

بذاتو لو مقوماتو المادية  استقباؿ راديو، وبذلؾ أصبح ىذا المصطمح يعبر عف خصائص، فف قائـ
 1.وأبحاث متواصمة ثـ توصؿ اإلذاعة لمفيوميا الحالي وجميوره، ونتيجة جيود

وىي إحدى وسائؿ االتصاؿ إال إمكانيات استخداميا سيما في الدوؿ النامية قميمة ألنيا تابعة     
إلى الحكومة، بينما يالحظ العكس بالنسبة لمدوؿ الغربية حيث توجد إذاعات كبيرة ومنيا ما يكوف 

 .عيي االتصاؿ اإلذاتجاريا حيث يمكف استخداميا ف

وتعتبر اإلذاعة مف أخطر وسائؿ اإلعالـ الحديث وأبمغيا أثرا بؿ ىي نقطة بداية لمرحمة ىامة    
مف تاريخ اإلعالـ، ىي مرحمة اإلعالـ الجماىيري، فيي أسرع وأيسر وسيمة لربط اإلنساف في أي 
مكاف عمى وجو األرض ببقاع الدنيا األخرى دوف ما عائؽ أو حاجز،فتصؿ إليو في بيتو وفي 

 2و.عمم

 إجرائيا:

 ىي وسيمة سمعية تخاطب جميورا معينا، وتتناوؿ مواضيع مختمفة ومتنوعة.

 

 

 

 
                                                           

.15،ص1،2013دار البداٌة ناشرون وموزعون، عمان، األردن، طقاموس علم االجتماع وعلم النفس،إبراهٌم جابر السٌد،  
1
  

2
، أول معجم شامل فً كل المصطلحات اإلعالمٌة المتداولة فً العالم وتعرٌفاتها، دار أسامة للنشر اإلعالمية المصطلحات معجممحمد جمال الفار،  

 .17-16ص  ، ص2013والتوزٌع، األردن، عمان، د ط، 
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 :الظاهرة

والظاىرة العممية ىي ما يشد بالصناعة،  االىتماـ ينجـ بيف الناس، تقوؿ بدت ظاىرة أمرىي     
النفسية ىي ما والظاىرة  إليو انتباه العمماء مف الحقائؽ التجريبية، وموضوع كؿ تجربة ممكنة،

 يدركو الشعور كالظواىر االنفعالية والعقمية واإلرادية.

 فالظاىرة ىي أي موضوع أو واقعة يمكف مالحظتيا أو التعرؼ عمييا عف طريؽ الحواس.

، فكؿ عمـ يرتكز في مباحثو ودراساتو عمى طائفة متمايزة مف   والظواىر ىي موضوعات العمـو
ا ألف ظواىر العمـو اف لـ تكف متمايزة في طبائعيا اختمطت الظواىر ومستقمة نوعيا عما عداى

 1مياديف العمـو وتداخمت موضوعاتيا،ولـ يكف لكؿ عمـ منطقة نفوذ أو مجاؿ بحث خاص بو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.357،ص1،2004، دار الفجر للنشر والتوزٌع، القاهرة، طاإلعالمي المعجممحمد منٌر حجاب،  
1
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 الظاهرة االجتماعية:

ػ يستخدـ ىذا المصطمح في الوصؼ موضوعات البحث االجتماعي عند مف يروف أف النظـ 1
األفراد الذيف يقوموف باألدوار داخميا، يضاؼ إلى ذلؾ أف الخصائص الرئيسية مستقمة تماما عف 

 الشخصية اإلنسانية تفترض مف الناحيتيف المنطقية والسببية وجود نسؽ اجتماعي.

ػ أما الذيف يرفضوف وجية النظر ىذه ومف ثـ ينكروف وجود ظواىر اجتماعية مستقمة فيذىبوف 2
تكوف أشياء مستقمة عف األفراد الذيف يؤلفونيا،وليذا فإف القضايا إلى أف المجتمعات ال يمكف أف 

 الخاصة بالمجتمعات والنظـ يتعيف تفسيرىا مف خالؿ القضايا تتصؿ باألفراد.

ػ وتعتبر المعالجة الكالسيكية لمظواىر االجتماعية ىي معالجة دوركايـ الذي اعتبر الظاىرة 3
ستقال عف األفراد ويمارس عمييـ قيرا خارجيا،وىكذا االجتماعية كؿ ضرب لمسموؾ والعمؿ يوجد م

 حدد دوركايـ لمظاىرة االجتماعية خصائص متميزة وىي:

والقير والتمقائية،والعمومية،وطالب بضرورة دراسة الظواىر االجتماعية كأشياء بحيث ،الخارجية
 تطبؽ عمييا المنيج العممي الموضوعي.

أو أكثر عمى شخص آخر وينطوي ىذا التأثير عمى  الظاىرة االجتماعية ىي نتائج تأثير شخص
كؿ نماذج السموؾ الذي يحدث بيف الناس،)سواء كاف فيزيقيا،أو نظاميا( وعمى جميع المواقؼ 

 1االجتماعية.

وتعتبر الظواىر االجتماعية بمثابة الوقائع اإلمبريقية التي يمكف مالحظتيا في الحياة االجتماعية   
ادث والسموؾ، والفكر التي مف البينات األساسية لعمـ االجتماع، وينظر لإلنساف، أي نماذج الحو 

بعض المؤلفيف إلى الظاىرة كمرادفة لمواقعة بينما يعرؼ آخروف الواقعة عمى أنيا قضية أو حكـ 
 2عمى ظاىرة ما.

                                                           
.396،ص2006، دار المعرفة الجامعٌة للطبع والنشر والتوزٌع، اإلسكندرٌة،د ط، االجتماع علم قاموسمحمد عاطف غٌث، 
1
  

.397صمرجع سبق ذكره،محمد عاطف غٌث،  
2
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 العنوسة:

 :لغة

عانس مف العنوسة مأخوذة مف عنست، ويقاؿ :عنست المرأة تعنست بالضـ عنوسا وعناسا،وىي  
 نسوة عنس وعوانس.

وعنست وىي معنس، وعنسيا أىميا: حبسوىا عف األزواج حتى جازت فتاء السف ولما تعجز  
 والعانس مف الرجاؿ والنساء الذي يبقى زمانا بعد أف يدرؾ وال يتزوج،وأكثر ما يستعمؿ في النساء.

 :صطالحاإ

واج ليـ،ويطمؽ المفظ عمى الرجاؿ *العنوسة تأتي بمعنى العزوبة، والعزاب: وىـ الذيف ال أز 
 والنساء.

 *العنوسة عند الباحثيف االجتماعييف:

 *مف طاؿ المكث بال زواج بعد سف البموغ، حتى تجاوز السف المعقولة عرفا لمزواج، وىو ما يحدد
 1سنة. 25 ب

 

 

 

 

 

                                                           
.09،ص1،1995: المؤثرات والمعالجة،مكتبة العبٌكان،الرٌاض،ط الزواج في الجامعي الشباب تأخرلجوٌر،إبراهٌم مبارك ا

1
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 25ماعيوف أف السف المثالية لمزواج ىي الفترة العمرية التي ال تتجاوز ت*ويرى الباحثوف االج    
سنة، والشخص في ىذه السف يكوف مؤىال لتحمؿ أعباء الحياة ومسؤولياتيا وتقدير األمور،وتدبير 

 .بمثمو قبؿ ىذه السف تأىال تكامالالمعاش بما ال يتأىؿ 

دة بسف معيف فالتحديد ناتج عف العرؼ يقصد بيا تجاوز الفتاة سف الزواج وىي ليست محدو     
تعتبر  :مثال ونظرة المجتمع بما تعتبره بعض السيدات عنوسة ال تراه بعضيا كذلؾ في الجزائر

تعتبر عانسا  اشروالمد   ىغت الثالثيف فأكثر،بينما في القر الفتاة عانسا في العواصـ والمدف مف بم
 1سنة فأكثر. 23مف بمغت 

حيث أف سف الزواج يتحدد حسب البيئة ، تتزوج ـاوزت سف الزواج ولىي كؿ فتاة تج:إجرائيا
ؿ وأسباب االجتماعية التي تعيش فييا الفتاة، والشيء الذي يجعؿ الفتاة عانسا نتيجة لعدة عوام

 اقتصادية.....إلخ. ،يمكف أف تكوف اجتماعية

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

.83،ص1،2007: دراسة مٌدانٌة على عٌنة من طلبة جامعة دمشق،العددالجامعي الشباب لدى الزواج سن تأخرالسناد،  
1
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 الخمفية النظرية:/7

االستخدامات واإلشباعات كخمفية نظرية لمدراسة ألننا لقد اعتمدنا في دراستنا عمى نظرية       
المحمية وخاصة  نراىا المناسبة إلشباع رغبات العوانس مف خالؿ الحصص المقدمة في اإلذاعة

   منيا المتعمقة بالظواىر االجتماعية.

 مفهوم نظرية االستخدامات واإلشباعات وفروضها:-أ

نظرية االستخدامات واإلشباعات ىي النظرية التي تيتـ بدراسة االتصاؿ الجماىيري دراسة    
وظيفية منظمة، فخالؿ عقد األربعينات مف القرف العشريف أدى إدراؾ عواقب الفروؽ الفردية 
والتبايف االجتماعي عمى إدراؾ السموؾ المرتبط بوسائؿ اإلعالـ، إلى بداية منظور جديد لمعالقة 

الجماىير ووسائؿ اإلعالـ، وكاف ذلؾ تحوال مف رؤية الجماىير عمى أنيا عنصر سمبي غير  بيف
فعاؿ، إلى رؤيتيا عمى أنيا فعالة في انتقاء أفرادىا لرسائؿ ومضموف مفضؿ مف وسائؿ اإلعالـ 

:نظرية اآلثار الموحدة أو الرصاصة السحرية ترى الجماىير عبارة مثلوكانت النظريات المبكرة 
كائنات سمبية ومنفصمة، تتصرؼ بناء عمى نسؽ واحد وقد اتضح الدور القوي لممتغيرات في عف 

 .1المعرفة واإلدراؾ والثقافات الفرعية

 

 

 

 

 

                                                           
. 155،ص 1،2002، دار الفكر المعاصر، بٌروت، طالرقمية والمجتمعات االتصال علومفلاير مهنا،  
1
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فمـ يعد السؤاؿ المطروح:ماذا يفعؿ اإلعالـ بالجميور؟ بؿ ماذا يفعؿ الجميور باإلعالـ ولماذا      
اإلشباعات التي يحققيا؟وتنطوي ىذه األسئمة عف يور المنتجات اإلعالمية؟ وما ىي يستخدـ الجم

انتقاؿ موضوع التأثير مف مضموف المادة اإلعالمية فحسب إلى السياؽ االتصالي برمتو، فمنبع 
 اإلشباعات التي يحصؿ عمييا المتمقي مف اإلعالـ الجماىيري قد يتعمؽ بالمضموف الخاص.

التعرض لموسيمة اإلعالمية بحد ذاتيا أو بالوضعية االتصالية الخاصة المرتبطة لمرسالة أو  
بوسيمة إعالمية ما حيث تستند نظرية االستخدامات واإلشباعات عمى الطرؽ التي يختارىا 
المستيمكوف بنشاط تمبية حاجاتيـ الخاصة فيذه النظرية ال ترى المستخدميف كمستيمكيف سمبييف 

عف اختيار ألي إعالـ  يفعالمية عمى سموكياتيـ ولكنيا ترى بػػأنيـ مسؤولتسيطر الصناعة اإل
 1يستخدمونو وكيؼ يستخدمونو.

يتعرضوف  يفا دراسة جميور وسائؿ اإلعالـ الذوتعرؼ نظرية االستخدامات واإلشباعات أيضا بأني
 بدوافع معينة إلشباع حاجات فردية معينة.

نما وبحكـ ىذا التعريؼ يتضح أف الجميور يت عرض لوسائؿ اإلعالـ ليس بحكـ أنيا متاحة فقط، وا 
يؽ التعرض ييدؼ إلى إشباع حاجات معينة، يشعر أنو في حاجة إلييا ويمكف تحقيقيا عف طر 

لستايف وزمالئو" إلى أف تأسيس نموذج االستخدامات واإلشباعات جاء د ليذه الوسائؿ،ويذىب" إ
:" قوة وسائؿ اإلعالـ الطاغي ة"، ويضفي ىذا النموذج صفة اإليجابية عمى جميور كرد فعؿ لمفيـو

وسائؿ اإلعالـ، فمف خالؿ منظور االستخدامات ال تعد الجماىير مجرد مستقبميف سمبييف لرسائؿ 
نما يختار األفراد بوعي وسائؿ االتصاؿ التي يرغبوف في التعرض إلييا  االتصاؿ الجماىيري، وا 

واالجتماعية مف خالؿ قنوات المعمومات والترفيو  ونوع المضموف الذي يمبي حاجاتيـ النفسية
 2.المتاحة

  

                                                           
.261-260،ص ص1،2006،دار النهضة العربٌة،القاهرة،طاالتصال نظرياتمٌرفت الطرابٌشً،عبد العزٌز السٌد، 
1
  

. 109،ص1،2004،دار الفجر للنشر والتوزٌع،طاإلعالنات الصحفية:دراسة في االستخدامات واإلشباعاتمرزوق عبد الحكٌم العادلً،  
2
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 منطمقات النظرية:-1

" الذي حاوؿ الكشؼ عف أرنهايمانطمقت ىذه النظرية مف أبحاث روادىا األوائؿ وعمى رأسيـ"
" الذي استغؿ بيرلسونالوظائؼ النفسية التي تؤدييا المسمسالت لربات البيوت وكذلؾ إسيامات"

الصحافة لمتأكد مف الدوافع التي تجعؿ القراء يفتدوف يوميتيـ المعتادة وقد انتشر ىذا إضراب 
التوجو الوظيفي في السبعينات مف القرف الماضي حيث كثؼ الباحثوف مف مجيوداتيـ حوؿ دراسة 
رضا الجميور محاوليف وضع معامالت االرتباط الجبري بيف طمبات ودوافع 

يوية،االندماج،التسمية وتجاربو ومحيطو االجتماعي، وبدوف استعماالت الجميور،االستعالـ،تأكيد ال
لوسائؿ االتصاؿ فالباحثوف ييتموف بالمشاركة اإليجابية لمجميور في بناء معاني خاصة بالوسائؿ 
التي يستقبميا وذلؾ في إطار مقارنة نفسية اجتماعية وتفاعمية مع الديناميكية الثقافية لممحيط الذي 

 ىذا الجميور. ينتمي إليو

يتبيف أف منظور االستعماالت والرضا يقع عمى النقيض مف النظريات التي تقدس تأثير وسائؿ   
االتصاؿ لكف األصؿ كما يتضح مف بعض المجاالت الموالية ىو التقريب بينيا، وألجؿ ذلؾ يجب 

 1مواجية بعض مفاىيـ وافتراضات ىذا المنظور.

 

 

 

 

 

 

                                                           
.177-176،ص ص1،2011،دار أسامة للنشر والتوزٌع، األردن،عمان،طاتصال نظرياتبسام عبد الرحمان المشاقٌة، 

1
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 واإلشباعات:فروض نظرية اإلستخدامات 

يبنى مدخؿ اإلستخدامات واإلشباعات عمى فكرة تفيد أف حاجات الفرد المرتبطة بوسائؿ    
االتصاؿ والتي تنشأ في ظؿ بيئة اجتماعية ونفسية معينة تخمؽ لدى الفرد دوافع التعرض لوسائؿ 

لمصادر االتصاؿ فمثال عف مصادر أخرى غير وسائؿ اتصاؿ حيث يتوقع الفرد أف تحقؽ لو ىذه ا
إشباعات ليذه الحاجات وقد تنجح وسائؿ االتصاؿ في تحقيؽ ىذه اإلشباعات، بحيث يقـو ىذا 
المدخؿ عمى عدد مف االفتراضات تتالئـ مع ما توصؿ إليو مف نتائج حوؿ جميور وسائؿ اإلعالـ 

 يمكف تمخيصيا فيمايمي:

سائؿ اإلعالـ بإيجابية سموؾ االتصالي ىو سموؾ ىادؼ وذو دوافع،حيث يسعى جميور و ال/أف 1
 لتحقيؽ أىداؼ محددة مف خالؿ استخداـ ىذه الوسائؿ.

/يتخذ الجميور مبادرة انتقاء واستخداـ وسائؿ االتصاؿ إلشباع حاجاتيـ ورغباتيـ الشخصية فقد 2
يكوف استخداـ الجميور لوسائؿ اإلعالـ ىو استجابة الحتياجاتيـ األساسية ولكنو مف ناحية أخرى 

 يـ،ويمبي رغباتيـ.يشبع حاجات

/يتأثر السموؾ االتصالي لجميور وسائؿ اإلعالـ بمجموعة مف العوامؿ االجتماعية والنفسية التي 3
 تعمؿ الستجابات الفرد السموكية تجاه وسائؿ اإلعالـ.

/قد تؤثر وسائؿ اإلعالـ في سمات الفرد مف ناحية أو في البناء االجتماعي والسياسي والثقافي 4
 ادي لممجتمع مف ناحية أخرى، ومف ثـ يمكف االستدالؿ عمى المعايير وحتى االقتص

 1االجتماعية والثقافية السائدة في المجتمع ما مف خالؿ استخداـ أفراده لوسائؿ اإلعالـ.

 

 

                                                           
.70-69،ص ص2007، منتدى األزبكٌة،األزهر،)د ط(،االلكتروني اإلعالم مجال في العلمية النظرياترضا عبد الواجد أمٌن،

1
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/تتنافس وسائؿ اإلعالـ مع أشكاؿ االتصاؿ األخرى عمى عمميات االنتباه واالنتقاء واالستخداـ 5
االتصاؿ الشخصي التي يجرييا الجميور إلشباع حاجاتو ورغباتو فيناؾ عالقة مؤكدة بيف 

والجماىيري، حيث أف الطريقة التي تمبي بيا وسائؿ اإلعالـ واالحتياجات تختمؼ مف فرد ألخر 
 1.ؼ الظروؼ االجتماعية والنفسية المحيطة بكؿ فردباختال

حيث أف النظرية تنطبؽ عمى دراستنا التي تقتضي دراسة العوانس وتمبية وسائؿ اإلعالـ لرغبات  
 المتأخرات عف الزواج مف خالؿ البرامج االجتماعية المقدمة. وحاجات النساء

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

.71،صمرجع سبق ذكرهرضا عبد الواجد أمٌن،  
1
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 البحث وأدواته: منهج /8

 اتبعنا في تحميؿ ىذه الظاىرة المنيج الوصفي التحميمي، والمتمثؿ في وصؼ الظاىرة 

ومحاولة فيـ أسباب انتشار الظاىرة ومعرفة نتائجيا عمى مستوى الفرد والمجتمع، حيث يقوـ ىذا 
المنيج عمى وصؼ ظاىرة مف الظواىر لموصوؿ إلى أسباب ىذه الظاىرة والعوامؿ التي تتحكـ 

 ص النتائج لتعميميا.فييا واستخال

نظرا ألف ىذا المنيج ىو األكثر استعماال مف طرؼ الباحثيف والطالب في الكثير مف األبحاث  
والدراسات، ألف ىذا المنيج أسيؿ مف غيره مف المناىج، وأكثر مالئمة لدراسة الظواىر االجتماعية 

وتعداد مراحمو وذكر أىـ قواعده المختمفة، لذلؾ فإننا سنركز حوؿ التحميؿ، ونتعمؽ في شرحو 
واختيارنا لممنيج الوصفي يندرج ضمف أىميتو بالنسبة لدراسة العمـو االجتماعية،حيث أنو يصعب 

 إجراء تجارب عمى الظواىر االجتماعية يمجأ الباحثوف إلى الوصؼ، والتحميؿ بدال مف التجربةػ

ؼ الدقيؽ لمظاىرة المدروسة فحسب المنيج الوصفي المستعمؿ في المجاالت العممية عمى الوص  
بؿ ويتطمب األمر إلى وصفيا وجمع البيانات عنيا ووصؼ الظروؼ والممارسات المختمفة لتحميؿ 
ىذه البيانات واستخراج االستنتاجات،ومقارنة المعطيات وبالتالي التوصؿ إلى نتائج يمكف تعميميا 

وب أو طريقة لدراسة الظواىر في إطار معيف، وبناء عميو فإف المنيج الوصفي يعني أسم
االجتماعية بشكؿ عممي منظـ مف أجؿ الوصوؿ إلى أغراض محددة لوضعية معينة اجتماعية أو 

 مشكمة أو سكاف معينيف.

لذا فإف دراستنا تحتاج إلى وصؼ ظاىرة تأخر سف الزواج ومعالجتيا مف طرؼ اإلذاعة واألسباب 
 1المجتمع الجزائري. التي أدت إلى تفشييا وانتشارىا خاصة في وسط

  

                                                           
.167،ص2004، دار القصبة للنشر الجزائر، د ط،اإلنسانية العلوم في العلمي البحث منهجيةمورٌس أنجرس، ترجمة: بوزٌد صحراوي،  
1
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 األداة المستخدمة في الدراسة:

 :المقابمة 

منطمقا مف  ىي إحدى وسائؿ جمع البيانات مف مصادرىا وتتـ بيف طرفيف حوؿ موضوع محدد  
أسباب ومحققا لغايات، وتيدؼ المقابمة العممية إلى التعرؼ عمى الظاىرة أو الموضوع بالبحث عف 

التقاء مباشر بيف الباحث والمبحوث،سواء كاف فردا أواثنيف أو جماعة العمؿ واألسباب، مف خالؿ 
وحسب عالقتيـ بالموضوع،وتطرح فييا أسئمة تيدؼ إلى إيضاح الحقائؽ مف ذوي العالقة بالحالة 
أو الظاىرة، وتشخص فييا المعمومات بربط العالقة بيف المتغيرات المستقمة والتابعة والمتداخمة 

 والدراسة. إلظيارىا قيد البحث

وىي فف ميني يعتمد عمى الخبرة التي تزود الباحث بالفطنة والميارة في التعرؼ عمى الظواىر    
والحاالت والوصوؿ إلى نتائج ومعالجات تمكف الفرد أو االثنيف أو الجماعة مف تأدية مياميـ 

 1وواجباتيـ االجتماعية و اإلنسانية  بود وحرص ومحبة.

أنيا عبارة عف محادثة موجية بيف الباحث وشخص أو أشخاص آخريف يمكف تعريؼ المقابمة ب
بيدؼ الوصوؿ إلى الحقيقة أو موقؼ معيف يسعى الباحث لتعرفو مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة 
ومف األىداؼ األساسية لممقابمة الحصوؿ عمى البيانات التي يريدىا الباحث باإلضافة إلى التعرؼ 

 2ات المبحوثيف في مواقؼ معينة.عمى مالمح أو مشاعر أو تصرف

 

 

 

                                                           
.182،ص1999، مكتبة مدبولً، طرابلس، د ط، العلمي البحث مناهج فلسفةعقٌل حسٌن عقٌل،  
1
  

2
 .55،ص1999، 2،داروائل للطباعة والنشر،عمان،طوالتطبيقات والمراحل القواعد العلمي البحث منهجيةت، محمد أبو نصار، محمد عبٌدا 
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اختمفت اآلراء حوؿ تعريؼ المقابمة، وتعددت التعريفات فقد عرفيا " أنجمس" بأنيا محادثة     
موجية يقوـ بيا فرد مع آخر أو مع أفراد،بيدؼ حصولو عمى أنواع مف المعمومات الستخداميا 

 خيص والعالج.في بحث عممي أو لالستعانة  بيا في عمميات التوجيو والتش

و يذىب "كوبي وماكوبي"في تعريفيما لممقابمة بأنيا"تفاعؿ لفظي يتـ بيف شخصيف في موقؼ   
مواجية،حيث يحاوؿ أحدىما، وىو القائـ بالمقابمة أف يستثير بعض المعمومات أو التعبيرات لدى 

 1المبحوث، والتي تدور حوؿ آرائو ومعتقداتو.

البحث العممي،حيث يستخدميا الباحث في جمع المعمومات مف تدخؿ المقابمة ضمف أدوات    
األشخاص الذيف يممكوف ىذه المعمومات والبيانات غير الموثقة في أغمب األحياف، في إطار 
إنجازه لمبحث والمقابمة لغة مشتقة مف الفعؿ" قابؿ " بمعنى واجو وىي المواجية مف قياميا عمى 

، مف أجؿ التحدث إليو في شكؿ حوار يأخذ شكؿ طرح مواجية الشخص أي مقابمتو وجيا لوجو
 األسئمة مف طرؼ الباحث وتقديـ األجوبة مف طرؼ المبحوث حوؿ الموضوع المدروس.

ومف ذلؾ فإف المقابمة في البحث العممي ىي المقاء المباشر الذي يجري بيف الباحث والمبحوث    
ف، قصد الحصوؿ عمى الحقائؽ معينة الواحد أو أكثر مف ذلؾ في شكؿ مناقشة حوؿ موضوع معي

 2أو أراء ومواقؼ محددة.

   

 

 

 

                                                           
.308،ص مرجع سبق ذكرهبلقاسم سالطنٌة،  
1
  

.213، ص مرجع سبق ذكرهأحمد بن مرسلً،  
2
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حسب الباحث "موريس أنجرس" فإف المقابمة ىي أداة بحث مباشرة تستخدـ في مساءلة           
األشخاص المبحوثيف فرديا أو جماعيا، قصد الحصوؿ عمى المعمومات كيفية ذات عالقة 

 أو ذات العالقة بالتعرؼ مف خالؿ الحالة الفردية لكؿ مقابمة.باستكشاؼ العمؿ العميقة لدى األفراد 

لقد تـ استخداـ أداة المقابمة في بحثنا مف أجؿ التعرؼ عمى األسباب والعوامؿ التي أدت إلى     
تأخر سف زواج الفتيات واآلثار التي تواجييا مف قبؿ المجتمع، لذا فيي تساعدنا مباشرة لمتعرؼ 

وجودة في المجتمع الجزائري، لذا فإننا نعمؿ عمى القياـ بمقابمة شخصية مع عمى نسبة العوانس الم
منشطة البرنامج اإلذاعي الذي تطرؽ إلى ظاىرة العنوسة وسعي اإلذاعة لمحد منيا،ومقابمة مع 

 1العوانس مف أجؿ معرفة األسباب التي أدت إلى تعنسيا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.120،ص2،2005المطبوعات الجامعٌة، الجزائر،ط،دٌوان واالتصال اإلعالم علوم في العلمي البحث مناهجأحمد بن مرسلً، 
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 :ة الدراسةوعين بحثمجتمع ال/9

 البحث يشمؿ جميع عناصر ومفردات المشكمة والظاىرة قيد الدراسة.مجتمع   

مجتمع البحث كما عرفو الباحثوف "مجموع محدود أو غير محدود مف المفردات "أو" ىي جميع 
 المفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث".

داد لذا فإنو يمكف حصر مفردات مجتمع البحث األصمي، نظرا لصغره أو توفر إمكانيات تع  
عداد قائمة بجميع وحداتو، لكف في بعض الحاالت  وحداتو في شكؿ مكتوب يمكف مراجعتو وا 

 الدراسية األخرى يصعب تحديد حجـ مجتمع البحث.

وعميو فإف مجتمع البحث في دراستنا يقتصر عمى العانسات المواتي تأخر زواجيـ وأىـ العوامؿ   
 1التي ساىمت في ارتفاع ىذه الظاىرة.

نا فإف تحديد مجتمع البحث يساعدنا في اختيار العينة حيث أنيا  تسمح بالحصوؿ في ومف ى  
حاالت كثيرة عمى المعمومات المطموبة مع اقتصاد ممموس في الموارد البشرية، وفي الوقت ودوف 

 أف يؤدي ذلؾ إلى االبتعاد عف الواقع المراد معرفتو.

عة الجزئية التي يقـو الباحث بتطبيؽ دراستو ومف ذلؾ يمكف تعريؼ العينة عمى أنيا "المجمو   
عمييا،وىي تكوف ممثمة لخصائص مجتمع الدراسة الكمي،إذف ىذه العينة تتوزع فييا خصائص 

 2المجتمع بنفس النسب الواردة في المجتمع ".

 

 

 

 
                                                           

.172، ص2003، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر،د ط، واالتصال اإلعالم علوم في العلمي البحث مناهجأحمد بن مرسلً،   
1
  

.319-318ص ،ص2004، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزٌع، الجزائر، د ط، االجتماعية العلوم منهجيةبلقاسم سالطنٌة،  
2
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لذا دراستنا تقتصر عمى اختيار العينة ، فكانت قصدية وىـ النساء العوانس،تعرؼ العينة    
دية تحت أسماء متعددة مثؿ: العينة الفرضية أو العينة العمدية أو العينة النمطية وىي أسماء القص

تشير كميا إلى العينة التي يقوـ الباحث باختيار مفرداتيا بطريقة تحكمية ال مجاؿ فييا لمصدفة، 
 بؿ يقوـ ىو شخصيا باقتناء المفردات الممثمة أكثر مف غيرىا لما يبحث عنو مف معمومات
وبيانات،وىذا إلدراكو المسبؽ ومعرفتو الجيدة لمجتمع البحث ولعناصره اليامة، التي تمثمو تمثيال 

 1.صحيحا، وبالتالي اليجد صعوبة في سحب مفراداتيا بطريقة مباشرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
.197، ص ذكره سبق مرجعأحمد بن مرسلً،  
1
  



 اإلطار المنهجي
 

 

31 

 الدراسات السابقة:/11

 الدراسة األولى:-1

 2013وعيدلي حناف" جامعة ورقمة، سنة  ستيميا بمذكرة مف إعداد الطالبتيف "جيالخ نورة"ن    
تحت عنواف"تأخر سف الزواج عند الشباب الجزائري" دراسة ميدانية لعينة مف العماؿ كمية العمـو 
التكنولوجية، وعمـو المادة ومستشفى محمد بوضياؼ ورقمة، تحت تخصص "عمـ االجتماع 

شكاليتيا أكاديمي، تتمحور إ ات شيادة ماسترالتربوي"، ىذه المذكرة مقدمة الستكماؿ متطمب
لدى الفرد الجزائري عند الرئيسية حوؿ ىذه الدراسة:ما ىي أسباب انتشار ظاىرة تأخر سف الزواج 

 كال الجنسيف؟ تفرعت عنيا أسئمة منيا:

 لدى الجنسيف؟ ىؿ لمظروؼ المعيشية المحيطة دخؿ في تأخر سف الزواج-1

 دخؿ في تأخر سف الزواج لدى الجنسيف؟ىؿ لألدوار والمكانات المرتبطة بالتعميـ -2

 ىؿ لمعالقات الجنسية خارج إطار مؤسسة الزواج دخؿ في تأخر سف الزواج لدى الجنسيف؟-3

اعتمدوا في دراستيـ عمى المنيج الوصفي التحميمي باعتباره المنيج المالئـ لمدراسة أما بالنسبة 
 جنس  23،مبحوث43)غرضية( وتكونت مف لمعينة فقد كانت عينة بطريقة قصدية

عمى تقنيتي المالحظة  منيـ إناث، وقد اعتمدوا الطالبات في جمع البيانات والنتائج20ذكور و
البسيطة واستمارة المقابمة، ومف بيف النتائج التي توصمت إلييا الباحثات نجد: أف لمظروؼ 

كما أف لألدوار والمكانة المرتبطة ، المعيشية المحيطة دخؿ في تأخر سف الزواج اإلناث والذكور
 1.بالتعميـ ليس ليا دخؿ في تأخر سف الزواج بالنسبة لمذكور

                                                           
1

 محمد ومستشفى المادة وعلوم التكنولوجٌة العلوم كلٌة عمال من لعٌنة مٌدانٌة دراسة،الجزائري الشباب عند الزواج سن تأخرجٌالخ نورة،عٌدلً حنان، -

علم  بوضٌاف ورقلة،مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ماستر األكادٌمً فً علم االجتماع التربوي،كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة،قسم

 .2013-2012االجتماع،جامعة قاصدي مرباح ورقلة،
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أما بالنسبة لإلناث فنجد أف األدوار و المكانة المرتبطة بالتعميـ ليا دخؿ في تأخر سف الزواج 
دخؿ في  لمعالقات الجنسية خارج إطار المؤسسة الزواج ليس ليا ولكنو بنسبة متوسطة، وأيضا

ناثا.   تأخر سف الزواج بالنسبة لكال الجنسيف ذكورا وا 

حيث ساعدتنا ىذه الدراسة بشكؿ كبير في بناء اإلشكالية،وفي تحديد مفاىيـ ومصطمحات الدراسة 
ىذه الظاىرة خاصة في وسط الشباب  التي كانت غامضة واألسباب التي أدت إلى انتشار وتفشي

 1الجزائري.

 

                             

  

                                                           
مرجع سبق ذكره.جٌالخ نورة،عٌدلً حنان،  
1
  



 اإلطار المنهجي
 

 

33 

 الدراسة الثانية:-2

كانت ىذه الدراسة مف إعداد الباحث: "شعباني مالؾ" تحت عنواف:"دور اإلذاعة المحمية في نشر 
وبسكرة  الوعي الصحي لدى الطالب الجامعي"،أقاـ دراستو الميدانية بجامعتي قسنطينة

، تمحورت 2006تخصصو"عمـ االجتماع التنمية"رسالة مقدمة لنيؿ شيادة دكتوراه أنجزت سنة 
( والزيباف المحميتيف في نشر الوعي الصحي لدى FMاشكاليتو األساسية في:"ما دور إذاعتا سيرتا)

 لو الدور األكبر في ذلؾ؟. الطمبة الجامعييف؟وأي منيما

العديد مف المناىج منيا:منيج المسح االجتماعي ىو األنسب  لقد استخدـ الباحث في دراستو
العممية يستخدـ في الدراسات  لموقوؼ عمى حيثيات الظاىرة، ذلؾ أف ىذا المنيج ىو الطريقة

الوصفية،بيدؼ وصؼ أو تقرير واقع معيف،لمجتمع أو لجماعة أو لنظاـ محدد في فترة زمنية 
المسح إلى الحصوؿ عمى المعمومات الالزمة عف محددة بوقت إجراء الدراسة،وتيدؼ طريقة 

المجتمع المبحوث مستعينة في ذلؾ بالعديد مف أدوات البحث العممي،لقد اتجيت دراستنا إلى تبني" 
منيج المسح بالعينة"ذلؾ أف المسح بالعينة يسمح بتحقيؽ غايات الدراسة بأقؿ وقت وجيد وماؿ 

ب البيانات المجمعة مف الميداف في جداوؿ بتبويممكف،إلى جانب المنيج اإلحصائي وذلؾ 
جماعات داخؿ  بيانية،إضافة إلى المنيج المقارف ىو طريقة المقارنة بيف المجتمعات المختمفة أو

مجتمع واحد لمكشؼ عف أوجو الشبو واالختالؼ بيف دوري اإلذاعتيف المحميتيف 
 1(والزيباف في نشر الوعي الصحي لدى الطمبة الجامعييفFMسيرتا)

  

                                                           
1
، دراسة مٌدانٌة بجامعتً قسنطٌنة وبسكرة، رسالة مقدمة لنٌل شهادة الجامعي الطالب لدى الصحي الوعي نشر في المحلية اإلذاعة دورشعبانً مالك،  

 .2006-2005 دكتوراه علوم فً علم االجتماع التنمٌة، كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة،قسم علم االجتماع والدٌموغرافٌا، جامعة منتوري قسنطٌنة،
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 فمف بيف األدوات التي ساعدت الباحث نجد المقابمة إضافة إلى أداة االستمارة.      

مف بيف النتائج التي توصمت إلييا الباحث نجد: أف نسبة االستماع لإلذاعة المحمية"الزيباف" ببسكرة  
نزؿ،كما تفوؽ نظيرتيا المسجمة في سيرتا "قسنطينة" وأف أكبر نسبة استماع لإلذاعتيف تتـ في الم

البرامج اإلذاعية مع أفراد عائالتيـ، بينما في  أف نسبة كبيرة مف المبحوثيف بقسنطينة يناقشوف
 بسكرة فتتـ مناقشتيا مع الزمالء.

أف نسبة رضا المبحوثيف عف البرامج المقدمة في إذاعة "سيرتا" أكبر مف نظيرتيا بالزيباف بينما 
مة باإلذاعتيف مناسب ويغمب عمييا الطابع وقت بث البرامج الصحية عمى الخصوص المقد

الحجـ الساعي المخصص ليذه الحصص غير كافي، ومستوى أداء الطاقـ اإلذاعي  الوقائي،لكف
 متوسط.

( وقد أرجعوا سبب FMأف نسبة االستماع لمبرامج الصحية بإذاعة الزيباف أكبر منيا بإذاعة سيرتا)
المغة المستخدمة لطرح المواضيع الصحية عامية ذلؾ إلى اتساع مجاؿ االستفادة، كما أف 

 ومفيومة.

أف أفضؿ الحصص الصحية المقدمة بإذاعة سيرتا ىي المرشد النفسي بينما في الزيباف ىي مف 
سيرتا ىو قضايا األسرة وأفضؿ األياـ التي يستمع فييا المبحوث ليذه البرامج أو الحصص بإذاعة 

 يس والجمعة.الثالثاء بينما بإذاعة الزيباف الخم

( ىو إرشادات طبية FMأف أفضؿ المواضيع الصحية التي نالت إعجاب المبحوث بإذاعة سيرتا)
ونفسية بينما أفضؿ المواضيع الصحية التي نالت إعجاب المبحوث بإذاعة الزيباف ىو:األمراض 

 1ا.الباطنية والنفسية،ومواضيع حوؿ األمراض المزمنة والمعدية،وسبؿ الوقاية والعالج مني

  

                                                           
ذكره. مرجع سبقشعبانً مالك،  
1
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أف نسبة االستجابة واالستفادة مف النصائح الطبية التي تقدميا البرامج الصحية بإذاعة الزيباف 
يد اإلطار (،وعميو فإف ىذه الدراسة ساعدتنا بشكؿ كبير في تحدFMأكبر منيا بإذاعة سيرتا )

 1النظري والعناصر المناسبة لدراستنا.

  

                                                           
مرجع سبق ذكره.شعبانً مالك،  
1
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 الدراسة الثالثة:-3

واالقتصادية  الطالبة"حناف محمد عمي المطيري" تحت عنواف" العوامؿ االجتماعيةمذكرة مف إعداد 
المرتبطة بتأخر سف الزواج عند الشباب السعودي" دراسة ميدانية عمى عينة مف الشباب في مدينة 

بكمية  جدة، تخصص اآلداب،دراسة مقدمة لنيؿ درجة الماجستر في اآلداب مف قسـ االجتماع
،تمثمت إشكالية الدراسة في العوامؿ االجتماعية 2002اآلداب، جامعة الممؾ عبد العزيز، سنة 

 واالقتصادية والثقافية الدافعة إلى تفاقميا، وما اآلثار التي تحدثيا في المجتمع؟

نة يج الوصفي التحميمي، وتـ جمع البيانات باستخداـ استبياف طبقت عمى عيواستخدمت الدراسة المن
أف الرغبة في مواصمة التعميـ وتدخؿ األىؿ مف الشباب تمثؿ مجتمع البحث، وتوصمت الدراسة إلى 

في اختيار الشريؾ المناسب وعدـ القبوؿ مبدأ تعدد الزوجات مف أىـ العوامؿ االجتماعية المؤثرة 
 عمى الظاىرة.

بالحضارات الوافدة مف  أثبتت الدراسة أيضا االنشغاؿ بعناصر الحياة التكنولوجية واالختالطو 
 األسباب االجتماعية المؤدية إلى تأخر سف الزواج لدى الشباب.

وتوصمت الدراسة إلى بعض العوامؿ االقتصادية المؤدية إلى تأخر سف الزواج وتتمثؿ في ارتفاع 
 تكاليؼ حفالت الزواج وتطور الحياة وتعقيد متطمباتيا وارتفاع تكاليؼ حفالت الزواج وتطور الحياة
وتعقيد متطمباتيا وارتفاع مستوى المعيشة وعدـ القدرة عمى توفير السكف المستقؿ.و كشفت الدراسة 
عف وجود فروؽ بيف الذكور واإلناث حيث أثبتت الدراسة أف اإلناث أكثر تأثرا بالعوامؿ االجتماعية 

الطارئة عمى  را بالتحوالتواالقتصادية مف الذكور كما كشفت الدراسة أف حديثي العمر أكثر تأث
في تحديد العوامؿ المؤدية إلى تأخر سف الزواج وأىـ  حيث ساعدتنا ىذه الدراسةالمجتمع 
 1 مسبباتيا.

 
                                                           

 
1

،دراسة مٌدانٌة على عٌنة من الشباب فً السعودي الشباب عند الزواج سن بتأخر المرتبطة واالقتصادية االجتماعية العواملحنان محمد علً المطٌري،  

اب،كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة،قسم علم االجتماع، جامعة الملك مدٌنة جدة، دراسة مقدمة لنٌل درجة الماجستٌر فً اآلداب من قسم االجتماع بكلٌة اآلد
 عبد العزٌز المملكة العربٌة السعودٌة.
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 اإلطار الزماني والمكاني:/11

 المجال الزماني: -1

  2016نوفمبر ، وتمثؿ ىذا المجاؿ مع بداية شير ىو المدة التي تـ فييا إجراء الدراسة الميدانية 
 2017حيث قمنا بجمع المعمومات حوؿ الجانب المنيجي ثـ النظري الذي كاف في شير جانفي 

وتـ فيو تصميـ دليؿ المقابمة وتقديميا إلى طار التطبيقي فقد كاف شير أفريؿ أما فيما يتعمؽ باإل
 أساتذة مختصيف في عمـو اإلعالـ واالتصاؿ مف أجؿ تحكيميا واألخذ باالقتراحات والنصائح 03

سؤاال، وتـ  14التي يقدميا المحكميف، وبعد ذلؾ تـ إعادة تصميميا في شكؿ نيائي وتحتوى عمى 
 اإلجابة عنيـ باإلضافة إلى بيانات شخصية عف المبحوثيف، ولـ تكف المدة طويمة.

 المجال المكاني:-2

اـ بقابمة مع ىو المكاف الذي تـ فيو إجراء ىذه الدراسة فقمنا بالتوجو إلى إذاعة مستغانـ والقي
منشطة البرنامج، فتـ اختيارنا إلذاعة مستغانـ ألنيا تطرقت إلى موضوع العنوسة وعالجتو مف 

 .ابمة مع النساء المتأخرات عف الزواج في بيوتيفمختمؼ الجوانب، إضافة إلى مق

 المجال البشري:-3

 المتأخرات عفمفردات مف مختمؼ النساء  10اشتمؿ مجتمع البحث عمى عينة متكونة مف 
 بواسطة دليؿ المقابمة. الزواج، وقمنا باستجوابيف
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 :تمهيد   

وأىم الخصائص التي  تناولنا في ىذا الفصل مفيوم اإلذاعة ونشأتيا وبداية تطورىا في الجزائر
دورا تعد اإلذاعة كغيرىا من وسائل االتصال الكبرى التي لعبت   و ،تمتاز بيا والبرامج التي تبثيا

ىاما في تطوير المجتمعات البشرية،فقد ربطت ىذه الوسيمة بين الناس بصفة مستمرة 
فكل فرد يعرف عن غيره الكثير،وذلك  ومتنوعة،حيث أصبحت البشرية كميا بمثابة قبيمة واحدة

باستخدام الموجات الكيرو مغناطيسية الجتياز الحواجز الجغرافية وتغطيتيا لمختمف األخبار في 
يات الوطن واالستماع إلييا في أي مكان واالستفادة من مختمف برامجيا،لذا احتمت اإلذاعة كل وال

مكانة ىامة ومرموقة في بداية تطورىا عن غيرىا من وسائل األخرى، إضافة إلى الوظائف التي 
 تقوم بيا يوميا. 
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 مفيوم اإلذاعة.         المبحث األول:

المسموعة ىو أحد وسائل اإلعالم وكممة راديو كاصطالح ىندسي تقني اإلرسال  االداعةالراديو أو 
واالتصال بالراديو  واالستقبال الالسمكي، النبضات أو اإلشارات الكيربائية بواسطة موجات كيربائية

 ىو ارسال واستقبال الكممات واإلشارات الصوتية عمى اليواء السمكيا.

لبريطاني "جوجميممو ماركو ني" وأكثر المؤرخين يؤرخون لبدايات ارتبط اكتشاف الراديو بالعالم ا
ن كان آخرون يرجعونو إلى "ىينريتش رودلف ىيرتز"الذي أجرى في عام  الراديو "بماركوني" وا 

تجربة تثبت وجود الموجات الكيرومغناطيسية وقدرتيا عمى اإليصال نقل الصوت والبعض  1888
عندما أثبت "كالرك ماكسويل" نظريا وجود ىذه الموجات  1864يرجع إلى ما قبل ذلك إلى عام 

 الموصمة.

عندما استطاع العالم "فيسيندون"  1906ويعتبر الميالد الحقيقي ألول إذاعة لمكالم أو الموسيقى عام 
من جامعة "بيسيرج" أن ينقل الصوت البشري والموسيقى إلى مسافات بعيدة غير أن االستعمال 

 1921لتطويره، وفي عام بعد أن تواصمت التجارب    1920م بدأ إال في عاالحقيقي لمراديو لم ي
 1.عرض أول إنتاج ألجيزة االستقبال )الراديو( في معرض باريس

 

 

 

 

 

                                                           
.66-67،ص ص1،4112، دار مكتبة الكندي للنشر والتوزيع،طالجماهٌري ونظرٌاته مدخل فً االتصالبرهان الشاوي،  

1
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اإلذاعة تصل إلى أبعد مما يتصور الخيال وقد يره بأن تبمغ أينما كانت ىذه الغاية وعمى أية 
والنفوس ويعتمد عمى التوجيو واإلقناع أكثر مما صورة تنشأ فيي سالح يخاطب العقول والقموب 

يعتمد عمى اإلنذار والتيديد وليا مقوماتيا وقتيا الخاص، ومن أروع ما قالو جويمز عن اإلذاعة ما 
 يأتي:

يستعمل الراديو كمعمم يمقي الضوء عمى المشكالت الصعبة في الوقت الحاضر،وعندما يأتي اليوم 
  ويياجم العدو في أي مكان يظير فيو ويسمى أىداف الوطن.فإنو سيقوي العزائم والقموب 

اإلذاعة إذن وسيلة إعالم وإعالن تمتاز بالحيوية والكلمة المسموعة لها تأثير قوي لإليحاء لذا 

يمكنها أن تساعد المؤسسات كوسيلة اتصال إعالمية خالل برامج اإلذاعة في األركان المسموعة 

 .:ركن الشباب أو ركن الرأيمثل

اإلذاعة ىي وسيمة ال تكمف المتمقي المستمع كثيرا السيما وأن أجيزة الراديو صارت رخيصة 
وأصبحت اإلذاعة وسيمة ترفيو أساسية ويصل الراديو إلى الجميور بطريقة مختمفة وغالبا عن 
الطرق التي تصل بيا الوسائل األخرى ويقدم الراديو لممستمع درجة ما من المشاركة في األحداث 

عمية المذاعة، وذلك بحكم كونو أكثر اقترابا من االتصال الشخصي أو االتصال المواجو،ويتميز الف
الراديو بقدرات عالية من اإليقاع والتأثير ألنو عادة ما يكون الوسيمة األولى في تقديم المواد 

 1لمجميور.

 

 

 

 

 
                                                           

.151، د ت،ص1مطبعة الظفرة للطباعة والنشر، اإلمارات العربية المتحدة،طالعمل اإلذاعً والتلفزٌونً،حمدي عاصف،
1
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 ر.                         نشأة اإلذاعة وتطورىا في الجزائ المبحث الثاني:

ىو كل إرسال من بعد لمعمومات ذات طبيعة صوتية  (radio broadcastinالبث اإلذاعي)
كالمية أو موسيقية، باستخدام الراديوية إلى عامة الناس المزودة بمستقبالت داخل منطقة قد تكون 

 محددة.

االتصاالت، ففي ذلك الوقت لم يكن أدى تطور الراديو في أواخر القرن التاسع عشر إلى ثورة في 
ىناك سوى وسيمتين لالتصال السريع بين المناطق البعيدة ىما: البرق والياتف، وكالىما يتطمب 
أسالكا لحمل اإلشارات بين المناطق المختمفة، ولكن اإلشارات التي تحمميا موجات اإلذاعة تنتقل 

صال بسرعة، بين أي نقطتين عمى من خالل اليواء، مما مكن المجتمعات البشرية من االت
 األرض، أو في البحر أو الجو،وحتى في الفضاء الخارجي.

أدى البث اإلذاعي الذي بدأ ينشر خالل عشرينات القرن العشرين الميالدي إلى تحوالت رئيسية 
في الحياة اليومية، وجمب تنوعا كبيرا في وسائل التسمية داخل المنزل، ومكن ولممرة األولى من 

 طالع عمى تطور األحداث أثناء حدوثيا أو بعده مباشرة.اإل

 التطورات األولى:-أ

ريات وتجارب أسيم فييا العديد من تطورت اإلذاعة شأنيا شأن سائر االختراعات، بعد نظ     
العمماء، ويصعب تحديد تاريخ والدة الراديو أو تسمية مخترعو، فيو وليد سمسمة من االكتشافات 

وتكاممت تدريجيا عمى مدى سنوات كثيرة، ويعود الفضل في تطوير تقنيات البث إلى التي تتابعت 
و فاراداي  ومورس وبل،:أمبير،األعمال التي قام بيا الكثير من الرواد في القرن التاسع عشر مثل

 1وواط، وىيرتز وأوم،وفولتا.

  

                                                           
.33،ص1،4111ط، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  اإلذاعً اإلعالمطارق الشاري،  
1
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اراداي" إحدى أىم النظريات وقد وضع العالم األمريكي"جوزيف ىنري"والفيزيائي البريطاني "مايكل ف
في أوائل القرن التاسع عشر عمى إثر تجاربيما كل عمى حدة، عمى القوة المغناطيسية الكيربائية 
وتوصميما إلى النظرية القائمة بأن مرور تيار في سمك يمكن أن يؤدي إلى مرور تيار في سمك 

ث وقد شرحيا الفيزيائي آخر، مع أن السمكين غير متصمين، وتسمى ىذه النظرية نظرية الح
بافتراضو وجود موجات كيرومغناطيسية تنتقل  1864البريطاني "جيمس كالرك ماكسويل" عام 

صحة نظرية  1880بسرعة الضوء وأثبتت تجارب الفيزيائي األلماني"ىينريتش ىوتز" عام 
 "ماكسويل".

الخاصة و األفكار والنظريات ثم تمكن المخترع اإليطالي"جوليممو ماركو ني" باالستناد إلى أفكاره 
مستخدما الموجات  1895السابقة، من إرسال أول إشارة اتصال بموجات اإلذاعة عبر اليواء عام 

حقق  1901كم وفي عام  5،1الكيرومغناطيسية،إلرسال شفرات برقية إلى مسافة تزيد عمى 
 ترا ونيوزيمندا"."ماركو ني" أول إرسال لإلشارات الشفرية عبر المحيط األطمسي بين "إنجم

برىن باحثون في أمريكا وألمانيا عمى أنو باإلمكان استخدام األمواج الراديوية لنقل  1908وفي 
 1الكالم واألصوات مما ميد الطريق أمام االتصال الياتفي الراديوي ومعو إمكانيةالبث.

 

 

 

 

 

                                                           
.55،ص1،4113، دار المعتز للنشر والتوزيع،عمان،األردن،طوالمقروء والمسموع المرئً اإلعالمعلي كنعان سما،  

1
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من الصمامات)الصمامات  وفي بدايات القرن العشرين، طور الميندسون الكيربائيون أنواعا مختمفة
المفرغة(، التي استخدمت في كشف إشارات اإلذاعة وتضخيميا، وحصل األمريكي"لي دي 

عمى براءة اختراع صمام،أماه الثالثي، يستطيع تضخيم اإلشارات اإلذاعية  1908فورست" عام 
 وأصبح العنصر األساسي في مستقبل المذياع.

ل بث إذاعي لصوت بشري، عبر اليواء ولكن أغمب وىناك الكثير من اإلدعاءات، في شأن أو 
المؤرخين، يرجعون الفضل إلى الفيزيائي الكندي المولد"ريجنا لدفسندن" الذي تحدث 

 بواسطة موجات الراديو من برافت بروكفي ماسوشوسيتس.1906عام

 المتحدة األمريكية إلى سفن مبحرة في المحيط األطمسي، كذلك كان المخترع األمريكي

الدائرة  1918ين أرمسترونج" إسيامو الكبير في تطوير مستقبالت اإلذاعة، إذ طور عام "إدو 
المغايرة الفوقية من أجل تحسين االستقبال في المذياع، ذات قدرة اختيارية عالية والتزال تستخدم 

 1البث اإلذاعي بتضمين التردد. 1933حتى اليوم وأخيرا طور "أرمسترونج" عام 

 

 

 

 

 

 

  

 
                                                           

.16،ص4112، مركز جامعة القاهرة،د ط،البصرٌة السمعٌة اإلذاعٌة الفنون فً مقدمةماجي الحلواني، عصام نصر، 
1
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 اإلذاعة في الجزائر: تطور-ب

 :2691قبل *

القرن رنسا يعني في أواخر العشرينات من ظيرت اإلذاعة في الجزائر تقريبا مع ظيورىا في ف     
العشرين وكانت من بدايتيا تابعة لمحكومة الفرنسية تحت اإلشراف الفني لوزارة البريد وبقيت 

رغم الدور الذي لعبتو ىذه  1945سنة  اإلذاعة الفرنسية في الجزائر تابعة ليذه الوزارة حتى
اإلذاعة أثناء الحرب العالمية الثانية ووجود الحكومة المؤقتة الفرنسية بالجزائر،ولكن أثناء ىذه 
الفترة االستثنائية أصبح اإلشراف السياسي موزعا بين الحاكم العام لمجزائر الذي أسندت إليو مراقبة 

والحكومة المؤقتة الفرنسية التي كانت تشرف عمى الحصص الموجية لمجزائر بين المسممين 
 الحصص الموجية لفرنسا ولألوروبيين بصفة عامة.

أدمجت اإلذاعة الجزائرية باإلذاعة الفرنسية التي كان يشرف عمييا رئيس الحكومة 1945وفي سنة 
دارة مستقمة لمشؤون التسيير والشؤون الفنية غير أنو أعطيت بعض االمتيازات الخاصة لمحاكم  وا 
العام الذي أصبح يترأس مجمسا يدعى بالمجنة الجزائرية لإلذاعة تتكون من ستة أعضاء من 

لمجمس الجزائري وستة شخصيات ليا اىتمام بشؤون اإلذاعة وستة ممثمين عن الموظفين والعمال ا
 التابعين لإلذاعة. 

عندما بدأت تبث بالمغة  1943والحقيقة أن اإلذاعة الجزائرية لم يكن ليا رواج كبير إال بعد سنة 
ال العدد القميل من الفرنسيين العربية ولم تكن من قبل تبث إال بالمغة الفرنسية ولم يكن يسمعيا إ

 1الذين كانت تتجو إلييم ومعيم عدد قميل من المسممين الذين كانوا يفيمون المغة الفرنسية.

   

                                                           
.55،ص1515لجامعية، الجزائر،د ط،، ديوان المطبوعات اوالتلفزٌون اإلذاعة تارٌخزهير احددان،  

1
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ونظرا ألىمية اإلذاعة في التأثير وفي نشر المعمومات الخاصة بالنشاط السياسي لمحكومة الفرنسية 
بالجزائريين الذين ال يفيمون المغة الفرنسية  في الجزائر فإن السمطات الفرنسية بذلت جيدا لالتصال

قناة بالمغة العربية خصصت ليا أستوديو مستقل النجاز البرامج  1943وىكذا أنشئت في سنة 
بدأت تبث بالمغة القبائمية وجيزت ليا 1948بالمغة العربية ثم أنشأت كذلك قناة أخرى في سنة 

 أستوديو خاص بيا كذلك.

السنة الحقيقية النطالق شامل لإلذاعة الجزائرية إذ زيادة عمى إنشاء  1948وعمى ىذا تعتبر سنة 
القنوات الجديدة فإن السمطات الفرنسية ضعفت من استوديوىات إعداد البرامج في مختمف المدن 

: قسنطينة ووىران وبجاية كما أدخمت إصالحات تقنية عمى محطات اإلرسال مثلالجزائرية 
ي عدة مدن جزائرية بحيث أصبحت قوة اإلرسال اإلجمالية تصل إلى واإلكثار من محطات الربط ف

وكانت  1946كيمو ىات في سنة  25، في حين لم تكن إال 1954كيمو ىات في سنة  322
 اإلذاعة تبث عمى الموجة المتوسطة والقصيرة.

مستمعا من بينيم  35800ب  1952وبيذا تضاعف عدد المستمعين فكان يقدر في سنة 
 155، 059إال ب 1948غير مسمم في حين لم يكن يقدر في سنة  231000مم ومس 157000

مستمع أغمبيم غير مسممين ولم يكن يتجاوز عدد المسممين عشرة آالف والحقيقة أن انتشار 
استعمال اإلذاعة كان مرىونا بوجود الكيرباء التي لم تكن تصل إلى األرياف والبادية حيث توجد 

دة عمى أن اإلذاعة الجزائرية كانت تصل ضعيفة جدا إلى بعض النواحي الجماىير اإلسالمية زيا
البعيدة من مراكز اإلرسال أو من محطات الربط وكانت البرامج العربية تتكون من النشرات 

 1اإلخبارية ومن بعض الروبورتاجات .

  

                                                           
.121،ص1،4111،دار الخلدونية للنشر والتوزيع،الجزائر،طالجزائر فً البصرٌة والسمعٌة المكتوبة الصحافةنور الدين تواتي، 
1
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 .1954ومن الموسيقى ومن مسرحيات وحصص ثقافية ودينية بالنسبة لسنة

 :2691بعد*

ورثت الجزائر شبكة لمراديو تسمع في المدن الكبرى والمتوسطة كما ورثت وصفية  1962سنة في 
قانونية ليذه الوسيمة اإلعالمية تتالءم مع النظام االشتراكي الجديد وىو احتكار الدولة ليا وتسييرىا 

قاييس أخرى ومراقبتيا من طرف الدولة فمم تجد الجزائر إذا من مواصمة التنظيم القائم مع إدخال م
 1في المراقبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                           
.124،صذكره سبق مرجعنور الدين تواتي ، 
1
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 خصائص اإلذاعة وأىميتيا.ثالث:المبحث ال

 الخصائص التي تنفرد بها اإلذاعة:-أ

/ أن موجات الراديو)المذياع( قادرة عمى اختراق كل أنحاء العالم في أقل من لمح البصر وقد 1
اليقف في  8/1ثمن ثانية أكدت الدراسات أن موجة األثير تدور حول الكرة األرضية في نحو 

سبيميا حدود من حواجز سياسية أوطبيعية ولذلك فالمذياع يعتبر أقدر وسائل االتصال في نقل 
األخبار يقول"بوب سيمر" إنو منذ أن ظير المذياع إلى الوجود وىو يمعب دورا حيويا في تزويد 

تي تميز المذياع ذلك أنو إذا العالم باألخبار بسرعة وكفاءة، وقد ظمت ىذه الصفة اإلعالمية ىي ال
لم يتوافر عنصر السرعة في الخبر اإلذاعي فإن تفوق المذياع في نقل األخبار سوف يضعف 

 ويضمحل.

/ يستطيع المذياع أن يخاطب كل طوائف وفئات الناس ميما اختمفت درجة تعميميم فاإلذاعة 2
تصل إلى جميع السكان بسيولة متخطية حاجز األمية نظرا ألنيا ال تتطمب أدنى درجات القدرة 

: األطفال مثلعمى الكتابة والقراءة وكذلك تتخطى الحواجز الجغرافية وتصل إلى جماعات خاصة 
السن وجماعات أخرى قد يصعب عمينا الوصول إلييا بوسائل اإلعالم األخرى كفاقدي وكبار 

 البصر مثال.

/ يستطيع المتمقي من المذياع أن يكيف المضمون بطريقة تجعمو يتفق توقعاتو، وظاىرة اإلسقاط 3
ي معروفة في عمم النفس وىي من الخصائص المألوفة في حياتنا اليومية، ويمعب اإلسقاط دورا ف

 1االستجابة التي يقوم بيا الناس عمى الفنون.

  

                                                           
1
 .177،ص1،4116النهضة العربية،لبنان،ط ، داروتطورها االتصال وسائل نشأةمحمد علي القوزي، 
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الجماىيرية، التي يفسرون ويدركون مضمونيا بحيث تناسب دوافعيم الالشعورية وتوقعاتيم 
ورغباتيم وينطبق ىذا عمى الراديو أكثر من أي وسيمة أخرى ألن الراديو ينشط الخيال إلى أقصى 

 حد.

جانب المستمعين، حيث أن غالبية الناس أصبحوا / ال يحتاج المذياع إلى أي مجيود من 4
مشغولين وليس لدييم وقت يتفرغون فيو لمقراءة أو المشاىدة أو التركيز الكامل لمتابعة برنامج 
مافمن خالل المذياع أصبح بإمكان المرء ممارسة أي عمل يدوي أثناء استماعو لو،وأصبح المذياع 

بما يحدث، خاصة بعد اختراع تمك األجيزة الخفيفة  الوسيمة السيمة التي تبقي المرء عمى عمم
 الوزن والحجم والتي ظيرت مؤخرا.

/ يستطيع المذياع أن يجذب المستمع ويستحوذ عمى اىتمامو لمتابعة برامجو وذلك ألنو يستخدم 5
عناصر ثالثة تضفي عمى المادة اإلذاعية جاذبية خاصة، وىذه العناصر الثالثة ىي:المؤثرات 

والموسيقى والحوار وىذه العناصر الثالثة تجذب المستمع لمراديو وتوقظ انفعاالتو وتخمق الصوتية، 
 جوا من الصداقة والعالقة اإلنسانية.

/ يؤثر المذياع في أغمب الناس تأثيرا خاصا وىو تأثير التوجيو الشخصي الخاص فينقل إلى 6
خصوصية فيمس أغوار النفس السماء عالما من التفاىم غير المنظور، موفرا لو بذلك خبرة 

البشرية ،كذلك فإن طبيعة المذياع نفسو كأداة ممموكة لمسامع يشعر معو أن الحديث موجو إليو ىو 
ويرجع إحساس السامع بممكيتو وحده لحديث الراديو إلى الوضوح الصوت أيضا، ألن الراديو يقدم 

 1صورة.

  

                                                           
.111،ص4،1515، دار الكتاب المصري، القاهرة،طواالتصال اإلعالم وسائل إلى مدخلعبد العزيز شرف،  
1
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عند اإلنسان والصورة السمعية وىي أول ما  صوتية واضحة ويمثل امتدادا لمقوى السمعية والصوتية
 يربط بين أفراد المجتمع اإلنساني غير القارئ.

/ يتميز اإلعالم اإلذاعي أن خطره أصبح أشد وأثره أعمق في نفوس الماليين، خاصة كمما 7
كانت البيئة قميمة الحظ من الثقافة والتعمم فيو يخاطب األمي والجاىل حتى أصبحنا نرى الراعي 

حقمو وىو يرعى قطيعو، يمتقط ىذا الجياز الصغير المسمى)ترانزستور( ذلك الجياز الذي في 
يحمل لو التعميق السياسي المدروس الموجو واألغنية اليابطة والخبر المكذوب، وتوافرت األجيزة 
في البيوت والمقاىي والمطاعم والبواخر والسيارات والقطارات كل ىذا ألن اإلعالم اإلذاعي ال 

  طمب من المستمع إليو مقدرة ثقافية معينة كما ىو الحال بالنسبة لوسائل اإلعالم األخرى.يت

/ إن المشاركة الجماعية لوسائل االتصال تكون أكثر أىمية في حالة المذياع فقد كشفت جميع 8
لى الدراسات التي أجريت في المجتمعات النامية أنو حينما يندر وجود أجيزة الراديو يمجأ الناس إ

التجمع حول األجيزة القميمة الموجودة ويكون االجتماع عادة في منازل األغنياء نسبيا وفي 
 1المقاىي.

 

  

 

 

 

 

  

                                                           
.114، صسبق ذكره مرجععبد العزيز شرف،  
1
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 أهمية اإلذاعة:-ب

 ىناك اىتمام كبير باإلذاعات لمعديد من األسباب منيا:    

    تمعب دورا كبيرا في حياة قادة الرأي حتى في الريف وبين العمال في مختمف        -1
 المجتمعات المحمية الصغيرة بما ينقمو إلييم من أخبار عن األنشطة المختمفة لمختمف الطوائف.

إكساب الطفل الكثير من القيم والتقاليد المرغوبة وما يصاحبيا من تعديل في السموك وذلك عن -2
 م.طريق تجاوب الطفل مع األحداث والسيما عندما يجب أن يشارك األبطال في قيميم ومثمي

تحقيق السبق الصحفي وتوفير عنصر الحالية في بث األخبار والمعمومات فاإلرسال موجود -3
 عمى مدار يستطيع من خاللو اإلنسان الحصول عمى األخبار في أسرع وقت ممكن.

 إنيا المصدر الرئيسي لألخبار سواء في الدول المتقدمة أو النامية خاصة عند وقوع األحداث.-4

ىامة ألن ما ييم المعمن ىو وصول اإلعالن إلى قطاعات عريضة من  وسيمة إعالنية-5
 الجماىير.

تؤثر اإلذاعة تأثيرا كبيرا في المستمع وبشكل صحيح ألن عالقة األلفة بينيما تفتح عالما -6
خاصا بو وسط الزحام فالمستمع يشعر وكأن الراديو يتحدث إليو فقط فيو وسيمة اتصال ذاتية رغم 

يين في وقت واحد مما يجعل المستمع يثق ويصدق كل ما يقال بالراديو وىذا أنو يخاطب المال
 1بدوره يؤثر في تغير سموك المستمع وتعديل اتجاىاتو.

وما يعكس أىمية الراديو أنو أصبح جزءا ىاما الزما بين أجيزة كل بيت تقريبا ويقبل المستمع -7
أثناء العمل أو -المكتب-عية أو في السيارةإليو في أي مكان سواء في المنزل أو المراكز االجتما

 النادي.

                                                           
.126،ص1،4111هرة،ط،دار الفجر للنشر والتوزيع،القااإلذاعٌة البرامج وإنتاج النوعٌة اإلذاعةرفعت عارف الضبع،  
1
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الكممة المذاعة ليا تأثير خطير فيي تدور حول العالم سبع مرات في الثانية الواحدة مما يجعميا -8
أكثر فاعمية فيي تعد من أقوى الوسائل في التأثير عمى الجماىير وليا قوة إيجابية فيي تتسمل 

 ة وديعة.لممستمع في مل مكان بطريقة ىادئ

لمراديو تأثير ىام عمى المستمع سواء كانت معموماتو عميقة أو ضحمة في موضوع ما فيو -9
  يجعمو يأخذ قدر كبير من المعمومات ويحتفظ بيا أيضا.

أصبح الراديو سالحا من أسمحة الحرب النفسية وأداة رئيسية في العالقات الدولية وخاصة -10 
 عند حدوث األزمات والمشكالت السياسية في العالم.

نظرا لقمة تكاليف إعداد البرامج اإلذاعية استطاعت دول صغيرة أن تعرض عمى العالم ثقافتيا -11
 1وحضارتيا وتبثيا لمدول الكبرى.

       

 

  

                                                           
.121، صسبق ذكره مرجعرفعت عارف الضبع،  
1
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 وظائف اإلذاعة وبرامجيا.المبحث الرابع:

 ف اإلذاعة كوسيمة اتصال جماهيرية:وظائ-أ

 اإلذاعة كوسيمة اتصال جماىيرية ليا وظائف رئيسية أىميا:        

 أوال: االخبار:

الخبر ىو وصف أو تقرير دقيق غير متحيز لمحقائق اليامة حول ما يحدث وما توحي بو     
يستأثر باىتمام األفراد ويتعمق بالمصالح العامة بشرط أن ال يكون خارجا عمى قواعد األحداث مما 

 الذوق وقوانين القذف والسب.

وتقوم اإلذاعة بتقديم األخبار لممجتمع بأسموب مختصر ولكنيا تتكرر عدة مرات سواء كما      
 ىي أو مع بعض اإلضافات وفقا لتطور األحداث خالل اليوم...

ز بالسرعة عن غيرىا من وسائل اإلعالم ذلك أنيا تقوم بإذاعتيا عند حدوثيا قبل أن وتتمي     
تتمكن الصحف من طباعتيا، ولكن ىذه األخبار ال تمبث أن تنسى بسرعة، وىنا ال نستطيع أن 
ننكر فائدة الصحافة المطبوعة والجيد الذي تبذلو في تقويم موادىا لمقراء بحيث تبين األخبار 

وبيذا ال يمكن القول أن الصحافة المذاعة تنافس الصحافة المطبوعة فكل منيما يكمل اليامة... 
اآلخر،ومع ذلك تستطيع اإلذاعة تقديم اآلراء المختمفة، وبذلك تسيم في تكوين الحس النقدي 
والوعي الوطني لدى جماىيرىا بخالف الصحيفة، فالقارئ في العادة ال يشتري سوى صحيفة 

 1ي فإنو ال يقرأ رأيا واحدا.واحدة... وبالتال

  

                                                           
1
 .111 ،ص1،4111، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، طوتطورها نشأتها اإلعالم وسائلمحمد منير حجاب،  
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 ثانيا: التسمية:

من الوظائف األساسية لإلذاعة التسمية، وتقوم اإلذاعة بتسمية مستمعييا والترفيو عنيم عن      
طريق األغاني والمنولوجات والبرامج الترفييية الموسيقية واألغاني الخفيفة، وعن طريق نقل 

المسمسالت والتمثيميات المذاعة التي تصادف إقباال شديدا  المسرحيات الدرامية والغنائية، وتقديم
لدى عامة الشعب...ىذا باإلضافة إلى الروبورتاجات اإلذاعية واالحتفاالت الرسمية والمباريات 

 الرياضية والحفالت الدينية وغيرىا...

عن كما تقدم األحاديث مع المسئولين التي يقوم مندوبو اإلذاعة بإجرائيا معيم... فضال 
المسابقات وبرامج النقد األدبي والمسرحي والموسيقى والرياضي، وأيضا المنوعات واألغاني 

 الخفيفة.

 واإلذاعة في كل ما تقدم من برامج يجب أن تحرص عمى احترام القواعد الخاصة بالفنون اإلذاعية
المستمع وكذلك قواعد الخمق الفني وىي قواعد أساسية وىامة حتى تستطيع االرتفاع بمستوى 

 1الثقافي واألخالقي.

  ثالثا:التعميم ونقل التراث االجتماعي:

إن موارد الراديو الثقافية الضخمة... وقد بدأ يمعب دورا رئيسيا في التعميم باالشتراك مع 
التمفزيون... ونحن نعرف بالتأكيد حالة المدارس اليوم ومشاكميا من حيث نقص األساتذة 

الطالب... ويمكن لمراديو أن يساىم في تعميم المواطنين بعد االنتياء من واإلمكانيات وتزايد عدد 
المدرسة والحصول عمى الشيادة التي تمنحيا...ليس ىذا فقط بل إنو في استطاعتو أيضا أن ييتم 

 2بمختمف أوجو النشاط الميني.

  

                                                           
.115، مكتبة النهضة المصرية،القاهرة،د ط،د ت،صوالصورة الصوتمحمود فهمي،  
1
  

.75،ص1551،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،د ط،الجماهٌرٌة االتصال وسائل فً مقدمةفضيل دليو، 
2
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في عالم ففي كثير من الدول برامج إذاعية متخصصة تتوجو إلى ىذه الفئات أو تمك       
العمل،وتقدم ليم كل جديد في مجاالت عمميم وآخر االكتشافات والمخترعات في ميادين العمم 

 والتكنولوجيا، وآخر النظريات الفمسفية واالتجاىات الفكرية والفنية.

كما تقوم اإلذاعة باالشتراك مع العائمة والمدرسة ووسائل اإلعالم األخرى بدور ىام في عممية     
التنشئة االجتماعية وذلك بنقل أنماط السموك المقبول والقيم الشائعة، مما يساعد الفرد في التطبيع و 

اكتساب ثقافة جماعتو وأساليبيا االجتماعية ويسمك سموكا يأخذ توقعات اآلخرين في اعتباره ومن 
ض الضروري أن نؤكد أن التنشئة االجتماعية عممية مستمرة تمتد من الطفولة حتى الشيخوخة فبع

األساليب عمى سبيل المثال: القواعد األساسية عند تناول الطعام تنتقل إلى الفرد وىو طفل وتحتاج 
 بعض األمور األخرى إلى تعمم مستمر خالل الحياة.

وتقوم وسائل اإلعالم الجماىيرية كجزء من عممية التنشئة االجتماعية المعقدة سواء عمدا      
مختمف فترات حياتو يعي األساليب االجتماعية من وسائل وبدون قصد بذلك ألن الفرد في 

 اإلعالم.

ن كان ذلك في نفس الوقت  وبذلك تساعد اإلذاعة عمى تحقيق التشابو بين أفراد المجتمع الواحد وا 
 1يقضي عمى الثقافات اإلقميمية أو الفرعية التي ال تتاح ليا الفرصة لكي تنمو وتتطور.

 

 

 

 

 
                                                           

.61،صسبق ذكره مرجعفضيل دليو،  
1
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 رابعا: اإلعالن:

وىو عبارة عن أخبار تبثيا اإلذاعة خاصة بالجانب االقتصادي سواء كانت متعمقة باإلعالن     
عن سمع جديدة، أو الترويج لسمعة قائمة أو الدعاية لمؤسسة وتقوم بإذاعتو نظير أجر متفق 

 1عميو.

                                                           
.45،ص1،4111،دار الفكر العربي،القاهرة،ط12 للقرن مستقبلٌة نظرة التعلٌم تكنولوجٌا ضوء فً المدرسٌة اإلذاعةعبد المجيد شكري،  
1
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 البرامج اإلذاعية وما يثار حولها:-ب

 تعريف البرنامج اإلذاعي:-2

 -اإلذاعي مختمف الحصص اإلذاعية التي تتناول مواضيع متنوعة)سياسيةيقصد بالبرنامج     
ثقافية، اقتصادية، اجتماعية، تربوية، ترفييية( سواء في شكل اإللقاء العادي لألخبار أو في أشكال 

 فنية إعالمية خاصة ومؤثرات صوتية مناسبة.

فكار تصاغ في شكل أو قالب وىناك تعريف آخر لمبرنامج اإلذاعي: فما ىو إال فكرة أو مجموعة أ
معين لتحقيق ىدف مطموب وتوصيل رسالة معينة معتمدا عمى الصوت بالنسبة لإلذاعة ويتكون 

 من الكممة المنطوقة، المؤثرات الصوتية، الموسيقى.

أيضا فإن برامج الراديو عبارة عن اتصال يقوم بو فريق عمل محدود العدد ليصل إلى أعداد غير 
عين ويستخدم في ىذا االتصال الرموز المسموعة فقط ويتم التعرف عمى رجع محدودة من المستم

الصدى في االتصال اإلذاعي من خالل األبحاث واإلحصاءات ومعدالت القياس حتى يتمكن 
 لإلذاعيين تخطيط الرسائل المستقبمية.

 عوامل نجاح البرنامج اإلذاعي:-1

فة)البرمجة، اإلعداد، الصياغة، اإللقاء، اإلخراج( يتوقف نجاح البرامج اإلذاعية في مراحميا المختم
 عمى عدة عوامل أىميا:

 البرمجة السياسية:من حيث الترتيب، والتوقيت الساعي، والتنويع.-

  1حسن إلقاء المذيع وتنشيطو لمبرامج بحيوية،وعفوية بعد التحضير الجيد لموضوعو.-

   

                                                           
.121-121ص ص،سبق ذكره مرجعفضيل دليو،  
1
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ج، وموافقا لرغبة المستمع، مع استخدام المؤثرات الدقة في اإلخراج وجعمو مناسبا لطبيعة البرنام-
 الصوتية المثيرة لالىتمام.

  ىذا باإلضافة إلى حسن اإلرسال واالستقبال الخاصين بالجانبين المادي والتقني.-

 أنواع البرامج اإلذاعية:-3

 يمكن تصنيف البرامج اإلذاعية إلى مايمي:

 البرامج اإلذاعية:-أ

اإلخبارية،التحقيقات والمقاءات، وكل البرامج اإلخبارية التي تصحب النشرات من وتضم النشرة      
تعميق وتفسير،وقد يدخل ضمن ىذا اإلطار الخاصة بالمناسبات الوطنية والعالمية، وكذا البرامج 
اإلخبارية التي تيتم بالندوات الصحفية، والمقاءات مع الشخصيات البارزة في المجتمع،وتقديم 

واألحداث والحقائق عن العالم من خالل مراسمين أكفاء، ووكاالت أنباء،كما يدخل  المعمومات
 ضمن ىذا البرنامج المواضيع واألحداث الرياضية في الوطن والعالم المسجمة والمباشرة.

 البرامج الرياضية:-ب

بالغ،نظرا لما تحظى البرامج الرياضية في غالبية محطات اإلذاعة والتمفزيون العالمية باىتمام     
  لمرياضة من أثر عظيم في بناء اإلنسان وتنشئتو، وتتميز الفقرات الرياضية بالحيوية والحركة
ثارة اىتماماتيم، وتقديم الفقرات الرياضية  وىما من أىم عوامل التشويق، وجذب انتباه المشاىدين، وا 

 1يكون في العروض اإلخبارية أو في برامج خاصة بيا.

  

                                                           
.176،ص1553، دار الفكر العربي، القاهرة،د ط،مقارنة تطبٌقٌة نظرٌة دراسة اإلقلٌمٌة اإلذاعاتنوال محمد عمر،  
1
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رياضية موجية إلى شريحة معينة من المجتمع عمى عكس البرامج الثقافية  وىي البرامج-
 واالجتماعية التي تقوم عمى قاعدة االتصال العريضة.

  البرامج الثقافية التربوية:-ج

وتندرج ضمنيا كل البرامج التي تبرز القيم وعقائد الشعوب، وأفكار معينة لتنوير       
مجمة ذات فقرات متنوعة تشمل لقاءات حية، أو ندوات أو الجميور،إما أن تكون عمى شكل 

 معارض...أو كل ما من شأنو أن ينشر الثقافة والتعميم.

وينطمق مفيوم الثقافة عمى كل مصدر عمم ومعرفة يزيد من حصيمة المستفيد ويوسع أفقو    
ل أن وتفكيره قد يرتبط ذلك بتخصصو ولكن غالبا ما يكون خارج نطاق تخصصو ويمكن القو 

 البرامج الثقافية ىي أقرب إلى أن تكون تعميمية غير منيجية.

 البرامج الدينية: -د

وىي برامج روحية ذات طبيعة خاصة لكنيا تتداخل ضمن البرامج والمواد العامة وىي موجية      
يث لمغالبية العظمى من طبقات المجتمع ويشمل ىذا النوع من البرامج: تالوة القرآن الكريم ،األحاد

النبوية الشريفة والصموات،محادثات أو ندوات في مجال الدين والتي تتعمق بجوانب التوجيو والسيرة 
 والتربية...

  البرامج السياسية: -ه

وىي البرامج التي تيتم بالحياة السياسية الوطنية منيا والدولية كمناقشة القرارات الصادرة عن      
جراء مقابالت ولقاءات حول  عطاء وجيات نظر ،وا  التي تيتم  المواضيعالسمطة ،طرح البدائل،وا 

 1القومية. الحكومة والدولة .وأىميا األخبار والتعميق السياسي و المناسبات الوطنية أوب

 

                                                           
.171،صسبق ذكره مرجعنول محمد عمر، 

1
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 صادية:البرامج االجتماعية و االقت-و

وتيتم بالقضايا االجتماعية المختمفة لألفراد ،والتعريف باألوضاع االقتصادية واالجتماعية لمدولة أو 
المجتمعات و المساىمة في دفع عجمة التنمية،وىي بذلك تقدم خدمة اجتماعية مميزة لممجتمع،كما 

 .ومشاكل الشباب و العنوسة مثالتيتم بقضايا الطفولة، وحقوق اإلنسان، 

 البرامج الترفيهية:-ز

في معظم محطات  وتشمل البرامج المتنوعة التي تتميز بالخفة ، والحركة الطميقة و المشتركة
اإلذاعة ، وتصدر منوعات من األغاني و الوجوه الفنية ،األلعاب الجماعية،األلغاز والمسابقات 

جية،وتنشيط فكر المستمع وتثقيفو من جية أخرى، لذلك  ،وىي تيدف إلى التسمية و الترفيو من
 فيي تحاول جذب أكبر فئة من الجميور ليا،كما تشتمل كذلك المسمسالت اإلذاعية.

 البرامج الموجهة: -ح

 *البرامج العسكرية، *ركن المرأة، *األرض الطيبة، الذي يعني باإلرشاد الزراعي...إلخ.

  البرامج اإلرشادية والمتنوعة: -ط

 : أسبوع العناية بالمساجد أو العناية الصحية والتطعيم...إلخ.مثلترتبط بمناسبات معينة 

حيث يتم بث نصائح أو إرشادات تتعمق بأىمية الحدث وتكرر الرسالة عدة مرات خالل فترة البث 
إلتاحة الفرصة أمام عدد كبير من المستفيدين الستقبال الرسالة وقد تستخدم ىذه التقنية في 

 1:السالمة المرورية أو االبتعاد عن التدخين.مثلضوعات غير رسمية مو 

 

 

                                                           
.156، د ت، ص1، دار الفكر العربي، القاهرة، طالتلفزٌونً العمل فنون إلى مدخلمحمد معوض،  
1
  



                                                                                          .  ماهية اإلذاعة ونشأتها                                                       الفصل األول     

 

 

63 

 خالصة:

وفي األخير يمكن القول بأن اإلذاعة ليا دور كبير في التأثير عمى المجتمع وخاصة فئة     
النساء ألنيم أكثر متابعة لبرامجيا،كونيا تتميز بسرعة نقميا لألخبار و بثيا مباشرة،حيث أنيا 

من الظواىر االجتماعية المنتشرة بكثرة والتي تمس المجتمع بأكممو،وسعييا إلى تقديم  تعالج العديد
رشادات ميمة في الحياة اليومية،كما أنو لدييا العديد من الوظائف منيا التثقيف  -نصائح وحمول وا 

 الترفيو، التعميم، اإلعالن،والبرامج المتنوعة التي تبثيا وتساعدىا عمى نجاحيا.
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 تمهيد:

تعتبر اإلذاعة المحمية وسيمة و اتصال نخاطب مجتمعا محميا يكون داخل منطقة جغرافية  
 محدودة، تخدم مجتمعا محدودا ومتناسقا لو مصالحو وارتباطاتو. 

تطرقنا في ىذا الفصل إلى مفيوم اإلذاعة المحمية وأسباب انتشارىا والخصائص التي االجتماعية  
المعروفة ولو تقاليده وعاداتو،فيي تبث أخبار محمية تخص تمك المنطقة وتتيح الفرصة لمستمعييا 

 . بالمشاركة مباشرة من خالل اإلبداء بآرائيم واقتراحاتيم حول مشاكل تمس حياتيم اليومية

باإلضافة إلى تحديد جميورىا المستيدف ومحتوى  تمتاز بيا، واألىداف التي تسعى لتحقيقيا،
 برامجيا المقدمة لممجتمع المحمي.
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 مفيوم اإلذاعة المحمية وأسباب انتشارىا.المبحث األول:

 مفهوم اإلذاعة المحمية:-أ

 المحمية يمكن أن تعرف بطرق متعددة قام "كريستيد وكريستيد" بمفت النظر إلى أن اإلذاعة    
وذلك باالعتماد عمى دورىا في نظام اإلعالم القومي ،فاإلذاعة المحمية قد تعرف تقنيا في ضوء 
البث منخفض القدرة إلى منطقة سكانية متجانسة،وربما تشير إلى مشاركة جميور المجتمع المحمي 

خطيط، وىناك تعريفات أخرى تصف في إنتاج البرامج أكثر من مشاركتيم في السياسة والت
الوظائف، وتؤكد عمى األىداف الجيوية التي تتعيد بيا اإلذاعة المحمية، وعمى سبيل المثال قام 
اإلتحاد العالمي لإلذاعة المحمية بوصف اإلذاعة المحمية بأنيا "تستجيب الحتياجات المجتمع 

ل ديمقراطية االتصال من خالل المحمي الذي تخدمو، كما تسيم في تنميتو، وىي تناضل من أج
وصف آخر  مشاركة المجتمع المحمي الذي تتخذ أشكاال مختمفة وفقا لكل بيئة نوعية" وقدم" ليبرو"

ال يختمف عن التعريف السابق فقال:"أن اإلذاعة المحمية ىي االستخدام النظامي لإلذاعة بيدف 
ن اإلذاعة بالراديو داخل منطقة تنمية الناس داخل منطقة جغرافية محددة بدقة، وىذا يعني أ

 1جغرافية محددة ألية أناس ذوي طموح وخصائص مشكالت متشابية إلى حد كبير".

 

 

 

 

   

 

                                                           
.77،ص1،2004، دار الفكر الجامعٌة،األزارٌطة،طالمجتمع  وقضايا المحلي اإلعالمطارق سٌد أحمد، 

1
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وتعرف أيضا بأنيا اإلذاعة التي تخدم مجتمعا محدودا ومتناسقا من الناحيتين الجغرافية   
والثقافية المتميزة، عمى أن واالجتماعية واالقتصادية... مجتمعا لو خصائص البيئة االقتصادية 

تحده حدود جغرافية حتى تشممو رقعة اإلرسال المحمي، فاإلذاعة المحمية كوسيمة اتصال جماىيري 
مرتبطة أساسا بمجتمع خاص محدد المعالم أو الظروف، وقد يكون ىذا المجتمع مدينة أو 

 1مجموعة قرى أو مدنا صغيرة متقاربة تجمعيا وحدة اقتصادية وثقافية.

متميزة وتكون ىذه اإلذاعة ىي مجاليم الطبيعي لمتعبير عن مصالحيم وتعكس فيميم وتراثيم     
 وأذواقيم وأفكارىم، بل وحتى ليجتيم المحمية، وتمبي احتياجاتيم الخاصة المتميزة.

وىكذا تصبح اإلذاعة المحمية ىي اإلذاعة التي تخاطب مستمعا محددا لو مصالحو وارتباطاتو     
اعية المعروفة ولو تقاليده وعاداتو وتراثو الفكري الخاص، باإلضافة إلى إحساس المستمع االجتم

باالنتماء ليذه اإلذاعة التي تقدم لو األخبار التي تيمو، وتقدم األسماء والشخصيات المعروفة لديو 
ت التي والقريبة منو، وتقدم أيضا ألوان الفنون التي يرتاح ليا أكثر من غيرىا، وتناقش المشكال

 2تمس حياتو اليومية وتوفر لو المشاركة المباشرة وغير المباشرة من خالل برامجيا.

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

.30،ص2،1986الجزائر،ط، المؤسسة الوطنٌة للكتاب، اإلسالم في اإلعالمية المسؤوليةمحمد السٌد محمد،  
1
  

.180، صسبق ذكره مرجعطارق الشاري،  
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 أسباب انتشارها:-ب 

 ىناك عدة أسباب أدت إلى انتشار اإلذاعات المحمية من أىميا:     

 العامل الجغرافي:-1

فحجم وشكل األرض في أية ويعد من أىم العوامل التي تؤثر عمى النظام اإلذاعي في أية دولة    
اإلذاعة المركزية أن  منطقة أو دولة لو تأثير كبير عمى نظاميا اإلذاعي حيث ال تستطيع أحيانا

 تغطي كل أجزاء الدولة، وال يمكنيا أيضا أن تمبي احتياجاتيا.

 عامل المغة: -2

ن تعدد المغات حيث تعتبر المغة أحد أىم العوامل التي تؤثر عمى األنظمة اإلذاعية، إذ إ    
والميجات داخل الدولة الواحدة قد يشكل عائقا أمام اإلذاعة في بعض األحيان، وىذا يؤكد الحاجة 
–إلى إذاعات محمية لمخاطبة التركيبات السكانية المختمفة بمغتيم، كما ىو الحال بالنسبة لسويسرا 

 والفرنسية واإليطالية.حيث يتحدث سكانيا بثالث لغات األلمانية  -عمى سبيل المثال

 التحفيز لممشاركة في عمميات التنمية: -3

تمثل التنمية بكافة أبعادىا أحد الدوافع األساسية إلنشاء اإلذاعات المحمية من أجل تفعيل    
المشاركة في التنمية، حيث إن الدول النامية ال تستطيع أن تحقق أىداف التنمية دون أن تولي 

 1جتمعاتيم المحمية وفي ضوء احتياجات ومكونات تمك المجتمعات.اىتماما بأفرادىا في م

 

 

 

                                                           
.162،ص1،2004، الدار المصرٌة اللبنانٌة، لبنان، طوالمجتمع اإلعالممنى سعٌد الحدٌدي،سلوى إمام علً،  
1
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وفي ىذا الصدد نجد أن ىنالك أسبابا وجيية النتشار اإلذاعات كون اإلذاعة أكثر وسائل    
االتصال الجماىيري انتشارا في العالم، وقد استخدمت الدول النامية ىذه الوسيمة استخداما ىائال 

ي الوسيمة الوحيدة التي يمكن أن يطمق عمييا صفة الجماىيرية وال توجد في العقدين اآلخرين، في
وسيمة اتصال أخرى ليا إمكانية الوصول إلى فئات سكانية في مناطق مترامية بيذه الدرجة من 
عالمية وثقافية وسياسية ويمكنيا التفاىم بالمغات والميجات المحمية  الكفاءة لتحقق أىدافا تعميمية وا 

 بة في معظم األحيان( في الدول النامية.)غير المكتو 

فالراديو المحمي لو أىميتو الخاصة في دول العالم الثالث بسبب قمة وصول الصحف إلى المناطق 
 1الريفية وأيضا بسبب انتشار األمية عمى نطاق واسع.

  

                                                           
.163، صسبق ذكره مرجعمنى سعٌد الحدٌدي،سلوى إمام علً،  
1
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  .وأىدافيا المحمية اإلذاعة خصائص: الثانيالمبحث  

  خصائص اإلذاعة المحمية:-أ   

 تتميز اإلذاعة المحمية عن غيرىا من األنماط اإلذاعية األخرى بمايمي:       

  الجميور المستيدف في اإلذاعات المحمية ىو جميور مجتمع محمي بعينو، محدود من
 حيث العدد مقارنة بجميور اإلذاعات القومية أو اإلذاعات الدولية.

  ومستمد من المجتمع المحمي ذاتو ولخدمتومحتوى المواد التي تقدميا اإلذاعة المحمية نابع 
 بحيث تعكس البرامج المختمفة عادات السكان وتقاليدىم وتراثيم واىتماماتيم.

  تتحدث اإلذاعة المحمية بمغة الجميور المستيدف وتخاطبو بيا، وقد يظير فييا أيضا ليجة
 1سكان المنطقة المستيدفة.

  

                                                           
105،ص1،2011الوطنٌة،دار غٌداء للنشر والتوزٌع، األردن،عمان،ط الوحدة مفهوم ترسيخ في المحلية اإلذاعات دورصالح محمد حمٌد،  
1
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 أهداف اإلذاعة المحمية:-ب

 تصنيف األىداف المحددة ضمن خمس مجاالت:ويمكن      

 أهداف سياسية:-1

وىي الدفاع عن سياسة الدولة، تقريب اإلدارة من المواطن، رفع انشغاالت المواطنين، عكس    
دماجو ضمن الحقل  تطمعات المنطقة، تكريس مقومات الشخصية الوطنية وتجنيد المواطن وا 

 الرمزي لمدولة.

 هدف اقتصادي:-2

 تسميط الضوء عمى المنجزات االقتصادية.وىو    

 أهداف ثقافية:-3

وىي ترقية التراث المحمي،ترقية المواطن ثقافيا،رد االعتبار لمثقافة المحمية وتنشيط وىي تشجيع     
المواىب الشبانية، تفعيل النشاط الرياضي، تحريك المجتمع المحمي وتحفيزه وتوعيتو وتحقيق فضاء 

 مدني والحركة الجمعوية.إعالمي مع المجتمع ال

 الحركة الثقافية واإلبداعية.

 أهداف إعالمية:-4

وىي تحقيق الحق في اإلعالم وحرية التعبير وتقديم خدمة إعالمية عمومية، تجسيد إعالم     
 1جواري، محاربة اإلشاعة والتكفل باالحتياجات الترفييية.

 

 

                                                           
.75ص مرجع سبق ذكره،منى سعٌد الحدٌدي،سلوى إمام علً،  
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 برامجيا.جميور اإلذاعة المحمية ومحتوى المبحث الثالث:

  جمهور اإلذاعة المحمية و طريقة اتصاله:-1

 جمهور اإلذاعة المحمية:-أ  

انتيت كثير من الدراسات والبحوث التي حاولت التعرف عمى جميور اإلذاعة إلى          
 الكشف عن العديد من مواصفات ىذا الجميور عمى النحو التالي:

 شخص متوسط قد يكون أميا وقد يكون عالما.-

 ليس مضطرا لالستماع أو المشاىدة .-

 لو اىتمامات خاصة واىتمامات عامة يشترك بيا مع اآلخرين.-

 جميور خميط من األطفال والنساء والرجال وفي شتى مراحل العمر.-

مستمع يمكنو متابعة المواد والبرامج واالستمتاع بيا إلى جانب قياميم بعمل آخر"قيادة السيارة -
 ."األعمال المنزلية..

 تصاله:ا طريقة-ب

تتصل اإلذاعة المحمية بالمجتمع أو بالجميور المستيدف من خالل البرامج التي تقدميا سواء    
كانت مسجمة أو تبث بثا مباشرا عبر اليواء أو من خالل نشرات اإلخبار والقصص اإلخبارية 

المرئية بين كل وسائل االتصال والتقارير الميمة إن أىم ما يميز اإلذاعة أنيا الوسيمة الوحيدة غير 
    1وىي ليست إال مجموعة من األصوات.

 

 
                                                           

.181،ص1،2007، دار الفكر العربً، القاهرة، طالعصر متغيرات ضوء في المحلي اإلعالمعبد المجٌد شكري،  
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كما أن الصحافة المكتوبة مجموعة من الكممات والمساحات البيضاء أو الفراغات التي تفصل    
 بينيا.

والصوت في اإلذاعة عموما يخمق مسرحا خياليا لممستمع وىو خيال يجتاز ويتجاوز كل ما سبق 
 1و أو يخزنو في مخيمتو من صور ومرئيات.أن رآه أو يعرف

 

 

 

 

 

  

                                                           
.181،ص سبق ذكره مرجععبد المجٌد شكري،  
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 محتوى برامجها:-2

يعكس مضمون البث في اإلذاعة المحمية، حياة الجماعة المحمية بكل أوجييا االجتماعية     
فيما  االقتصادية، السياسية، الثقافية واإلبداعية، وينبغي أن تعكس الجوانب المرتبطة بتسيير المدينة

اليومية لممواطن، واألخص في مجاالت السكن، الشغل، الصحة، النظافة، األمن يتعمق بالحياة 
 السياحة والترفيو.

تحرص اإلذاعة المحمية في إعداد برامجيا عمى مراعاة انشغال التجاوب مع حاجيات كل فئات 
اعية جميور المستمعين في مجاالت اإلعالم،الترفيو واإلثراء الثقافي بحكم الميام الثقافية،االجتم

 والمينية.

تضمن من خالل برامجيا إبراز التراث والمساىمة في إثرائو، بواسطة اإلبداع اإلذاعي الذي تقترحو 
 في برامجيا.

تساىم في ضمان الحق في اإلعالم والتعبير لجميع المكونات الثقافية واالجتماعية والمينية 
 ر والرأي.لممجتمع المحمي،وتضمن التعبير التعددي لمختمف تيارات الفك

 تساىم اإلذاعة المحمية في إبراز المغتين الوطنيتين وترقيتيما، في إطار احترام الدستور.

تساىم في الحفاظ عمى خصوصيات المجتمع المحمي في مجال التعبير بمختمف مكونات المغة 
 1األمازيغية.

 

  

  

                                                           
.27،ص2014،الجزائر، د ط،والمسار النشأة الجزائرية اإلذاعةمحمد شلوش،   
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 .                                                أىميتيا:الرابع المبحث 

تشير أغمب الدراسات اإلعالمية بأن:اإلذاعة المحمية تمعب دورا بارزا في عممية التنمية المحمية 
من خالل مختمف البرامج كما تمعب دورا ىاما في نشر التوعية االجتماعية كمحو األمية وتعميم 

نتائج تمك الدراسات اإلعالمية بأنو البد عمى القائمين عمى البنات والصحة العامة... وأوصت 
اإلذاعات المحمية أن ييتموا برغبات واىتمامات المتمقي ألنو ىو اليدف األساسي لمعممية 
اإلعالمية والتواصمية، وذلك بإتاحة فرص التواصل والحوار والمشاركة ضمن البرامج اإلذاعية إذ 

كة المتمقي في إثراء المضامين اإلعالمية، من ىنا تظير ال يمكن تجاىل أىمية تفعيل مشار 
ضيع والبرامج اإلذاعية التي تعطي فرصة لمجميور لممشاركة والتعبير الحاجة  من زيادة حجم الموا
:البرامج الحوارية والبرامج المباشرة واإلعالم المحمي وفقا لتعريف مثالعن وجية نظره ومن ذلك 

مكان ما أو إنو خاص بيذا المكان أو بإحدى شخصياتو فيقال عنو "ايف دوالىاي" بأنو حدث في 
أنو إعالم محمي ويدرك ثقافيا ونفسيا أنو كذلك ويقال عنو أنو محمي ألنو يستقبل محميا وتترتب 

 عنو نتائج محمية كما أنو ال ييم سوى سكان ىذا المكان.

قات األفراد بعضيم ببعض إن وظيفة وسائل االتصال المحمي تعدت البعد االتصالي لتشمل عال
وركزت عمى نوعية العالقات اإلنسانية وعمى التبادل الذي يحدث في مسار االتصال وفي تجسيده 
وأصبحت وسائل االتصال تتعدى الطابع الجغرافي البحث ويتجاوز طبيعة المحتوى الذي يتطمب 

جية ويسعى  أن يكون محميا ليمس ىذه الخصوصية التي رغم وضوحيا يصعب المسك بيا من
 1من جية ثانية لمطعن في بعض مؤسسات االتصال.

 

 

 

                                                           
.89،ص 1،2007، دار العربً للنشر والتوزٌع، القاهرة، طالعصر متغيرات ضوء في الراديو فنونعبد المجٌد شكري،  
1
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 القائمة من خالل اقتراح أشكال ومؤسسات اتصال مكممة أو بديمة أو مغايرة.

تمعب اإلذاعة المسموعة دورا كبيرا ومؤثرا في عمميات االتصال باعتبارىا وسيمة سيمة    
الراديو فضال عن إمكانية تنقميا مع االستخدام وسيمة االقتناء نتيجة رخص أسعار أجيزة 

 األشخاص والجماعات في أي مكان.

وتعد من أكثر أشكال اإلذاعات قربا من الجميور بمفيومو التقميدي ومن ثم فيي مرشحة     
لمتفاعل االجتماعي من ناحية ومن ناحية ثانية إذا ما توفرت ليا التكنولوجيا تستطيع أن تكون 

نوع اإلذاعات المحمية من حيث الممكية والبنية والبرامج وطبيعة الجميور تفاعمية عن جدارة ورغم ت
المستيدف، فإن عنصر)المحمي( يبقى أساسيا في تشغيل اإلذاعة وفي عالقتيا بجميورىا وفي 

 إعداد برامجيا.

كما أن ميمة اإلذاعة المحمية تتركز في تقديم خدمات عديدة لممجتمع المحمي وتحقيق رغبة    
ي المشاركة والتعبير عن أنفسيم عن طريق ممارستيم لما يمكن أن نطمق عميو) حق الناس ف

االتصال ( حق كل مواطن في التعبير عن نفسو، حق كل مواطن في نصيب عادل من إعالم 
بمده، حق كل مواطن في أن يعمم، وحقو في أن يثقف وحقو في أن يرفو عنو وأن تؤدي لو 

ن طريقيا أن تصبح حياتو أفضل وأيسر باإلضافة إلى البرامج الخدمات اإلعالمية التي يمكن ع
 1الخاصة بحل مشاكل الجماىير.

                                                           
1
 .90،صسبق ذكره مرجععبد المجٌد شكري،  
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 خالصة: 

تمعب اإلذاعة المحمية دور أساسي في تنمية المجتمع المحمي،والذي يكمن في كونيا أداة     
منطقة تواصل مع عامة الناس داخل المجتمعات من خالل البرامج المتنوعة التي تبثيا وتخص 

معينة فالجميور المستيدف ىو جميور مجتمع محمي بعينو محدود من حيث العدد مقارنة بجميور 
 اإلذاعات القومية.

كما أن ميمتيا ترتكز في تقديم خدماتيا وتحقيق رغبة الناس في المشاركة والتعبير عن     
 أنفسيم.
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 تمهيد:

ظمت ظاىرة عزوف الشباب عن الزواج من القضايا الممحة التي باتت تقمق المجتمع وتيدد 
دور الذي تمعبو الكيانو،فتضمن ىذا الفصل أىم أسباب العنوسة واآلثار السمبية التي تنجم عنيا،و 

تسميط الضوء عمى مثل ىذه الظواىر من خالل برامجيا المختمفة التي تبثيا وسعييا  اإلذاعة في
 إليجاد الحمول لمحد أو التقميل منيا.
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  مفيوم العنوسة وأىم أسبابيا.المبحث األول:-1

 :مفهوم العنوسة

ويعشن (عاما 24زوجن ممن تجاوزت أعمارىن سن )يطمق لفظ عانس عمى النساء المواتي لم يت
     لوحدىن من الناحية الجسدية والنفسية واالجتماعية.

فيي المرحمة التي تتخطى بيا المرأة سن الزواج المتعارف عميو في المجتمع،وتقل احتماالت قدرة 
 المرأة عمى اإلنجاب وبداية التغيرات اليرمونية  والنفسية والعصبية لممرأة.

طمق عمى الرجل، والعانس ىي البنت البالغة أطمق لفظ أو مصطمح" العنوسة "عمى المرأة كما أ
 التي تخطت سن الزواج المتعارف عميو في كل بمد، أو ىو الرجل الذي لم يتزوج.

 العنوسة ىي مؤشر تنذر بالخطر عمى مستقبل األسرة العربية لذا فإن بطالة الشباب وأزمة السكن  
 1حادة تعوق إقبال الشباب عمى الزواج في سن مبكرة. 

مصطمح العنوسة ىو أحد المصطمحات المستحدثة التي دخمت عمى المجتمع، مشيرا إلى عدم 
الشرعية، ألن الدين اإلسالمي وجود سن معينة لمفتاة تصمح فييا لمزواج، أو ال تصمح من الناحية 

ضع سنا معينة لمزواج،حيث تزوج الرسول صمى اهلل عميو وسمم من امرأة تكبره بخمسة عشر لم ي
نما ما أخبره عنو الرسول صمى اهلل عميو عاما  مؤكدا بأن السن ليست المعيار األساسي لمزواج، وا 

وسمم في قولو:" تنكح المرأة ألربع، لماليا، ولحسبيا،وجماليا، ولدينيا، فاظفر بذات الدين تربت 
 2يداك".

  

                                                           
.86،ص 3122اإلسكندرٌة، د ط، ، المكتب الجامعً الحدٌث،المعاصرة األسرية والمشكالت األسرة بناءعبد الخالق محمد عفٌفً،  
1
  

.:1،ص2،3118، دار الرشٌد للطبع والنشر والتوزٌع،الجزائر، طوأسرار مخاطر العنوسةبثٌنة العراقً،  
2
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نسانياوكممة "عانس"، من المفردات غير المستحبة وتحمل معاني غير مقبولة نفسيا و      .ا 

   وحين يطمق عمى الفتاة فإنيا تحكم عمييا بالعزلة االجتماعية وتقيم سدودا في العالقات بين     
 المجتمع وبينيا، وترسم ليا صورة في أذىان الناس والمجتمع غير إنسانية عمى اإلطالق.   

 نفسية واجتماعيةومعظم الفتيات يرفضن لفظ"عانس" لما لو من ظالل كئيبة، ومعان ثقيمة     

 وبعضين يرين أن ىذه التسمية جورا عمى حرية الفتاة في أن تتزوج، أو تعيش بال زوج.   

والعنوسة باتت ظاىرة ينبغي عدم التغافل عنيا، بل مشكمة اجتماعية يجب االىتمام بيا  
 ومعالجتيا،واستنفار الجميع من أجل حميا،أو التخفيف منيا عمى األقل.

الزواج عند الشباب و فتيات المجتمع، ومفيوميا يتغير من زمن إلى زمن،ومن والعنوسة تأخر 
مكان إلى مكان،فمثال كان المجتمع قبل وقت قصير يعتبر أن قطار الزواج فات الفتاة حين تبمغ 

 1العشرين سنة، وأما اآلن فتبمغ الفتاة أكثر من ثالثين عاما،وال تعتبر من العوانس.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.21، صسبق ذكره مرجعبثٌنة العراقً، 
1
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 تأخر سن الزواج)العنوسة(: باأهم أسب-2

توجد أسباب عديدة أدت إلى ظيور مشكمة تأخر سن الزواج ومن أىميا نجد أن مشكمة العنوسة 
 ىي نتاج تفاعل العوامل االجتماعية والسياسية والثقافية واالقتصادية وىي:

 أوال:العامل االقتصادي أو المادي:

 ب:ارتفاع معدالت البطالة بين فئات العامة لمشبا -

إن ارتفاع معدالت البطالة وانحسار الوظائف وفرص العمل أمام الشباب حالت دون حصول 
 الشاب عمى فرص عمل تدر عميو دخال ثابتا يمكنو من تحمل أعباء الزواج.

 أزمة السكن:-

وىكذا يمتنع عن الزواج مادام  فإذا وجد الشاب عمال فإنو يتعذر العثور عمى مسكن ليتزوج فيو،
 ماديا.غير قادر 

 حب الشباب لمسفر و االنطالق واعتزازه بالحرية وعدم استعداده لتحمل مسؤولية الزواج.-

الزواج العرفي سبب لمعنوسة ونتيجة ليا،فالشباب يمجئون إليو لقمة التزاماتو المادية عن الزواج -
 الشرعي،فتتأثر فرص الفتيات في الزواج في الوقت نفسو.

ظاىر المصاحبة لمزواج نفسو، فالفتاة تريد حفل عرس ميف الزواج والغالء المعيشة وارتفاع تكال-
يحكي عنو الناس، وفستانا وجيازا يتكمف الكثير،بغض النظر عن ظروف األسرة نفسيا، فكل ما 

 1ييميا ىو أن تستمتع بحياتيا.

 

                                                           
2

والمواثٌق     الجنسٌة الفوضى مواجهة فً بكرالم الشرعً الزواجبموضوع:،والقانون للشريعة الخامس اإلسالمي المؤتمر إٌمان عبد الرحمان المشموم،-

.24،ص3126ماي  42-41الدولٌة، جامعة طرابلس،  
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المجتمعات ارتفاع الميور و المغاالت فييا ىو أحد أىم القواسم المشتركة الرتفاع العنوسة في -
العربية، فضال عن التشدد في تحديد مواصفات عش الزوجية واألثاث والتي تفوق قدرة ودخول 
أغمب الشباب فنجد أن معظم أىالي الفتيات مقتنعون أن جميع األجيزة واألشياء التي كانت تعد 
سابقا من الكماليات أصبحت اليوم أساسيات وضرورة من ضروريات الزواج التي ال يمكن 

ن كان أغمب الناس غير قادرين عمى توفيرىا.ا  الستغناء عنيا  حتى وا 

كل ىذه المطالب دفعت الشباب إلى االبتعاد عن الزواج واليروب عن ىذه التجربة المكمفة،نستنتج 
من ىذا أن الوضع االقتصادي لو عالقة في منع التزاوج بين كل فئة أو بين فئة وأخرى،حيث أن 

سرة غنية بال شك أنيا ال تستطيع أن تعيش مع الرجل الفقير،كان من أثر المرأة التي تعيش في أ
التغيرات البنائية التي طرأت عمى المجتمع وما صاحبيا من ارتفاع ىائل في األسعار أن أصبح 
الزواج نوع من الرفاىية التي ال يستطيع كثير من الشباب التمتع بيا خاصة إذا حاول تحقيق ىذه 

 يم االختيار التقميدية.الرفاىية في ضوء ق

وعمى الرغم من أن الزواج يعد من أىم الحقوق اإلنسانية إال أن الظروف االقتصادية المعاصرة 
تقف حائال دون حصول الشباب عمى ىذا الحق بنفس السيولة التي كانت تتوفر لمشباب في 

 1الفترات السابقة.

  

                                                           
.25صمرجع سبق ذكره،إٌمان عبد الرحمان المشموم،

1
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 أزمات وتغيرات اجتماعية: عدم تفهم األسر لمتحوالت االقتصادية وما صاحبها من-

فيي ال تزال تطمب ممن يتقدم لمزواج من بناتيا بمطالب ينوء بيا ويعجز عن تمبيتيا والغريب في 
األمر أن ىذه األسر كان لدييا أبناء ذكور فإنيا تنعى  عمى غيرىا من األسر مبالغتيا في 

ة األمور في واقعنا المعاصر المطالب وىذه ازدواجية غير مرضية آن األوان لمتخمص منيا،ومواجي
 بما يجعميا تساير الظروف االجتماعية واالقتصادية السائدة.

وقد أدى إلى تفاقم العامل االقتصادي ىذا العامل الثقافي تمثل في انتشار ثقافة التفاخر 
واالستيالك واستحباب رغد العيش وبحيوية الحياة بصورة فجائية متسرعة،حيث لم يعد الشاب في 

ة العميا بل الوسطى أيضا يقبل الزواج إال إذا ارتفع دخمو وامتمك سيارة وتوفرت لو شقة كبيرة الطبق
 مجيزة بجميع وسائل الرفاىية بما في ذلك الحمامات الفاخرة...

والبد من إقامة حفالت الخطبة والزفاف بمبالغة تعدت حدود المعقول،كل ىذا تمثال بنماذج تعمن 
روءة والمسموعة والمرئية،وتشبيا أيضا باألقارب واألصدقاء مما أدى إلى عنيا وسائل اإلعالم المق

نما  حدة المنافسة، وربما يندىش القارئ لو عمم أن ىذا األمر ال يحدث فقط في الدول الغنية وا 
يحدث في الدول الفقيرة أيضا واألغرب أنو يحدث في الريف والمناطق الشعبية الحضرية عمى 

 1السواء.

  

                                                           
.349،ص5::2،2، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب، القاهرة، طالقيم وأزمة المعاصر المصري الشعبنادٌة رضوان،  
1
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 امل االجتماعي:ثانيا:الع

 عزوف الشباب عن الزواج ممن ىن أكبر أو عمما أو أقوى شخصية.-

التقاليد واألعراف االجتماعية السمبية أساس تأخر سن الزواج وارتفاع نسبة العنوسة،إن التقاليد -
 االجتماعية السمبية الزالت تفرض عمى األسرة وخصوصا داخل المجتمع.

 عدد الرجال بالنسبة إلى نسبة النساء.زواج األجانب وانخفاض نسبة -

وتتعمق تمك العوامل بتصورات أسرة الشاب والفتاة عن شريك الحياة المستقبمي، فقد تضع بعض -
األسر شروطا قاسية عل شريك أو شريكة الحياة المستقبمية، وتتمثل تمك الشروط باإلصرار عمى 

مستوى مادي وتعميمي ومركز اجتماعي مواصفات معينة في الزوج أو الزوجة كأن يتمتع الزوج ب
 معين.

ىكذا وتقف ظروف اجتماعية أيضا وراء انتشار ظاىرة الزواج المتأخر عمى رأسيا التحول عن  -
نظام األسر الممتدة إلى نظام األسرة النووية المستقمة عن األولى،أو بمعنى آخر استقالل أسرة 

بأكمميا عن األسرة الممتدة ووضعت عمى التنشئة عن أسرة النشوء حيث رفعت أعباء الزواج 
أكتاف الزوجين في أسرتيا النووية فزال التكافل االجتماعي القرابي الذي كان ييسر من الزواج 

 1ويدعو إليو.

  

                                                           
.495،ص2،3114، مركز عبادة للدراسات والنشر، صنعاء،طالزواج تكاليفعزٌز أحمد الحسنً،  
1
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 ثالثا: العامل الثقافي:

 *خروج الفتاة لمتعميم الجامعي:

مترددة في االختيار،مما  واحتكاكيا بالشباب ورؤيتيا ألنماط مختمفة منيم، األمر الذي يجعميا  
أدى إلى عدم اإلقدام عمى الزواج بشكل جدي ، مما يؤدي إلى ضياع الوقت وتجاوز الفتاة سن 

 الزواج.

واسترساال في الحديث عن النظام التعميمي نجد أن نظمنا التعميمية خمت من التوعية الزوجية    
الحياة الزوجية والتأقمم معيا ومواجية  حتى أننا أصبنا بداء األمية الزوجية، مما أثر عمى صعوبة

فال تتعمم الفتاة كيف تكون زوجة وأما وربة منزل،كما اليتعمم الفتى تحمل المسؤولية  مشاكميا
 وربوية األسرة ومفيوم الرجولة وضرورة السعي لمرزق الحالل وقوامة األسرة.

أن بعض الفتيات المتعممات قد فقد ترفض الفتاة الزواج نتيجة لرغبتيا في إكمال تعميميا كما   
يرفضن االرتباط بمن ىو أقل منين تعميما وثقافة وقد يكون البديل لذلك غير موجود في البيئة التي 

 تتواجد فييا الفتاة، مما يوقعيا في العنوسة.

 *محاكاة الغرب:

البسين ومجاراة وتأثر العديد من الفتاة بالقيم الغربية الوافدة، مثل: عدم التزامين باالحتشام في م
وانتشار ظاىرة   ي األماكن العامة والعمل واألسواقالغرب في سموكين واالختالط بين الجنسين ف

ما يسمي بالصداقة بين الجنسين،والسموك الفاحش المنتشر بين اإلناث سببا آخر من أسباب تفشي 
لك أن المجتمع يحترم بيا،وذ ظاىرة العنوسة،ألنو غالبا ما ينفر الكثير من الشباب من االقتران

 1الفتاة المحترمة.
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   خروج المرأة لمعمل:

نجد أن التحول في ظاىرة تقسيم العمل بين الرجل والمرأة حيث دخمت المرأة سوق العمل،وأصبح   
استقالليا الميني يساعدىا عمى حياة العنوسة ويجعميا تتردد وتحسب ألف حساب قبل أن توافق 

باإلضافة إلى أن عمالة المرأة نفسيا تقف حجر عثرة أمام بعض عمى من يتقدم لخطبتيا،ىذا 
الشباب الذين ال يقبمون أن يقيموا حياة أسرية مع زوجة عاممة،كما أن عمالة المرأة أحيانا تقتضي 
عدم زواج المرأة، إذ أنو ليس كل العامالت مضيفات الطيران ولكن أصحاب األعمال والتجار 

مرأة المتزوجة ال تنتج بنفس قدر الفتاة غير المتزوجة مما يشجع والصناع يعممون مقدما أن ال
 1. الفتيات العامالت عمى االستمرار في عنوستين حتى يتحفظن بأعمالين.

 *الفتاة الطموحة عمميا:

والتي ترفض الزواج حتى تحصل عمى الماجيستر والدكتوراه، وعندما تحصل عمييما تتغير 
 مسمسل الرفض حتى يفوتيا قطار الزواج.شروطيا في زوج المستقبل ويبدأ 

 رابعا:العامل النفسي:

 *رواسب نفسية لدى الفتاة وتصورات خاطئة عن الزواج:

وما قد ينتيي إليو من فشل أو طالق أو سوء معاممة،في ظل ارتفاع معدالت الطالق في 
 المجتمع.

 *المثالية:

ثال يخمق في حيالو،يرسم امرأة مثالية فيناك عوامل نفسية عند بعض الفتيان فيو يضع أمام عينو م
يريدىا زوجة لو،موصوفة بكل جمال وكمال، وىذا ال يوجد في واقع الحياة، ففي الحياة قمما نجد 

                                                           
6:،ص3121(،دار الجامعة الجدٌدة للنشر،اإلسكندرٌة،بط،األسري والعنف الزواجي التوافق تحليل)األسري االجتماع علممحمد نبٌل جامع، 
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فييا الكمال المطمق،فامرأة عندىا الجمال وأخرى عندىا المال والنسب،أما أن يوجد فييا كل 
 شيء،فقمما يجتمع فييا ىذا.

ى اهلل عميو وسمم "فقال:" تنكح المرأة ألربع: لماليا، و ولذلك أوصانا النبي " صم
ه البخاري والمسمم، وأبو داود والنسائي النسبياولجماليا،ولدينيا،فاظفر بذات الدين تربت يداك" رو 

وابن ماجة، وقولو:" تربت يداك" معناه :الحث والتحريض، وقيل: ىو دعاء لو بكثرة المال، أي 
 .ت إلى المال، أكثر اهلل مالكاظفر بذات الدين، وال تمتف

كما قال الرسول صمى اهلل عميو وسمم : "الدنيا كميا متاع، وخير متاعيا المرأة الصالحة" رواه   
أحمد ومسمم والنسائي عن ابن عمر،كما في الصحيح الجامع الصغير  "صاحبة الدين ىي التي 

 في عرضك وولدك ومالك وتطيعك إذا أمرت، وتحفظك إذا غبت،وتخاف اهلل تسرك إذا نظرت
( وكثير من الذين يحمقون وراء 23فالصالحات فاتنات حافظات لمغيب بما حفظ اهلل...")النساء 

 1 ىذه األحالم والمثاليات، قمما يحققون ما ينشدون.
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 *االبتعاد عن تعاليم الدين اإلسالمي:

ابنتيم من الكفاءة دينا وخمقا وأىميتو في حيث أن أىل الفتاة ال ينظرون إلى الفتى المتقدم لخطبة  
تمبية احتياجاتيم بل من كونو قادرا عمى دفع تكاليف الزواج بموجب التكاليف المتعارف عمييا في 

 القرية أو المدينة وأن يكون من نفس الفئة االجتماعية التي تنتمي إلييا البنت أو المساوية ليا.

ى الفتى المتقدم لخطبتيا طبقا لما جاء في السنن النبوية ونستنتج من ذلك أن الفتاة ال ينظر إل 
فعن أبي ىريرة رضي اهلل قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم " إذا أتاكم من ترضون دينو وخمقو 

 فزوجوه".

ونستخمص من ذلك تأخر سن الزواج يرجع لضعف الوازع الديني بين الناس مما أدى إلى ضعف 
حيث اتجو الناس نحو األطماع والتباىي وتناسوا الدين وأوامره، وىنا  أخالقيم وترابطيم وتراجعيم

يأتي دور الدين قال تعالى:" ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينيون عن 
 1المنكر".
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وقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم" من رأى منكم منكرا فميغيره بيده فإن لم يستطع فبمسانو فإن 
 م يستطع فبقمبو وذلك أضعف اإليمان".ل

  *األسباب السياسية:

إن األسباب السياسية ىي عامل آخر وراء تأخر سن الزواج،فالدولة بمؤسساتيا لم تشعر     
بخطورة المشكمة ومدى تأثيرىا السمبي عمى المجتمع، فالجيود التي تحاول الدولة القيام بيا سواء 

ة لمشباب أو تسيير المشروعات الصغيرة ليم أو توفير شقة من محاولة توفير فرص عمل حقيقي
لمشباب المقبل عمى الزواج بأسعار مناسبة أو بإقامة مشاريع تخدم الشباب كميا جيود متأخرة بعد 

 1وقوع الكارثة، ثم أنيا ال تصل إال إلى نسبة ضئيمة جدا من الشباب.
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 .لمعنوسة ونظرتو اإلسالم المبحث الثاني:

 ونظرته لمعنوسة:اإلسالم 

لم تتطرق األديان السماوية إلى العنوسة بشكل مباشر، ولكنيا جميعا حثت عمى الزواج وعمى 
نجاب الولد، وتعمير األرض.  تشكيل األسرة، وا 

ولقد وضعت الشريعة اإلسالمية حدودا شرعية متمثمة في الزواج بأحكامو وقواعده التي تضبط 
ن تعدي ىذه الحدود مائال إلى  اإلفراط أو التفريط كم صدق أعمال اإلنسان، ثم حذرت اإلنسان م

 1(.10قول الحق: " ومن يتعد حدود اهلل فقد ظمم نفسو".. )الطالق:

لقد حث اهلل جل شأنو عمى الزواج، لما لو من مقاصد سامية لإلنسان والمجتمع والحياة 
الشباب إليو،ولما كان بأممياوشجع المصطفى عميو أفضل الصالة والتسميم عمى الزواج ودعا 

الزواج ىو سنة اهلل في األرض، فإن العزوف عنو ىو تعطيل ليذه السنة الكونية، وىو مخالفة 
ألحكام الدين اإلسالمي، وتعاليم المصطفى عميو الصالة والسالم وصدق قولو تعالى:" ومن آياتو 

إن في ذلك آليات لقوم أن خمق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلييا وجعل بينكم مودة ورحمة 
 .2(10يتفكرون"...)الروم: 

وقد وعد اهلل المتزوج بالغنى والمعونة والرزق إذا اتقى اهلل وأطاعو واعتمد عميو في كل أموره 
وصدق قول العزيز:" ومن يتق اهلل يجعل لو مخرجا ويرزقو من حيث ال يحتسب ومن يتوكل عمى 

 3(.2-1اهلل لكل شيء قدرا"...)الطالق:اهلل فيو حسبو إن اهلل بالغ أمره قد جعل 
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تباع سنن  المرسمين الذين أمرنا بإتباعيم إن الزواج امتثال ألمر اهلل ورسولو صمى اهلل عميو وسمم وا 
فتنة وفيو تكثير قتداء بيم، فيو تحصين لمفرج،وحماية لمعرض، وغض البصر ، والبعد عن الواإل

وبالكثرة تقوى األمة، وتتحقق المباىاة لمنبي عميو الصالة والسالم بأمتو يوم القيامة  لألمة اإلسالمية
 إذا التزمت بحدود اهلل.

وبالزواج تقوى روابط المحبة والصالت بين األفراد والعائالت والمجتمع بأسره، وبو سالمة من 
العظيم كما قال صمى اهلل  االنحالل الخمقي واألمراض النفسية والبدنية، ويحصل بو األجر والثواب

 عميو وسمم:"إنك لن تنفق نفقة تبتغي بيا وجو اهلل إال أجرت عمييا حتى في في امرأتك ".

العزوف عن الزواج لو أضرار خطيرة عمى الفرد و المجتمع، فالنظر المحرم ىو سيم مسموم من و 
 سيام إبميس ،وىو بريد الزنا،وما ينتج عنو من نشر الرذيمة .

ليا أضرارىا ومخاطرىا عمى الجنسين، بما في ذلك من تجيم الحياة وطول التفكير مع العنوسة 
األرق الطويل، وفساد التصور، وضياع زىرة الشباب، ويمثل ذلك لمفتيات أضل مشكمة لما جبمت 

 عميو من الحياء والخوف.

يا وتحصنو،يرفع وأغمى ما تتمناه الفتاة في الحياة الدنيا زوجا أمينا كريما،يحنو عمييا ويحصن
 مقاميا عن العزوبية والعزلة، وعن الوحدة والخمول والقمة والضياع.

فعمر الفتاة كعمر الزىرة الوردية إذا حرمت الزواج المبكر ذبمت، وتحرم من حقيا في الحياة 
 1الزوجية،ومن عضويتيا في المجتمع الصالح كزوجة صالحة وأم مربية.
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تحيط بالفرد والمجتمع من انتشار العزوبية والعنوسة والعزوف عن وتتعدد المخاطر واألىوال التي 
الزواج الذي شرعو اهلل، وأكرم بو عباده، فالعنوسة إذا انتشرت في أمة من األمم فيعني ذلك أن 
أكثر شبابيا وشاباتيا اتجيوا إلى حياة المجون والخالعة، وأجواء الفساد واالنحالل، ألن النفس 

ن ليا من تقوى اهلل رادع، ومن مراقبتو سبحانو زاجر انخرطت في الممذات اإلنسانية إذا لم يك
والشيوات،وانتشرت األمراض الصحية والجسمية، واألمراض الخمقية من اليوس الجنسي، وضعف 
االنتباه، وقمة االىتمام، وضعف في الذاكرة،وقمق في النفس،واالندفاع نحو الجريمة والمخدرات 

 في مظاىر الفساد واإلباحية.والمسكرات، واالنغماس 

والعنوسة تؤدي إلى الفسوق وتطبيق الرجم، باإلضافة إلى الخطر االقتصادي بانييار 
العازب،وضعف قوتو،ويصبح غير قادر عمى اإلنتاج وتحمل مسئولية أي عمل من األعمال ميما 

 كان بسيطا.

بو مرة أن العزاب ىم ومن ىنا كان قول الرسول صمى اهلل عميو وسمم واضحا حين بين ألصحا
 شرار الخمق،وأن الذين يموتون وىم عزاب ىم أراذل الموتى.

  1فقد روي عنو صمى اهلل عميو وسمم أنو قال:"شراركم عزابكم، وأراذل موتاكم عزابكم".
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 أثر التأخر في سن الزواج.المبحث الثالث:

 أثر التأخر في سن الزواج:-1

 عدة من أىميا: لتأخر سن الزواج آثار اجتماعية

 قمة النسل:-

لمنسل أىمية بالغة بالنسبة لألفراد عمى وجو الخصوص،وبالنسبة لممجتمع عمى وجو العموم فضال 
عن كونو أسمى أىداف الزواج، ولما كان لمنسل ىذه األىمية البالغة في الحياة البشرية،وكان 

ة والتأخير فيو سيكون سببا في الحصول عميو مرتينا بالزواج،عد الزواج مطمبا أساسيا في الحيا
تأخر الحصول عمى النسل وانعدامو،وذلك يتعارض ومطالب الشريعة اإلسالمية التي من أىم 

 مقاصدىا الحفاظ عمى النسل.

 ظهور عادات دخيمة عمى المجتمع:-

 ر واستحداث سموكيات وافدة وغريبةيكمن القصد في ظيور العادات الدخيمة عمى المجتمع، بظيو 
 وعادات سيئة ليا عواقب وخيمة منيا:

قامة  إكثار الفتيات من استخدام الياتف في المعاكسات العشوائية وتطورىا إلى مغازالت دائمة وا 
عالقات غير شرعية، تكون الفتاة الطرف الخاسر منيا، فيرمييا الشاب بعد أن ينال منيا، ليبحث 

 عن ضحية جديدة أخرى.

عامة والمفتوحة، و استسيال الحديث مع أي شاب تجده أو بائع بمحل الخروج لألسواق واألماكن ال
 1األسواق، والتحدث معيم ومضاحكتيم لعميا تظفر بأحدىم فيتزوجيا.

 

                                                           
.27، صسبق ذكره مرجعإٌمان عبد الرحمان المشموم،  
1
  



.ماهية العنوسة وأهم أسبابها                              ثالثفصل الال  

 

 

97 

انحراف بعض األخالقيات كالوصول إلرسال الفتيات برسائل عبر البريد االلكتروني لبعض الشباب 
فاتيا وجماليا وىيئتيا وما تحب وما تكره من مراسالت غرامية، فتذكر فييا صفاتيا وميوليا ومواص

وطباعيا فضال عن بيان عمرىا، ومستواىا التعميمي ووظيفتيا، وبمدىا،وقد تصل بيا الصفات،
الجرأة لكتابة اسميا ورقميا، أو أرقام التواصل معيا لمن يجد في نفسو من الشباب الرغبة في 

 التواصل معيا.

 ضعف الروابط االجتماعية:-

لروابط االجتماعية وتراخيصيا، وضعف التعاون االجتماعي،والتساند والتآزر المجتمعي تذبذب ا
يعد من أخطر مخرجات التأخر في سن الزواج، وأن الزواج من أىم أسباب تحقق ىذه الروابط 

 وتقويتيا، وتأخره يأخر وجود ىذه الروابط أو يعدميا.

 ظهور الفواحش وانتشارها:-

 عميو وسمم الشباب بالزواج وقال:" يا معشر الشباب من استطاع منكم عندما أمر النبي صمى اهلل
الباءة فميتزوج، فإنو أغض لمبصر،أحصن لمفرج، ومن لم يستطع فعميو بالصوم، فإنو لو وجاء " 
إنما كان أمره لفوائد وأسباب ذكرىا بنص الحديث:" أغض لمبصر وأحصن لمفرج" مما يشير إلى 

واج،لما قد يترتب عمى ذلك من الوقوع في المعاصي والشيوات خطورة مكوث الشخص بدون ز 
اآلثمة، وبالزواج يقضي الشخص وطره بالحالل مع زوجتو  وبدون الزواج يضطر الشخص لمراقبة 
نفسو، إذ الحفاظ عمى العفة ليس باألمر السيل اليين عمى العكس بل ىم محتاج لمزيد صبر 

 1الجنسين في الفواحش والمحرمات المختمفة . ومعالجة، فالتأخر في سن الزواج قد يوقع
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 آثار العنوسة السمبية عمى الفتاة واألسرة والمجتمع:-2

لقد أفرزت ىذه المشكمة العديد من اآلثار التي تيدد المجتمع اإلسالمي وتؤثر في تماسكو وتظير 
 خطورة العنوسة عمى عدة مستويات:

 :آثار العنوسة بالنسبة لمفتاة 

العانس بالعديد من اآلالم النفسية، فتشعر بالحزن واالكتئاب، والنفور من الناس  تصاب الفتاة
خشية السخرية والتمميح الجارح وىذا قد يترتب عميو العديد من اآلالم العضوية، وقد تمجأ الفتاة إلى 

، أو توثيق صمتيا باهلل أكثر، أو قد تمجأ إلى السموك المتطرف بأن تقيم عالقات جنسية سرية عابرة
 تمجأ إلى ما يسمى بالزواج العرفي أو السري لكي تشبع رغباتيا الجنسية.

 :خطورة العنوسة بالنسبة لألسرة 

تحدث العنوسة آثارا نفسية سيئة عمى كل أسرة فييا عانس، حيث يشعر أفرادىا باليم والغم بل    
بغير معناىا الخزي والعار في بعض المجتمعات حيث الخوف من نظرات الناس وتفسيرىا 

واعتبارىا نوعا من االتيام ليم ولبناتيم،مما يؤثر بصورة سمبية عمى العالقات االجتماعية بين أفراد 
 المجتمع.

 :خطورة العنوسة بالنسبة لممجتمع  

 يحدث التفكك والتحمل في المجتمع المجتمعات إذظاىرة العنوسة ألخطار شديدة عمى  يؤدي انتشار 
التي تندفع إلييا بعض  وتنتشر األحقاد والضغائن بين أفراده كما ينتشر الفساد والرذائل واالنحرافات

الفتيات في ظل الدوافع النفسية التي يعانين منيا، كما تنبت وتترعرع في ظل مشكمة العنوسة بعض 
 1عادات الجاىمية كالسحر والشعودة.

 

                                                           
.61،ص3122،دار المعرفة الجامعٌة لطبع والنشر والتوزٌع،اإلسكندرٌة،د ط،الشباب ومشاكل السكن أزمةسناء الخولى، 
1
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 عالجة الظواىر االجتماعية.دور اإلذاعة المحمية في مالمبحث الرابع:

 دور اإلذاعة المحمية في معالجة الظواهر االجتماعية:-1 

تحظى اإلذاعة المحمية كوسيمة اتصال جماىيرية بميزات عدة أىميا االنتشار والرغبة الفائقة التي 
تنقل بيا الرسالة اإلذاعية من جياز اإلرسال إلى االستقبال كما أن موجات اإلذاعة تستطيع أن 
تتخطى جميع العقبات التي تمنع وسائل االتصال األخرى من القيام بوظيفتيا أو تحجبيا، فالرسالة 
اإلذاعية تصل مباشرة من القائم باالتصال اإلذاعي إلى المستمع، لذا تعد اإلذاعة المحمية في 

 التطرق إلى ىذه الظواىر ومعالجتيا من كل الجوانب:

في معالجة مختمف الظواىر االجتماعية لممجتمع المحمي  اإلذاعة المحمية تستطيع أن تسيم-0
وذلك من خالل برامجيا ذات الطابع االجتماعي واإلرشادي التوعوي التي تسعى إلى ترشيد 
االتجاىات لما ىو وتعديميا أحسن وأفضل لممجتمع، فيي تحرص عمى تقديم الظواىر السائدة 

 والسعي إليجاد حمول ليا.

لمحمية من خالل البرامج التي تعمل بدورىا عمى توجيييا لمختمف شرائح يبرز دور اإلذاعة ا-1
 المجتمع بفئاتيا كبرامج المرأة.

تساىم اإلذاعة المحمية من خالل برامجيا في التوعية المستمرة بخطورة الظواىر والمشاكل التي -2
لتي تقدم في ىذا تواجو المجتمع والتقديم لمختمف الجيود التي تبذل في ىذا الصدد والنجاحات ا

اإلطار فيي تحرص كل الحرص في برامجيا المقدمة عمى المعالجة الموضوعية لكافة الظواىر 
باإلضافة إلى الدور الفعال الذي تمعبو من خالل البرامج االجتماعية ذات الطابع التوعوي، فال 

المعمومة بل يجب  ينبغي أن يقتصر دور اإلعالم عمى مجرد القيام بالعممية اإلخبارية أو بتوصيل
 1يمتد إلى أكثر من ذلك بتحديد ىذه الظواىر واقتراح حمول ليا .

                                                           
دار الكتب العلمٌةاإلعالم التنموي والتعددية الحزبية،محمد سعد إبراهٌم، 

 
.313،ص3115للنشر والتوزٌع،القاهرة، د ط،

1
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ىذه البرامج ليا دور فعال من خالل إتاحة الفرص في برامجيا المعروضة والمقدمة لكافة اآلراء -3
 التصال بيا والمشاركة في برامجياووجيات النظر لمتعبير عن نفسيا والسماح لمجميور با

الجماعية تعتبر أفضل أشكال التي يمكن استخداميا إليجاد حمول لمموضوعات منيا فالمناقشة 
العنوسة عن طريق المناقشة التي تتم بين مستمعات ومستمعين من رجال ونساء واالتصال لتقديم 
أرائيم ووجيات نظرىم واقتراح حمول من الممكن أن تكون مفيدة بالنسبة لمبرنامج واألخذ العبر 

منيا ودور األخصائيين النفسانيين في التخفيف من آثار المسببة من ىذه الظاىرة واالستفادة 
  1بالنسبة لمنساء العوانس.

                                                           
.:44،ص3117،دار المعرفة الجامعٌة، اإلسكندرٌة،د ط،النظرٌة والتطبٌقاالتصال الجماهيري والمجتمع الحديث،سامٌة محمد جابر،  
1
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 خالصة:

نستنتج في األخير بأن ظاىرة العنوسة ليا تأثير كبير في حياة العديد من النساء خاصة من    
الميور وخروج الفتاة الجانب النفسي،ومن بين العوامل التي ساىمت في تفشييا المغاالت في 

لمتعميم، وأزمة السكن تعوق إقبال الشباب عمى الزواج في سن مبكرة وضعف الوازع الديني ونظرة 
 عنيا عمى مستوى الفتاة واألسرة  والمجتمع.  تترتب اإلسالم إلييا واآلثار التي

نتشارىا والبحث لذا سعت وسائل اإلعالم منيا اإلذاعة الكشف عن أىم المسببات المؤدية إلى ا    
 عن الحمول المناسبة لمحد منيا.
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 تمهيد:

تعتبر اإلذاعة المحمية من أىم روافد اإلعالم المحمي ولغة العصر ولسان ناطق لكل مجتمع محمي 
ينبثق من بيئتو ويوجو إلى جماعات معينة، بحيث يصبح اإلعالم مرتبطا ارتباطا وثيقا بحاجة 

المحمي ومتصال بظروفو وثقافتو وعادتو وتقاليده وكذا انعكاسا لواقع ىذا المجتمع، ليذا  الجميور
كان من الضروري وجود إذاعات محمية تعمل عمى تمبية رغبات وحاجات أفراد المجتمع المحمي، 
وعميو فإن اإلذاعة المحمية لمستغانم تمعب دور كبير في معالجتيا لمظواىر االجتماعية المختمفة 

قد تناولنا في ىذا الفصل بطاقة فنية عن إذاعة مستغانم وقمنا بتحميل مجموعة من المقابالت ف
التي كانت موجية إلى مجموعة من العوانس وعمى ضوئيا تم استخالص مجموعة من النتائج 

 الميمة لمدراسة الميدانية واقتراح حمول ليا.
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 البطاقة التقنية إلذاعة مستغانم الجهوية:

 إذاعة مستغانم الجيوية. *التسمية:

 تقع إذاعة مستغانم الجيوية في بمدية مستغانم.*الموقع:

 .1014حي المطمر ص ب *العنوان:

 مبنية. 2م 382.80منيا  2م 1086.40مساحتو المقر:*

قاعة تحرير،مكتب المدير،مكتب األمانة، إستديو اإلنتاج،قاعةستديو البث،إ*مكونات المقر:
 االستقبال،قاعة االجتماع،مكتب المالية،مكتب اإلنتاج،قاعة األرشيف.

 .2004.02.10أنشئت إذاعة مستغانم الجيوية في*تاريخ اإلنشاء:

 السيد بمقاسم تومي.*المدير:

، 08، مخرجين:09منشطين:،07موزعون كاألتي: صحافيين:/01+48عدد العمال:*

،عون 01،عون نظافة:03، سائقين:05أعوان امن:،04،إداريين:07تقنيين: 02ميندسين:

 .01متعدد الخدمات:
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 مكتسبات اإلذاعة:

 ألحسن حصة فنية،لمصحفية حسيبة بن ادريس.  2007مكروفون ذهبي لعام -

 ألحسن تحقيق صحفي لممنشطة فراح حكيمة. 2008مكروفون ذىبي العام -

 .القادرألحسن حصة حوارية لممنشط عابر عبد  2009مكرفونين ذىبيين العام -

 .04: السياراتالحضيرة-

 .045.41.07.89/045.41.08.71الهاتف:-

 .045.41.01.09التمفاكس:-

.Radiomostaganem27@gmail.comاإللكتروني: البريد 

 تطور الحجم الساعي لمبث منذ تاريخ إنشاء اإلذاعة:-

 .13:00إلى09:00سا/يوميا/من الساعة 04: 2005إلى2004من-

 .17:00إلى07:00سا/يوميا/من الساعة10: 2007إلى2005من -

 . 00:00إلى07:00سا/يوميا/من الساعة 17: 2009إلى 2007من -

 -.20:00إلى الساعة06:55سا/يوميا/ من الساعة13: 2014إلى 2009من -

 

 

 

mailto:Radiomostaganem27@gmail.comالبريد


 التعريف بالمؤسسة وتحميل المقابمة.                        اإلطار التطبيقي

 

 

107 

 الربط مع القنوات الوطنية:

 سا: اإلذاعة الثقافية.23.00-سا 20.00-

 سا: القناة األولى. 00:00 -سا23:00 -

 إذاعة القرآن الكريم. سا:02:00-سا00:00-

 سا:القناة األولى.05:00-سا02:00-

 سا إذاعة القرآن الكريم.06:55-سا05:00-

 انطالق البث اليومي إلذاعة مستغانم الجيوية. 07:00-سا06:55-

 الموجة:

 برامج إذاعة مستغانم الجيوية عمى الموجات التالية:يمكن التقاط 

.104.0FM-104.7FM93.3-101.1-FM-96.8FM 

.www.radiomostaganem.net عبر الموقع اإللكتروني 
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سميت إذاعة مستغانم الجيوية بإذاعة الظيرة نسبة إلى سمسمة جبال الظيرة التي تمتد من شمف 
 400مستغانم غربا وتبث برامجيا عن طريق جيازي إرسال األول مدينة مستغانم بقوة  شرقا إلى

ويغطي كل من بمديات: مستغانم،مزغران، استيديا، حاسي مماش،  1072واط عبر الموجة 
 100.1الموجة واط يقع ببمدية سيدي عمي يبث عمى 100صيادة، خير الدين، والثاني بقوة 

 دي لخضر،وبمدية حجاج.ويغطي بمديات سيدي عمي، سي

 تضم اإلذاعة الجيوية لمستغانم ثالث استوديوىات األول لمبث والثاني لإلنتاج والثالث لمتركيب.

 استوديو البث:-1

 ينقسم إلى قسمين: 

األجيزة  األول خاص بالمذيع،والثاني ىو غرفة المراقبة يمثالن ورشة العمل اإلذاعي مزودة بجميع
عن المؤشرات الخارجية باستخدام مواد  حيث أن االستديو معزولومعدة خصيصا لنجاح البث 

ىامة لمصوت عمى أرضية االستديو، الجدران والسقف مصنوعة من مادتي الصوف الزجاجي 
والفمين،خالي من أي فتحات باستثناء الباب المحاط بمادية من الكاوتشو لمنع إصدار أصوات عند 

ة الصوت التي تتحكم في الصوت فتحو أثناء التقديم، أما غرفة المراقبة فمزودة بطاولة مراقب
ميكروفونات المستخدمة الشرائح واالسطونات ) مجموعة من المفاتيح التي الصادر من جميع ال

يرتبط كل واحد منيا بمصدر من مصادر الصوت كما متوفر غمى مؤشر قياس شدة الصوت 
ر مزود بباب وتعديمو(،إضافة إلى معدات وأجيزة أخرى، يفصل بين غرفتي البث والمراقبة جدا

مزودج وحاجز زجاجي مزدوج عن طريقو يتم االتصال باإلشارة بين المذيع والميندسين أو المخرج 
 كما يضم األستوديو أجيزة أخرى.

طاولة مراقبة الصوت أو لوحة التحكم، الميكروفونات،االسطونات، أجيزة الكمبيوتر وشرائط 
 التسجيل.
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 نتاج:استديو اإل -2

تسجيل البرامج والحوارت ومختمف المواد اإلذاعية، كما يسمح بتحسين آراء يتم عمى مستواه 
 واألغاني وغيرىا. الصوت ليتوافق مع المواقف المنشود منو باستخدام الموسيقى

 استديو التركيب)المونتاج(:-3

يعمل بيذا القسم مختصون في إخراج البرامج اإلذاعية يتولون ميمة انتاج البرنامج في شكل 
بالمجوء إلى عمميات الحذف أو اإلضافة أو الدمج أو رفع حدة الموسيقى يستيوي المستمع جذاب 

عادة ما يكون ىذا االستديو أصغر حجما من سابقيو ولكن ىذا ال يقمل من أىمية عممية المونتاج 
 إذ ىي ضرورية إلعداد برنامج ناجح ويرقى إلى مستوى المؤسسة.

تضم المؤسسة اإلذاعية قسمين آخرين واحد لألرشيف وآخر  إلى االستوديوىات الثالثباإلضافة 
مخصص لألغاني وقسم آخر يتم عمى مستواه تحرير المادة اإلعالمية وعقد االجتماعات أو 

 جمسات المقاء اإلخباري.

 

 

 

 

 

 

 



 التعريف بالمؤسسة وتحميل المقابمة.                        اإلطار التطبيقي

 

 

110 

 الشبكات البرامجية إلذاعة مستغانم:

 تنقسم الشبكات البرامجية الخاصة بإذاعة مستغانم الجيوية إلى ثالث:  

البرامجية العادية، الشبكة الصيفية،شبكة شير رمضان،حيث تضم كل شبكة مجموعة من الشبكة 
: مثل : برنامج فتاوى عمى المباشر،االجتماعيةمثلالبرامج تتنوع ما بين اإلخبارية و اإلشيارية 

الشبكة الصيفية بحركية أكثر  وتتميز كل شبكة عن األخرى حيث تمتاز الباببرنامج "ما وراء 
وبرامج تتناسب مع التوقيت الذي ىو فصل الصيف وحركة االصطياف والسياحة في والية 
مستغانم أين يتم إعداد مجموعة من البرامج تخدم متطمبات المنطقة وتغطي جميع الخصوصيات 

والية في حين تبقى شبكة شير رمضان ذات خصوصية تالئم الفردية واالجتماعية لمرتادي ال
التشريع الديني والعرف المعمول بو في المنطقة فمن المتعارف عميو أن ما يميز اإلذاعة في شير 

سواء في حفظ القرآن الكريم وترتيمو أو رمضان تقديميا لمجموعة من البرامج الدينية والمسابقات 
إلضافة إلى مجموعة من حصص الطبخ الجزائري أو أسئمة تقدم خالل حصص مباشرة با

 المستغانمي خاصة.

ما يميز ىذه الشبكات أيضا ىو انقساميا وتتابعيا وفق توقيت زمني معين فالشبكة العادية تنطمق 
عادة من الدخول االجتماعي إلى غاية دخول موسم الصيف أي تقريبا من شير سبتمبر إلى غاية 

ية من شير جوان إلى نياية شير أوت أما شبكة برامج رمضان فإما جوان ثم تأتي الشبكة الصيف
أن تتخمل الشبكة العادية أو الشبكة الصيفية حسب توقيت شير رمضان، فمع السنوات األخيرة 

طالق شبكة يتوا فق دخول شير رمضان الكريم مع الصيف فتقوم اإلذاعة بإيقاف.الشبكة الصيفية وا 
 ودة إلى الشبكة الصيفية.شير رمضان ومع نيايتو تتم الع
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قبل بداية كل موسم يقوم العاممون داخل المؤسسة بتقديم مجموعة من االقتراحات في شكل ممفات 
إلى مدير المؤسسة الذي يقوم بدراستيا ثم تقديميا إلى لجنة من العاممين داخل المؤسسة في 

 ا الموسم.مخطط لو يتم خاللو تحديد البرامج التي تندرج في شبكة ىذ اجتماع

كما ىناك عقود عمل محدودة التاريخ تقدم لذوي األفكار الجديدة فيما يخص برامج مميزة فكرتيا 
تعود لشخص ليس من عمال المؤسسة فيقدم اقتراحو لإلذاعة وبعد أن ينال الموافقة يقوم بإمضاء 

 عقد محدود لفترة معينة مثال)لسنة أو موسم( يقدم فيو برنامجو عبر اإلذاعة.
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 هياكمها: 

 *الهيكمة المادية والتقنية:

تكتسب اإلذاعة أجيزة إذاعية متطورة ووسائل عمل حديثة ربما ال نجدىا في إذاعات أخرى    
 ومن بين ىذه األجيزة نذكر:

:MAG- أجهزة 

 تستخدم تقنية الرسائل الصوتية ويساعد عمى القيام بعممية مونتاج.   

 عارضتين تقنيتين:

 في عممية البث.جياز التحكم    

 جهاز ناقرا:

 جياز إعداد الروبورتاجات والتحقيقات الميدانية وىو جياز محمول.    

 ميكروفونات: 06

لى اإلذاعة.-  إلرسال واستقبال مختمف التسجيالت من وا 

 ثالثة أجيزة اإلعالم اآللي.-

 Ontre du diffusions et de modulation- كما تحتوي اإلذاعة عمى جياز 

  بواسطتو يتم إذاعة مستغانم الجيوية.
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 الهيكل التنظيمي لإلذاعة:

 *مكتب المدير:

يترأس السيد مدير اإلذاعة وىو الجياز األعمى عمى مستوى اإلدارة يتولى ىذا األخير عممية -
 تسيير اإلذاعة مع اإلشراف عمى كل أقساميا سواء اإلخبارية أو اإلنتاجية.

 *مكتب السكرتارية:

 مصمحة إدارية يشغميا موظف يكمن دوره في تنفيذ قرارات مدير اإلذاعة.ىي -

 *قسم المالية والمحاسبة:

 سكرتيرة، السائقين وأعوان األمن.شيار،إلاكمف بالحسابات المالية، المكمف بويتكون من الم-

  *قسم األخبار:

  فيو مسؤول األخبار الذي يشرف عمى المراسمين والصحفيين.-  

 اإلنتاج:*قسم 

 ويضم المكمفة باإلنتاج إلى تسير المخرجين والمذيعين والمتعاونين ومساعدة مكمفة باإلنتاج.  

 برامجها: 

برنامجا متنوعا بين الحصص  57تحتوي إذاعة مستغانم "الظيرة" عمى الشبكة برامجية تضم-    
 الرياضية والترفييية، االجتماعية،اإلخبارية، الدينية والثقافية.

        بالمائة من مجموع 17.57حصص وىذا ما يقدر بنسبة 10: وىي اإلخبارية الحصص -
 الحصص.
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 بالمائة. 3.50يوجد بالشبكة حصتين أي ما يعادل الحصص الدينية:-

 بالمائة. 19.29وتقدر بنسبة جتماعية:الحصص اال

 ومنيا منوعات، إىداءات.الحصص الفنية الترفيهية:-

حصص متنوعة منيا:حصص إعالمية،قانونية، خدماتية، تربوية وىي الحصص اإلرشادية:-
 وصحية.

 ومن بين برامج الشبكة البرامجية نذكر منيا مايمي:

 إلى  09:30من تقديم "أمينة دايم" يبث يوم األربعاء ابتداء من الساعة صور من المجتمع:-1
 يبث مرة في األسبوع. 10:00ساعة 

دقيقة 52طابع اجتماعي من تقديم "مدني ىامل" مدتيا:حصة أسبوعية تضامنية ذات معنيون-2
 حصة تقدم نداءات المواطنين المرضى والمحتاجين.

دقيقة حصة مباشرة  52حصة اجتماعية أسبوعية من تقديم"زكريا رضوان" مدتيا واجب الرد:-3
 تفسح المجال لممستمعين لتقديم انشغاالتيم لمسمطات المحمية مسؤولي القطاعات.
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 تحميل المقابالت الموجهة لمعوانس:

كان البد من استخدام أداة المقابمة كوسيمة لمعرفة الدور الذي تمعبو اإلذاعة من خالل برامجيا *
المقدمة في التطرق لمختمف الظواىر االجتماعية ومعالجتيا من كل الجوانب، حيث قمنا بمقابمة 

يات المتأخرات عن الزواج وتضمنت المقابمة مقابالت مع الفت 10مع منشطة البرنامج االجتماعي و
 محاور. 03سؤال موزعة عمى  14

 مدى اىتمام اإلذاعة المحمية لمستغانم بالظواىر االجتماعية. المحور األول:

مدى إسيام اإلذاعة في التخفيف من اآلثار المترتبة عن الظواىر االجتماعية المحور الثاني:
 خاصة العنوسة.

 الحجم الساعي لبرمجة الحصص اإلذاعية لظاىرة العنوسة.مدى  المحور الثالث:
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                                                  عرض وتحميل المقابالت:                                            

 ات:بيانات شخصية عن المبحوث

 جدول يبين توزيع المبحوثين حسب متغير السن:  -1
 المجموع    فما فوق 50-40    40-35     35- 30   السن   
 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %ةالنسب التكرار ناث اإل   

 06 60 %    / 00% 04   40  10 100% 
 %100 10   40  04 %00 /    % 60 06  المجموع

 

 60 ( تبمغ نسبتين35-30أعمارىن من)الجدول يتبين لنا أن اإلناث المواتي تتراوح  خاللمن -
ومن خالل ىذه   %40 فما فوق( بمغت نسبتين 50-40أما المواتي تتراوح أعمارىن من ) %

( وذلك 35-30ن )م أكبر نسبة لمعنوسة ىم اإلناث المتي تكون أعمارىنالنسب يتضح لنا بأن 
في شبح  مما يوقعيناصمة دراستيا العميا، والعمل من كانت تشرط مو  ألسباب عديدة منين

 العنوسة.

 ن توزيع المبحوثين حسب مكان اإلقامة:يجدول يب-2

 المجموع    حضري   شبه حضري     ريفي          مكان اإلقامة 
 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %ةالنسب التكرار اإلناث   

 02 20%   06  60% 02  20%  10 100% 
   %100 10  %20  02 %60   06   %20 02  المجموع

المتأخرات عن الزواج مكان إقامتين ىو شبو حضري من خالل الجدول يتبين لنا معظم البنات -
 20في الريف ونسبة  بالمئة منين  %20بالمئة أما البقية فيوجد   % 60ىي  ألن نسبتين

 بالمئة في حضري.%
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معظم النساء العوانس مكانين شبو حضري وذلك ج بأن من خالل ىذه النسب التي لدينا نستنت-
ة في الزواج أو المكان الذي يقمن فيو شروط كبير  ألسباب كونين لم يكممن دراستين أو أنين لديين

ويتواجد بكثرة في ىذا  ذا السبب يكون شبح العنوسة ييددىنن بنات تكون في سن صغيرة لييرد
 المكان.

    المهنة:جدول توزيع المبحوثين حسب متغير -3

   المجموع     ماكثة بالبيت       موظفة       المهنة   
  
  
  

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %ةالنسب التكرار اإلناث    
 06 60%   04  40% 10 100% 

 %100 10 %40  04   %60 06  المجموع  
أما  %60الموظفات وذلك بنسبة من خالل يتبين أن أغمب النساء المتأخرات عن الزواج ىم -

 .% 40الماكثات في البيت ىم بنسبة

ثر تعرضا لشبح العنوسة وذلك كونين فمن خالل النسب التي لدينا أن النساء الموظفات ىم أك-
طامعا في ماليا ليذا  يكون إلى الرجل وأن الذي يأتي لخطبتين نلديين العمل فين ال يحتج

النساء الماكثات بالبيت كونين ليست لديين الفرصة لمخروج أما السبب يتأخرن عن الزواج 
 يتأخرن عن الزواج. وبقائين في المنزل لمدة طويمة وشروطين تكون أكثر من الالزم ليذا
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 توزيع المبحوثين حسب متغير السكن:ن يجدول يب-4

   المجموع   ال يوجد    يوجد     السكن   
  
  
  

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %ةالنسب التكرار اإلناث    
01 10% 09  90% 10 100% 

 %100 10 %90  09 %10 01 المجموع  
أجبن بال أي ال يوجد سكن خاص بين كانت النسبة  الجدول يتبين لنا أن المواتيمن خالل  -

 .%10 والذين يوجد لديين سكن ىن   90%

 وذلك ء نسبة كبيرة ال يوجد سكن خاص بينالنسايتضح لنا من خالل النسب التي لدينا أن  -
لمظروف التي يعيشونيا كونو يعشن في أسر محافظة ال تسمح لين القيام بسكنات خاصة لوحدىن 

ن شراء سكن خاص بين ألنين ممتمكنات  أما النسبة المتبقية فيوجد لديين سكن وذلك كونين
 متأخرن عن الزواج. موظفات رغم كل ىذا إال أنين

  

  



 التعريف بالمؤسسة وتحميل المقابمة.                        اإلطار التطبيقي

 

 

119 

 :مدى اىتمام اإلذاعة المحمية لمستغانم بالظواىر االجتماعية.األول المحور

 الجواب األول:

من المستجوبات صرحن بأنين"  07ستخمصنا من خالل إجابات المبحوثات أنو يوجد ولقد ا   
ن إلى اإلذاعة المحمية لمستغانم" فمن خالل المعطيات الميدانية المجمعة كانت أغمب يستمع

" نعم استمع  05والمبحوثة رقم  01متشابية وىذه عينة منيا، تقول المبحوثة رقم  اإلجابات 
 لإلذاعة المحمية".

 31البالغة من العمر  07ذلك حيث تقول المستجوبة رقم  بينما اإلجابات األخرى كانت عكس*
 سنة أنيا " أحيانا تستمع لإلذاعة المحمية".

ة بل رأي واحد حول االستماع إلى اإلذاعة المحمي عمى إعطاءنستنتج أن المبحوثات لم يتفقن *
يرونيا وسيمة  م يستمعون لإلذاعة المحمية" ألنين" نعفي ذلك فبعضين صرحن بأنين اختمفن

المنزلية، والبعض اآلخر صرحن لمترفيو والترويح والتثقيف كونيا تساعد المرأة لمقيام بأشغاليا 
العديد من االنشغاالت  ظرا لضيق الوقت ويوجد لديينذلك ن "أحيانا نستمع لإلذاعة المحمية"أنين
 الدراسة. -:العملمثل

ونستنتج بأن اإلذاعة المحمية تمقى اىتمام كبير من المستمعات خاصة النساء الماكثات       
يوميا كونيا اقرب وسيمة إلى أذىان  مين وتشغمينبالبيت كونيا تعالج العديد من القضايا التي تي

بكل ما يدور فيو من مشاكل التي تسعى  نييتم نوتجعمي نكثيرا من مجتمعي نوتقربيالجميور 
 دائما اإلذاعة إلى حميا.
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 الثاني:الجواب ا

 06وفيما يخص السؤال الثاني وىو"ماىي الحصص الخاصة بالظواىر االجتماعية" حيث يوجد    
 -المخدرات -منيا:" الطالقمبحوثات أجبن بأنو يوجد العديد من الحصص الخاصة بيذه الظواىر 

العنف  -مشاكل السكن -الزواج المبكر -البطالة-ظاىرة التأخر عن الزواج -اليجرة غير الشرعية
 ضد المرأة".

بأنو" يوجد العديد من الظواىر منيا: ظاىرة  07ورقم  03حيث صرحت المبحوثتين رقم     
متشابية إلى حد كبير كميا تصب في األطفال مجيولين النسب" فاإلجابات ىنا كانت  -العنوسة

 مجال واحد أال وىي الظواىر االجتماعية.

 09والمبحوثة رقم  02ب" ال" حيث صرحت المبحوثة رقم  مستجوبات أجبن 04بينما يوجد     
نم المحمية" وىذا ما بعناوين ىذه الحصص االجتماعية المقدمة في إذاعة مستغا " ال يعممانابأنيم

وبات من المستمعات األوفياء لإلذاعة المحمية لمستغانم عمى عكس المستج لسن يدل عمى أنين
 في الحياة. ىر االجتماعية ألنيا واقع يعيشنوبمثل ىذه الظوا ييتمن كونين اآلخريات

ونستخمص في األخير بأن اإلذاعة المحمية لدييا أىمية كبيرة في وسط المجتمع المستغانمي      
صميم وموجودة في المجتمع العديد من القضايا التي تكون في ال وخاصة النساء ألنيا تعالج

فيو والكشف عن األسباب التي أدت إلى  يوميا، كونيا تتطرق لمظواىر الموجودة وتصادفين
 منيا.انتشارىا واقتراح حمول مناسبة لمحد 
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ومن ىنا معظم إجابات المستجوبات تطابقت إلى حد كبير مع إجابة منشطة الحصة حول      
أبرز الظواىر االجتماعية التي تطرقت إلييا حيث صرحت بأنيا"أبرز الظواىر التي تطرقت إلييا 
اليمكن حصرىا وكنت أرفع الستار دائما عمى الطابوىات أي المواضيع التي دائما فييا عيب أننا 

ييا وال يصح التحدث عمييا ولكنيا أخذت حيز كبير وطغت في مجتمعنا لذلك البد نتحدث عم
األميات العازبات، المتاجرة بالمخدرات، األطفال مجيولين النسب، :مثلعمينا التحدث عمييا 

الدعارة، السيدا، األشخاص بدون مأوى" أي كل المواضيع المتعمقة بالمجتمع، فموضوع العنوسة 
ن مرة أحيانا كان باقتراحي وأحيانا أخرى كانت ىناك حاالت تأتي لإلذاعة تطمب تطرقت لو أكثر م

 منا أن نتطرق ليذا الموضوع.

ليذا فاإلذاعة المحمية تمعب دور كبير كونيا تتطرق لمعديد من الظواىر االجتماعية الموجودة     
 1.في الواقع المعاش وتسعى جاىدة إلى إيجاد الحمول لمحد منيا

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

بقر إذاعة مستغانم.، 05/04/2017، يوم دايم أمينة االجتماعي مقابمة مع منشطة البرنامج  1
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 الجواب الثالث:

لمثل ىذه الحصص االجتماعية حيث  يتبين من خالل إجابات المبحوثات أنين كمين يستمعن
سنة" نعم أنا من مستمعي مثل ىذه الحصص  33البالغة من العمر  05صرحت المبحوثة رقم 

االجتماعية كونيا تخص قضايا المرأة العربية وكذلك أسباب تأخر سن الزواج والعنف الممارس 
" نعم استمع لمثل ىذه الحصص االجتماعية ألنيا 10د المرأة" في حين تجيب مبحوثة رقم ض

، كون ننا نستمع إلييا لمعرفة المزيد عن ىذه الظواىر"السائدة في المجتمع ومن المفروض أ
اإلذاعة تعالج العديد من القضايا االجتماعية الخاصة ألنيا تكون مباشرة ويكون فييا نقاش وحوار 

 .ر خاصة من قبل النساء ألنيا تيمينلمختصين وتمقى اىتمام كبيمع ا

كبير مكانة كبيرة وفعالة فيي تمعب دور ومن ىنا نستخمص بأن اإلذاعة المحمية لمستغانم لدييا 
وتحسيسية من فيي تقدم خدمات توعوية  تينعمى كل ما ىو جديد وتعمل عمى توعي في اطالعين

وجعميم ييتمون بمثل ىذه الحصص ويتابعونيا يوميا  وثقتوإرضاء جميورىا وكسب والئو أجل 
تجعمين الصبر لمتابعتيا ألنيا من قبل النساء وانتظارىا بفارغ وعدم االستغناء عنيا أو تضيعييا 

  .مرموقة يشعرن بأن لين دور في المجتمع وأن مكانتين
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 الجواب الرابع:

بمثل  المبحوثات متقاربة إلى حد كبير كونين ييتمنال الرابع فكانت إجابات بخصوص السؤ  أما  
سنة "يأخذك الموضوع لمدى 31البالغة من العمر 03ىذه الظواىر حيث صرحت المبحوثة رقم

أىميتو بالنسبة لنا من الناحية النفسية واالجتماعية وما مدى تأثيره عمينا داخل مجتمعنا األسري" 
نة"من أسباب استماعي ليذه الحصص االجتماعية أوال س34البالغة من العمر  06أما المبحوثة رقم

ميولي الشديد نحو ىذه الحصص ولمعرفة الرأي والرأي اآلخر، باإلضافة إلى ما يدلي بو 
 وس والعبر ألستفيد منيا في حياتيأجابت" ألخذ الدر  08المختصون" في حين يوجد مبحوثة رقم 

 وصا أننا نعيشيا في حياتنا اليومية".ألنيا مواضيع حساسة جدا ال يمكن التغافل عنيا خص

ومن ىنا نستنتج بأن ىذه المواضيع لدييا أىمية كبيرة وخاصة موضوع العنوسة كونو يمقى اىتمام 
كبير من قبل النساء كونو موضوع جد حساس ولديو متتبعين كثر ومدى تأثيره عمييم داخل 

ميا وتبين لنا ما يجري في الواقع المجتمع األسري وىي قضايا متداولة في المجتمع ونعيشيا يو 
 المعاش.

ليذا فإن اإلذاعة المحمية لمستغانم عن طريق بثيا ليذه الحصص تساىم بشكل كبير في توعية 
، ومعرفة المزيد عن ىذه الظواىر وبحث النساء العوانس عن الحمول المرأة العانس وتوجيييا

 يا وكونيا متداولة في المجتمع.لمشكالتيم النفسية واالجتماعية التي يعانون منيا يوم
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 الجواب الخامس:

"ال  مستجوبات أجبن أنين 08ا أنو يوجد يتبين لن من خالل إجابات بعض المبحوثات    
البالغة  05والمبحوثة رقم  01مع منشطي ىذه الحصص" حيث صرحت المبحوثة رقم  يتواصمن

" "ال أتواصل مع ىذه لالتصال والمشاركة في الحصص سنة "لم تتسنى لي الفرصة 31من العمر 
بالعديد من االنشغاالت األخرى كالعمل أو عدم وجود وقت التصال مشغولين  الحصص" كونين

ال المنزلية باألعم ذلك النشغالينبالياتف أو أنيم ال يممكون ىواتف نقالة بالنسبة لماكثات بالبيت و 
مع منشطي ىذه الحصص"  أنين " أحيانا يتواصمن حنليذا السبب ال يتصمن، أما البقية فصر 

وذلك بإثراء الحصة باالتصال وجعميا ذات أىمية بالغة  ك لطرح مشاكمين واإلدالء بأرائينوذل
 وتمقى صدى كبير من قبل الجماىير والمستمعات الوفيات لمحصة.

 ولكن الرجال يتصمونكثر من الرجال أ نشطة البرنامج" بأن النساء يتصمنحيث أكدت لنا م     
ىم فتبقى في شطارة مقدم الحصة كيف يستفز الطرف اآلخر وىذه الطريقة تجدي نفعا از استفز  عند

 من طرف النساء". عندما يكون االتصال أكثر

عطائيا مكانة  بيذه الحصص يساىمن ونستنتج بأن المتصمين     بشكل كبير في إثراء الحصة وا 
 وأىمية خاصة في وسط المجتمع.

 مع منشطين الحصص االجتماعية نظرا  تخمص في األخير بأنين ال يتواصمننس      

 مشغولين بالعمل، بالدراسة.ن كونين لمظروف غير المالئمة وتوقيت غير مناسب لدييم  
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مدى إسيام اإلذاعة في التخفيف من اآلثار المترتبة عن الظواىر االجتماعية المحور الثاني:
 خاصة العنوسة.

 األول: الجواب

كانت متشابية فيما يخص الدور الذي تمعبو اإلذاعة في  يتبين أن إجابات كل المبحوثات    
"الدور الذي نسنة أ 31البالغة من العمر  05 التحسيس من ىذه الظاىرة حيث قالت المبحوثة رقم

ين تمعبو اإلذاعة في إعطاء نظرة تحسيسية لممتأخرين عن الزواج بأن ىذا قضاء وقدر" في ح
"بالنسبة لي أن اإلذاعة تسيم إلى حد ما في تغيير نظرة المجتمع حول  08أجابت المبحوثة رقم 

 المتأخرات في الزواج بتحميل الظروف التي أخرتيا عن الزواج".

كون ىذه الظاىرة تشكل ىاجسا كبيرا بالنسبة لمفتيات وعائالتين وما يترتب عنو من ارتكاب      
وتغيير نظرة المجتمع حول المتأخرات عن الزواج بالكشف عن الظروف األخطاء والحماقات 

 محد من ىذه الظاىرة وتقميل منيا واألسباب التي منعتيا من الزواج في سن مبكرة واقتراح حمول ل
التحسيس بدور المرأة كونيا عنصر ميم في المجتمع وبأنو ىذا قضاء وقدر من اهلل عز وجل و 

 .ب بأن الزواج نصف الدينوذلك من خالل توعية الشبا

نستخمص في األخير بأن اإلذاعة تمعب دور إيجابي فعال في التحسيس من ىذه الظاىرة       
وذلك من خالل البرامج المقدمة والكشف عن األسباب المؤدية إلى انتشارىا كارتفاع الميور وأزمة 

واج باإلضافة إلى ضعف السكن التي تكون عائق كبير في وسط الشباب وتجعميم يعزفون عن الز 
الوازع الديني،وسعي اإلذاعة إلى اقتراح حمول مناسبة لمتقميل منيا كفكرة الزواج الجماعي، توفير 

 مناصب شغل لمشباب،تقديم دروس توعوية تخص ىذه الظاىرة.
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 الجواب الثاني:

المرأة يتضح لنا بأن أغمب المستجوبات أجبن" نعم، الحصص المقدمة ىدئت من نفسية        
سنة" ساىمت  34البالغات من العمر  04والمبحوثة رقم  09العانس" حيث صرحت المبحوثة رقم 

الحصص المقدمة في اإلذاعة من تيدئة نفسية المرأة العانس خاصة إذا استعانت بمختصين في 
الذي يصرح "أنو عمى المرأة ال تكترث إذا لم تتزوج فالزواج نصيب وقدر من عند اهلل الدين 

سبحانو وتعالى" باإلضافة إلى مختصين في عمم النفس واالجتماع " الذين يحفزون المرأة رغم عدم 
زواجيا أن تعيش حياتيا وتساىم في تنمية ذاتيا ومجتمعيا وأن الزواج ليس بالضرورة شرط 

واج " نعم اإلذاعة تعمل عمى تمييد األرضية لممتأخرة في الز 10السعادة" فيما أشارت المبحوثة رقم 
وتجعميا تتأقمم مع الوضع وتتعايش معو وكذا تترك انطباعا نفسيا مريحا، الحصص المقدمة ليا 
تأثير إيجابي عمى نفسية العانس حيث أنيا تنسى وتنشغل بالمواضيع المقدمة كالطبخ، الخياطة 

 والموديالت".

االجتماعية في التخفيف كبير من خالل برامجيا فينا يتبين لنا بأن إذاعة المحمية تساىم بشكل     
من اآلثار السمبية وتغيير وجية النظر ليذه الظاىرة من قبل النساء المتأخرات عن الزواج حيث 
تشجع اإلذاعة مستمعييا القيام بأعمال أخرى تجعميا تتناسى مشكل تأخرىا عن الزواج وأن الحياة 

 تستمر ميما كانت الظروف.

الي ما دامت أنيا ناجحة في عمميا وأسرتيا فنجاحيا في ما أكدت عميو المنشطة وبالت و ىدا   
الحياة غير متعمق بالزواج ىناك نماذج من السيدات وىن لسن متزوجات فين قضاة، محاميات، 

 مدرسات، فنجحوا في الحياة وكل ىذا يعني بأن المرأة دورىا ميم كثيرا في الحياة.
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 الجواب الثالث:

"نعم اإلذاعة ليا  بنن الزواج يتبن لنا بأن معظمين أجات عالمتأخر من خالل إجابات النساء     
البالغين من  04والمبحوثة رقم  07حيث قالت المبحوثة رقم دور في تغيير ىذه النظرة الدونية" 

سنة "نعم من خالل رسالتيا لمعائالت بعدم تحسيس الفتاة بأنيا عانس مما قد يسبب ليا  40العمر 
نفسية وكذا قد يؤدي بيا إلى قبول أي شخص أو إلى انحرف" كما تضيف  قمقا يؤدي إلى أمراض

أخرى" أكيد ليا دور في تغيير ىذه النظرة الدونية في المجتمع من خالل إعطاء نماذج قد عوقبت 
 عمى ممارسة العنف ضد المرأة".

نظرة" ألنيا "أحيانا تحاول اإلذاعة في تغيير ىذه ال أما البعض اآلخر فكانت إجابتين بأنين    
 السيئة باإليجابية.من الصعب تغيير عادة متجذرة في المجتمع لكنيا تساىم في تحويميا من أفكار 

مع إجابة منشطة البرنامج" فبشكل العام ىذا النعت أو كممة عانس  حيث ىنا تشابيت إجابتين    
إلى ىذه المرحمة أو  ليا تأثير كبير عمى نفسية الفتاة ودائما يشكل ليا ىاجس وتخاف من أن تصل

تمقب أو تنعت بيذا المقب أنيا عانس، فالعنوسة تجد ذاتيا قريبة من العجز وأن الفتاة ال تجدي 
نفعا وأنيا غير مرغوب فييا بالنسبة لمشباب والشيء الذي أردت أن أقضي عميو ىو ىذا النعت " 

صمب عمييا اآلن فاهلل تعالى  عانس" فالفتاة لم يأتي ليا مكتوب ولم يشأ اهلل بعد أن يمنحيا زوج
أذى إذا زوجيا في ىذا السن، فربما مجتمعنا قاسي بيذه الكممة، وبالتالي الفتاة ما دامت أنيا 

 .ناجحة في عمميا وفي أسرتيا فنجاحيا في الحياة غير متعمق فقط بالزواج"

المجتمع     نستنتج في األخير بأن اإلذاعة المحمية لمستغانم ليا دور كبير في تغيير نظرة      
رشادات مقنعة في تغيير نظرتيم من  الدونية لمنساء المتأخرات عن الزواج كونيا تقدم نصائح وا 

 ضاء و قدر من اهلل سبحانو وتعالى.السمبية إلى اإليجابية وبأن الزواج ق

 

 



 التعريف بالمؤسسة وتحميل المقابمة.                        اإلطار التطبيقي

 

 

128 

 الجواب الرابع:

إلى ظاىرة العنوسة"  إجابات المبحوثات متشابو فكمين أجبن بأن " اإلذاعة غيرت نظرتين كانت*
"غيرت اإلذاعة النظرة من ظاىرة العنوسة حيث جعمتني أشعر  01حيث صرحت المستجوبة رقم 

"لقد غيرت اإلذاعة   05في حين أجابت المبحوثة رقم  مرأة عانس"ابالثقة بنفسي وأنسى أني 
ذا لم يكتب ليا الزواج ليست نظرتي إ لى العنوسة، عمى أن المرأة العانس إنسان كغيرىا، وا 

بالضرورة نياية العالم، ربما يكون قد صرف اهلل عنيا شرا، وأنو بإمكانيا أن تؤدي عدة نشاطات 
 في المجتمع وفي أسرتيا ونكون بذلك سعيدة إذ عمييا أن تواصل حياتيا بصفة عادية".

نقول بأن العنوسة ليست عائق فيجب عمى الفتاة أن تبني حياتيا مستقرة وبنفسية  وكل ىذا يجعمنا*
في المرأة العانس ال تبالي بكالم المجتمع فيذا نصيب ومكتوب اهلل تعالى، حيث اإلذاعة زرعت 

طموحات وآمال من خالل حصصيا الدائمة وكوني موظفة جعمتني أترك األمور تسير حسب 
 جعمت ىميا الوحيد ىو النجاح في عمميا. قضاء اهلل وقدره وعميو

إن نظرة المجتمع لمعانس عمى أنيا غير وىذا ما أكدت عميو منشطة البرنامج االجتماعي أنو"*
منتجة وحتى أفراد أسرتيا أحيانا والفتيات المواتي تأخرن عن الزواج أكيد أنيم جاءتيم عروض 

نقول أنيا ال تجدي نفعا وأنيا في اليامش زواج والفتاة رفضت ألن الزواج غير مالئم وليذا ال 
  وىذه النعوت تمقاىا من أقرب الناس إلييا كاألب أو األخ أو زوجة األخ أو بطريقة غير مباشرة".
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وفي األخير نستنتج أن اإلذاعة ليا دور في تغيير نظرتيا إلى ظاىرة العنوسة وذلك من خالل     
كبير في المجتمع وذلك لقياميا بالعديد من األعمال أة ليا دور البرامج التي تقدميا كون المر 

كالخياطة، موظفة، مربية، فكل ىذا يساىم في نجاح حياتيا ويكون ليا دور في أسرتيا إذ عمييا 
 أن تواصل حياتيا بصفة عادية.
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 الجواب الخامس:

أخصائيين في  أن المشاركين في إثراء الحصة من ونستخمص من خالل إجابات المبحوثين       
عمم النفس وعمم االجتماع وحتى الدين ساىموا في التخفيف من اآلثار النفسية واالجتماعية 

"نعم يساىم األخصائيون في عمم النفس واالجتماع في  06لمعوانس حيث أجابت المستجوبة رقم 
ك بأدلة التخفيف من اآلثار من خالل توجيو كالم إيجابي وىادف يرفع معنويات المرأة ويكون ذل

، ولكنيا كغيرىا من النساء تؤدي رسالتيا مرأة غير متزوجةاعممية، باإلضافة إلى ذكر نماذج عن 
 في الحياة والتحسيس باآلثار المترتبة عن القمق وعدم الصبر والرضي.

" نعم ألن ىؤالء المختصين يثرون بإجاباتيم وحواراتيم من 10في حين أجابت المبحوثة رقم       
لمعانس بشرحيم ليذه الظاىرة واإللمام بيا من كل النواحي سواء نفسية ،  م صورة مغايرةأجل تقدي

 اجتماعية، وخاصة الجانب الديني والذي يعتبر مقوم فعال وركيزة ميمة.

نستنتج بأن كل من ىذان األخصائيين النفسي واالجتماعي وحتى الدين خففوا من اآلثار التي      
نس وذلك من خالل إعطاء نصائح ومعمومات حول ظاىرة العنوسة وتغيير تعاني منيا المرأة العا

نفسية المرأة بأن ال تبالي بما يقولو الناس والمجتمع والرضوخ ألمر الواقع بإجاباتيم وحواراتيم من 
أجل تقديم صورة مغايرة لمعانس بشرحيم ليذه الظاىرة واإللمام بيا من كل النواحي سواء النفسية أو 

ية وخاصة الجانب الديني الذي يعتبر مقوم فعال وركيزة ميمة في حياة الناس باالستناد االجتماع
 .إلييا

الحصة متكاممة وفييا جميع األطراف فيكون حيث تقول المنشطة " أنني أسعى أن تكون      
   االختيار حسب المواضيع فأنا ليس لدي الحق أن أمثل كل ىؤالء، فالحصة تكتمل إذا كان فييا 
كل األطرف عمى حسب الموضوع، فموضوع العنوسة مثال يكون فيو أخصائي اجتماعي باإلضافة 

 إلى تفاعالت المستمعين".
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كبير في ومن ىنا نستنتج أن األخصائيين النفسانيين واالجتماعيين وحتى الدين يساىمون بشكل    
ة بتخفيف من اآلثار السمبية إثراء الحصة من خالل تقديم آرائيم واقتراحاتيم حول موضوع العنوس

لمعانس وذلك بتقديم أدلة عممية وآيات قرآنية ترفع معنويات المرأة وأن الزواج قضاء وقدر من اهلل 
 سبحانو وتعالى وأن كل شيء في وقتو مناسب.
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 مدى الحجم الساعي لبرمجة الحصص اإلذاعية لظاىرة العنوسة.:الثالث المحور

 الجواب األول:

" أن الحصص المخصصة لتسميط الضوء عمى  إجابات المبحوثات كمين يقمنمن خالل      
"الحصص غير كافية بطبيعة الحال 07مشكل العنوسة غير كافية"، ىنا أجابت المبحوثة رقم 

"الحجم 02ظاىرة كيذه تستدعي أكثر من حصة أو حصتين" في حين أجابت مبحوثة أخرى رقم 
 غير كافية فيي ظاىرة واسعة اليوم في مجتمعنا".المخصص لمشكل العنوسة اليوم 

حيث أن المدة التي تعرض فييا ىذه الحصص تكون بحجم ساعي قميل وموضوع العنوسة       
لمتابعتيا يوميا ومعرفة ما  بير عند المستمعات وتثير اىتمامينيحتاج لوقت إضافي ليأخذ صدى ك

حمول  التي تجعمين ييتمن بيا ويقترحنإلى ىذه الظواىر المختمفة  ونظرتينيدور داخل المجتمع 
تحد أو تقمل منيا لذا يجب عمى اإلذاعة المحمية التكثيف من ىذه الحصص وعرضيا يوميا أو 

 حصتين في األسبوع ألنيا أكثر متابعة من قبل النساء العوانس.

تخصيص العديد من أجل معالجتيا فنستنتج بأن موضوع العنوسة موضوع واسع لذا البد من       
 .واقتراح حمول لمحد منيا ومعالجتيا من مختمف الجوانب
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 الجواب الثاني:

رقم  ل واقتراحات منيا أشارت المبحوثةكميا متشابية وذلك بتقديم حمو  فكانت إجاباتين        
تشعر أن ليا دور كبير  دينية تجعل المرأة العانس "وضع العديد من البرامج سواء نفسية أو05

" تخصيص أكثر حصص تكون بطرق 08" في حين أجابت المبحوثة رقم وبارز في المجتمع
مختمفة" إعداد الحصة في قالب آخر، كاستقبال نساء ناجحات وىن غير متزوجات لكن ال يعشن 

لخياطة، الفراغ، باإلضافة إلى تنظيم يوم مفتوح يتم التحدث فيو عن العانس الماكثة بالبيت، ا
 األستاذة، الطبيبة، وكذلك حصص لتزويجين بيدف تخفيف آثار الظاىرة وتكثيف الحصص.

نستنتج بأنو يجب عمى معدي ىذه الحصص االجتماعية التكثيف منيا عمى مدار اليوم       
واألسبوع والشير ألنيا تعالج قضايا ميمة في المجتمع وتحتاج إلى الدراسة وذلك باستضافة نساء 

ت و إطارات، كونيا تحسس المرأة المتأخرة عن الزواج بأنيا غير ميمشة في المجتمع فيي عامال
 عنصر ميم وفعال، كون ىذه الظاىرة تمثل ظاىرة العصر يجب التخفيف منيا في المجتمع.
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 :الجواب الثالث 
  نجد أن كل اإلجابات فيما يخص التوقيت الخاص ببرمجة ىذه الحصص مناسب بالنسبة لمنساء

الماكثات بالبيت ألنو يعتبر وقت الذروة ويستمع إلييا األغمبية وذلك بالتفاعل مع البرنامج حيث 
"مناسب لكن إضافة حصص مسائية ليستمع إلييا الرجال" وكانت لدييم  03قالت المستجوبة رقم 

 اقتراحات حول ذلك " يجب تقديم الحصة في وقت الذروة من أجل أن يكون ليا استماع كبير أما
األخرى فأجابت " الوقت مناسب بالنسبة لي لكن أقترح بأن يكون في وقت يستمع فيو األغمبية من 

 أجل التفاعل مع البرنامج".
  أما بالنسبة لممستجوبات الذين قالوا بأن"الوقت غير مناسب فيم يقترحون أن تبث الحصة في الفترة

ت والموظفات من أجل االستماع إلييا المسائية وليس الصباحية"، كل ىذا يساعد النساء العامال
 والتفاعل معيا وبيذا تكون نسبة االستماع كبيرة.

  ومن ىنا نستخمص أن اإلذاعة يجب أن تراعي الوقت فيو عنصر أساسي لنجاح الحصة فيجب
 أن يكون الوقت مناسب لجميع المستمعين وموجو لكافة شرائح المجتمع.
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 الجواب الرابع:

فينا كانت جل اإلجابات ترغب في التكثيف من ىذه الحصص ألنيا تعود بالنفع عمى المرأة     
ومن أجل التوعية والكشف عمى الظواىر الطاغية في المجتمع وتغيير النظرة الدونية ليذه 
الظواىر، أما المستجوبات المتبقيات فيم يرون " أن تكثيف الحصص عمى مدار األسبوع تكون 

 التكثيف منيا عمى مدار الشير والعام. يجبمممة ولكن 

وفي األخير نستخمص بأنو يجب عمى اإلذاعة المحمية لمستغانم من التكثيف من ىذه      
الحصص االجتماعية ألنيا ميمة في حياة الكثيرون ألن النساء ىم أكثر متابعة ألنيا تمس قضايا 

 .تشغل باليم كثيرا لذا يجب تخصيص أكثر من حصة في األسبوع
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 اختبار صحة الفرضيات:-2

بناء عمى ما توصمت إليو في ىذه الدراسة بعنوان " دور اإلعالم في معالجة الظواىر     
  إذاعة مستغانم نموذجا" توصمنا إلى ما يمي:-ظاىرة العنوسة-االجتماعية

 الفرضية األولى:/1

المجتمع، لذا تولي ليا أصبحت العنوسة من بين الظواىر االجتماعية األكثر انتشارا في      
اإلذاعة المحمية اىتماما من خالل برامجيا اليومية واألسبوعية، ىنا الفرضية تحققت من خالل 
إجابات المبحوثين، كون العنوسة تعتبر من أىم الظواىر المتفشية في مجتمعنا فال يمكن التغافل 

 خالل برامجيا االجتماعية.عنيا ألننا نعيشيا في حياتنا اليومية، لذا تم التطرق إلييا من 

 الفرضية الثانية:/2

تسميط الضوء إعالميا عمى ظاىرة العنوسة،يساعد من التخفيف من اآلثار النفسية واالجتماعية     
 في أوساط ىذه الفئة عمى أنيا فرضية صحيحة.

لمختمفة وذلك بأن اإلذاعة المحمية مرآة المجتمع من خالل تناوليا لمظواىر االجتماعية ا        
منيا العنوسة فيي تعتبر ىمزة وصل فيي تمعب دور إيجابي في تغيير النظرة الدونية في المجتمع 
بالنسبة لممرأة المتأخرة عن الزواج وساىمت في تقديميا لمنصائح واإلرشادات وذلك بحضور 

جتماعية أخصائيين في عمم النفس وعمم االجتماع والدين من أجل التخفيف من اآلثار النفسية واال
 لمعوانس.
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 الفرضية الثالثة:/3

إن الحصص اإلذاعية المخصصة لمتطرق إلى ظاىرة العنوسة، تعتبر قميمة وغير كافية مما     
 يؤدي نتائج غير مرجوة، فينا الفرضية صحيحة وتحققت.

فمقد تبين لنا من خالل إجابات المبحوثين أن الحصص المخصصة لتسميط الضوء عمى       
العنوسة غير كافية وىي قميمة جدا ومطالبتيم بالتكثيف من ىذه الحصص عمى مدار الشير مشكل 

أو السنة لمتخفيف من اآلثار السمبية ليذه الظاىرة وتقديم نصائح و إرشادات لممرأة المتأخرة عن 
 الزواج وتقديم الحمول لمحد من ىذه الظاىرة.
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 استنتاج عام:

 الميدانية عمى مايمي:لقد أسفرت الدراسة       

تحظى إذاعة مستغانم باىتمام كبير من قبل النساء حيث أنيم أكثر استماعا ومتابعة لمختمف /1
 برامجيا.

لذا فإن إذاعة مستغانم تولي اىتمام بظاىرة العنوسة عبر برامجيا االجتماعية حيث تتطرق إلى /2
 مختمف الظواىر وتعالجيا أسبوعيا أو شيريا.

االجتماعية التي تقدميا في تخفيف بعض اآلثار  اعة المحمية من خالل حصصياتساىم اإلذ/3
النفسية واالجتماعية التي تشعر بيا العانس وذلك من خالل استضافتيا ألخصائيين نفسانيين 
واجتماعيين وتقديميم لمجموعة من النصائح وتوجييات بأن ىذا قضاء وقدر من اهلل وأن يقضين 

 بأعمال أخرى تنسييم ما ىم عميو اآلن. أوقات فراغين بالقيام

الحصص االجتماعية المقدمة في إذاعة مستغانم قميمة وغير كافية لمعالجة ىذه الظاىرة لذا /4
يجب عمييا تكثيف حصصيا وتقديميا يوميا أو الوقت الذي تقدمو يكون عمى أقل ساعتين فأكثر 

بإيجاد حمول مناسبة لمتقميل منيا كفكرة من أجل جمب قدر ممكن من المستمعات ومتابعتيا والقيام 
 الزواج الجماعي، توقير مناصب شغل لمشباب، توفير السكنات.

فذلك يؤثر سة الدرا تزامن أوقات بث البرنامج التي تبث الظواىر االجتماعية مع أوقات العمل و/5
 الوصول لألىداف المسطرة لمبرنامج.بالضرورة عمى إمكانية 
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 :   الرابع الفصل خالصة

سقاط المعمومات         حاولنا في ىذا الجانب التطبيقي استخالص نتائج الدراسة الميدانية وا 
النظرية عمى الواقع لمعرفة دور اإلذاعة في معالجة ظاىرة العنوسة وبثيا عبر برامجيا االجتماعية 

ىذه الوسيمة إلشباع رغبات النساء المتأخرات عن الزواج وطرح انشغاالتيم حوليا، ومعرفة دور 
يجاد حمول لمتقميل منيا.  اإلعالمية في تحديد أسباب انتشارىا وا 

ما يمكن استخالصو من ىذا الجانب أن اإلذاعة تنجح إلى حد كبير في تحقيق أدوارىا          
من خالل المعالجة لمظواىر االجتماعية إال أنو تبقى ىناك بعض الجوانب ال يمكن أن تحققيا 

    لبث ىذه الظاىرة باإلضافة إلى الوقت غير المناسب.المناسبة  وذلك لقمة الحصص

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خاتمة
 

 

 ج

 خاتمة:

تعد اإلذاعة المحمية عنصرا ميم في حياة المواطن ينتمي إلى منطقة ورقعة جغرافية محدودة تمكنو 
 من اإلطالع عمى كل مجريات المحيط الذي نعيش فيو.

فكان الدور األساسي لإلذاعة ىو تبميغ الرسالة اإلعالمية التي توجو إلى المواطن والنساء   
المتأخرات عن الزواج من خالل برامجيا اليومية أو األسبوعية التي تقدميا إذاعة مستغانم وذلك من 

تمع المحمي خالل فيم الظاىرة ومحاولة معالجتيا من مختمف الجوانب فيي تعتبر المرآة العاكسة لممج
وىذا ما يجعميا وسيمة إعالمية تمبي حاجات مستمعييا عمى اختالف فئاتيم ومستواىم 
وخصائصيم،فينا حاولت عرض ىذه الظاىرة االجتماعية التي انتشرت وتفشت بكثرة في المجتمع 
وتيدد كيانو الستمرار األسر،ويجب عمى إذاعة مستغانم تخصيص حصص أخرى وأوقات مناسبة 

لتكثيف منيا من أجل متابعتيا من مختمف شرائح المجتمع، وسعي اإلذاعة إليجاد حمول لبثيا وا
مناسبة لمتقميل منيا كاقتراح  فكرة الزواج الجماعي، تعدد الزوجات،توفير مناصب شغل لمشباب 

 والسكن.

بي ومن ىنا اإلذاعة المحمية تمعب دور رئيسي في تطرقيا لمثل ىذه الظواىر االجتماعية فينا تم 
حاجات ورغبات المستمعين من النساء ألن كل ىذا يجدي نفعا في حياة العديد من المستمعات 
األوفياء لمبرنامج مما يمكنيا من تغيير العديد من األفكار السمبية والنظرة الدونية لمفتاة المتأخرة عن 

ذا يجب احتراميا الزواج،وليذا فإن المرأة عنصر أساسي في األسرة وفي البيت وفي المجتمع ككل ل
 .وتقديرىا
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 .2013-2012األكاديمي في عمم االجتماع التربوي، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة،

،العوامل االجتماعية واالقتصادية المرتبطة بتأخر سن الزواج عند الشباب  /حنان محمد عمي المطيري2
ممك عبد العزيز،المممكة السعودي،دراسة مقدمة لنيل درجة الماجيستر في اآلداب من قسم عمم االجتماع، جامعة ال

 العربية السعودية.

/شعباني مالك،دور اإلذاعة المحمية في نشر الوعي الصحي لدى الطالب الجامعي، رسالة مقدمة لنيل شيادة 3
 .2006-2005الدكتوراه عموم في عمم اجتماع التنمية، جامعة منتوري، قسنطينة، 

 :المقابالت

 اإلذاعة.،في مقر 05/04/2017يوم منشطة برنامج اجتماعي بإذاعة مستغانم،  أمينة ، دايم/1

  المؤتمرات:

/إيمان عبد الرحمان المشموم، المؤتمر اإلسالمي الخامس لمشريعة والقانون بموضوع الزواج الشرعي المبكر في 1
 ماي. 31-30مواجية الفوضى الجنسية والمواثيق الدولية، جامعة طرابمس، 

 



 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي.

 -مستغانم-ابن باديس جامعة عبد الحميد
 كمية العموم االجتماعية.

 عموم اإلعالم واالتصال. قسم
 والمجتمع.تخصص وسائل اإلعالم 

 
 دليل المقابمة **                            

ىذه المقابمة نقدميا في إطار إنجاز مذكرة تخرج لنيل شيادة ماستر في عموم اإلعالم واالتصال تحت 
" انموذج مستغانم إذاعة-العنوسة ظاهرة-االجتماعية الظواهر معالجة في اإلعالم دورعنوان "

 المتأنية لألسئمة واإلجابة عنيا حسب رأيك الخاص.فرجاء منك القراءة 
 :مالحظة

نعدكم بأن المعمومات التي ستدلون بيا لن تستعمل إال ألغراض البحث العممي، ولكم مني فائق 
 واالحترام. التقدير

 

 

 من إعداد الطالبتين:                                             اشراف األستاذة: 

 حمداد صبيحة.–زايدي ميمونة.                                                 -

 ثماني حميمة.             ع-

                             

 .7102-7102السنة الدراسية:



 "دليل المقابمة موجه إلى العوانس"   

 بيانات شخصية عن المبحوث:

   فما فوق 45-43            43-35          35-33السن: 

 حضري  ريفي       شبو حضري      مكان اإلقامة:

 موظفة         ماكثة بالبيت   :المهنة

 يوجد          ال يوجد    السكن:

   األسئمة:

 مدى اىتمام اإلذاعة المحمية لمستغانم بالظواىر االجتماعية. المحور األول:

 ىل تستمعين لإلذاعة المحمية؟-1

 ماىي الحصص الخاصة بالظواىر االجتماعية؟-2

 ىل تستمعين مثل ىذه الحصص االجتماعية؟-3

 ىل بإمكانك أن تذكرين لماذا تيتمين بمثل ىذه القضايا؟-4

 ىل تتواصمين مع منشطي ىذه الحصص؟-5

مدى إسيام اإلذاعة في التخفيف من اآلثار المترتبة عن الظواىر االجتماعية  المحور الثاني:
 خاصة العنوسة.

 ما الدور الذي تمعبو اإلذاعة في التحسيس من ىذه الظاىرة؟-1

 ىل الحصص المقدمة في اإلذاعة ىدئت من نفسية المرأة العانس؟-2

 تغيير ىذه النظرة الدونية؟ ىل تعتقدين أن اإلذاعة ليا دور في-3

 
   

    
 

   

    
 

   

 
   

    

   

   

 
   

    

 
   

    

   



 كيف غيرت اإلذاعة نظرتك إلى ظاىرة العنوسة؟-4

إثراء الحصة من أخصائيين في عمم النفس وعمم االجتماع وحتى الدين  ىل ساىموا المشاركين في-5
 في التخفيف من اآلثار النفسية واالجتماعية لمعوانس؟

 اعية لظاىرة العنوسة.مدى الحجم الساعي لبرمجة الحصص اإلذالمحور الثالث:

 ىل تعتقدين أن الحصة المخصصة لتسميط الضوء عمى مشكل العنوسة كافية؟-1

 إذا كانت إجابتك بال فماذا تقترحين؟ ولماذا؟-2

 ىل التوقيت الخاص ببرمجة ىذه الحصة مناسبا؟ ىل لديك اقتراح آخر لبرمجة الحصة؟-3

 بتكثيف مثل ىذه الحصة عمى مدار األسبوع والشير؟ ولماذا؟ ىل أنت ممن يرغب-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "دليل المقابلة الموجه لمنشطة الحصة "            

 منذ متى وأنت تقدمين هذه الحصة؟-1

 ما هي أبرز الظواهر التي تتطرقين إليها؟-2

 هل تعتقدين أن ظاهرة العنوسة تعتبر من الظواهر األكثر انتشارا؟-3

 كيف عالجت اإلذاعة ظاهرة العنوسة؟-4

 عمى نفسية الفتاة؟هل كممة عانس لديها تأثير كبير -5

 ما هي نظرة المجتمع لمفتاة المتأخرة عن الزواج؟-6

 من هم األكثر اتصاال بالحصة الرجال أم النساء؟-7

ماهي في الغالب طبيعة األسئمة التي يطرحونها أو األمور التي يرغبون في معرفتها من -8
 الحصة؟

ن في األمور الدينية إلثراء هل تستعينين بأخصائيين نفسانيين و اجتماعيين أو المختصي-9
 الحصة؟

 كيف يمكن لإلذاعة أن تغير نظرة المجتمع لظاهرة العنوسة؟-11
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