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ــــــــ اإلطار العام للدراسةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول 

I-اإلشكالیة:
یعد العنف األسري من المشكالت االجتماعیة التي باتت تؤرخ المجتمعات في العالم، 
حیث تشهد هذه الظاهرة انتشارا مذهال، حتى أن البیت أصبح من أكثر األماكن خطرا على 

الذي ذكر في كتابه Anthony giddensانتوني جیدنز : حد قول عالم االجتماع المعروف
مهما كان عمره وجنسه یكون أكثر عرضة لمخاطر اإلیذاء إن اإلنسان الجتماعاعلم 

.الجسدي في البیت منه في الطرقات والشوارع والمواقع األخرى
ولعلها مفارقة جدیرة باالعتبار أن یتحول البیت الذي یرتبط باألمن والسكینة 

من(والتعاطف اإلنساني إلى مكان لتبادل األذى النفسي والجسدي، وقدیما قالت العرب 
).مأمنه یؤتى الحذر

وال یختلف اثنان على الدور الكبیر الذي تلعبه وسائل اإلعالم في عصرنا هذا حیث 
أصبحت محل اهتمام المجتمعات بأفرادها بل تعدى األمر ذلك حیث أصبحت تتحكم في 

.الرأي العام في المجتمع وتوجهه حیث شاءت
ین والمهتمین على إسناد دور وللحد من العنف األسري یتفق أغلب الدارسین والباحث

ما إلى وسائل اإلعالم فما من وثیقة صدرت في هذا المجال ، إال وكان ضمن توصیاتها 
تعزیز دور وسائل اإلعالم بالتوعیة بالقیم اإلیجابیة لمصلحة األسرة، ومواجهة مظاهر التلوث 

.االجتماعي وانحراف السلوك
هور وقربا إلیه اإلعالم المسموع ولعل من أبرز وسائل اإلعالم احتكاكا بالجم

لما لها من مزایا وخصوصیات جعلتها تصل إلى جمیع الشرائح في المجتمع ) اإلذاعة(
لسهولة تلقیها، حیث أنها تصل إلى مسامع األفراد على اختالف ثقافتهم ومستواهم العلمي، 

میة والتربویة لذلك كان لهذه الوسیلة اإلعالمیة الدور البارز في إیصال الرسالة اإلعال
والتثقیفیة من خالل الدور المتكامل الذي تشارك فیه مختلف الهیئات االجتماعیة والصحیة 
واألمنیة والدینیة في المجتمع، من خالل التوعیة بتبعات هذه المشكلة االجتماعیة وأبعادها 

.والتعامل الصحیح معها، وصوال إلى الضبط االجتماعي واستقرار الحیاة العائلیة
ذلك جاءت هذه الدراسة للبحث عن إمكانیة معرفة الدور الذي یلعبه اإلعالم ل

في مواجهة ظاهرة العنف األسري في الوسط الحضري بما یهدف بشكل ) اإلذاعة(المسموع 
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مباشر إلى التأثیر في البناء المعرفي وتكوین المعتقدات واألفكار، والتزام توجیهات منتجة 
.ي تقویم السلوك االجتماعيومؤثرة على المدى الطویل ف

:وعلیه یمكن صیاغة إشكالیة البحث بالسؤال الرئیسي التالي
ما الدور الذي یمكن أن تؤدیه اإلذاعة لمواجهة العنف األسري، من حیث البناء -

المعرفي ونشر المفاهیم والمعتقدات، وتغییر أنماط السلوك سلبا وٕایجابا؟
:وتنطوي تحتها أسئلة فرعیة هي

یف تتناول اإلذاعة ظاهرة العنف األسري من خالل برامجها؟ك-1
هل یتم عرض الظاهرة وفق رسالة ورؤیة واضحتین، وهل یتم التعامل معها بناء -2

على خطط وبرامج مضبوطة؟
هناك تكامل بین السیاسات المرسومة من قبل الجهات الوصیة والخطاب هل-3
؟)فیما یتعلق بظاهرة العنف األسري(اإلذاعي 
هل یقوم اإلعالم المحلي المسموع بدوره في خلق وعي مختلف حول العنف عامة -4

والعنف األسري خاصة؟ وهل یتم تسلیط الضوء على تفشي هذه الظاهرة ونتائجها الخطیرة 
لى الفرد والمجتمع؟ع
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II-أهمیة الدراسة:
إن لكل دراسة أكادیمیة أهمیتها التي تدفع الباحث لسبر أغوارها، ومحاولة التوصل 
إلى نتائج تجیب عن تساؤالته، ویمون طریقه في ذلك األدوات المختلفة للبحث العلمي 

العلمي في علم االجتماعي یسعى ومناهجه مع استخدامها بطریقة علمیة موضوعیة، والبحث 
یتم من خالل : أولهما نظري، والثاني عملي، والهدف النظري: إلى تحقیق هدفین رئیسیین

: التعرف على طبیعة الحقائق والعالقات االجتماعیة، والنظم االجتماعیة، أما الهدف العملي
یه التطور فیمكن االستفادة منه في وضع خطة اإلصالح على أساس سلیم وفق ما یرتض

.1الطبیعي للمجتمع
وتكمن األهمیة النظریة للدراسة الراهنة في أن هناك دراسات عدیدة أجریت حول 
اإلذاعات المحلیة وعالقتها بمتغیرات متعددة، إال أننا نسعى إلى دراسة الدور الذي تلعبه 

لت هذه اإلذاعات المحلیة لمواجهة العنف األسري في الوسط الحضري وبذلك نكون قد تناو 
الظاهرة من زوایا جدیدة، وتأتي األهمیة العملیة في أن الدولة تولي عنایة خاصة باإلذاعات 
المحلیة من خالل برامج وسیاسات إعالمیة لمواجهة العنف داخل األسرة ضد الطفل والمرأة 

.والمسن
III-أسباب اختیار الموضوع:

ماعیة لوسائل اإلعالم، تقتضي تقوم فكرتي على أساس أنه في إطار المسؤولیة االجت
الممارسة اإلعالمیة االحترافیة في العمل وفق عدد من المعطیات المهنیة، وذلك للتأكید على 
ضرورة أن تسعى الوسائل لتحقیق أهدافها المجتمعیة، وألداء وظائفها االتصالیة باعتبارها 

لجمهور، ولكن على شریكا اجتماعیا مهما في تحقیق المصالح العامة للمجتمع، وخدمة ا
الرغم من اإلیمان العمیق بأهمیة تلك المحددات االحترافیة للوسائل، إال أن الواقع الراهن في 
عدد من التجارب اإلعالمیة العربیة یقود للشعور بأن ثمة دوافع أخرى غالبا ما تكون وراء 

.مضمون وشكل التناول اإلعالمي للقضایا والموضوعات االجتماعیة
لقضایا وموضوعات األسرة، ) الفضائیات(تناول وسائل اإلعالم العربیة وفي معرض 

، تبرز مشكالت العنف األسري ةربیة أحد أهم التشكیالت المجتمعیالتي تعدها المجتمعات الع

.182: ، ص1982نهضة الشروق، القاهرة، أصول علم االجتماع، مكتبة: عبد الهادي الجوهري- 1
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واإلساءة لألبناء وبخاصة األطفال، وٕاهمالهم، باعتبارها قضایا وموضوعات مالئمة للتناول 
المتخصصة تقود للتساؤل عن ما إذا كان هذا التناول یتم وفق اإلعالمي، غیر أن المالحظة 

معطیات المهنیة اإلعالمیة الموجهة لتحقیق مبادئ وغایات المسؤولیة االجتماعیة لوسائل 
.اإلعالم، أم أن ثمة رهانات أخرى
ن العاملین باإلذاعة دفع الناس لالعتقاد بأن الكثیر مما و هل نستطیع نحن الصحفی

ممارسته في حیاتهم الیومیة داخل بیوتهم هو ضار للجمیع وله بدائل مفیدة اعتادوا على 
وٕایجابیة، وتقدیم مبررات لحیاة مختلفة، ألننا في زحمة انشغاالتنا نستكین جمیعا لما اعتدنا 

صغارنا، ونضرب بناتنا، ونطلب الطاعة من زوجاتنا، وغیره الكثیر مما یحمل دعر نعلیه، ف
.ستترا في أحیان أخرىعنفا ظاهرا أحیانا وم

كما أن الدافع الرئیسي الذي جعلني أفكر في تناول هذا البحث هو قناعتي الداخلیة 
لفقرنا للفهم الجاد والحقیقي لكل ما هو محلي، وهو ما جعلني انقاد إلى هذا الموضوع 

.وبالضبط لهذه الزاویة األمر الذي حرك ضرورة البحث
إلى یومنا هذا، جعلني أطلع على العمل 2003عملي باإلذاعة المحلیة منذ جوان 

والمجهود الكبیر الذي یقوم به أفراد اإلذاعة، واحتكاكهم المستمر والدائم بالسكان يالمضن
.شغاالتهمانوعنایتهم ب

حیال كل ما هو محلي مع ضیق قضاءه وآفاقه، فهذه النظرة تحجب النظرة المحدودة 
.المحلیةلإلذاعةلي الحقیقي عنا الحقیقة وتجعلنا نجهل الدور الفع

IV-أهداف البحث:
إن لكل دراسة هدف أو غرض یجعلها ذات قیمة علمیة، والهدف من الدراسة یفهم 
عادة على أنه السبب الذي من أجله قام الباحث بإعداد هذه الدراسة والبحث العلمي هو الذي 

وتهدف الدراسة 1یسعى إلى تحقیق أهداف عامة غیر شخصیة ذات قیمة وداللة علمیة
الراهنة للتعرف على إحدى المشكالت العامة التي یعاني منها المجتمع الجزائري، وخاصة 

:األسر في الوسط الحضري، وتتمحور حول األهداف التالیة

البحث العلمي ـ الخطوات المنهجیة إلعداد البحوث االجتماعیة، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، : محمد شفیق-1
.55: ، ص1998
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جمع الحقائق عن واقع اإلعالم المحلي المسموع واألسباب والعوامل التي جسدته -1
.معلیرسي بدوره معالم التحضر في المجت

طرح تصور شامل لإلعالم المسموع المحلي نجم عنه اتصال جدید معتمدا بدوره -2
على العمل الجواري، كوسیلة من شأنها إعطاء دینامیكیة جدیدة للفرد والمجتمع، كعنصران 
أساسیان تقوم علیهما عملیة االتصال من أجل الحفاظ على العالقات االجتماعیة وبناء أسر 

.بشتى أشكاله وأنواعهسلیمة تنبذ العنف 
الوقوف على مدى مساهمة اإلذاعة في رفع مستوى وعي الفرد واألسر عامة، -3

.وذلك بفتح اإلذاعة المجال إلبداء الرأي وطرح ما یثقل كاهل األسر الحضریة
تحلیل برامج اإلذاعة المحلیة ومدى مساهمتها في مواجهة العنف األسري وتغییر -4

.في الوسط الحضريوتوجیه سلوك المجتمع 
مسح حقل علمي للدراسة مهمش بالجزائر ـ5

دراسة دور و نطاق وسائل اإلعالم الجواریة في إطار اإلعالم المحليـ 6
ستهالك المعلومة على المستوى المحلي االتعرف على أهمیة و داللة ـ 7
بالقطاع للعمل بالبحث العلمي إشراك المختصینـ 8
جلب المختصین في هذا القطاع لدمج البحث العلمي في إدارة وسائل اإلعالم ـ 9

الخاصة بهم 
متالك معرفة أفضل عن جماهیرهم اتحسیس المختصین بأهمیة ـ 10
مستوى الوعي في قطاع اإلعالم من فائدة تضمین توقعات الجمهور  في رفعـ  11

هتماماتهم في إطار إدارة المعلومة ا
تشجیع و تحفیز المهنیین على التكوین ـ  12

تكوین محققین في المیدان ـ 13
)سوسیو ثقافیةقتصادیة،اسوسیو علمیة،(االثار المباشرة و الغیر مباشرةـ 14

ـ تطور البحث في میدان وسائل اإلعالم 15
ـ تكوین الباحثین 16
ـ بدء الطالب بممارسة البحث العلمي 17
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ـ تطور التعاون مع قطاع اإلعالم 18
ـ تشجیع تقدیم الخدمات 19
.ـ تكوین المحققین20
V-تحدید المفاهیم:

المفاهیم العلمیة هي معاني یحددها العالم : "السریاقوسي بقولهالمفاهیم كما یعرفها 
.1"للمصطلحات العلمیة التي یستخدمها في التعبیر عن وقائع العلم وحقائق

:اإلعالم-1
یستخدم اإلعالم للداللة على عملیتین في وقت واحد تكمل إحداهما األخرى، فهو 

هة والحصول علیها من خالل التواجد یشیر إلى عملیة انتقاء واستخراج المعلومات من ج
السریع والفوري في مكان الحدث أو الغوص في أعماق صاحب المعلومات طوال وعرضا 
الستخالص المعلومات، ومن جهة أخرى یشیر إلى إعطاء وبث هذه المعلومات على 
اآلخرین أي نقل المعلومات واآلراء واالتجاهات من شخص إلى آخر من خالل الوسیلة 

سبة والتي تعمل على إشباع ذلك من خالل الحواس المختلفة ومن هنا یمكن أن یشیر المنا
لفظ اإلعالم في مدلوله العام إلى وسائل النشر التكنولوجیة الحدیثة المتطورة وٕالى حریة 
النشر الممنوحة والمكفولة كحق شرعي في أغلب دساتیر وشرائع البلدان المختلفة، وٕالى 

ألساسیة التي جعلت من هذه الوسائل التكنولوجیة أعمدتها الرئیسیة األنشطة االجتماعیة ا
وسائل النشر، حریة "واألساسیة مع الوضع في االعتبار عدم فصل هذه المدلوالت الثالث 

عن بعضها فهي تكمل بعضها البعض في تحدید المعنى العام " النشر واألنشطة االجتماعیة
.2میا لكي یكون التطبیق مالئمالهذا المصطلح حتى یمكن التعامل معه عل

اإلعالم هو نشر الحقائق الثابتة الصحیحة والمعلومات السلیمة الصادقة واألفكار 
واآلراء واإلسهام في تنویر الرأي العام وتكوین الرأي الصائب لدى الجمهور أو جماهیر 

وحة بحیث یعبر المؤسسة الداخلیة والخارجیة في الوقائع والقضایا والمشكالت المثارة والمطر 
هذا الراي تعبیرا موضوعیا عن عقلیة الجماهیر واتجاهاتهم ومیوالتهم وذلك باستخدام وسائل 

.124: ، ص1986التعریف بمناهج العلوم، دار الثقافة للطباعة والنشر، : محمد أحمد السریاقوسي- 1
.21: ، ص2004المعجم اإلعالمي، دار الفجر للنشر والتوزیع، بیروت، : د منیر حجابمحم- 2
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اإلعالم المختلفة كالصحافة واإلذاعة والتلفزیون وذلك بغیة التفاهم واإلقناع والتأیید، وعرف 
یر ولروحها ومیولها اإلعالم بأنه التعبیر الموضوعي لعقلیة الجماه" أوتوجراف"العالم األلماني 

واتجاهاتها في نفس الوقت والمقصود بموضوعیة اإلعالم أنه لیس تعبیرا ذاتیا لرجل اإلعالم 
فدوره في المجال اإلعالمي یختلف عن دور األدیب أو الفنان إذ یعتمد التعبیر الموضوعي 

.1على الحقائق واألرقام واإلحصائیات
:اإلعالم المحليـ2

:المختص في اإلعالم المحلي بأنها" السیدطارق أحمد"یعرفها 
نوع من اإلعالم محدود النطاق یختص باالهتمام بمنطقة معینة یمثل مجتمعا محلیا "

ا واقعیا لثقافة ذلك المجتمع المحلي مستهدفا خدمة احتیاجات سكانه ومحققا سویمثل انعكا
.2"تفاعلهم ومشاركتهم

من خالل هذا التعریف أن اإلعالم الجواري هو اإلعالم الموجه لمنطقة معینة، یتبین
ویمثل انعكاسا لثقافة مجتمع تلك المنطقة، ویتفق هذا التعریف مع التعریف السابق في هدف 

.اإلعالم الجواري المتمثل في تلبیة احتیاجات الجمهور المستهدف
:التعریف اآلتي لإلعالم المحليبوضع " حسین موسى عبد الجلیل"واهتم الباحث 

هو ذلك اإلعالم الموجه إلى مجتمع ضمن نطاق جغرافي محدود عبر وسائل "
اإلعالم المختلفة المكتوبة منها والمسموعة والمرئیة، ویعد اإلعالم الجواري بصورة عامة مرآة 

وشدیدة عاكسة للمجتمع، وما یواجهه من قضایا وٕاحداث ومشكالت، وهو أحیانا أداة ناجعة 
التأثیر في عالج هذه المشكالت وتنمیة استعدادات الناس وقدرتهم لمواجهة قضایاهم الملحة 

.3"وفتح آفاق أوسع أمامهم لإلسهام في تطویر المجتمع
:ـ اإلذاعة المحلیة3
:ـ تعریف اإلذاعة1ـ 3

العالقات العامة واإلعالم من منظور علم االجتماع، محطة الرحل اإلسكندریة، المكتب : حسین عبد الحمید رشوان-1
.249-248: ، ص ص1997الجامعي الحدیث، 

.80: ، ص2004ایا المجتمع، مصر، دار المعرفة الجامعیة، اإلعالم المحلي وقض: طارق أحمد السید- 2
www.alwatani.bya.com: نقال عن) یومیة لیبیة(مفهوم اإلعالم المحلي، صحیفة الوطن : حسین موسى عبد الجلیل- 3
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ي اللغة هو والمذیاع ف" المذیاع"هو ... االسم الذي اختاره اللغویون للرادیو :لغویا. أ
.1الرجل أو الشخص الذي ال یستطیع أن یكتم السر، ویعمل على نشره وٕاذاعته

بمعنى النشر العام، وذیوع ما یقال، " إشاعة"وهي " إذاعة"واألصل اللغوي بكلمة 
.2والعرب یصفون الرجل المفشي لألسرار بالرجل المذیاع

هي عبارة عن تنظیم مهیكل في شكل وظائف وأدوار، تقوم ببث :اصطالحا.ب
مجموعة من البرامج ذات الطابع الترفیهي والتثقیفي واإلعالمي، وذلك الستقبالها في آن واحد 

.3من طرف جمهور متناثر، یتكون من أفراد وجماعات، بأجهزة استقبال مناسبة
:ـ اإلذاعة المحلیة واإلقلیمیة والمتخصصة2ـ 3
منطقة أو (بـ Region، وتترجم كلمة 4)المحلي(الفرنسیة بـ ) Local(ترجم كلمة ت

، أما كلمة 6)المحلیة(بـ Local، وتترجم الكلمة اإلنجلیزیة 5)إقلیم أو قطر أو ناحیة
Region وفي األدبیات اإلعالمیة المغاربیة تترجم كلمة 7)المنطقة(فتترجم بـ ،Regional

).الجهوي(بـ 
هي إذاعة Local Radioبأن ) معجم المصطلحات اإلعالمیة(حب ویقول صا

ون الداخلیة والمحلیة ؤ تخصص بإرسال داخلي إلقلیم أو محافظة، وتتمیز بأنها تختص بالش
واإلقلیمیة أو المنطقة التي تغطیها فتعتني بأخبارها وفنونها المحلیة والقضایا التي تعنیها 

.وتعمل على تنمیتها

عربي، القاهرة، ، دار الفكر ال21اإلذاعة المدرسة في ضوء تكنولوجیا التعلیم، نظرة مستقبلیة للقرن : عبد المجید شكري- 1
.24: ، ص2000

.366: ، ص1995، بیروت، 1منشورات دار المجاني، ط" عربي-عربي"القاموس المجاني للطالب - 2
103: ، ص1989، القاهرة، 2مدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال، دار الكتب المصریة، ط: عبد العزیز شرف- 3
.619: ، بیروت، ص1983، دار اآلداب، 1طالمنهل، : سهیل إدریس، عبد النور جبور. د- 4
.882: المصدر نفسه، ص- 5
، 1978، مكتبة لبنان، 1معجم العبارات السیاسیة الحدیثة، إنجلیزي، فرنسي عربي، ط: رزق غالي. مجدي وهبي، د. د-6

.325: بیروت، ص
.489: المصدر نفسه، ص- 7
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بأنها تستجیب الحتیاجات المجتمع المحلي الذي لإلذاعةلعالمي ویعرف االتحاد ا
تخدمه، كما تسهم في تنمیته وهي تناضل من أجل دیمقراطیة االتصال من خالل مشاركة 

.1المجتمع المحلي
ولما كان اإلعالم یقسم وفق النظام اإلداري المعمول به، سواء كان مركزیا أو ال 

:تخرج عما یليمركزیا، فإن األنماط اإلذاعیة ال
.یغطي إرسالها بأكملها أو جزءا منها وقد تمتد خارج حدودها: إذاعة مركزیة-1
تغطي رقعة جغرافیة معینة، وترتبط في تقدیم خدمتها في إطار : إذاعات إقلیمیة-2

هذه الرقعة باإلذاعة المركزیة أو ال ترتبط، والحدود التي تفضل بین مجاالت نشاطات 
یمیة تكون حدودا فنیة تقررها العالقة بین الشكل الجغرافي واتجاه اإلرسال وقد اإلذاعات اإلقل

.تكون قومیة أو لغویة داخل دولة واحدة
یخدم كل منها جمهورا محلیا ومتناسقا من الناحیة الجغرافیة : إذاعات محلیة-3

.زةواالجتماعیة، وتقدم له نتیجة لقربها منه برامج تلبي احتیاجاته الخاصة الممی
تضم كل منها عددا من اإلذاعات المحلیة المملوكة للشبكة أ : شبكة إذاعیة-4

والمشاركة فیها أو المتعاونة معها، لتغطي في مجموعها وبارتباطها ودون إرسال مركزي 
.2رقعة جغرافیة واسعة قد تكون الدولة بأكملها أو جزءا منها

المتنقلة، فإننا نكون قد مهدنا وٕاذا أضفنا إلى ما سبق إذاعات الهواة واإلذاعات
.لتكامل إذاعي داخل الوطن الواحد

ویتداخل مفهوم المحلیة مع الجهویة ومع اإلقلیمیة بسبب اختالف االستخدامات لهذه 
المفردات الثالث، والتداخل بین المحلي والجهوي جعل المصطلحین یحمالن معنى واحدا 

الممارسة ال تتجاوز التعریف بما ینجز من اإلعالم الجهوي أو المحلي فوقي التوجه، و "
.3"مشاریع تنمویة أو ببعض التظاهرات

.344: ، بیروت، ص1989، دار الشروق 1، ط)یزي، عربيإنجل(كرم شلبي، معجم المصطلحات اإلعالمیة . د- 1
: طارق سید أحمد، اإلعالم المحلي وقضایا المجتمع، دار المعرفة الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع، اإلسكندریة، ص. د- 2

78.
.22: تجربة اإلعالم المحلي في الجزائر، ص: مسعودة جودي- 3
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اإلعالم في حقیقته قد بدأ إقلیمیا لیعبر عن واقع المجتمع الذي "وهناك من یرى أن 
.1"ظهر فیه

ویختلف المفهوم اإلقلیمي باختالف التقسیم اإلداري لكل قطر، كما تختلف مفاهیم 
.تالف النظام السیاسيالمحلیة والجهویة باخ

ولعل هذا ما جعل البعض یعتقد بأن المحطات اإلقلیمیة هي التي تغطي بإرسالها 
مدینة معینة أو دائرة محددة، تشمل إقلیما داخل الدولة، وتستهدف هذه المحطة ببرامجها التي 
تبثها بعض المواطنین في جزء محدد من أجزاء الدولة بحیث یشكل هذا البعض جمهور 

.2معیهامست
وبالتالي فاإلذاعة اإلقلیمیة وسیلة تعمل مع الجماهیر في األقالیم وتستغل هذه اإلذاعة 

.3ىفي عملها كل اإلمكانیات المتاحة لكل إقلیم على حد
وهذا التداخل بین مفهوم اإلذاعة المحلیة والجهویة واإلقلیمیة أدى إلى تداخل آخر ما 

تخصص، وأصحاب هذا الرأي ینطلقون من القول بأن بین هذه المفاهیم ومفهوم اإلعالم الم
اإلعالم بدأ إقلیمیا وبهذا المعنى یكون اإلعالم اإلقلیمي نوعا من اإلعالم المتخصص 
باهتمام منطقة أو محافظة بذاتها إلى جانب تنوع الموضوع المتخصص وفقا لالهتمامات 

.4البشریة
عالم اإلقلیمي أو المتخصص قد واالعتقاد السائد عند أصحاب هذا الرأي هو أن اإل

نشأ معبرا عن حاجیات واهتمامات ذاتیة أو محددة من قبل، وهو حالیا یمثل مطلبا حیویا من 
ناحیة التخطیط القومي العام، وأهمیته تكمن من توصیل وتبسیط وحسن تنفیذ ومتابعة 

تماعیة األهداف القومیة والتنمویة، ویساعد على تناغم اجتماعي بین المؤسسات االج
.5المختلفة

.47:، ص1993لیمیة، دراسة نظریة تطبیقیة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، اإلذاعات اإلق: نوال محمد عمر. د- 1
.183: ، ص2003الموسوعة اإلعالمیة، المجلد األول، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، : محمد منیر حجاب- 2
.183: المصدر نفسه، ص- 3
.48: اإلذاعات اإلقلیمیة، مرجع سابق، ص: نوال محمد عمر. د- 4
.51: المصدر نفسه، ص- 5
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اإلعالم "وتكاد تتفق اآلراء حول تعریف اإلعالم المتخصص، فهو عند منیر حجاب 
الذي یقع ضمن مجال محدد في مجاالت الحیاة السیاسیة أو الثقافیة أو االقتصادیة أو 

.1"العلمیة أو األدبیة أو السیاحیة
ي جل اهتمامه نمط معلوماتي یعط"ویتفق مع السید أحمد مصطفى عمر في أنه 

.2"لمجال معین من مجاالت المعرفة ویتوجه إلى جمهور عام وخاص
:ویذهب أدیب خضور إلى أن أسباب ظهور اإلعالم المتخصص هي

.التعبیر عن التقسیم االجتماعي للعمل وانعكاساته-1
.3اتساع مجاالت المعرفة-2

:ویحدد جمهوره في
.جمهور محدد-
.جمهور ضیق-
.جمهور معروف سابقا-
.جمهور نوعي-
.جمهور معني وجاد-
.جمهور یمتلك حاجات إعالمیة متعددة ومتنوعة-
.جمهور یمتلك خبرة اتصالیة غنیة-
.4جمهور یملك موقفا نقدیا-

ومهما تقاربت التعاریف لإلعالم المتخصص، فإن المفاهیم تبقى متفاوتة باعتبار أن 
جهوي واإلقلیمي أو المحلي ناجم عن وجود اإلعالم المتخصص في التداخل بین اإلعالم ال

.336: ، مصدر سابق، ص1الموسوعة اإلعالمیة، الجزء األول، ط: محمد منیر حجاب. د- 1
، 1997، جامعة قاریونس، بنغازي، 1، ط)دارسة تطبیقیة(اإلعالم المتخصص : السید أحمد مصطفى عمر. د- 2

.18:ص
، ص 2005، دمشق، )حساب المؤلفعلى(، 2عالمیة، طاإلعالم المتخصص، المكتبة اإل: أدیب خضور. د-3

.8- 7:ص
.38-36: أدیب خضور، المرجع السابق، ص ص. د- 4
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هذا اإلعالم، وهي البرامج اإلذاعیة المتخصصة في مختلف مجاالت الحیاة، ویصعب 
.الحدیث عن نوعیة الجمهور المتلقي لها في اإلذاعات المحلیة

الشك أن اإلعالم الریاضي هو اإلعالم المتخصص ولكن جمهوره یختلف من مجتمع
إلى آخر ویحظى باهتمام ربما یكون أكثر من جمهور اإلعالم الدیني أو العلمي أو التربوي 

وهو نوع من اإلعالم المتخصص الذي "أو االقتصادي أو الثقافي، أو اإلعالمي البترولي 
.1"یستهدف صناعة تعد من أهم الصناعات الحیویة في العالم

قد وضع بعض المعاییر التي تساعد " إیف دو الهاي"یقول عبد المجید شكري بأن 
على تشخیص ما هو اإلعالم المحلي، ومنها أنه یشتغل محلیا وتترتب علیه نتیجة محلیة، إذ 
یكتسب البعد الجغرافي أهمیة في تحدید معاییر اإلعالم المحلي، انطالقا من القرب وتقلص 

لي یخضع للتقسیم ، وهناك إجماع على أن اإلعالم المح2المسافة بین المرسل والمتلقي
اإلداري لكل قطر عربي، فهناك من یسمیه اإلعالم المحلي، وهناك من یسمیه اإلعالم 

.الجهوي أو الجواري، وهناك من یسمیه اإلعالم اإلقلیمي
ولما كان اإلعالم المحلي یرتبط بالبیئة المحلیة شكال ومضمونا ویأخذ بعدا جغرافیا، 

.فیه، فإنه یبقى الوسیلة األكثر قربا من السكانویؤدي خدمة للمجتمع المحلي الموجود
وتختلف مفاهیم اإلذاعات المحلیة في الوطن العربي عنها في الغرب، حیث تعرف 

تستمد هویتها من كونها النقیض لما هو وطني أو جهوي، فهي تقوم على مبدأ : "بأنها
.3"²كلم20وفي سویسرا ²كلم30مساحة رقعة البث في فرنسا 

:مفهوم الدورـ 4
:لغة. 1.1

، ونالحظ من خالل هذا التعریف أن 4"الحركة أي الفعل والعمل"یعرف الدور بأنه 
.الدور مرتبط بالقدرة على الحركة والنشاط

.5: ، ص2010، دار المكتبي، دمشق، 1اإلعالم البترولي في الوطن العربي، ط: عبد اهللا بدران. د- 1
.113: ، ص1987العربي، القاهرة، ، دار الفكر 1اإلذاعات المحلیة لغة العصر، ط: عبد المجید شكري- 2
.21: ، ص)اإلذاعات المحلیة نموذجا(تجربة اإلعالم المحلي في الجزائر، : مسعودة جودي- 3
.211: ، ص)ت- د(منجد الطالب، دار الشروق، : فؤاد أقوام البستاني- 4
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فإن كلمة الدور مشتقة من العبارة الالتینیة ) Bloch(و) Woutburg(وحسب معجم 
)Rotulas (ب، ومن جهة ثانیة ما یجب أن من جهة ورقة مطویة تحمل مكتو : التي تعني

م بدأ استعمال مفهوم الدور بمعنى وظیفة 11یستظهره ممثل مسرحیة، وابتداء من القرن 
.1اجتماعیة أو مهنة

:اصطالحا. 2. 1
یمكن القول بأن هناك العدید من األبحاث قد تناولت مفهوم الدور، وتوصل عدد من 

صصه واتجاهاته العلمیة، وٕالى هذا یشیر العلماء إلى إعطاء تعاریف متبادلة كل حسب تخ
مصطلح الدور یستخدم في علم االجتماع وعلم النفس : "فاروق مداس حیث یقول

واألنثربولوجیا بمعان مختلفة، فیطلق كمظهر للبناء االجتماعي على وضع اجتماعي معین 
یرتكز یتمیز بمجموعة من الصفات الشخصیة واألنشطة، كما یمكن تعریفه على أنه نموذج 

حول بعض الحقوق والواجبات، ویرتبط بوضع محدد للمكانة داخل جماعة أو موقف 
اجتماعي معین، ویتحدد دور الشخص في أي وقت عن طریق مجموعة توقعات یعتنقها 

، وفیما یلي نورد بعض التعاریف العلمیة التي تناولت 2"اآلخرون، كما یعتنقها الشخص نفسه
.المفهوم االصطالحي للدور

الدور هو مجموعة النماذج االجتماعیة المرتبطة بمكانة ): Linton(تعریف . أ
معینة، ویحتوي على مواقف وقیم وسلوكات محددة من طرف المجتمع لكل فرد یشغل هذه 

.المكانة
یمثل الدور تجربة خارجیة بین األفراد تفرض عدة ممثلین ):Moreno(تعریف . ب

صرف مزدوج، فهو منبه وفي نفس الوقت استجابة، على المستوى التفاعلي، الدور هو ت
وبذلك یحدد تصرفین متتابعین لدى الفرد، إذ أن إدراك الدور یعني تعیین المنبه، واإلجابة 

.3علیه

یة، السن، المستوى التعلیمي صراع األدوار لدى الرأي العاملة في ضوء بعض المتغیرات الشخص: حوریة بن عیاش- 1
.18: ، ص)95-94(وصورة الذات، رسالة ماجستیر، معهد علم النفس وعلوم التربیة، جامعة قسنطینة، 

.120: ، ص2003قاموس مصطلحات علم االجتماع،  دار مدني، للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، : فاروق مداس- 2
.18: مرجع سابق، ص: حوریة بن عیاش- 3
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أنماط سلوكیة تكون وحدة ذات معنى، وتبدو مالئمة لشخص : ویعرف على أنه. ج
القات شخصیة متبادلة مثال یشغل مكانة معینة في المجتمع، أو یشغل مركزا محددا في ع

.1قائد
المركز أو المنصب الذي یحتله الفرد، والذي : ویعرف الدور االجتماعي أیضا بأنه. د

یحدد واجباته وحقوقه االجتماعیة، والفرد الواحد في المجتمع یحتل عدة أدوار اجتماعیة في 
تماعیة التي یتكون منها وهذه األدوار التي یشغلها الفرد تقع في المؤسسات االج... آن واحد 

.البناء االجتماعي
السلوك المتوقع من شاغل أو العب المركز : وهناك تعریف آخر للدور مفاده بأنه

االجتماعي، والمركز االجتماعي هو العالمة أو اإلشارة التي تحدد طبیعة الدور االجتماعي، 
.2مما یدل على أن هناك عالقة وثیقة بین الدور االجتماعي والمركز االجتماعي

االجتماعیة أو الوضع االجتماعي، كلمات یكاد معناها فالمركز االجتماعي أو المنزلة
ال توجد التعریف الدقیقة الموضحة لمعنى هذه " دینكن میتشل"أن یكون واحدا، وحسب 

أول من استخدم هذا االصطالح لبیان النقطة التي " راد كلیف براون"المصطلحات، وكان 
المركز االجتماعي من " براونراد كلیف"یحتلها الفرد في التركیب االجتماعي، وقد ماز 

إن هناك فرقا بین التركیب االجتماعي وبین المنظمة االجتماعیة، : "الدور االجتماعي بقوله
ففي المنظمة االجتماعیة مثل المدرسة توجد مراكز مختلفة، كمركز المدیر، ومركز المعلم، 

تسمیته باألدوار التي ومركز الطالب، وسلوك هؤالء هو نظام من الفعالیات والنشاطات یمكن 
.3"تشكل نظاما متكامال ینسق عالقاتها الواحدة بین البناء النظامي والمنظمة

وعلیه یكون المركز والدور مكونین لكل وظیفي واحد، والجماعة هي التي تحدد مركز 
أفرادها وأدوارهم، فإن كان المركز هو المكان الذي یحتله الفرد في المجتمع على أساس السن 

الجنس، أو المولد، أو المهنة، أو الزواج، فإن الدور هو السلوك الذي یقوم به في المركز أو 
.الذي یشغله

.367: ، ص1983طریقة تنظیم المجتمع، الخدمة االجتماعیة، دار الثقافة القاهرة، : نبیل صادق- 1
، 1981، بیروت، 1األسس العلمیة لمناهج البحث االجتماعي، دار الفكر للطباعة والنشر، ط: إحسان محمد الحسن- 2

.289: ص
.121: ، ص2004للنشر والتوزیع، عنابة، علم االجتماع التربوي، دار العلوم : صالح الدین شروخ- 3
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:ـ العنف5
یفرق الباحثون بین العنف وغیره من المفاهیم كاإلیذاء، واإلساءة، والضرب، والعدوان، 

یمكن وغیرها من المصطلحات التي توضح وتشرح ظاهرة االعتداء على اآلخرین، لهذا ال
أن نجد تعریف متفق علیه بین الباحثین في هذا الموضوع، ولعل العامل الرئیس والحاسم في 
تحدید العنف هو ظهور أو حدوث الضرر واألذى، وتاریخیا كان العنف یحدد على أنه أفعال 
غرضیة تؤدي إلى محاوالت أو إحداث أضرار جسیمة، ویستخدم العنف أحیانا مرادفا 

للداللة على كل فعل یقوم به أحد أفراد األسرة بقصد إیذاء فرد من أفرادها، لمصطلح العدوان
واإلیذاء هنا لیس إیذاء بدنیا فقط، وٕانما قد یشمل الحرمان المادي أو الحرمان النفسي 

.والعاطفي
فعل یفعله المرء بغیره، فینتفي به رضاه أو یفسد : "عرف اإلمام السرخسي اإلكراه بأنه

، ویرى "ما یفعله باإلنسان مما یضره أو یؤلمه: "كما یعرفه اإلمام الحطاب بأنه، "به اختیاره
بعض الفقهاء في مذهب اإلمام أحمد بن حنبل أن اإلكراه یقتضي شیئا من العذاب مثل 

.1الضرب والخنق والكسر وما أشبه
فالعنف هو سلوك مشوب بالقسوة والعدوان والقهر واإلكراه، وهو سلوك بعید عن 

ضر والمدنیة، تحركه الدوافع العدوانیة، والطاقات الجسمیة، ویضر باألشخاص أو التح
.2ممتلكاتهم لقهرهم

بدوي إلى أن العنف یعني استخدام الضغط والقسوة استخداما غیر مشروع، 3ویشیر
.وغیر مطابق للقانون، بهدف التأثیر على الشخص وقهره

ونة األخیرة في دراسات األسرة فهو أما مصطلح اإلساءة والذي شاع استخدامه في اآل
في كثیر من األحیان یستخدم مرادفا لمصطلح العنف، ویقصد به أي فعل یقوم به أفراد 

العنف داخل األسرة بین الوقایة والتجریم والعقاب في الفقه اإلسالمي والقانون الجنائي، دار الجامعة : أبو الوفاء محمد-1
.33: ، ص2000الجدیدة للنشر، 

.102:، ص1993الصباح، الكویت، موسوعة علم النفس والتحلیل النفسي، دار السعادة: طه فرج عبد القادر وآخرون- 2
.19: ، ص1982معجم مصطلحات علم االجتماع، مكتبة لبنان، بیروت، : بدوي أحمد زكي- 3
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األسرة بقصد إیقاع الضرر بشخص آخر، واإلساءة البدنیة هي أول أشكال العنف والذي 
.1یتضمن صورا كثیرة لإلیذاء تبدأ بالضرب المبرح إلى القتل

جابة متطرفة فجة من السلوك العدواني، تتسم بالشدة والتصلب تجاه العنف بأن است
شخص أو موضوع ما، وال یمكن منعه أو إخفاؤه، ومن ثم یمثل العنف سلوكا یمارسه 

.2اإلنسان بتأثیر من دوافعه العدوانیة
أن العنف هو فعل عام ال یتأثر بخصوصیة المكان والزمان أو الخلفیة 3ویرى التیر

، أو الموقع في التركیب االجتماعي، وأن العنف قد یوظف للحصول على أشیاء االجتماعیة
.مادیة أو معنویة، خاصة أو عامة

أما عمارة فیعرف العنف بأنه األذى الجسمي أو النفسي الموجه من أحد شركاء 
الزواج غالبا ولكن لیس دائما ما یكون من الزوج نحو شریك الزواج أو األبناء أو المسنین 

.ل األسرة، وأن العنف قد یتدرج من إساءة لفظیة إلى الضرب المبرح واستعمال األسلحةداخ
الزاویة النفسیة الذي : إلى مصطلح العنف من خالل ثالثة زوایا هي4وتنظر الرازي

یظهر العنف فیه على شكل تعبیر عن انفعال، أو انفجار للقوة، یتخذ صیغة ال تخضع 
واني، وبالتالي یعرف العنف نفسیا ـ من وجهة نظر علماء للعقل، فیظهر في شكل سلوك عد

النفس ـ بأنه نمط من السلوك الذي نتج عنه حالة إحباط یكون مصحوبا بعالمات توتر، 
ویحتوي على قصد إلحاق الضرر بكائن حي، ویتحدد العنف كاستجابة لمثیر خارجي تتجلى 

معادة ویرتبط بتحكم غریزة الموت في شكل فعل یكون مشحونا بانفعاالت الغضب والهیاج وال
والعدوانیة لدى الفرد، الزاویة األخالقیة المتمثل في االعتداء على ملكیة اآلخر وحریته، 
ویتجلى هذا المفهوم األخالقي للعنف في مواقف بعض الفالسفة، وفي الخلفیة النظریة 

، جامعة 06مقیاس العنف األسري، مجلة دراسات في الذمة االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة، العدد : أحمد فاطمة أمین-1
.1999حلوان، 

مظاهر السلوك العدواني وعالقتها ببعض المتغیرات النفسیة، دار غریب للطباعة : لي أحمدخلیفة عبد اللطیف والهو -2
.107:، ص2003، القاهرة، 03، العدد 02والنشر، المجلد

.120: ، ص1998العنف العائلي، مطابع أكادیمیة نایف للعلوم األمنیة، الریاض، : التیر مصطفى عمر- 3
، 2004لبعض عناصر التعریف والتشخیص، مركز معلومات وأبحاث األسرة، الریاض، العنف المنزلي : الرازي نجاة- 4

.302: ص
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على أنه استخدام للقوة للقوانین وألدبیات حقوق اإلنسان الزاویة السیاسیة الذي یفسر العنف 
من أجل االستیالء على السلطة أو الحفاظ علیها، أو استغاللها في تحقیق أهداف مشروعة 
وغیر مشروعة، ویبرز هذا التصور في العدید من النظریات السیاسیة والفلسفیة التي ربطت 

.العنف بالصراعات االجتماعیة بین الفئات ذات المصالح المتنافرة
أي فعل لفظي أو بدني أو إكراه موجه إلى شخص : "عریف العنف بأنهوبهذا یمكن ت

ویتسبب عنه أذى جسدي أو نفسي أو حرمان، ویعمل على وضع الشخص في مرتبة 
.1"أدنى

أي اعتداء بدني أو نفسي أو جنسي یقع على أحد أفراد : "ویعرف الباحث العنف بأنه
".األسرة من فرد آخر من نفس األسرة

:سريـ العنف األ6
أن مصطلح العنف العائلي یعني غالبا ) Pierson & Thomas, 2002(2یرى

اإلساءة البدنیة والجنسیة والنفسیة التي تتعرض لها الزوجات من قبل أزواجهن، وأن من أهم 
مظاهر هذه اإلساءة العزلة االجتماعیة، والتهكم والسخریة واإلهانة، والحرمان االقتصادي، 

بینما یرى آخرون أن مصطلح العنف العائلي لیس مصطلحا دقیقا لوصف ظاهرة والضرب،
العنف ضد الزوجات، فهو یشمل جمیع أنواع األفعال الخطیرة والعنیفة التي ترتكب من 
الرجال ضد النساء بشكل عام فهي لیست خاصة بالعنف الواقع بین الزوجین فقط، بل تشمل 

لمرأة، وبالتالي فهم یفضلون استخدام مصطلحات أخرى جمیع أنواع العالقات بین الرجل وا
أكثر دقة للداللة على العنف الذي یرتكبه األزواج ضد زوجاتهم من ذلك مصطلحات إساءة 

وٕاساءة معاملة Marital violenceوالعنف الزوجي Partner abuseمعاملة الشریك 
فهذه Battered wifeوالزوجة المعتدى علیها أو المضروبة Wife abuseالزوجة 

.المصطلحات أكثر دقة في وصف ظاهرة العنف ضد الزوجات
للداللة على Family violenceویفضل آخرون استخدام مصطلح العنف األسري 

مجموعة مختلفة ومتنوعة من العالقات القائمة على العنف والتي تنشأ بین أفراد األسرة 

1- Heise Laril; violence/qgainstwomen, discussion papers, washington, 1994.
2- Pierson John et thomas martan, collins dictionary of social wark, harper collins publishers,
great britain, 2002, p 82.
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ضد األطفال، والعنف ضد المسنین، الواحدة، بما في ذلك العنف ضد الزوجات، والعنف
إلى أن ) Davis, 1995(1والعنف ضد األقرباء بشكل عام،  وفي هذا الصدد یشیر

مصطلح العنف األسري لم یستخدم إال في بدایة السبعینات لتعریف مشكلة إساءة معاملة 
رة الزوجات، ثم اتسع تعریفه لیشمل أنواعا عدیدة من صور العنف التي تحدث داخل األس

.الواحدة
كل فعل یصدر عن أحد أو بعض : "العنف األسري بأنه) فاطمة أمین(من هنا تعرف 

أعضاء النسق األسري نحو بعضهم البعض أو اآلخرین بهدف إلحاق األذى أو الضرر 
المادي أو المعنوي بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، وبشكل واضح أو مستتر مع توافر 

إللحاق األذى بالمستهدفین من العنف أو بأذى من ردودهم عنصر القسوة وممارسة القوة
ومتعلقاتهم، ویظهر العنف األسري في عدة مستویات، عنف خاص بمستوى العالقة بین 
الزوجین، وعنف خاص بمستوى العالقة بین األبناء، وعنف خاص بمستوى العالقة بین 

.2"األبناء واآلباء
األسرة هو أحد أهم أنواع العنف من حیث فیرى أن العنف داخل) 1997التیر، (أما 

القدم واالنتشار، وأن مؤشرات قیاس هذا العنف قد طور لتضم الضرب بأنواعه بما فیها 
البسیط، والتهدید بالضرب، والحذف بشيء حاد، والتهدید باستخدام األدوات المختلفة بما في 

الطرد، وحسب الحریة، والحرمان ذلك السكاكین واألسلحة، واالستخدام الفعلي لهذه األدوات، و 
.من الحاجات الضروریة، واإلرغام على القیام بأفعال ضد الرغبة الخاصة، والشتم والتوبیخ

أما المنظمة العالمیة للصحة التي تتبنى مرجعیة حقوق اإلنسان فقد عرفت العنف 
كل سلوك یصدر في إطار : بأنه2002األسري في تقریرها حول العنف والصحة سنة 

عالقة حمیمة، یسبب ضررا أو آالما جسمیة أو نفسیة أو جنسیة ألطراف تلك العالقة، 
أعمال االعتداء الجسدي كاللكمات والصفعات : ویتعلق األمر مثال بالتصرفات التالیة

والضرب باألرجل، وأعمال العنف النفسي كاللجوء إلى اإلهانة والحط من قیمة الشریك، 
االنطواء وفقدان الثقة بالنفس، وأعمال العنف الجنسي كاالتصال وٕاشعاره بالخجل، ودفعه إلى

1 - Davis liane; domestic violence in: enocyclopedia of social work (ed): nasw press,
edwards, richard washingtom, dc, 1995.

.272: أحمد فاطمة أمین، مرجع سابق، ص- 2
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الجنسي المفروض تحت اإلكراه، وضد رغبة اآلخر، ومختلف الممارسات الجنسیة التي 
تحدث الضرر لطرف العالقة، والتصرفات السلطویة المستبدة والجائرة، كعزلة الشریك عن 

اله، والحد من أیة إمكانیة لحصوله على محیطه العائلي وأصدقائه، ومراقبة حركاته وأفع
.1مساعدة أو على معلومات من مصدر خارجي

أن العنف األسري یتخذ أنماطا وأشكاال متعددة منها ضرب الزوجة، 2ویرى عوض
وضرب الزوج، والضرب المتبادل بین الزوجین وٕایذاء األطفال بدنیا ونفسیا وجنسیا، وٕایذاء 

.ريكبار السن، وجرائم القتل األس
العنف األسري بأنه كل فعل یمثل تدخال خطیرا في حریة اآلخر 3ویعرف الشرجبي

وحرمانه من التفكیر والرأي والتقریر والسلوك، وتحویل اآلخر إلى وسیلة أو أداة لتحقیق 
.أهدافه دون أن یعامله كعضو حر وكفء

الثقافة : ویشیر إلى أن مفهوم العنف األسري یتأثر بمجموعة من العوامل أهمها
السائدة في المجتمع، ومفهوم األسرة وتكوینها، والفهم الواضح للدین والقانون والعرف السائد، 
وبعملیة التنشئة االجتماعیة، واستنادا إلى ذلك یؤكد الباحث على أهمیة النظر إلى 
الخصائص والسمات التي یتضمنها سلوك العنف والضرر الذي یقع على الضحیة بدال من 

عریف العنف األسري، وقد أشار الباحث إلى أن توفر هذه الخصائص في السلوك محاولة ت
:على وجود العنف داخل األسرة، أما الخصائص التي ذكرها فتتلخص في التالي

.إلحاق األذى والضرر بأحد أفراد األسرة-1
.الضرر قد یكون مادیا أو معنویا-2
.صادرا من أحد أفراد األسرة-3
.عضو آخر في األسرةوقع على -4
.أن یكون متعمدا ومقصودا-5

.306: الرازي، مرجع سابق، ص- 1
: ، ص2004الریف والحضر، مركز البحوث والدراسات االجتماعیة، القاهرة، جرائم العنف األسري بین: عوض السید-2

127.
الشرجبني عادل عبد الوهاب، العنف العائلي ضد المرأة، تحلیل لعالقة النوع االجتماعي في مجال الخاص، ورقة عمل -3

.08ص 2004صنعاء : مقدمة في المؤتمر االول لمناهضة العنف ضد المرأة
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أما مفهوم العنف األسري الذي سوف تنطلق منه الدراسة یتمحور حول المفهوم 
:التالي

أي اعتداء أو إساءة حسیة أو معنویة أو جنسیة أو بدنیة : یعرف في هذه الدراسة بأنه
الزوجة (نطاقها تجاه فرد آخر أو نفسیة من أحد أفراد األسرة أو األقارب أو العاملین في 

) البدنیة والعقلیة والنفسیة واالجتماعیة(واألطفال والمسنین یكون فیه تهدید لحیاته وصحته 
.وعرضه) ممتلكاته(وماله 
:ـ مفهوم الوسط الحضري7

في سیاق تعریف المجمع الحضري یمكن تعریف الوسط الحضري عند عبد : أوال
فه من خالل إبراز خصائص المتمثلة في أن یكون العمل المجید عبد الرحیم، والذي یعر 

خالقا ال یكتفي بما تقدمه الطبیعة إنما یعبر فیه بالصناعة وكذلك نموه األساسي یكون عن 
طریق التكاثر الخارجي، وكذلك تغلب علیه البیئة االجتماعیة التي صنعها اإلنسان ویسود 

لحضري بالوظائف التربویة واألخالقیة فیه تقسیم العمل والتخصص، كما یقوم المجتمع ا
واالقتصادیة والقضائیة والدفاعیة والتأمینیة هیئات مختصة عكس المجتمع الریفي، كما تسود 
فیه المنافسة في العالقات بین أفراده ویكون فیه الوالء للعمل ال األسرة ویعرف بمجاله الواسع 

.1وكثافة السكانفي الحركة االجتماعیة كما یتمیز بكبر حجم المجتمع 
درس الظواهر االجتماعیة التي : تعریف المجمع الحضري عند ابن خلدون: ثانیا

إن البادیة : "تنشأ عن كل من المجتمعین الریفي والحضري كما الحظها في عصره فیقول
إذ هو ینظر إلیها كما ننظر نحن إلى المجتمع الریفي، وذلك مجارات " أقدم من الحضر

للغة العربیة، إذ یقال حضر فالن أي أقام في الحضر والحضر هو لمعنى الحضر في ا
.2المدن والقرى
یتمیز بخصائص هي الحجم والكثافة : للمجتمع الحضري" ویرث"تصور: ثالثا

.3والتغایر والالتجانس

.15-12: ، ص ص1976علم االجتماع الحضري، مكتبة األنجلو المصریة، : جید عبد الرحیمعبد الم- 1
.81: علم االجتماع الحضري، الجزء األول، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، ص: السید عبد القاضي السید

.24: مرجع سابق، ص: عبد المجید عبد الرحیم- 2
.81: جتماع الحضري، الجزء األول، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، صعلم اال: السید عبد القاضي السید- 3
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كجزء من تصنیفه المجتمعي إلى "روبرت ردفیلد"نمط مثالي أو مجرد صورة : رابعا
حضري وشعبي، ویتمیز المجتمع الحضري بعدد السكان الكبیر والالتجانس واالتصال الوثیق 
بالمجتمعات األخرى من خالل التجارة وعملیة االتصال ویسود تقسیم العمل المعقد وسیطرة 

أعضائه في تنظیم االهتمامات العلمانیة على المقدمة باإلضافة إلى ذلك فهوم یتمیز برغبة
السلوك على نحو عقالني موجه إلى أهداف محددة وذلك في مقابل االنقیاد وراء مستویات 
السلوك ومعاییره التقلیدیة دون جدول ومن أبرز خصائص هذا المجتمع أن العالقة 

.1االجتماعیة فیه غیر شخصیة وتعاقدیة وأن ضوابطه االجتماعیة من النوع الرسمي
للمجتمع الحضري كتعریف إجرائي " عاطف غیث"ن نتبین تعریف یمكن أ: خامسا

والذي یعتبره مجتمع المدینة عند علماء االجتماع الحضري، ویتمیز هذا المجتمع بعدة سمات 
مثل التعقد والتباین وتقسیم العمل، وارتفاع المستوى التكنولوجي وتباین السلوك والعلمانیة 

اق التفاعل االجتماعي والالتجانس وشدة الحراك وتقدم التنظیم االجتماعي ونعقد أنس
.2االجتماعي وكثافة السكان وكبر الحجم

VI-األصول النظریة للبحث:
البحث العلمي ال یكفي فقط أن یختار الباحث ظاهرة معینة ویقوم بمالحظتها ووصفها 

مل ومتجانس وتصنیفها وتحلیلها وتعلیلها واستنباط النتائج، ولكن یحتاج إلى نسق فكري متكا
وهو ما یشیر الیه علماء االجتماع بالمدخل المنهجي او االطار المنهجي، وهو .ومنطقي 

الكون واالنسان : عبارة عن مجموعة من التصورات الخاصة التي یتبناها الباحث عن
.والمجتمع
لى إعالمیة هدفها استمالة الرأي العام نحو فكرة معینة والوصول إذاعة كوسیلة ن اإلإ

و لفت انتباه الجمهور نحو أو تعدیلها،أو بناء اتجاهات جدیدة أتغییر اتجاهات الرأي العام 
خیر الذي یمتد هذا األ، قناع والتأثیرال عن طریق اإلإوال یتأتى هذا الهدف ، قضیة معینة

كالتسویق والحروب والسیاسة وفي مجاالت علم ، في مجاالت متعددة) االقناع والتأثیر(
كما یمتد في المجتمع بصفة عامة، این نجد االذاعة كوسیلة اعالمیة تهتم ، العیاديالنفس 

. 316:علم االجتماع الحضري، مدخل نظري، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، ص: محمد عاطف غیث- 1
.13: ، ص1997قاموس علم االجتماع، دار المعرفة الجامعیة، األزاریطة، اإلسكندریة،  : محمد عاطف غیث- 2
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بتسطیر برامج وحمالت اعالمیة وومضات تحسیسیة حول قضیة معینة تخص المواطن 
و تكون تستهدف تربیة الحس الوطني والتضامن ، أرشاداتإ وتتضمن توجیهات و ،مباشرة

ففي هذه الحالة .مات حول قضیة تخص حیاته مباشرةاو تزویده بثقافة ومعلو ،لدى المواطن
یؤدي االقناع والتأثیر وظیفة التنشئة االجتماعیة والضبط االجتماعي الطوعي في 

.وعلى نعتمد على نظریات االقناع االجتماعي في موضوع بحثنا،المجتمع
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:ـ نظریة التحلیل المعرفي لإلعالم1
عاقل، یقوم بتحلیل المعلومات كائنتقوم هذه النظریة على افتراض مفاده أن اإلنسان 

التي یتلقاها من المحیط الخارجي، ویبني اعتقاده واتجاهاته النفسیة ونوایاه السلوكیة الفعلي 
ومن ،وأكثر من ذلك، یبنیها على ضوء تحلیله للمعلومات،على نوع المعلومات التي یتلقاها

یركز على العامل المعرفي في عملیة اإلقناع والتأثري وتغییر االتجاهات 1تن فیشباینثم فمار 
صدر، ونوعیتها وتعدیلها وعملیة التأثیر في سلوك الفرد على كمیة المعلومات التي یوفرها الم

.ودرجة اإلثارة التي تتوفر علیهاومنطقیتها، وبساطتها،
یها المعلومات المتوفرة، وكل محاولة تستهدف فعملیة اإلقناع تتحكم ف،وبناًء على ذلك

یجب أن تعتمد ابتداء على أو اتجاهاته،،تغییر اعتقادات الشخص أو سلوكه، أو عاداته
توفیر المعلومات الكافیة حولها، وانتقائها بعنایة، وترتیبها في شكل منطقي یمكن للمتلقي 

بین ما یعرفه المصدر والمستقبل، ولذلك یرى مارتن فیشباین أن مدى اتساع الفجوة .هضمها
ذلك أنه كلما اتسعت الفجوة بینهما كانت هناك فرصة ویؤثر على عملیة اإلقناع والتأثیر

أكبر وأوسع لنجاح عملیة اإلقناع والتأثیر، على اعتبار أن األفراد مولعین باالستماع إلى من 
یض من المعلومات حول یفوقهم درجة من حیث وفرة المعلومات، وینبهرون بمن یغیثهم بف

.ظاهرة معینة
وبالنظر إلى نظریة مارتن فیشباین، نجد أنها ترجع عملیة تكوین االتجاهات وتعدیلها، 

تدفقة على الفرد ال إلى عوامل مإلى كمیة ونوع المعلومات الوحدوث عملیة اإلقناع والتأثیر،
.نفسیة مثل االتساق أو التوافق أو التماثل

:این نظریته مجموعة من التغیرات وهيویتضمن مارتن فیشب
.تجاهاتـ اال1
.ـ االعتقادات2
.ـ النوایا السلوكیة3
.ـ السلوك الفعلي4

. 92، ص 1988علم النفس االعالمي، مطبعة الدواوین، دمشق، : ــ محمود علیان المشوط1
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فأما االعتقاد عنده، فهو عبارة عن مجموعة من المعلومات لدى الشخص حول شيء 
.  معین

.وأما االتجاه، فهو تقییم الفرد سلبا أو ایجابا لشيء معین
لسلوكیة، فیمكن النظر إلیها باعتبارها نوعا من االعتقادات عن العالقة وأما النوایا ا

.بین الفرد نفسه وبین السلوك
وأما السلوك الفعلي، فیقصد به الفعل الحقیقي الذي یقوم به الفرد، ویمكن قیاسه 

.1وتحدیده ومالحظته
هو أنه اعتمد بشكل كلي على كمیة یستدرك على نظریة مارتن فیشباینولكن ما

إال أن هذه المعلومات ال تؤدي دورها إال في ظل المعلومات في إحداث اإلقناع والتأثیر
وهذه الشروط تتفاعل مع بعضها توفر شروط نفسیة واجتماعیة ومحیطیة وقیمیة معینة للفرد

نة إزاء المعلومات البعض داخل النظام الكلي لإلنسان لتؤدي في النهایة إلى نتیجة معی
.المتلقاة
:نظریة التنافر المعرفي-2

أن نظریة التنافر المعرفي تتركز حول فكرة أن الشخص 2)1962(یرى لیون فیستنجر
رق مختلفة أن إذا كان یعرف عدة أشیاء ال تتوافق معرفیا مع بعضها البعض، فإنه یحاول بط

فإذا كان هناك عنصران من المعلومات ال یتوافقان مع بعضهما البعض یجعلها أكثر توافقا، 
وقد تكون عناصر المعلومات تعبر على نوع من السلوك . معرفیا، یقال أنهما في حالة تنافر

وتؤكد لفظة معرفي أن النظریة . أو الوجدانیات، أو الرأي، أو أشیاء في البیئة أو ما إلى ذلك
.المعلوماتتتناول العالقة بین عناصر 

،والتنافر هو حالة من حاالت الدافعیة، بحیث تدفع بالفرد إلى تغییر سلوكه وآرائه
–س الفرد ، فلقد كده من ناحیة توقعات الشخصغولعل أبسط تعریف للتنافر هو أن نصی

عددا من التوقعات عن األشیاء التي تتماشى مع بعضها البعض، -من خالل مجرى حیاته

.93المرجع السابق، ص : ـ محمود علیان المشوط1
ـ 254، دون ذكر مكان النشر، ص 1975األسس العلمیة لنظریات االعالم، دار الفكر العربي : ـ جیهان احمد رشتي2

264.
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لیون (فإذا لم تتحقق هذه التوقعات تكون هناك حالة من التنافر. تتماشىواألشیاء التي ال
) 1962فیستنجر

.فإن هناك ثالثة أنواع من العالقات بین عناصر معرفتنا، ووفقا لصاحب النظریة
.قد تكون هناك عالقة اتفاق بین عناصر معرفتنا

.تكون هناك عالقة اتفاق بین عناصر معرفتناقد ال
وفي هذه الحالة یحدث . اك عالقة تعارض وتناقض بین عناصر معرفتناوقد تكون هن

إما : ویلجأ الشخص إلى عملیة إزالة حالة التنافر أو التخفیف من حدتها، التنافر المعرفي
أو ،أو عن طریق التوفیق بینهما،بتبني العنصر الجدید واستبعاد العنصر المعرفي القدیم

غاء قد یكون عن طریق التجاهل والتغافل، او تصنیفه ضمن وهذا اإلل،إلغاء العنصر الجدید
.قائمة المغالطات، أو االدعاء بأنه غیر منطقي

:ویرى لیون فیستنجر أن أسباب التنافر المعرفي تندرج ضمن األسباب التالیة
.وجود تعارض أو عدم اتفاق منطقي

.األنماط الثقافیة الشعبیة التي یقبلها الناس دون نقاش
.الرأي العامعمومیة

.التجربة السابقة للفرد
اتخاذ : ویعرض لیون فیستنجر ثالثة مواقف لتفسیر ظاهرة التنافر المعرفي وهي

.القرار، وآثار الكذب، وآثار اإلغراء
.اتخاذ القرار: أوال

نفترض أن فردا قام في موقف ما بعملیة اختیار بین بدیلین، وبعد ،لفهم ظاهرة التنافر
ولكن مع اختیاره لهذا البدیل بقیت البدیلین بدا له أن یقع اختیاره دون اآلخرالتمعن في كال

وفي هذه الحالة یقع التنافر ،بعض منافع وصفات البدیل المتروك جذابة ومحل اهتمام منه
وللتخفیف من حدة التنافر أو إزالته، ،بین المنافع والصفات الجذابة للبدیل المتروك ونقائصه

وللتخفیف من حدة التنافر أو إزالته، ویلجأ الفرد إلى أحد . المتروك ونقائصهیلجأ للبدیل 
:الطرقتین
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،ـ إما یقوم بإقناع نفسه بأن المظاهر الموجودة في البدیل المتروك غیر جذابة1
بمعنى آخر، یجب أن تؤدي عملیة التخفیف من حالة التنافر إلى زیادة التعلق بالبدیل 

.ة في البدیل المتروكالمختار، وٕاضعاف الرغب
ـ أو إعطاء تبریرات الختیاره بالمبالغة في وصف المظاهر الجذابة في البدیل 2
.وذكر المظاهر غیر الجذابة في البدیل المتروك،المختار

.ثار الكذبآ:ثانیا
توجد ظروف عدیدة یقرر فیها الفرد شیئا یتناقض اعتقاده الشخصي، وهنا یحدث 

:التنافر المعرفي على شیئینوتتوقف درجة. التنافر
.ـ كلما انحرف قوله العلني عن اعتقاده الشخصي زادت درجة التنافر1
.ـ كلما زادت كمیة التبریرات التي لدى الفرد لقوله العلني قّلت حدت التنافر2

بالنسبة لعملیة التخفیف من حالة التنافر الحاصلة هذه، فإن الفرد یلجأ إما إلى سحب 
المناقض العتقاده، أو یلجأ إلى إرضاء نفسه بتبریرات حتى ولو كانت وهمیة أو قوله العلني 

.واهیة
للتخفیف من حدة التنافر لدیه ــ إلى تغییر –ولكن هناك حاالت أین یلجأ الفرد 

وذلك في حالة ما أعلن الفرد عن شيء  یناقض اعتقاده الخاص .اعتقاده الشخصي الخاص
وذلك ،أن یخفف من حدة التنافر ــ یقوم بتغییر اعتقاده الخاصعلى المأل، بحیث الیستطیع

باإلضافة إلى الدرجة التي سوف یغیر بها اعتقاده الخاص . لیتفق مع ما أعلنه على المأل
.تتوقف على كمیة التبریرات أو الضغوط التي أدت به إلى قوله العلني في البدایة

آثار اإلغراء: ثالثا
له جاذبیته، ولكنه يء ر أن شخصا یجد نفسه مغري بفعل شلنتصو ،وفي هذه الحالة

كأن یكون ذلك الشيء بعید المنال، او غیر مشروع، أو ،یحجم عنه لسبب من األسباب
وبالرغم من اقتناع الشخص باإلحجام ،في هذه الحالة،یورط صاحبه في مشاكل النهایة لها

.ا یحدث التنافرعن ذلك الشيء، إال أنه یجد إقباال داخلیا علیه، وهن
وللتخفیف من حالة التنافر هذه، یلجأ الفرد إلى تغییر آرائه وتقویمها حتى تقترب من 

لذلك یمكن القول أنه إذا وجد تنافر نتیجة لمقاومة ، الخط الذي سار فیه السلوك الفعلي
.اإلغراء، فإنه یمكن تخفیفه بالتقلیل من شأن النشاط الذي كان یقع تحت إغرائه
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یمكن القول أن حالة التنافر ال تحدث إال إذا كان المبرر ،ن ناحیة أخرىولكن م
فحیث یكون المبرر األصلي لإلحجام عن الفعل كبیرا، فإن . األصلي للسلوك غیر كاف

التنافر الناتج عن ذلك یكون ضئیال وبالتالي یكون التغییر في الرأي الذي یقابله للتخفیف من 
.التنافر قلیال

فإذا ما افر المعرفي في اإلقناع والتأثیر لسیاق، یمكن توظیف نظریة التنوفي هذا ا
أردنا تغیر اعتقادات معینة لدى المستقبلین حول موضوع معین، البد من البحث عن عنصر 

، وتعزیز ثم نقوم بالتقلیل من شأن العنصر القدیم. معرفي مواز للذي یملكه المستقبلون
إذ الفرد یكون علیه من السهل ، ون عملیة اإلقناع سهلةوبهذا الشكل تكالعنصر الجدید، 

.التخلي عن ما یملكه من معلومات، إذا ما وجد بدیال عنها قویا وموضوعیا وذا مصداقیة
:وبناًء عن ذلك، یشترط في العنصر المزاحم الجدید ما یلي

.ـ أن تكون المعلومة موضوعیة وعلمیة یقبلها العقل بسهولة1
.بسیطة وبعیدة عن التعقیدـ أن تكون 2
ـ أن تكون ذات مصداقیة وغیر متعارضة مع الرأي العام3
ـ أن تتضمن على صفات من شأنها أن تتوافق مع الحاجات النفسیة والدوافع 4
.الشخصیة
.ـ أن تكون جذابة ومغریة5

فراد وبهذه الصیغة یمكن توظیف مفاهیم هذه النظریة في اإلقناع والتأثیر، كإقناع األ
...باالبتعاد عن التدخین، أو االبتعاد عن إدمان المخدرات

:ــ نظریة التاءات الثالث3
تتم عملیة اإلقناع والتأثیر في سلوك األفراد عبر ثالث مراحل حسب نظریة میشال 

Conaincre, concraindre, controle. التتبع أو المراقبة، التشریع، التوعیة1لونات 

.المراقبةثومن هذه المسمیات الثالثة اشتق اسم نظریة التاءات الثال
.ةـالتوعی: أـ المرحلة األولى

المنظمة العربیة : االعالم االجتماعي، ترجمة صالح بن حلیمة، مراجعة مصطفى المحمودي، تونس: لوناتـ میشال1
16ـ 13ص 1993للتربیة والثقافة والعلوم ـ 
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وتتضمن التوعیة آلیات االقناع اللساني والتوضیح والتفهیم وتعزیز كل ذلك باألدلة 
،هاصالیویشترط في االفكار المراد إ. والبراهین المقنعة والتي تنساب الى عقول المستقبلین
وعدم التناقض، لتنال المصداقیة لدى . البساطة بحیث ال تتعب المتلقین في فهمها وهضمها

ة، بحیث تكون ذات معنى واضح ومباشر قناعیاإلالصیاغة الواضحة للرسالة . المستقبلین
قناعیة، و تداخل مع معاني اخرى ومما یساعد على وضوح الرسالة اإل، ألتباسامن غیر 

بحیث یكون الهدف محدد بدقة یمكن قیاسه بسهولة أو التأكد من توعیةألوضوح الهدف من 
.تحقیقه أم ال؟

ویشرط كذلك في التوعیة الموضوعیة وعدم الحیز أو االنطالق من احكام مسبقة 
، ذاتیة والتي من شأنها ان تنّفر المستمع او تدفعه إلى تبني مواقف مضادة ازاء ما یتلقى

یضاف الى ذلك اختیار الوقت . سمیك بین المرسل والمستقبلوهذا یؤدي الى وجود حاجز 
واستغالل الظروف المناسبة . المناسب إلرسال الرسالة بحیث تقع موقعا مناسبا من المستقبل

فالظروف المحیطة تفعل فعلها في المستقبل ألن یقتنع بما ،قناعیةوالمواتیة لتمریر الرسالة اإل
.یتلقى من رسائل

ضد التدخین، یمكن استغالل  ظروف ارتفاع اسعار السجائر، او فإذا صّممت حملة
فقدانها من السوق أو صعوبة الحصول علیها، أو ظهور احصائیات جدیدة من وزارة الصحة 
حول المصابین بمرض السرطان من جراء التدخین، أو توظیف نتائج الدراسات العلمیة حول 

ضد %30ماعیة تفي مضمون الحمالت االجاضرار التدخین الصحیة والمالیة واالقتصادیة 
ان هذه المرحلة تؤثر بنسبة  ) 1993(ویرى میشال لونات . التدخین

ویأتي األثیر الباقي في المراحل الموالیة، فهي بمثابة مرحلة ممهدة ،في سلوك التلقین
.ومهیأة للمراحل الموالیة

.التشریع: ب ـ المرحلة الثانیة
عیة والتفهیم بمرحلة موالیة وهي و ان تعزز مرحلة التفي نظر میشال لونات یجب 

فهو یرى ان التوعیة  وتوضیح االشیاء، ،اصدار قانون یدعم الفكرة ویمنع الفرد من مخالفتها
وبیان المخاطر والفوائد من امر ما، غیر كاف للتأثیر على سلوك الفرد وتغییره، أو لصد 

ولذا یجب ان یسن قانون یحدد . لمجتمعافراد معینین من فعل شئ ما فیه مضرة لهم ول
بمعنى ،طبیعة المخالفة، ویرتب علیها طبیعة العقوبات التي یواجهها الفرد في حالة المخالفة
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آخر، االقناع والتأثیر ال بد ان یحمل في طیاته معنى السلطة والمسؤولیة واالجبار والتغیب 
إن اهللا لیترع "ان رضي اهللا عنه وهذا المعنى قریب من معنى قول عثمان بن عف، والترهیب

."بالسلطان ما ال ینزع بالقرآن
والمبرر الذي یقدمه میشال لونات حول إنشاء هذه الخطوة في اإلقناع والتأثیر هو أن 
اإلنسان یجد نفسه عاجزا أمام سلوكه ونزواته و رغباته ودوافعه، و لذا ال بد من حمایة من 

.نفسه عن طریق سن القوانین
كثیر من األحیان  تجد األفراد یعرفون تماما األضرار والمخاطرة المحدقة بهم من ففي 

تعاطى المخدرات، أو اإلدمان على المواد الكحولیة، أو التدخین، ولكن ال یجدون القوة 
تدفع صاحبها -في ظروف معینة-فالرغباتیة لدیهم لمنع انفسهم من تعاطیها، الكاف

وطرق اإلشباع ووسائله قد تكون في بعض االحیان اإلشباع،إلشباعها دون النظر الى طرق
في نظر میشال -وال سبیل للحیلولة دون ذلك، بمثابة مقاتل لشخصیة الفرد وٕاعدام جسمه

.إال سّن القانون لمنع الفرد من سلوك الطرق غیر السلیمة في إرضاء حاجاته-لونات
یحمل معنى القهر ،لذاتهذا القانون یستعان به على أساس سلطان مستقل عن ا
.الرحیم، والجبر على المساعدة لإلنسان من جموح واندفاع حاجاته

وال %60الى30%ویرى میشال لونات أن نسبة التـأثیر سترتفع بهذه الخطوة، من 
وهذا یشیر إلى أن سن القوانین بمفرده ال یكفي لحمایة األفراد والمجتمع من ،تتجاوزها

األمراض االجتماعیة أو المخاطر والتهدیدات التي یسببها المنحرفون في المجتمع، وٕانما 
یجب أن یتالزم القانون مع النوعیة والتذكر والتوضیح والتأكید وتكرار ذلك باستمرار إلى غایة 

.لى الهدف المقصود، وهذا ما یأتي في المرحلة التالیةالوصول بالفرد إ
.التتبع: المرحلة الثالثةج ـ

- من أجل نجاح عملیة اإلقناع والتأثیر-في هذه المرحلة یرى میشال لونات أنه البد
بحاجة إلى التذكیر والتأكید باستمرار حتى ألن اإلنسانمن المراقبة والمتابعة للعملیة ككل

.سیطة الیومیةفي األمور الب
، ففي هذه المرحلة یستوجب التأكید على ضرورة احترام القانون والتنبیه على المخالفین

وهذه المرحلة تعطي المصداقیة لجدیة ، غیر المكثرین وغیر العابئین بالقانونومتابعة ومراقبة
ن للرسالة وعملیة التأكید والتذكیر والمتابعة تزید من درجة األهمیة لدى المتلقی. العملیة
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من حیویة الرسالة وفعالیتها في د وتزی،قناعیة، كما أنها تجذب انتباه غیر المهتمین ابتداءً اإل
وبهذه المرحلة تكتمل النسبة الباقیة من اإلقناع والتأثیر وتصبح العملیة في ،اإلقناع والتأثیر
العادات السیئة أن اإلعالم عاجز عن تغیر ،ویتضح من خالل هذه النظریة،شكلها النهائي

.ومعالجة األمراض االجتماعیة عندما تتأصل في المجتمع دون رفض من السلطة العمومیة
لمراد معالجتها یتم عبر ثالث ففي هذه النظریة األمر یفترض أن تغییر الظاهرة ا

إذ ، ات األخرىیتبدأ بالتوعیة وتنتهي بالتتبع مرورا بالتشریع وهي على عكس النظر ل،مراح
، نظریة تدخل عنصر السلطة والقوة الخارجیة لحمل الفرد على تعدیل أو تغییر سلوكهأنها 

یجب أن ،فهي تفترض أن تعدیل أو تغییر السلوك ال یتم عبر الرغبة الذاتیة للفرد فحسب
الذي في هذه الحالة ،والمتمثلة في القانون،اعدة من قوة خارجة عن إطار الذاتستكون الم

.هیحمي الفرد من نفس



32

ــــــــ اإلطار العام للدراسةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول 

:1نقد النظریة
:یمكن إجماله في النقاط التالیة

والتي یشّرع فیها القانون ،تحدثت هذه النظریة على مرحلة وسطى لعملیة اإلقناع-1
هو أن هذه ،إال أن النقص في ذلك،قناعیة الموجهة للجمهورلدعم محتوى الرسالة اال

بحیث أن فئة األطفال غیر معنیین بالقاعدة ،المرحلة ال تنسحب على جمیع فئات المجتمع
كما ال تشكل قیمة معنویة أو وال یعطونها األهمیة والقداسة التي یعطیها الراشدون،،القانونیة

في ال تمثل صورة السلطة العقابیة التي هیبة سلطویة في مدركاتها كما لدى فئة الكبار
ومرد ذلك إلى محدودیة إدراكهم لمعاني .یضفي الكبار علیها هالة من االحترام وااللتزام

وبهذا الشكل ال تشكل بالنسبة لدیهم دافعا أو ،وعواقب القواعد القانونیة،السلطة والعقاب
.حافزا على اإلقناع بفكرة معینة

النقض الذي یالحظ  على هذه النظریة هو عدم مراعاتها لطبیعة اإلنسان النفسیة -2
بحیث أن الرسائل من هذا ،انون دون حدوث إقناع بذلكیفرض بقوة القشيءالرافضة لكل 

ومناقشتها على ،النوع تواجه مقاومة نفسیة تحول دون نفاذها إلى عقل الجمهور المستهدف
.یجعل الفرد في حالة تفلت وتملص منها كلما سمحت الفرصة لذلكوهذا ما،األقل

اإلنسان یقاوم األفكار التي فإن ، بمعنى كلما غابت القوة الحامیة للقاعدة القانونیة
.فرضت علیه بالقوة

ثم إن هناك نقص آخر وهو التضاد الحاصل بین عملیة اإلقناع كعملیة تقوم -3
ونابع من إرادة الفرد، وبین تعدیل السلوك أو تغییره بتعدیل السلوك أو تغییره بشكل تلقائي

الفرد یعدل ففي هذه الحالة،.النفس المتمثلة في قوة القانونعن طریق قوة خارجة عن إطار
سلوكه أو یغیره، لیس ألنه مقتنع بذلك، ویفعله بمحض إرادته، ولكن ألنه یخاف من عواقب 

.مخالفة القاعدة القانونیة
ما یالحظ على نظریة التاءات الثالث أنها وصفت مراحل اإلقناع، التي هي -4

فهي تقوم بإنزال هذا . بیق قانون معینتتبع عندما ترید السلطة السیاسیة تطمراحل عادة ما
ثم تقوم القانون للنقاش بشكل رسمي أو على شكل إشاعة یروجها أتباعها لسبر آراء الجمهور

.15:، المرجع السابق، صاالعالم االجتماعي، ترجمة صالح بن حلیمة، مراجعة مصطفى المحمودي: میشال لونات- 1
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حتى یجد تأییدا له من قبل المجتمع، ثم یكون التشریع النهائي بعد ذلك بجهد لإلقناع به،
.والرسمي

مألوف الحاصل في النظریات فبالرغم من أن هذه النظریة حاولت أن تخرج عن ال
وذلك بإدخالها عنصر التشریع، إال أن ذلك المنهج والتأثیر،األخرى المتعلقة بعملیة اإلقناع

.من مجموعة من النقائص والمحاذیر في نفس الوقتیخلوال
:النظریة السلوكیة-4

فهو یعّرف اإلقناع ،طّور واالس مفاهیم النظریة السلوكیة حول عمل اإلقناع والتأثیر
تأثیرات الفرد المناسبة في المستقبلین والمساعدة على تحقیق األهداف المرغوب فیها " بقوله

.1"عن طریق عملیة تحدید معینة، أین تكون الرسائل محددة لهذه التأثیرات
ومن هذا التعریف یمكن أن یستخلص مجموعة من الخصائص لعملة اإلقناع من 

:وهذه الخصائص هي. وكیةمنظور النظریة السل
.أن تكون التأثیرات وثیقة الصلة بالموضوع-1
.المساعدة على اإلقناع بالموضوع-2
.أهمیة الرسائل-3
.توفر الخیار-4
.لإلقناع) بین شخصین( طبیعة العالقة الشخصیة والبینیة-5

الخاصیة األولى، یطلب من القائم بعملیة اإلقناع والتأثیر أن یكون عمله على ففي
من خالل المالئمة بین أدوات وآلیات .عالقة مباشرة مع الموضوع الذي یرید اإلقناع به

وكذلك طبیعة الجمهور المستهدف من العملیة، وكذا . اإلقناع المستعملة وطبیعة الموضوع
وتمتد المناسبة بین عملیة اإلقناع والموضوع إلى ،یة والموضوعیةتوفر شروط اإلقناع النفس

التحدید الدقیق لألهداف المتوخى إنجازها من العملیة بشكل تیسر العملیة وتمّكن من سلوك 
وفي خضم حدیثنا . أقصر السبل للولوج إلى إدراك الجمهور المستهدف ووجدانه والتأثیر علیه

:بعملیة اإلقناع و التأثیر، نود اإلشارة إلى أمرینعن أهمیة الهدف بالنسبة للقائم

1- W. Little john; Theories OF Human Communication, London: Charles E.Merrile
Publishing Company, 1978.P 163
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یریده المصدر یتمثل في أهمیة الهدف بالنسبة للمصدر والذي یحدد رغبة ما:األول
.من المستقبل
هو أن هذا الهدف وهذه الرغبة یجب أن تكون متالئمة مع طبیعة التأثیر :الثاني

لتأثیر وطریقة التأثیر مناسبة ومؤدیة الذي یرید المصدر القیام به، كأن  تكون وسائل ا
للغرض، واألهداف المرجوة وعقولة ومحببة للمستقبل 

أما بالنسبة للخاصیة الثانیة والمتعلقة بالمساعدة على اإلقناع بالموضوع، یندرج في 
إطارها الجو العام لعملیة اإلقناع سواء تعلق األمر باتجاه الجمهور نحو القائم باإلقناع 

ستماع للرسالة، أو أو التسهیالت االجتماعیة لعملیة اإلقناع، كالقبول الطوعي لالورسائله، 
إذ یشیر الكثیر من ... الرغبة في استكشاف مضمون الرسالة من الجمهور المستهدف

الباحثین في مجال الدراسات اإلعالمیة إلى أن من العوائق الكبیرة التي تحول دون نجاح 
د موقف مسبق مضاد من قبل الجمهور المستهدف نحو الرسالة عملیة اإلقناع والتأثیر وجو 

.اإلقناعیة
أما بالنسبة للخاصیة الثالثة والمتعلقة بأهمیة الرسالة في العملیة االقناعیة، فهي 
تنطوي على الشروط الواجب توفرها في الرسالة االقناعیة بشكل یجعلها تنفذ إلى الجمهور 

بین المصدر والمستقبل، وهي التي تحكم على عملیة فهي الخط الفاصل. المستهدف بسهولة
.االقناع بالنجاح أو الفشل

إشارة او مجموعة من االشارات المنبهة التي "ویعرف فوثرنینغام الرسالة بأنها 
1"یستعملها المصدر لإلثارة الرمزیة

والفكرة األساسیة في هذا البعد أو القصد المرغوب من وراء الرسالة، إذ یستلزم 
لرسالة أن تكون حاملة في طیاتها عالمات النجاح في التأثیر انطالقا من أهمیة القصد من ل

.ورائها
بمعنى عملیة اإلقناع والخاصیة الرابعة من وجهة نظر النظریة السلوكیة، وهي الخیار

من وجهة نظر النظریة السلوكیة، یجب أن تكون مرفوقة بخیارات معینة، یقع اختیار 

1- W.Little john;op-cit ,p:164.
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وذلك من خالل تضمن الرسائل اإلقناعیة مجموعة من االقتراحات . واحد منهاالمستقبل على 
.تسهل على المستقبل عملیة االقتناع بأحدها

وآخر خاصیة هي نوع االتصال بین القائم باالقناع والمستقبل، وكذلك الطبیعة 
ات الشخصیة للمستقبل، فطبیعة هذه العالقة تجعل من الرسائل تمر بسهولة أو تواجه عقب

.نفسیة أو محیطة یجب تذلیلها قبل القیام بعملیة االقناع
ویالزم  فوثرنینغام بین المعنى واإلقناع، ویرى أن هناك عملیة في خمسة مراحل 

:تجمع بینهما  وهي
.ـ إرسال رسالة إلى المستقبل1
.ـ تعرض الرسالة لعملیة إدراك ومطابقة من قبل المستقبل2
.بتحدید المعنى للرسالةـ المستقبل یقوم 3
.ـ یظهر معنى الرسالة في سلوك المستقبل4
.1ـ التأثیر في المستقبل یولد السلوك، الذي یمكن أن یرتبط بهدف المصدر5

والمفهوم المركزي المهم في نموذج والس هو أن التأثیرات الحقیقیة للتغییر هي 
یمكن أن ینشئ ثالثة ) الرسالة(معنى والتأثیرات هي أن ال. المعنى الذي یستخرجه المستقبل

:نماذج
أو المعرفة، اآلراء،( ، والتأثیرات المعرفیة)مستوى الشعور(التأثیرات الوجدانیة

.، والتأثیرات السلوكیة)المعتقدات
لكن یجب التنبیه إلى بعض األخطار ونتائج غیر المتوقعة التي یمكن أن تحدث عند 

:وهذه النتائج واآلثار غیر المتوقعة یمكن أن تجتمع في فئتینالقیام بعملیة االقناع والتأثیر 
المعوقات األولیة التي تمنع حدوث عملیة االقناع كتلك المتعلقة في : الفئة األولى

تبني المصدر لرسالة غیر منسجمة مع اختیار الجمهور، ورفض الرسالة، او تحریفها، أو
وم المستقبل بعملیة اختیار معلومات معینة ونسیان االستدعاء للمعلومات، أو یق. المستقبل

واالنقطاع في المعتقدات والمشاعر، وعدم الترافق بین محتوى الرسالة . وتذكرها دون األخرى
.والمصدر، وأخیرا مقاومة المستقبل لعملیة االقناع في حد ذاتها

1 -W.Little john;op-cit ,p:165.
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جابات المعوقات الثانویة غیر المتوقعة في عملیة االقناع، وهي است:الفئة الثانیة
،المستقبل وأهداف المصدر، كتلك المتعلقة بعدم تبني المستقبل أو تأجیل تبنیه للرسالة

واألفعال البدیلة التي یمكن أن یسلكها المستقبل، وعدم تسامحه، وكذلك التحریف في تغذیته 
.یتماشى مع أهداف القائم بعملیة االقناعالرجعیة بما ال
:ـ نظریة التوازن المعرفي5

في بناء نظریة التوازن المعرفي إلى (Heider Fritz)تعود مساهمة هیدر فریتز  
وهو بمثابة نتیجة "االتجاهات والمنظومة المعرفیة "بعنوان1946المقال الذي نشره عام 

یة تكونها وتعدیلها فكیو لمجموع البحوث التي نشرت حول ظاهرة االتجاهات النفسیة لألفراد،
الذي یعد األول من اهتم ،ذه الدراسة تعود إلى ثیودور نیوكمبوأصل ه. أو تغییرها

.بین األفرادباالتصال ما
وجود مواقف معینة أین :"  أن مفهوم حالة التوازن هي(Heider)ویرى هیدر 

1"الوحدات اإلدراكیة والتجارب الوجدانیة تعمل دون ضغط

أي بین ت شخصیة الفردبمعنى أن تكون هناك حالة من التوافق واالنسجام بین وحدا
كما أن هذا التوازن واالنسجام هو حاجة ورغبة . اإلدراك والسلوك، والمعتقدات واالتجاهات

.نفسیة للفرد یسعى للحفاظ علیه أو إلیجاده إن فقد
له عالقة حسنة " أ"فیفترض أن هناك شخص ویعطي هیدر نموذج مثلثي لنظریته،

" س"نحو " ب"وهناك توازن في اتجاه العالقة معه، ویفترض أن یكون اتجاه" ب"مع شخص 
"س"أي أن هناك توازن في التجاه نحو " س"نحو" أ"هو نفسه اتجاه 

لتحقیق " س"وتعدیل اتجاهه نحو" ب"یسعى إلى إقناع " أ"أما إذا كان العكس، فإن 
.ازن، أو من المفترض أنهما یتجنبان الموضوع تمامًا، هروبا من االختالل في التوازنالتو 

:وبناًء على هذه النظریة تطرأ عدة حاالت
ــ إذا كانت حالو التوازن بین شخصین، وطرأ موضوع معین في موقف معین، فإنه 1

.من المحتمل أن یكون الموقف واحدا والسلوك واحدا إزاء هذا الموضوع

1 - W.Little john;op-cit ,p: 174.
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ـ وفي حالة ثانیة، قد یتصادم الموضوع الجدید مع إرادة أحدهما أو رغبة رغباته، 2
وحینئذ یتدخل الشخصان في إقناع كل . فإنه من المتوقع أن یحدث االختالل في التوازن

.إما بتعدیل االتجاه األصلي وتدعیم وتعزیز صحته: واحد منهما اآلخر
یكون هناك عدم اتفاق بین الشخصین وهي أنه یمكن أن،ـ وهناك حالة ثالثة3

.لغموض الموضوع، أو تعارضه مع حاجة من الحاجات النفسیة على حسب وضعیة الحالة
وفي خضم هذا التعارض، یمكن اللجوء إلى تحاشي هذا الموضوع أو تغافله أو تجنبه، رغبة 

.في الحفاظ على حالة التوازن
راء عملیة االقتناع والتأثیر، وتعدیل وهو كیف یمكن إج،واآلن یمكن أن یطرح سؤال

السلوك وتعزیزه بناًء على مفاهیم نظریة التوازن المعرفي؟
یمكن القیام بعملیة اإلقناع والتأثیر من خالل عملیة اإلخالل بالتوازن، أو في حالة 

.التوازن في حد ذاته
هات السائدة، قناعیة التي تنسجم واالتجاففي حالة التوازن، یمكن تمریر الرسائل اال

أنه البد أال تتعارض : وهنا تأتي أهمیة قول القائل. واستغالل هذا الوضع لبث أفكار معینة
بل إن المتلقین یجدون سهولة في ،قناعیة مع معتقدات الناس واتجاهاتهمالالحمالت ا

. التعاطي مع الرسائل التي تتماشى مع اتجاهاتهم وقناعاتهم، ویتبنونها دون عناء أو جهد
.ألنه ببساطة هذه الرسائل تحافظ على التوازن لدیهم

الحالة الثانیة وهي اإلخالل بالتوازن، فإن الحفاظ على التوازن هو سعي أما في
وحرص نفسي لألفراد، وما دام األمر كذلك فال بد من اإلخالل به لدفع األفراد على البحث 

یدفعهم إلى تغییر قناعاتهم اوهذا م. على توازن جدید الذي یتوافق مع الواقع الجدید
فاألفراد ال یمیلون كثیرا . واتجاهاتهم القدیمة، وبناء اتجاهات جدیدة للتكیف مع الوضع الجدید

إلى المقاومة وبذل الجهد للتصدي لالتجاهات واألفكار التي تخل بالتوازن لدیهم، وتناقض 
إلى المسایرة وتقبل األمر االتجاهات المكتسبة، بل على العكس من ذلك، تجدهم أكثر میال 

بالموضوع الجدید، ) أ(فمثال، في البدایة البد من إقناع . الواقع ألنه األسهل بالنسبة لهم
.لدفعه إلى نفس االتجاه للحفاظ على التوازن) ب(والذي بواسطته یمكن التأثیر على

: مستویات التوازن
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:مستویینبناًء على نظریة التوازن المعرفي لهیدر فإن للتوازن 

والذي یكمن في سعي اإلنسان إلى إحداث عملیة التوازن بین : المستوى الفردي-1
اتجاهات الشخصیة، بحیث ال تكون تتعارض، واالتجاهات التي تتشابه وعزلها عن بعضها 

.البعض
إذ یسعى األفراد إلى إحداث التوازن بین اتجاهات :مستوى األفراد فیما بینهم-2

وغالبا ما تزداد هذه الحالة في الجماعات . بعضهم البعض بحیث تكون في حالة انسجام
.الصغیرة التي تسعى إلى الحفاظ على انسجامها وتماسكها وترابطها

:1ـ نظریة العالقات االجتماعیة6
العالقات االجتماعیة القائمة بین تنطلق هذه النظریة  من افتراض مفاده، ان 

الجماعات واألفراد تتدخل بدور كبیر في تحدید استجابة الناس للرسائل اإلعالمیة تمر عبر 
ومن ثم فالقائم ، شبكة العالقات االجتماعیة، لتصل إلى ذهن الفرد وعواطفه وبنیته النفسیة

لمداخل وواعیا با،الجتماعیةبعملیة اإلقناع والتأثیر یجب أن یكون مدركا لنمط العالقات ا
ط بنمط عالقاتهم بمرتستجابة الناس للرسائل اإلعالمیةوالمخارج لهذه العالقات فا

.االجتماعیة
وبناء على ذلك، تعتبر العالقات االجتماعیة متغیرا أساسیا في عملیة اإلقناع 

ید مدى أثرها على وتحدوالتأثیروالتأثیر، إذ بواسطتها یمكن التنبؤ بمآالت عملیة اإلقناع 
.الجمهور

1940سفیلد وبیریلیسون وجودین عام ولتأكید هذا االفتراض، قام كل من الزار

بدراسة لمعرفة مدى تأثیر الفئات االجتماعیة والعالقات القائمة بینها على سلوك الناس 
.االنتخابي

600وكان عددها ،وقد اختیرت لذلك عینة من مدینة إیري كاونتي بوالیة أوهایو

وقد تبین من خالل هذه الدراسة، أن ،شخص600شخص، وعینات إضافیة تتكون منها من 
.ألفراد العینة میول كامنة للتصویت في اتجاه معین، وفقا لالنتماء إلى فئة اجتماعیة معینة

كمال عبد الرؤوف، الدار الدولیة للنشر : ترجمةنظریات وسائل االعالم،: روكیتش. دیفلیر وساندرابول. ــ ملفن  ل1
.271والتوزیع، القاهرة،ص 
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یظهر في إن تأثیر الفئات االجتماعیة المختلفة على النوایا االنتخابیة والسلوك االنتخابي، قد
واإلقامة في الریف مقابل اإلقامة في ،كالسن، واالنتماء الحزبي، والجنس: حاالت كثیرة

ولقد حددت هذه االنتماءات الفئویة االجتماعیة، . المدن، والحالة االقتصادیة ومستوى التعلیم
.ملفین ل( مظاهر االهتمام وأدت إلى اتخاذ قرارات معینة، وبناء اتجاهات نفسیة معینة

).  1993روكیتش -دیفلیر، وساندرابول
وتظهر مصداقیة هذه النظریة، لیس في الحمالت االنتخابیة فحسب، وٕانما في 

كالریاضة، أو المیل فیمكن مالحظتها في مدى اهتمام األفراد بنشاط معین،،مجاالت متعددة
جد رواجا لها في فنجد على سبیل المثال، فكرة األمازیغیة ت. إلى تأیید إیدیولوجیا معینة

لكن مع مصداقیة هذه ،جماعات البربر، إال أنها ال تجد نفس التأیید في مناطق أخرى
النظریة، إال أنه یمكن ان تتناقض هذه المصداقیة في ظل الثورة المعلوماتیة الحالیة، أین 

و ، أصبح االفراد یتعرضون لتدفق إعالمي هائل دون رقابة قانونیة أو حواجز اجتماعیة
ألكثر من ذلك تعدد مصادر اإلمداد بالمعلومات، بحیث في البیت الواحد أصبح من الممكن ا

مصدر للمعلومات، بمعنى آخر، انه في ظل معطى الفضائیات، اصبح 300أن یتوفر 
یطرح دور العالقات االجتماعیة في تحدید اهتمام الناس ومدى تدخل العالقات االجتماعیة 

.یةفي إدراك الرسائل االعالم
:1ـ نظریة التنظیم االجتماعي7

تقوم هذه النظریة على فكرة أساسیة وهي أن األفراد في الجماعات اإلنسانیة، تنظمهم 
كما أنها تتیح لهم قدرا أكبر ،ویتعاملون على أساسها،قواعد تنظیمیة معینة یفهمها األفراد

وهذه القواعد التنظیمیة ،وحقوقهم، والسلوك الذي یجب أن یتبعوه،وواجباتهم،لفهم أدوارهم
أي تنظیم ،بالتنظیم االجتماعي: التي تؤدي إلى نماذج سلوكیة معینة، تسمى في مجموعها

.سلوك الفرد االجتماعیة
،وتجدر اإلشارة إلى أن هذه القواعد والمفاهیم المنظمة لسلوك األفراد ال مناص منها

االندماج بطبیعة اإلنسان االجتماعیة المیالة إلى التجمع مع بني جنسه، و إذ هي مرتبطة 
.معینة  متفقة مع حاجاته ودوافعه وخصائصه ومیوله واتجاهاته النفسیةجماعةتحت لواء 
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كما أن التنظیم االجتماعي للجماعات اإلنسانیة یتفاوت من جماعة إلى أخرى، ومن 
األولیة یكون متسما بالبساطة والتلقائیة والعفویة، ویزداد ففي الجماعة . حیث البساطة والتعقید

إلى ،في التعقید كلما زاد حجم الجماعة وانتقلت من وصفها جماعة أولیة إلى جماعة ثانویة
.الجمهور، إلى الحشد

ولكن مهما كان وصف الجماعة، أولیة أو ثانویة، فإن التنظیم االجتماعي یمكن 
:صره والتي تظهر في أربعة أسسفهمه ومعرفته من خالل عنا

): النماذج( ـ المعاییر1
وهي القواعد العامة التي یجب فهمها واتباعها من قبل جمیع أفراد الجماعة، وهي 

.تغطي مدى واسعا من النشاطات االجتماعیة
وتتمایز المعاییر االجتماعیة فیما بنها، من المعاییر التي یمكن التسامح معها 

م، وٕابداء التحیة واالستقبال، إلى المعاییر الخطیرة والصارمة في نفس الوقت كأسالیب االحترا
وهناك من المعاییر . یمكن التسامح معها، كتجاوز حدود الغیر، أو انتهاك حقوقهمالتي ال

وهناك المعاییر العفویة التي نشأت ،التي ترسمت وأصبح الناس یتعاملون معها بشكل رسمي
.ود الناس علیها من یوم لآلخربشكل تلقائي نتیجة لتع

ومهما یكن من شأن المعاییر، فإنها قواعد عامة تنطبق على جمیع أفراد الجماعة أو 
.وهي بمثابة ضوابط اجتماعیة تصون السلوك االجتماعي من الخطأ والقبح. الطائفة
:الوظائف أو األدوار-2

تها تقوم الجماعة بتوزیع فبواسط. تعتبر هذه القواعد على مفهوم العمل داخل الجماعة
الوظائف والمهام على أفرادها، على حسب إمكانات ومؤهالت كل فرد في الجماعة أو 

وهناك من الوظائف واألدوار من ال تلیق إال بفئة معینة نتیجة للشروط التي تتوفر . الطائفة
ي عامة لكل وهناك من األدوار من ه... علیها وتنفرد بها عن غیرها، كدور الریاسة والتحكیم

.فرد
. واألدوار تؤدي إلى التخصص في العمل لمنع التضارب والتداخل وحتى التصادم

وتنتقل األدوار داخل الجماعة في الشكل البسیط العفوي التلقائي إلى المعقد والمرّسم تدریجیا 
وهي بذلك تؤدي ــ بطریقة میسرة ــ إلى تحقیق أهداف . وفقا لنمو الجماعة وكبر حجمها

وتتیسر مهمة تحقیق هذه .ماعة المرجوة، والتي ال یمكن تحقیقها إذا كان الفرد وحدهالج
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األهداف أكثر إذا فهم األفراد جیدا أدوارهم، والنظام االجتماعي الذي تدور فیه وتبذل 
،الجماعة في هذا المضمار جهودا مضنیة من أجل تفهیم أفرادها األدوار المنوطة بهم

ویكون ذلك من . لتیسیر سبل العمل واألداء داخلها،وكذلك األدوار التي لها عالقة بأدوارهم
.وشرط من شروط نجاحها،أهم مهام الجماعة

: الرتبة-3

وهذا العنصر في التنظیم االجتماعي یعبر عن مستویات التنظیم،وكل مستوى له 
ففي التنظیم . ارمه في نفس الوقتامتیازاته ومكافآته ومسؤولیاته وسلطاته ومغانمه ومغ

االجتماعین هناك من األفراد من لهم نفود أكبر وسلطة أعظم وهیبة وهمیة، وهناك من 
وهذا الوضع یؤدي من حین لآلخر إلى ظاهرة االحتكاك .األفراد من هم أقل من ذلك

الجماعة ولكي تتجنب . إذ ینشا تزاحم على الرتب واألدوار،والتصادم والصراع االجتماعي
وكل فرد یسلم . هذا الصراع وتخفف من وطأته، یجب أن تعترف بالمرتبة االجتماعیة لألفراد

.مهامهابالمرتبة االجتماعیة لآلخر، وحتى یسهل على الجماعة أداء

: ـ العقوبات والمكافآت4

تلجأ الجماعة إلى هذا العنصر لتأمین سیطرتها على أفرادها وصیانة كیانها من 
والفوضى والمیوعة، واالحتفاظ بقدر اكبر من سلطتها على أفرادها وصرامتها إزاء تاالنفال

.تنظیمها
فهي تلجأ إلى تطبیق العقوبات على المنحرفین الخارجین عن طوعها، والخارقین 

، وفي مقابل ذلك، تقدم مكافآت للملتزمین بنظمها.لنظامها والمتجاوزین لسّلمها التنظیمي
.داء أدوارهم ووظائفهموالناشطین في أ

وتقوم وسائل اإلعالم بوصف التنظیم االجتماعي للجماعات والطوائف االجتماعیة، 
وتحدید

عناصرها، وتضمین ذلك في رسائلها اإلقناعیة من أجل تمریر األفكار التي یراد 
ت إیصالها إلى المتلقین عبر نافذة النظام االجتماعي، وهذا ما یظهر في االفالم والمسلسال

.والمسرحیات، وغیرها من االنشطة اإلعالمیة
:نظریة التأثیر االنتقائيـ 8



42

ــــــــ اإلطار العام للدراسةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول 

بناًء على فكرة، أن االنسان ال11993صاغ أفكار هذه النظریة ملفین دیفلیر وزمیله
یدرك جمیع الرسائل التي یستقبلها مجتمعه، وٕانما یدرك فقط الرسائل یعي و الیستوعب وال

بمعنى المسائل التي هي محل . تهمه وتلبي حاجاته النفسیةالتي تحتوي على مواضیع 
وتؤثر فیه .ومن ثم ینتقي بإدراكه مسائل ومواضیع معینة دون األخرى. اهتمام من قبله

... ویختار برامج إعالمیة معینة دون أخرى وهكذا. رسائل إقناعیه معینة دون األخرى
:وتتلخص هذه النظریة في المبادئ التالیة

:االهتمام االنتقائيمبدأ -1
من وجهة نظر هذه النظریة، فإن التأثیر االنتقائي مرده إلى اهتمام األفراد االنتقائي 

وهذا االهتمام االنتقائي یبرر بعدة أسباب، ومن بینها االختالفات . في الحیاة االجتماعیة
یعة المعرفة فطب. الفردیة في المنظومة المعرفیة التي تؤدي إلى نماذج ممیزة من االهتمام

فغالبا الذین یدرسون العلوم . تفرض على اإلنسان اهتماما معینا له عالقة مباشرة بها
السیاسیة تجدهم مدفوعین أكثر من غیرهم إلى تتبع برامج وكاالت األنباء واألحداث الدولیة 

أیضا االنتماء إلى فئات اجتماعیة معینة یؤثر بدوره في ،المعروضة في وسائل اإلعالم
االهتمام برسائل إعالمیة معینة دون األخرى، فمجموعة االطباء یهتمون برسائل إعالمیة ال

وتجدهم اكثر تشبثا بالبرامج الطبیة المعروضة في وسائل االعالم من . یهتم بها غیرهم
كذلك یظهر االختالف في االهتمام بالرسائل و . غیرهم من اصحاب التجارة والمال والریاضة
وكذلك االختالف في االهتمام بین األطفال . االعالمیة بین أهل الریف وأهل المدینة

وللجماعات األولیة في المجتمع دور في االهتمام االنتقائي ،والراشدین والنساء والرجال
لتي یعرفون أنها تلقى تأییدا تحبیذا بالرسائل االعالمیة، اذ تجد األفراد یهتمون أكثر بالبرامج ا

.عند أصدقائهم
:مبدأ اإلدراك االنتقائي-2

كما یعزى ذلك . یرتبط مبدأ اإلدراك االنتقائي للرسائل اإلعالمیة باالهتمام االنتقائي
القیم والعقائد والحاجات واالتجاهات وطبیعة،أیضا إلى طبیعة المعرفة المتوفرة لدى الفرد

وهذه المكونات المعرفیة والنفسیة، وهي المحدد . والبیئة المحیطة التي عاش فیها الشخص
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فالفرد ال یدرك جمیع األشیاء الموضوعة أمامه في ومن ثم. لنمط االدراك ومجاله وموضوعه
ویعطیها . عرفیة والنفسیةمجاله الخارجي، إنما یدرك فقط األشیاء المتصلة بمكوناته الم

تصنیفا وفهما معینا یختلف فیه عن فهم اآلخرین، وبناء عن االختالف الموجود في البنیة 
وبذلك یختلف األفراد في التفسیرات التي . المعرفیة والنفسیة وكذا الحسیة، لشخصیة الفرد

الخارجي ینسبونها إلى الموضوعات التي تقع تحت أبصارهم في وسائل اإلعالم والمحیط
.بصفة عامة

ویحدد االدراك في النشاط النفسي الذي ینظم األفراد من خالل التفسیرات ذات المعنى 
)1993ملفین دیفلیر وزمیله(الحسیة التي یستقبلونها في بیئتهم تللمؤثرات والمنبها

. ویتأثر اإلدراك بالعالقات االجتماعیة القائمة والفئات االجتماعیة المحیطة بالفرد
الفرد یتأثر إدراكه بنوع التفسیرات التي تعززها الجماعات االجتماعیة للرسائل االعالمیة ف

.المتلقاة
:مبدأ التذكر االنتقائي-3

الحظه ء یتذكر كل شيالشخص یحزن في ذاكرته كل ما یقع تحت بصره، ولكنه ال
من المعلومات یستعید من ذاكرته كل المعلومات المخّزنة، وٕانما ینتقيدفعة واحدة، وال

وذلك على حسب أهمیتها . یهمه لموقف محدد ویتذكرها دون األخرىوالمواضیع ما
وخطورتها واتصالها المباشر بحاجاته وحیاته ودوافعه واهتمامه، وكذلك المحیط الذي یدور 

.حوله
وٕانما یتذكر أسماء أولئك ،فالفرد ال یتذكر جمیع الناس الذین التقى بهم وتعرف علیهم

الذین یحبهم أو فعلوا له معروفا، أو كان له معهم موقفا معینا، أو یحتاجهم في قضاء 
.مصلحة معینة تهمه

وكذلك األمر بالنسبة للرسائل اإلعالمیة التي یتلقاها الفرد فال یتذكر إال الرسائل التي 
الفرد ساعات طویلة أمام شاشة فقد یجلس . لها صلة مباشرة بحیاته وحاجاته واهتمامه

التلفاز، ویشاهد برامج متعددة، ولكنه إذا أراد تذكر تلك البرامج بعد مرور زمن معین، فإنه ال 
.یتذكر جمیع البرامج التي وقعت تحت بصره، إنما تذكره یكون تلقائیا

:ـ مبدأ التصرف االنتقائي4
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جة متوخاة من عملیة االقناع وهو آخر حلقة في السلسلة، والذي یتجلى في شكل نتی
والسلوك الذي سوف یسلكه . والتأثیر، والتي تتجسد ـ النتیجة ـ في السلوك الفعلي للشخص

الشخص سوف یكون تلقائي تبعا لتأثره االنتقائي، وال یكون سلوكا عاما ومتأثرا بجمیع 
طل الریاضي، فمن الناس من تجده یتصرف مثل الب. الرسائل االقناعیة التي تم التعرض لها

وهناك من یتصرف مثل البطل السینمائي، وهناك من یتصرف مثل الصحفي الذي یدیع 
.األخبار وهكذا

: افتراضات نظریة التأثیر االنتقائي في النقاط التالیة1وقد عدد ملفین وزمیله
ـ تنتج التغیرات في هیاكل المعرفة عند األشخاص من تعلم التجارب في البیئات 1

.واالجتماعیةالثقافیة
ـ تطور الفئات االجتماعیة في المجتمعات المعقدة یؤدي إلى تكّون مجموعات 2

ومواقف ونماذج صغیرة ذات أنماط سلوكیة ممیزة، بحیث یبتكر أفرادها ویتقاسمون معتقدات
.للتصرف تلبي احتیاجاتهم وتساعد في التغلب على مشاكلهم الخاصة

الحضریة الصناعیة بعالقات اجتماعیة هامة مع ـ یحتفظ الناس في المجتمعات3
.العائلة واألصدقاء والجیران وزمالء العمل

ـ الفوارق الفردیة في هیاكل المعرفة والمجموعات ذات األنماط السلوكیة الخاصة 4
والعالقات االجتماعیة واإلدراك والتذكر والتصرف فیما یتعلق بأشكال محددة من ،في كل فئة

.الميالمضمون اإلع
: نظریة التعلم االجتماعي-9

مع كانت بدایات نظریة التعلم االجتماعي في أواخر االربعینیات وأوائل الخمسینیات
جولیان روتر، وذلك من خالل تطویره لمجموعة من الدراسات حول امكانیة تعلم الفرد 

نقاشات واسعة السلوك االجتماعي من المحیط االجتماعي عبر المالحظة وقد أجرى روتر
مع طلبته من أجل الوصول إلى االطار النظري للنظریة فهو یرى أنه یمكن للفرد أن یتعلم 

فالفرد أثناء المالحظة،الكثیر من االشیاء في بیئته الملیئة بالمعاني، ویتم ذلك عن طریق 
هذه تفاعله االجتماعي مع محیطه، یالحظ الكثیر من األشیاء، ویتلقى منبهات عدیدة وعبر
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. یقوم بنقل وتعلم األشكال السلوكیة المختلفة التي تلبي وتشبع حاجاته) المالحظة( اآللیة
إن أشكال السلوك :" یسمیه روتر بالتعلم االجتماعي الذي یؤكد على الحقیقة القائلةوهذا ما

ها فكاك فیاألساسیة أو الرئیسیة یجري تعلمها في المواقف االجتماعیة، وهي تلتحم بصورة ال
1"آخرینصمع الحاجات التي یتطلب إرضاؤها توسط أشخا

را وطور مفاهیم التعلم االجتماعي، من خالل اعطاء معنى و ثم جاء ألبرت باند
لعملیات المعرفة والتي تشیر إلى مجموعة من النظم الرمزیة والمعرفیة والقیمیة التي تتحكم 

تعلم الكثیر من أشكال السلوك من في الفرد وبصف عامة یرى باندورا أن الفرد یمكن أن ی
بمعنى یتعلم القیم والمفاهیم، یتقمص األنماط والنماذج . المحیط عن طریق عنصر المالحظة

السلوكیة التي تقع تحت بصره والمتجسدة في عالم الحس والمتحركة في محیطه تتدخل 
.والعقاب والتوقععناصر اخرى تعزز من مفهوم هذا التعلم كالتعزیز والتدعیم ونوعیة الجزاء 

:2فرضیات النظریة
بمعنى أن االنسان یملك القدرة على اكتساب الكثیر من التعلم االنساني المعرفيـ1

من ضالتمثیل الرمزي لألحداث الجاریة أمامه وهذا التمثیل الرمزي المتجسد في المعرفة یت
، تصبح تؤدي وظیفة رئیسیةوبتطور البنیة المعرفیة، فإنها ، النظم اللغویة والصور الذهنیة

مثل االدراك وحل المشاكل والدافعیة وتدخل في عملیات تحدید أي األحداث الخارجیة تجري 
كما تتدخل هذه المعرفة في مساعدة وكیفیة إدراك األحداث،مالحظتها وأیها یجب إهمالها،

رق إشباع وتوفیر طوٕایجاد الحلول والبدائل لها،اإلنسان على حل المشاكل المطروحة،
ذلك عن و في عملیات الدافعیة،) المعرفة(إضافة إلى أنها تتدخل.الحاجات وتحقیق الرغبات

بمعنى أنها تتدخل في تزوید الفرد بالحیویة لتحریك السلوك طریق توفیر البواعث والجزاءات 
.نحو الهدف

لى فعندنا یتعرض الفرد إأحد المصادر الرئیسیة للتعلم هو نتاج االستجاباتـ 2
وهذه ،منبهات معینة، فإنه یقوم باستجابة مناسبة، وقد تكون إیجابیة أو سلبیة أو محایدة

علي حسین حجاج، مراجعة : نظریات التعلم، دراسة مقارنة، الجزء الثاني، ترجمة: ــ جورج ام غازدا وریموند جي كورسیني1
.207، ص 1986عطیة محمود هنا، المجلس الوطني للثقافة والفنون واالدب، الكویت، 

.208جورج ام غازدا وریموند جي كورسیني، المرجع السابق، ص - 2
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وتأخذ تأثیرات االستجابة مهما في التعلم االجتماعيا االستجابة لها آثارها التي تكون عنصر 
:ثالثة أبعاد

سلوك أينتائج استجابة الفرد تؤدي به إلى تكوین الفرضیات حول : ـ  المعلوماتأ
وهذه الفرضیات أو االحتماالت تقدمها المعلومات، . تنشأ عنه ناجحة في ظل ظروف خاصة

تعرض إلى منبهات من نفس النوع فإنه والتي تفید الفرد في السلوك المستقبلي إذا ما
.یجابیة، ویتفادى االستجابات التي تؤدي إلى ذلكإنتائج علىیستجیب االستجابة التي تؤدي 

قد تكون باعثا له أو محركا قویا للسلوك فالمعلومات التي قد اكتسبها،: یةب ـ الدافع
ألنه اكتسب الخبرة والمعرفة حول أي السبل التي یمكن أن تتحقق له نتائج إیجابیة وراء 

.وهذا ما یؤدي إلى تنامي الدافعیة نحو سلوك معین. استجابة معینة
هو القیام بدور وزیادة إمكانیة حدوث البعد الثالث لنتائج االستجابة،: ـ التعزیزج

وبالتالي یتدعم السلوك الناجح وتصبح . السلوك المماثل الذي تمخضت عنه نتائج إیجابیة
.إمكانیة حدوثه ثانیة وٕامكانیة مرتفعة

فقد حدد باندورا أربع عملیات لتفسیر مصدر ثان للتعلم یتم عن طریق المالحظةـ  3
:ظاهرة التعلم وهي

ال یالحظ الفرد كل شيء یقع تحت بصره مالم یولي أهمیة لذلك، ویقوم :باهأـ االنت
ومن ثم ال تحدث . بعملیة احتیار لألشیاء التي ینتبه إلیها بعنایة، وتبقى راسخة في ذهنه

بمعنى ان الفرد یقوم بعملیة . عملیة التعلم إال باالنتباه للنماذج السلوكیة المعروضة أمام الفرد
.ینتبه إلیها أو یهملها فال یتعلمهاأما النماذج التي الالنماذج التي ینتبه إلیها،نقل وتعلم فقط

فإنه یضع له وعندما ینتبه الفرد لنموذج سلوكي معین یرید تعلمه،: ب ـ االحتفاظ
أو . ویقوم باالحتفاظ بها في الذاكرة بحیث انه یمكن أن یستدعیها من الذاكرة متى شاءرموزا،

ذج دائم الحضور في ذهن الفرد، وهذا عامل مساعد على التعلم وتقمص أن هذا النمو 
ففي التدریب الریاضي ال یتعلم فن الحركات الریاضیة إذا لم یحتفظ بها النموذج المراد تعلمه

.عندما یشاهد مدربه وهو یقوم بها
ة بعد االحتفاظ بالنموذج بشكل رمزي، یعمل الفرد على محاول:ـ االستخراج الحركيج

أي انه یقوم إعادة إنتاج سلوك مماثل للنماذج المحتفظ بها من جدید بشكل ملموس وحركي
بالسلوك الذي شاهده لكي یتمرن علیه حتى یصبح سلوكا عادیا وعفویا بالنسبة إلیه ألنه 
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بدون االستخراج الحركي، أو بقاء النموذج السلوكي حبیس االحتفاظ، فإنه یتعرض للنسیان 
.یرا الزوال التاموأخوالتالشي،

ال یستطیع الفرد القیام بهذه العملیات السابقة إذا لم یكن هناك باعث :د ـ الدافعیة
یتحقق إال في ظل ظروف وشروط نفسیة، أو بمعنى أن التعلم ال. ودافع على السلوك

.مدفوعا إلى إشباعها والتمكن منها-حضورها- أو بیولوجیا، یجد الفرد نفسه فيمحیطة،
:عملي االنتباه تتأثر بالنماذج المالحظ والظروف التي تحیط بالفرد المالحظـ 4

فاالنتباه تتحكم فیه العدید من الظروف والشروط الموضوعیة والذاتیة، حتى یكون ذا فاعلیة 
فالفرد یدرك سلوك النموذج المالحظ وتترسخ النماذج السلوكیة في ذهنیة الفرد ویتأثر بها

تي یرسلها، والسمات التي یتمیز بها النموذج والمتصفة عادة بالجاذبیة وحركاته والرموز ال
وتتلخص هذه الخصائص في دفء العالقة، والجاذبیة، وقوة المكانة االجتماعیة والعلمیة 

...والفنیة، والشهرة، والمظاهر الفاتنة  وغیرها
ا في كما یضیف التشابه في السن والجنس والمستوى االقتصادي واالجتماعي دور 

ثر األفراد بالذین أفعادة ما یت. زیادة انتباه الفرد للنماذج السلوكیة التي یالحظها، ویتأثر بها
.هم قریبون منهم في السن والجنس وكذلك في المستوى االقتصادي واالجتماعي

إذ هذه . كما تؤدي الظروف التي تحیط بالفرد دورا كبیرا في شد االنتباه وتدقیقه
شیاء قة بظروفه، ومن فال ینتبه إال لألرد لالهتمام باألشیاء التي لها عالالظروف تدفع الف

فالفالح إذا ما تجول في السوق فال ینتبه إال لألشیاء التي هي ،التي هي محل اهتمام منه
محل اهتمام منه، وذات العالقة بالمحیط الذي یعیش فیه، وكذلك األمر بالنسبة لألستاذ 

...والریاضي وهكذا
كي یتم االحتفاظ بالنماذج یساعدان على عملیة االحتفاظ :ترمیز واإلعادةـ ال5

ببناء وقد یكون هذا الترمیز إما على مستوى التصویر،. السلوكیة المالحظة یجب ترمیزها
تصور حول النماذج السلوكیة التي یالحظها ویبقى ذلك على مستوى الذهن، وٕاما على 

ماذج السلوكیة إلى رموز منظمة في شكل لغة وحدیث مستوى اللغة بان یحول اإلنسان الن
لكن لتعزیز هذا . وبهذا الشكل یتثبت النموذج في ذهن اإلنسان. یمكن الحدیث عنها ووصفها

لمالحظة الن الشيء إذا تكرر التثبت البد من تكرار عملیة عرض النموذج، وبالتالي تكرار ا
.على صلب الموضوع الذي یراد تعلمهوتتم عملیة اإلعادة بعدة طرق مع المحافظة تقرر 
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وتجدر اإلشارة إلى أن الترمیز اللفظي للنموذج المالحظ هو أكثر أهمیة وفاعلیة في 
ألنه هو المسؤول ، االحتفاظ وتخزین النماذج السلوكیة، وأیسر الطرق في التعلم االجتماعي

فهو . معلومات البصریةعلال االحتفاظ الطویل المدى للنماذج السلوكیة الملتقطة عن طریق ال
.وأكثر مرونة وسهولة في االستدعاءیجعل المعلومات أكثر قابلیة للتخزین،

وبصفة عامة، فالنموذج السلوكي الذي یالحظ اإلنسان ال یستطیع تعلمه بسهولة، إال 
وكذلك ال یتدعم احتفاظه في . تؤدي معنى معین یفهمهإذا حّوله إل رموز لغویة منظمة،

ویعزز هذا . ، إال إذا حّوله إلى رموز لغویة منظمة تؤدي معنى معین یفهمه ویعیهذاكرة الفرد
وحفظه االحتفاظ باإلعادة والتكرار للنموذج السلوكي، بحیث یمكن تثبیته في ذاكرة اإلنسان،

كما أن اإلعادة تمكن من زیادة إدراك اإلنسان للنموذج السلوكي بشكل . من التعرض للنسیان
.وأوضحقالعم

تنقل من خالل التوضیح المادي أو ـ معلومات االستجابة في التعلم بالمالحظة6
الفرد المعلومات عن سلوك معین من خالل مالحظته لنموذج قد ینقل، الكلمات أو الصور

المالحظة للسلوك على عكس ما إذا كان ألن. یتحرك أمامه في محیطه، یقوم بذلك السلوك
السلوك مجردا ولذلك نالحظ كیف یقّلد األطفال النماذج السلوكیة التي یالحظونها في آبائهم 

.أو في برامج تلفزیونیة معینة
یضاف إلى ذلك دور تجسیم السلوك عن طریق الصور أو عن طریق التوضیح 

السلوك عن طریق الصور المعروضة على فیمكن تعلم الكثیر من أنواع. والبیان الكالمي
أین یكون للفرد من االشیاء غیر المجالت والصحف، ألنها تعطي للسلوك تجسیما مادیا،

.المحسوسة
أما بالنسبة للبیان الكالمي فهو یشیر إلى إقناع الفرد بالسلوك عن طریق التلقین 

به عادة الخطباء والصحفیون وتزیینه بالكلمات والعبارات المؤثرة والمنمقة، وهذا ما یقوم
...والمسرحیون

وتجدر االشارة إلى أن وسائل نقل المعلومات والنماذج السلوكیة تختلف فیما بینها في 
.درجة فعالیتها، وذلك وفق درجة نفاذها إلى عقل ووجدان الفرد المالحظ

یتعرض الفرد المالحظ إلى . التعلم بالمالحظة مصدر رئیس للسلوك الخالقـ  7
مالحظة عدة نماذج سلوكیة مختلفة، فیقوم بعملیة ربط ما بین هذه النماذج  لیستحدث سلوكا 
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كأن یقوم الفرد المالحظ . جدیدا یختلف عن السلوك االصلي، فهو بمثابة إبداع في السلوك
برصد النقاط االیجابیة في جمیع النماذج السلوكیة المالحظة، ویربط فیما بینها لیحدث سلوكا 

كما قد یكون السلوك المعروض منبه ومثیرا لالجتهاد السلوكي، بحیث تدل على أنواع .جدیدا
من السلوك الجدیدة لم ینتبه إلیها في البدایة وكلما تعددت االشكال السلوكیة المعروضة أمام 

.المالحظ، كلما زاد من احتمال إبداع االستجابات السلوكیة المستحدثة
:تجربة باندورا

قام ألبرت باندورا بتجربة لیعرف ما إذا كان الفرد یتعلم عن طریق المالحظة أم ال؟ 
:وقد كان هدف التجربة اإلجابة على سؤالین أساسیین

ـ هل یتعلم األطفال السلوك العدواني من نموذج ما، بغض النظر عما إذا كان هذا 1
النموذج یتلقى مكافئة أو عقوبة؟

عیدون تلقائیا األعمال العدوانیة مرات أكثر عندما یتلقى ـ هل یحاكى األطفال أو ی2
النموذج مكافئة مما لو أن النموذج یتلقى العقاب؟

وفي هذه التجربة قام ألبرت باندورا بتحضیر شریط فیدیو یصور رجال بالغا یقوم بأربع 
ل العدوانیة أنواع من األعمال العدوانیة على دمیة في شكل بالغ القسوة ویتلقى القائم باألعما

."أنت رجل بطلجید أنت رجل قوي،"في نهایة الفیلم مكافئة كأن یقول له شخص آخر
وفي الوجه الثاني للفیلم، توجد نفس الصورة ونفس المشهد، إال أن في نهایة الفیلم 

اسمع أنت أیها الثور الكبیر لو " یتعرض النموذج إلى عقاب من قبل رجل آخر في شكل
" عل ذلك العمل ثانیة فسوف اضربك ضربا مبرحاأمسكت بك وانت تف

ثم قام الباحث بتقسیم عینة األطفال إلى مجموعتین، وكانت تتراوح أعمارهم ما بین 
وعرض على المجموعة األولى شریط فیلم أین یصور المشهد .اربع سنوات وست سنوات

ة شریط الفیلم وهو وعرض على المجموعة الثانی. النموذج وهو یكافأ على أفعاله العدوانیة
. یصور النموذج وهو یعاقب على سلوكه العدواني

ثم ترك كال المجموعتین في غرفة واحدة وترك معهم الدمیة وأشیاء أخرى وراح یراقب 
.سلوك األطفال دون معرفتهم به ویسجل مالحظات على السلوك الذي یقومون به

وأهم مالحظة سجلها باندورا هي أن هناك اختالف بین المجموعتین في درجة عدوانیة 
سلوكهم فالمجموعة التي شاهدت وجه الفیلم الذي یصور النموذج وهو یكافأ على أفعاله 
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وهذا یفسر أن االطفال تعلموا السلوك . العدوانیة كانت أكثر عدوانیة من المجموعة األخرى
.الذي شاهدوه في الفیلم عن طریق المالحظة والمحاكاة والتقلیدالعدواني من النموذج 

هل تعني هذه النتیجة أن االطفال اللذین شاهدو النموذج وهو : والسؤال المطروح هو
السلوك العدواني أكثر من األطفال الذین شاهدو النموذج وهو یعاقب؟اقد تعلمو ،یكافأ

ایم الحلوة لألطفال وطلب منهم أن یتذكرو قام باندورا بتقد،ألسؤالجابة على هذا ولإل
.كبر عدد ممكن من االعمال التي كان النموذج یقوم بهاا أوأن یمثلو 

داء األطفال هذا الطلب اختفت الفوارق بین المجموعتین وهذا یشیر إلى الدور وعند أ
ي لشعورهم الذي تقوم به المكافآت في التعلم فأطفال المجموعة األولى تعلموا السلوك العدوان

باألمن في العاقبة ولرغبتهم في المكافأة أما أطفال المجموعة الثانیة احتفظوا بشهد الفیلم في 
ذاكرتهم، لكنهم حبسوا أنفسهم عن القیام بنفس دور النموذج التقاء العقوبة وتجنب النتائج 

.السلبیة التي یمكن أن تلحق بهم من جراء سلوكهم العدواني
. بعض الناس على القیام بأفعال معینة وامتناع آخرین عن ذلكوهذا ما یفسر اقدام

فهم یختلفون في تقدیر النتائج االیجابیة والسلبیة لسلوكهم، وكذلك األمر بالنسبة الختالف 
الناس في تعلم بعض النماذج السلوكیة دون االخرى بالرغم من التعرف المتساوي لمشاهدتها 

.وتلقیها
:ریةالمفاهیم االساسیة للنظ

:تتمحور نظریة التعلم االجتماعي أللبرت باندورا حول ثالث مفاهیم أساسیة هي
إن جمیع الظواهر التعلیمیة الناجمة عن التجربة : "قال باندورا: العملیات االبدالیةـ 1

المباشرة یمكنها أن تحدث على أساس تبادلي من خالل مالحظة سلوك اآلخرین ونتائجه 
.1"على الشخص المالحظ

بمعنى أن عملیة اكتساب المهارات أو نقل نماذج سلوكیة وتقمصها تحدث عندما 
یشاهد الفرد نماذج سلوكیة تتحرك في صورة أشخاص أمامهم ونتائج هذه المالحظة على 

مرات عدیدة عملیات هیتعلم فن الجراحة إال بعد أن یعاینسلوكه الخاص فالطبیب الجراح ال
جراحیة یقوم بها أطباء آخرون أمامهم عند إذ یكتسب تجربة الجراحة وكذلك األمر بالنسبة 

.164المرجع السابق، ص : ـ جورج ام غازدا وریموند جي كورسیني1
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یمكن فهمها على أحسن وجه من خالل التعلم ،لظاهر العنف التي یهتم بها المجتمع
.االجتماعي بالمالحظة

ماعي، تأتي أهمیة بعد أهمیة عنصر المالحظة في التعلم االجت:العملیة المعرفیةـ 2
العنصر المعرفي، المتمثلة في الجانب الرمزي الذي یعطیه الفرد لألشیاء التي یالحظها 
بحیث ان التعلم یحدث عن طریق الوسیط المعرفي القائم على االستدالل من األحداث 
الخارجیة فالفرد عندما یالحظ سلوكا خارجیا معینا یقوم ببناء هذه المعلومات البصریة في 

كل رمزي یؤدي معنى معین أو في شكل لغة تعبر عن فكرة هذه العملیة المعرفیة تؤدي ش
إلى تعلم ذلك السلوك المشاهد وكذلك هذه العملیة تسهل من عملیة أخرى وهي استدعاء هذا 

.وقت شاءأيالسلوك من الذاكرة في 
تنظیم إن األشخاص یستطیعون "یقول ألبرت باندورا:ـ عملیات التنظیم الذاتي3

سلوكهم إل حد كبیر عن طریق تصور النتائج التي قد یبنونها هم أنفسهم، كما یمكن تفسیر 
عن طریق عملیات التنظیم الذاتي، ولیس طالكثیر من التغیرات المصاحبة إلجراءات االشترا

حداث بمعنى أن سلوك األفراد لیس خاضعا لإل1"عن طریق الرابطة بین المثیر واالستجابة
ة أمامهم وتأثرهم بها واستجابتهم اآللیة اتجاهها وٕانما یتدخل الجانب المعرفي المعروض

األحداث علىلیساعدهم على تنظیم سلوكهم تنظیما ذاتیا ال تظهر فیها آثار االستجابة 
أو یتوقعونها لسلوكهم، ،الخارجیة، وٕانما یخضع سلوكهم إلى طبیعة النتائج التي یتصورونها

نتائج المتوقعة، وبالتالي یتجنبون السلوك الذي یعود بنتائج سلبیة فهم یتصرفون وفقا لل
یتوخون السلوك الذي تصاحبه نتائج ایجابیة وهذا ما یفسر انحباس األطفال الذین شاهدوا 
شریط الفیلم، أین یعاقب النموذج عن القیام باألفعال العدوانیة ألنها تصاحبها نتائج سلبیة 

.الفیلمشاهدوه في شریطبناء على ما
:ـ نظریة الحتمیة القیمیة10

تنطلق النظریة من افتراض أساس یعتبر االعالم رسالة واهم معیار في تقییم الرسالة 
ثیر وسائل االعالم یكون ایجابیا إذا أولذلك فإن تهو القیمة التي تنبع أساسا من المعتقد

،ثیر ایجابیا وبالمقابلأكان التكانت محتویاتها وثیقة الصلة بالقیم، وكلما كانت الوثائق اشد 

.165المرجع السابق، ص : ـ جورج ام غازدا وریموند جي كورسیني1
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یكون التأثیر سلبیا اذا كانت المحتویات ال تتقید بأیة قیمة أو تتناقض مع القیمة، وكلما كان 
ویعتبر مفهوم السالب والموجب من بین ،1االبتعاد عن القیمة اكثر كان التأثیر السلبي أكثر

في مقابل (المي إلى المخیال اإلعةباإلضاف*المفاهیم الجدیدة التي قدمها عبد الرحمان عزي
) والتمعقل(والوضع والخیال والرأسمال االعالمي الرمزي، ، ، والزمن االعالمي)الرأي العام

، وهي بمثابة مباحث 2والبنیة القیمیة وغیرها،وفعل السمع والبصر) من استخدام العقل(
.فرعیة یرتكز علیها النسق الكلي وهو النظریة

:3التي ترتكز علیها النظریة فتتمثل حسب عبد الرحمان عزي فياما اهم الركائز 
ـ ان یكون االتصال نابعا ومنبثقا من االبعاد الثقافیة الحضاریة التي ینتمي الیها 

.المجتمع
والمكتوب والشفوي ، فیتضمن االتصال السمعي البصري،أن یكون االتصال تكاملیاـ

.اسس قیام الحضاراتنه منالشخصي، مع التركیز على المكتوب أل
ـ أن یكون االتصال قائما على مشاركة واعیة من طرف الجمهور المستقبل ال ان 

یكون احادیا متسلطا 
ـ أن یكون االتصال دائما حامال للقیم الثقافیة والروحیة التي تدفع االنسان والمجتمع 

.إلى االرتقاء والسمو

دراسات في نظریة االتصال، نحو فكر اعالمي متمیز، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت : ـ عبد الرحمان عزي1
.112ص 2003

وعلى ) 1977(ر جزائري تحصل على شهادة اللیسانس في الصحافة من جامعة الجزائر عام مفك: ـ عبد الرحمان عزي*
من جامعة نورث ) 1985(وعلى الدكتوراه في سوسیولوجیا االعالم عام ) 1980(شهادة الماجستیر في الصحافة عام 
. الیومیة الجزائریة لمدة سنتین) الشعب(في جریدة )تغطیة االخبار المحلیة(اذ محررا تكساس بأمریكا، وقبل ذلك عمل االست

سنوات في جامعة نورث تكساس، ثم 3سنة إذ عمل كمدرس لمدة 24وتتجاوز خبرته في التدریس والبحث واالشراف 
سنوات بقسم 3سنة بمعهد علوم االعالم واالتصال، جامعة الجزائر، ثم كأستاذ لمدة 11كأستاذ مساعد فأستاذ مشارك لمدة 

سنوات، وأستاذ 4التصال بالجامعة العالمیة االسالمیة مالیزیا ثم كأستاذ بقسم اإلعالم بجامعة الملك سعود لمدة االعالم وا
سنوات، ثم أستاذ بكلیة االتصال، جامعة الشارقة منذ 4بقسم االتصال الجماهیري بجامعة االمارات العربیة المتحدة لمدة 

2006.
یة القیمیة في االعالم، مقاربة بنیویة، مجلة كنوز الحكمة، العدد الثاني، مؤسسة كنوز مفاتیح نظریة الحتم: ـ نصیر بوعلي2

.146-129: ، ص2009الحكمة، نوفمبر 
.144–143دراسات في نظریة االتصال، نحو فكر اعالمي متمیز، مرجع سابق، ص : ـ عبد الرحمان عزي3
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VII-الدراسات السابقة:
التراث االنساني بما فیه من الدراسات السابقة، وهنا تواجه الباحث قد یشح او یقل 

صعوبات كثیرة اثناء اجراء االبحاث العلمیة بسبب عدم توفر او نقص نوع معین من 
الدراسات في المشكلة التي یقوم البحث فیها او المماثلة لها، وینتج هذا عادة بسبب عدم 

.1توفرها في أماكن محدودة
ق على بحثنا كونه من االبحاث السوسیولوجیة العقیمة وهو بحث یؤسس وهذا ما ینطب

والحد ) االذاعة( تتعلق بعالقة االعالم المحلي المسموع ،لدراسة جدیدة في منطقة محددة
كما ان دراسة العالقة بین االعالم من جهة، ،من العنف االسري كظاهرة اجتماعیة متفشیة

وتغیر السلوك من الدراسات عام وقیاس مدى االتجاهات ودوره في تشكیل الوعي بمفهومه ال
وقد تزاید االهتمام بهذا الجانب في اعقاب ثورة االتصاالت ،الحدیثة في العلوم االجتماعیة

.التي ظهرت خالل العقود الثالثة الماضیة
وقبل لتكلم عن الدراسات السابقة في بحثنا هذا وددت التنبیه الى نقطة مهمة خالل 

في ،میلود سفاري:االستاذ الدكتور،وقد اشار الیها استاذنا الفاضل،ذه الدراساتتناول ه
، وكیفیة تعامل الباحثین 2"االسس المنهجیة في توظیف الدراسات السابقة " مقال له بعنوان 

:االجتماعیین في جامعتنا مع الدراسات السابقة وكیفیة عرضها وخلصت الى ما یلي
وكانه اول من یخوض في البحث، ،صفحا عن هذه الدراساتأ ـ هناك من یضرب 

ویبدأ بحثه من الصفر، ناسیا أو متناسیا التراث النظري والمعرفي للباحثین الذین سبقوه في 
.ونادرا ما نجد بحثا لم تسبق له أي دراسة،هذه الدراسة

ة من ب ـ هناك من یعرض الدراسات السابقة عرضا میتا، ال یذكر فیه فیما استفاد
.هذه الدراسات، وال یتطرق الى نقدها، فكل عمل بشري له نقائص

هناك من ینتقد هذه الدراسات نقدا فادحا یفتقر إلى الروح العلمیة في البحث، ج ـ 
.فتجده ثالثا للبحث، قادحا فیه، بغرض التشهیر واثبات وجوده

.103ص 1999ث العلمي، منشورات جامعة قسنطینة،الدراسات السابقة في البح: ـ ابراهیم التهامي واخرون1
،منشورات 06االسس المنهجیة في توظیف الدراسات السابقة، مجلة العلوم االنسانیة، سلسلة ج، العدد : ـ میلود سفاري2

.1995جامعة منتوري قسنطینة 
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ن توظیف ولهذا ارجوا من الباحثین أن یكون توظیفهم للدراسات السابقة احس
.واستخدامها احسن استخدام لكي ال نقع في االفراط او التفریط

:الدراسات العربیة-
وسائل االعالم والعنف االسري، جامعة نایف العربیة :1عثمان ابوزیددراسة * 
.2010سنة ،منیةللعلوم األ

.مقدمة واربعة فصول وخاتمة،وقد وضع الباحث خطة عمل تتضمن
.االطار النظري للدراسة:ـ الفصل االول
.العنف االسري وابعاده في المجتمع:ـ الفصل الثاني
.الوقایة والمواجهة:ـ الفصل الثالث
.وسائل االعالم والعنف:ـ الفصل الرابع

الدور الذي یلعبه االعالم العربي فیما یتعلق بمشكلة :وتمحورت إشكالیة الدراسة حول
العنف االسري من حیث البناء المعرفي ونشر المفاهیم والمعتقدات وتغیر انماط السلوك سلبا 

.وایجابا
:وسطرت االهداف التي تسعى الدراسة إلى تحقیقها على النحو التالي

.ةالعنف االسري وابعاده االجتماعیـ التعرف بمشكلة 01
.على انواع العنف االسري وأسبابهـ التعرف02
.ـ تبیان دور الهیئات االهلیة في الحد من مشكلة العنف االسري03
.ـ تبیان دور وسائل االعالم في الحد من مشكلة العنف االسري04
من توعیة الجمهور ـ النهوض بالوعي االجتماعي لدى االعالمیین حتى یتمكنوا05

.بكفاءة ووضوح
العنف ـ تقدیم توصیات علمیة بالخطط والسیاسات االعالمیة لمواجهة مخاطر06

.األسري
واعتمد الباحث على ادوات المقابلة والمالحظة وتحلیل النصوص واستخالص نتائج 

.المیدانیة بمنهج التوثیق المكتبيالخبرة 

.2010وم االمنیة،الریاض،وسائل االعالم والعنف االسري، جامعة نایف العربیة للعل: ـ عثمان ابوزید عثمان1
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ووزع الباحث ،واستعانة الباحث برأي الخبراء عن طریق اجراء مقابلة موجهة للخبراء
متخصص وخبیر في العالقات االسریة واالعالم والتربیة 100صحیفة استبیان وحیدة على 

وروعي في اختیار العینة ان تكون قصدیة في متخصصي االعالم وعلم ،والطب النفسي
.اع والتربیة من دول عربیة مختلفةالنفس واالجتم

ومقابالت عن طریق ،اءوجرت مقابالت مباشرة مع عدد محدد من هؤالء الخبر 
وتم توزیع باقي االستبیان عن طریق ،من الخبراء العاملین لتبادل الرأي معهم10الهاتف مع 

ضافة إلى الوقوف على اعمال بعض الجهات المهنیة بمشكلة العنف االسري باإل،البرید
باالستعانة مع 2009وتم توزیع االستبیان في شهر افریل،والحصول على بعض برامجها
:ائج التالیةوتوصل الباحث إلى النت،اتحاد االذاعات العربیة بتونس

تذهب الى توصیف العنف االسري في العالم ) بالمئة43,20(نصف المشاركین 
–مشكلة (یرون ان العنف االسري ) بالمئة71,60(العربي بأنه مشكلة اجتماعیة ونسبة 

منهم بأنها ازمة اجتماعیة، واالحساس بالمشكلة %15ب في حین یذه،اجتماعیة) ظاهرة
.نیین مما لدى الخبراء االعالمیینواكبر لدى الخبراء االجتماعیین والنفسا،اكبر لدى النساء

.من المشاركین یقرون ان العنف االسري ما بین مرتفع ومرتفع جدا%80ـ ان نسبة 
لعنف االسري العربي اقل من من المشاركین یرون ان معدل ا%37,50ـ ونسبة 

یرون %22مقابل ،ان المعدل اعلى%35,50في حین یرى ،معدله في المجتمع الغربي
.ان المعدل متساو

إلى المسوحات االجتماعیة والبحوث ـ تفتقر الدراسات االجتماعیة العربیة بشكل عام 
مما یحدث فجوة بین البحث العلمي وبین ،الكمیة االحصائیة المعتمدة لمشكالت االسرة

.السیاسات والبرامج
ـ یوجد میل ایجابي لدى المشاركین من خبراء التخطیط االجتماعي والتربویین 

هذا االدراك واالطباء النفسانیین إلدراك سلیم لدور االعالم في المجتمع ومن الممكن تحویل
.العالمرة تعامل امثل مع وسائل اادإلى قابلیة وقیمة إل

ـ تستطیع وسائل االعالم ان تؤدي دورا حاسما في تركیز االنتباه بصورة مباشرة إلى 
زاء قضیة من إموضوعات معینة وفي مقدورها ان ترتفع بالمطامح والتطلعات للجمهور 

.القضایا
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ـ تؤدي وسائل االعالم دورا مساعدا في تبدیل المواقف وتغییر السلوك وتقوم 
ولكن ال ،بدور اكثر جدوى من وسائل االعالم في هذا المجالاالتصاالت الشخصیة

.یستغنى في ذلك ایضا عن دور غیر مباشر لإلعالم
من بینها على الخصوص، انها ،سباب عدیدةتعتبر هذه الدراسة مهمة أل:تعقیب

كما انها تدور حول موضوع العنف االسري وهو مجال ،تناولت وسائل االعالم بصفة عامة
.یحظ باالهتمام الكافي من طرف الباحثین ألنه تم التركیز على العنف بصفة عامةآخر لم 

،ایضا الدراسة میزت بین الجدل حول العنف االسري من حیث هو مشكلة ام ظاهرة ام ازمة
ومن خالل الدور الذي تلعبه وسائل االعالم من حیث تبدیل المواقف وتغییر السلوك وتقوم 

وبالتالي نستفید منها كثیرا في دراستنا ،رأي الخبراء المشاركینحسب االتصاالت الشخصیة 
كإحدى الوسائل االعالمیة ) االذاعة (الحالیة والتي تركز على االعالم المحلي المسموع 

وواقع ،وهذا من حیث بناء الخلفیة المعرفیة النظریة،المهمشة نوعا ما في بحوث االعالم
.لعربيظاهرة العنف االسري على المستوى ا

1:دراسة بدر احمد كریم* 

ونها ركزت وتعتبر فترة مهمة ك،اجریت هذه الدراسة في فترة الثمانینات بالسعودیة
،والنقطة الثابتة انها تدور حول القیم والعادات،نذاك وهي االذاعةعلى وسیلة كانت مهمشة آ

بالثقافة والتقالید وبین العادات التي هي مرتبطة اكثر،حیث ربط الباحث القیم بالمعتقد
.وتؤدي الى بعض السلوكیات السلبیة

هو دور االذاعة في تغییر ما:وتمحورت اشكالیة الدراسة حول التساؤل التالي
العادات الضارة وٕاحالل عادات مفیدة وتثبیت القیم المرغوبة في القریة السعودیة؟

یاس مداه بین االذاعة وق،وتمحور هدف الدراسة في التعرف على مدى االرتباط بالقیم
وبین المجتمع السعودي الذي تخدمه، والذي یتلقى رسائلها ،المسموعة في المملكة من جهة

العدیدة من جهة اخرى، التعرف على الفائدة التي یمكن ان یحققها هذا االرتباط بین 
.الطرفین

مع دراسة میدانیة في قریة خلیص، وزارة :دور المذیاع في تغییر العادات والقیم في المجتمع السعودي: ــ بدر احمد كریم1
.1987الریاض،.2االعالم السعودي، ط 
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:وللوصول الى هذا الهدف قام الباحث بصیاغة بعض الفروض اهمها
السعودیة دور هام في احداث التغییرات المقصودة، في مجتمع البحث لإلذاعةــ 01

،نحو مفهومهم لبعض العادات غیر المرغوبة،ومن ذلك مساهمتها في تغییر نظرة االفراد
.وتأصیل وتثبیت القیم المرغوبة

هي االطار المناسب لتغییر ،ـ ان البرامج والمواد الدینیة التي تقدمها السعودیة02
.وتثبیت القیم المرغوبة،العادات الضارة وتدعیم العادات المفیدة

عن هاذین الفرضیتین لجا الباحث إلى عملیة المسح االجتماعي من خالل ولإلجابة
ومن بین االدوات البحثیة التي ، فردا248استخدام عینة عشوائیة بسیطة كان عدد افرادها 

حث هي المالحظة البسیطة التي تتضمن المالحظة بالمشاركة التي سمحت له استعملها البا
.كما استخدم المقابلة واالستبیان،بمعایشة اهل القریة موضوع البحث

:وتوصل الباحث الى عدة نتائج هامة نذكر منها
اكثر من فئات لإلذاعةــ أن الفئات العمریة االصغر سنا تقبل على االستماع 1

وبالتالي یقول الباحث انه ،ولىبسبب تزاید اوقات الفراغ عند الفئة األ،كبر سناالعمریة اال
.لإلذاعةكلما تقدم الفرد في السن قل استماعه 

لكون االذاعة ،نشاط شائع عند كل فئات عینة البحثلإلذاعةــ أن االستماع 2
.وسیلة اعالمیة سهلة ومیسورة

نة البحث وبدرجات متفاوتة هي حسب الترتیب ـ أن البرامج المفضلة لدى افراد عی3
ونشرات ،القرآن الكریم والتمثیلیات والمسلسالت والبرامج الترفیهیة والبرامج الدینیة:التالي

االخبار والریاضة
.ـ االستماع إلى البرامج الدینیة نال النسبة العالیة عند النوعین من افراد البحث4
البحث ترى ان برامج االذاعة السعودیة نجحت في تغییر ـ أن نسبة عالیة من افراد 5

.العادات غیر المرغوب فیها
ـ تصدر القرآن الكریم قائمة البرامج التي ترى أفراد العینة انها نجحت في تغییر 6

.العادات غي المرغوب فیها
ـ أن اغلب افراد العینة ترى أن البرامج التمثیلیة والوعظ واالرشاد الدیني على7

النظافة واالدخار وزیادة :التوالي هي انجح اسالیب االذاعة السعودیة لتثبیت القیم التالیة
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الترابط االجتماعي واالنتماء للوطن والمشاركة في بناء المجتمع، وان برامج الوعظ واالرشاد 
علم هي االنجح فیما یخص تثبیت قیم الصدق واالمانة وتقدیر الالدیني والتمثیلیة على التوالي 

.والعلماء
ما نسجله حول هذه الدراسة الجادة انها اجریت في وقت لم یكن فیه البث :تعقیب

،ولم تكن هناك منافسة من قبل القنوات الفضائیة االجنبیة،التلفزیوني المباشر قد بدأ
وعلیه من المفید اعادة مثل هذه الدراسة ،وبالتالي حظیت االذاعة السعودیة بمرتبة االحتكار

الوقت الحالي لمعرفة مدى نجاح االذاعة في تغییر العادات غیر المرغوب فیها في زمن في
.الوفرة االعالمیة

اال ان البعض مما ،ورغم النتائج واهمیتها التي توصل الیها الباحث فیما یتعلق بالقیم
دة زیا،احترام العمل الیدوي:اطلق علیه اسم قیم هي في الواقع مجرد اتجاهات على غرار

راء التي عبر ومنه یمكن القول ان اآل،الوعي بأهمیة الزراعة،الوعي بالصناعة والتصنع
.عنها أفراد العینة هي في الواقع تعبیر عن اتجاهاتهم نحو ممارسة محددة ولیس عن قیمهم

دور اإلعالم في معالجة العنف األسري، قدمتها هالة : 1وهناك ورقة عمل بعنوان* 
.م2008التلفزیون السوري إلى مؤتمر العنف األسري في البحرین األتاسي من 

بتغریده على طریقته، وكان (وفیها تنتقد الباحثة ما تراه من دور سلبي في اإلعالم 
بذلك إما هادما لما یحاول اآلخرون بناءه، وٕاما محاولة البناء بطریقة ظرفیة وسطحیة ال 

).تؤدي واجبا ال نبرئه تماما من الدعائیةتؤسس للتغییر وال تحمل صیغة المشروع، بل 
وتحث الباحثة وسائل اإلعالم إلى التصدي بدور رئیسي فاعل وٕایجابي، بأن یكون 
دورها تنویریا وتوعویا، غیر أنها تستدرك بالقول إن دور اإلعالم ما هو إال انعكاس لدور 

ون لإلعالم ذلك المجتمع، وما لم یقم المجتمع على مشروعات مخططة ومدروسة، فلن یك
.الدور الذي نریده منه، ذلك أن اإلعالم شریك في عملیة التغییر ولیس له دور منفرد

ولهذا ال بد من وجود خطط متكاملة یكون اإلعالم جزءا منها حتى ال یبقى اإلعالم 
جزیرة معزولة، وأن تتاح له بقدر اإلمكان الوصول إلى الجمهور والتفاعل مع مشكالته، وأن 

).الضیف المسلي(سائل اإلعالم عن القیام بدور تكف و 

.2008االسري في البحرین،ورقة عمل مقدمة الى مؤتمر العنف : دور االعالم في معالجة العنف السري: ـ هالة التاسي1
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االذاعات المحلیة ودورها في تعزیز الهویة : 1عبد اهللا عبد المؤمن التمیميدراسة * 
كلیة المعلومات واالعالم ،دراسة میدانیة على عینة من طالب الجامعات االماراتیة،الوطنیة

جامعة عجمان ،والعلوم االنسانیة
من الدراسات الوصفیة التي تهدف إلى وصف االحداث واألشخاص تعتبر هذه دراسة 

وهي ،ختلفةوكذلك انماط السلوك الم،واالتجاهات والمعتقدات واألبحاث واالهداف والتفضیل
دراسة مهمة كونها تلقي الضوء على الدور الذي تقوم به االذاعات المحلیة في تعزیز الهویة 

.شباعات المتحققة من وراء ذلكمعات واإلداخل الجاالوطنیة بین جمهور الشباب 
هو الدور الذي تلعبه ما:وتمحورت اشكالیة الدراسة حول تساؤل جوهري مفاده

.االذاعات المحلیة في تعزیز الهویة الوطنیة لدى جمهور الشباب الجامعي ؟
ه االذاعات بوكان هدف الدراسة اساسا یتمثل في التعرف على الدور الوطني الذي تلع

في دعم الهویة الوطنیة، وكذا الوقوف على اهم البرامج التي تتضمن محتویات تدعو حلیة الم
ومن جهة اخرى التعرف على المكانة التي تمثلها ، الى االعتزاز بالهویة الوطنیة من جهة

.االذاعات بالنسبة للجمهور
:ولتحقیق هذا الهدف قام الباحث بطرح عدة تساؤالت اهمها

الذي تلعبه االذاعات المحلیة في تعزیز الهویة الوطنیة ؟ـ ما هو الدور 1
ـ ما هي اشكال البرامج التي تتضمن محتویات تعزیز الهویة الوطنیة ؟2
ـ ما هي دوافع استماع الشباب للبرامج الوطنیة؟3
ـ ما هي العالقة بین االعالم والهویة الوطنیة ؟4
الوطنیة في االمارات ؟ـ ما هي اهم التحدیات التي تواجه الهویة 5

المسح االجتماعي من خالل جابة عن هذه التساؤالت لجأ الباحث الى عملیة ولإل
فردا 50فردا وتم اختیارهم بطریقة قصدیة منهم 100استخدام عینة عشوائیة كان عدد افرادها 

ومن بین ادوات البحث التي استعملها ،فردا من جامعات الشارقة50من جامعة عجمان و
.الباحث االستبیان

االذاعات المحلیة ودورها في تعزیز الهویة الوطنیة، دراسة میدانیة على عینة من : ـ عبد اهللا عبد المؤمن میهوب التمیمي1
، دار الوسم للنشر والتوزیع، 4طالب الجامعات االماراتیة، مجلة الدراسات االعالمیة القیمیة المعاصرة، المجلد االول، العدد 

.56–36ص 2012لجزائر، سنة ا
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:وتوصل اباحث الى عدة نتائج مهمة اهمها
یستمعون بشكل %53،ولكن بنسب مختلفةلإلذاعةـ ان جمیع عینة الدراسة تستمع 1

.دائم، وفي ذلك اشارة الى ان االذاعة التزال تحظى بنسبة استماع عالیة
على اعلى نسبة استماع بین ) نور دبي –ارقة اذاعة الش(ـ حصول كل من 2

.االذاعات االخرى ویرجع ذلك الى نوع البرامج التي تبث من خالل هذه االذاعات
یفضل تي في مقدمة البرامج التي أـ تبین من الدراسة ان البرامج الثقافیة ت3

.%24المستمعون متابعتها جاء ذلك بنسبة 
.%18التي یحرص الجمهور على متابعتها بنسبة ـ البرامج الوطنیة ضمن البرامج4
ـ من خالل الدراسة تبین ان إذاعة نور دبي من اكثر االذاعات التي تركز على 5

.%30برامج الهویة الوطنیة بنسبة 
.لإلذاعةة هي من اكثر الفترات التي یتعرض الجمهور لالستماع ـ الفترة الصباحی6
د من اهم االماكن المفضلة لدى الجمهور لالستماع ـ اظهرا الدراسة ان السیارات تع7
.%62بنسبة لإلذاعة

ـ اظهرت الدراسة ان االذاعات المحلیة تناقش الهویة الوطنیة الى حد ما بنسبة 8
58%.

ـ تؤكد الدراسة ان نسبة كبیرة من الجمهور ال یزال یرى ان هناك قصور من قبل 9
.االذاعة في تناول القضایا الوطنیة

من افراد العینة ان من اهم الصفات التي یجب ان تتوفر في مقدمي %49ـ ذكر 10
.برامج الهویة الوطنیة أن یكون مواطنا كونهم االقدر في توصیل الرسالة المطلوبة

من افراد العینة ان االذاعة تعتبر من الوسائل الجیدة في تعزیز %87ـ ذكر 11
.الهویة الوطنیة

العینة ان برامج الهویة الوطنیة التي تعرضها االذاعات من افراد%43ـ یرى 12
.المحلیة ال تزال غیر كافیة من اجل ترسیخ الهویة الوطنیة

انتاج مسلسالت وافالم تركز على الهویة %28ـ یقترح جمهور المبحوثین وبنسبة 13
.الوطنیة



62

ــــــــ اإلطار العام للدراسةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول 

في المجتمع، ویوجد العدید من الدراسات التي تتناول بشكل عام دور وسائل اإلعالم 
ویمكن االستئناس بها، مع األخذ في االعتبار ـ ما تقدم ـ من مالحظة أن الدراسات 
اإلعالمیة العربیة بقیت بعض الوقت مفتقرة إلى البعد المؤسسي والمهني في تصدیها 

اإلعالمي ذات الغرض التعلیمي، غلب ) الدور(إلشكالیات المجتمع المتجددة، وأن دراسات 
.لمنهج الوصفي وتحلیل المحتوىعلى معظمها ا

:الدراسات الجزائریة-
اذاعة ودوره في التنمیة البشریةاالعالم الجواري السمعي1:عیسى بن هاشم* 

جامعة ابي بكر بلقاید تلمسان سنة ،رسالة دكتوراه في الثقافة الشعبیة،نموذجاتلمسان
2010.

نتشار اوتمحورت اشكالیة الدراسة في مدى قدرة اإلذاعة المحلیة على المنافسة في ظل 
وسائل اإلثارة البدیلة كوسائل اإلعالم اإللكترونیة و القنوات الفضائیة والصحافة المكتوبة و 

.مدى تأثیرها في التنمیة البشریة
:اليوسطرت االهداف التي ترید الدراسة الوصول الیها على النحو الت

كشف القصور السائد في إبراز دور اإلعالم الجواري السمعي في التنمیة -1
المحلیة، إذ رغم تطور وسائل اإلعالم الجزائریة إال أن ذلك لم یواكبه تطور في مجال 

المستمع المحلي بالرسائل اإلعالمیة التي تأثرالبحوث اإلعالمیة التي تهتم بمعرفة مدى
.تصله

إقبال المستمعین على اإلذاعة المحلیة إن كان إقباال بغیة التثقیف معرفة مدى -2
.والتعلیم أم بغیة الترفیه و التسلیة

الرغبة في دعم و تشجیع اإلذاعیین على مجهوداتهم مما یرفع من معنویاتهم -3
.جتهادویزید من عزیمتهم وٕاصرارهم على مواصلة الجد و اال

االعالم الجواري السمعي ودوره في التنمیة البشریة اذاعة تلمسان نموذجا، بحث مقدم لنیل شهادة : ـ عیسى بن هاشم1
–2010الدكتوراه في الثقافة الشعبیة، كلیة العلوم االجتماعیة واالنسانیة، قسم الثقافة الشعبیة، جامعة بوبكر بالقاید، تلمسان 

2011.
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ها العریق و تواجدها بمنطقة حدودیة، و هو ما أهمیة إذاعة تلمسان بحكم تاریخ-4
یفرض علیها القیام بدور كبیر و حساس إلبراز الوجه الالئق للوطن في مواجهة اإلذاعات 

.األجنبیة
إن العدید من المواطنین ال یعرفون الكثیر عن تاریخ إذاعة تلمسان ومسیرتها منذ -5

.انطالقتها قبل الثورة التحریریة إلى یومنا هذا
:ولتحقیق هذه االهداف فام الباحث بصیاغة الفرضیتین التالیتین

ـ اإلعالم الجواري یثیر االهتمام بالشؤون الثقافیة و یتبنى الدعوة إلى ترشید البرامج 1
التربویة والتعلیمیة كما یسهم في ترشید األنماط السلوكیة ببث القیم الروحیة واألخالق 

.الفاضلة بین المواطنین
تفسیر أبعاد إلىالخطط التنمویةوالجواريتكاملیة بین اإلعالمالعالقة تهدف الـ 2

.وٕابراز قیمة العمل و أهمیته في تنمیة الوطنالتنمیة والتكامل االقتصادي 
الباحث إلى عملیة المسح االجتماعي من ألج،جابة عن فروض الدراسة وتساؤلهاولإل

فردا 21من بینهم ،مستمع1200عدد افرادها خالل استخدام عینة عشوائیة بسیطة كان
ومن بین ادوات البحث التي وظفها الباحث المالحظة البسیطة التي تتضمن ،ذاعةمنتجا باإل

ذاعة  مما سمح له معایشة اهل المیدان المالحظة بالمشاركة بحكم عمل الباحث باإل
.االعالمي كما استخدم االستبیان

:هامة نذكر منهاوتوصل الباحث الى عدة نتائج
ذاعة تلمسان بین دائما یتابعون البرامج المحلیة إل%34.5، و %35.6ـ نسبتي  

.قلیلي المتابعة جدا،%17.7واحیانا على الترتیب وفي المقابل نسبة 
ـ اإلناث أكثر انجذابا و إقباال على اإلذاعة من الذكور لتوفرهن على الوقت الكافي 

.للمتابعة
طردیة بین العمر و متابعة البرامج المحلیة حیث تزید المتابعة كلما ـ هناك عالقة 

.ازداد العمر
ـ یأتي في مقدمة عناصر الدراسة حسب المهنة ربات البیوت و أصحاب المهن الحرة 

.لإلذاعةاالكثر استماعا 
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ـ وبخصوص المتابعین حسب المستوى التعلیمي، یتقدم حملة اللیسانس والدراسات 
.هتماما بالشأن العاماغیرهم باعتبار أن األكثر تعلیما یكون أكثر العلیا على 

من بینها انها  اول اطروحة دكتوراه ،تعتبر هذه الدراسة مهمة ألسباب عدیدة:تعقیب
اإلذاعة تكوین رؤیة موحدة بأهمیة أنها تحاولتتناول االذاعة المحلیة والتنمیة البشریة كما 

جیدا في ااستخداماستخدمتإنات عملیة التنمیة في المجتمع كیدینامیالمحلیة في مواكبة 
من المؤسسات احشد الرأي العام باالشتراك مع غیرهتعبئة الطاقات، وو، توفیر المعلومة

أن اإلعالم یشكل على أساس تحقیق األهداف المنشودة لالتربویة االقتصادیة واالجتماعیة و
،لتي تعد أحد أكبر التحدیات على مختلف األصعدةأساسیا من خطة التنمیة الشاملة اجزء

إشباع  الحاجات العضویة واالجتماعیة تهدف إلىكما تعد بحد ذاتها تغییرا حضاریا 
.والروحیة، والحفاظ على مقومات الذات الحضاریة، والتخلص من التبعیة بأشكالها المختلفة

،ویة في التنمیة المحلیةدور اذاعة بشار الجه: 1دراسة الباحثة نادیة بن ورقلة* 
رسالة ماجستیر في علوم االعالم ،عالميإدراسة تحلیلیة للواقع التنموي ببشار من منظور 

.2007واالتصال جامعة الجزائر 
دراسة االعالم المحلي :ـ وتمحورت اشكالیة الدراسة حول تساؤل جوهري مفید فحواه

وتحدیدا بمنطقة الجنوب الغربي  بالجزائر، للتعرف على طبیعة العمل االذاعي ومدى 
:وانبثق عن التساؤل الرئیسي عدة تساؤالت اهمها،مساهمة اذاعة بشار في التنمیة المحلیة

ـ ما الهدف من انشاء هذه االذاعة ؟1
یمها وتمویلها؟ظفي عملها؟ وكیف یتم تنـ ماهي النشاطات التي تعنى بها االذاعة2
وهل تحظى مشاكل المنطقة بأكبر نسبة في ـ ما هي البرامج التي سطرتها یومیا؟3

.؟لإلذاعةالخبر البرامجي 
ـ هل تساعد االذاعة وتساهم بصورة فعلیة في كل مشاكل المنطقة؟4
نسبة كل منها؟ـ هل یتم تلقي السكان لبرامج االذاعة منقطعة او منتظمة وما5

دور اذاعة بشار في التنمیة المحلیة، دراسة تحلیلیة للواقع التنموي ببشار من منظور اعالمي، مذكرة : ـ نادیة بن ورقلة1
االعالم والمجتمع، كلیة العلوم السیاسیة واالعالم، قسم -لنیل شهادة الماجستیر في علوم االعالم واالتصال فرع وسائل 

.2008–2007الجزائر علوم االعالم واالتصال، جامعة



65

ــــــــ اإلطار العام للدراسةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول 

وكان هدف الدراسة ینحصر في جمع الحقائق عن واقع االعالم المحلي في الجنوب 
،والوقوف على االسباب والعوامل التي جسدته لیرسي بدور معالم التنمیة. الغربي للجزائر

والوقوف على مدى فعالیة االتصال الجدید الذي من شأنه اعطاء دینامیكیة جدیدة للفرد 
.جل التنمیةأن تقوم علیهما عملیة االتصال من یساسیأن یكعنصر والمجتمع 

لجات الباحثة إلى عملیة ،جابة عن التساؤالت السابقة وتحقیق الهدف المسطرولإل
ألنه یعتقد في نظرها انها تمثل ،المسح عن طریق العینة القصدیة تتكون من وحدات معینة

ومن بین ادوات البحث التي ،فردا118وقدر عددها بـ ،المجتمع االصلي تمثیال صحیحا
استعملتها الباحثة نجد المالحظة البسیطة التي تتضمن المالحظة بالمشاركة التي سمحت لها 

وردود افعاله إزاء ،ظروفه المادیة، العائلیة،بمعایشة المحیط الذي یتحرك فیه المبحوث
كما طبقت الباحثة اداتي ،ذاعةلبرامج اإلباستماعه بعض القضایا التي ربطتها الباحثة 

.المقابلة واالستبیان
:ـ توصلت الباحثة إلى عدة نتائج هامة نذكر منها

:ـ االذاعة تلعب دورین مهمین ومرتبطین
.تلبیة حاجات جمهور المستمعین في االخبار واالعالم:والأ

.سيدیولوجي واجتماعي وسیاإیداة توجیه أتؤثر في المستمع ك: ثانیا
.ببشار من خالل برامجها أن تعكس خصوصیة المنطقة" الساورة"ـ استطاعت اذاعة 

من خالل تشجیع المواطن ـ ابرزت اذاعة بشار الكثیر من الجوانب الحیاتیة للمواطن 
من خالل عرضه النشغاالته، ومحاولة االذاعة ،على عرض مشاكله ومجابهة الصعاب

.مساعدته في مواجهة الواقع
تنویر المستمع بحقائق من خالل ما تعرضه البرامج من حلول بسیطة للمشاكل ـ 

.المعقدة المطروحة خاصة تلك المتعلقة بالقضایا االخالقیة والقیمیة
وجعل كل ما یراه المواطن صعبا سهل التحقیق وتكرس في ،ــ إثارة آمال قریبة المنال

.البناء والتعمیرالفرد نظرة ایجابیة تجعله یساهم بدوره في مشروع 
ما یالحظ على هذه الدراسة الجادة أنها اجریت على اول اذاعة محلیة بالجزائر 

وركزت على معالم االتصال من خالل الوظائف التي تقوم بها االذاعة ،كتجربة اولى وجدیدة
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واقامة االتصال ذي المحتوى المتنوع بین ابناء المنطقة وبین اصحاب القرار ،في المنطقة
.یاسي واالداري واالقتصادي والثقافي على المستوى المحليالس

اإلذاعات المحلیة والعادات االستماعیة للمجتمع المحلي : دراسة حفیظة سنوسي* 
في الجزائر، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في علوم اإلعالم واالتصال الجزائر العاصمة 

1996.
المحلي في الجزائر لمعرفة طبیعتها، حددت إشكالیة بحثها في دراسة ظاهرة البث 

وهل كان ظهور اإلذاعات المحلیة استجابة لمطالب الجمهور أم مجرد مسایرة فترة امتازت 
.بالكثیر من التغیرات
.اعتمدت الباحثة على المنهج المسحي كأسلوب بحث: منهج الدراسة

ثنا منها تناولت الباحثة في مختلف الفصول نقاط لها عالقة مباشرة بموضوع بح
أسباب الظهور، أهداف ووظائف اإلذاعة المحلیة في المجتمع المحلي، آلیات وأنماط التنظیم 
والتسییر، القوانین والتشریعات المنظمة لها وطبیعة العالقة بین اإلذاعة المحلیة مع مختلف 

ن األطراف، كما حاولت في الفصل األخیر مناقشة المتغیرات المتعلقة بالبرامج والمضامی
اإلعالمیة التي تقدمها اإلذاعات المحلیة من خالل تناولها للنقاط المتعلقة بمقاییس تسطیر 
الشبكات البرامجیة والجهات المشاركة في تسطیرها، الوسائل التي تستخدمها اإلذاعات 

.المحلیة في تقییم برامجها
هذه وتوصلت الباحثة في األخیر إلى استنباط األخطاء التي لمستها من خالل 

التجربة كغیاب سیاسة إعالمیة واضحة ومحددة وغیاب ألي نص قانوني یحدد طبیعة هذه 
اإلذاعات كمؤسسة، ورغم السلبیات لم تمنع من الوصول إلى منظومة متكاملة لإلعالم 

.المحلي المسموع
:1دراسة الباحث عبد العالي رزاقي* 

ات المحلیة واالقلیمیة في دور االذاع:دراسة قام بها الدكتور عبد العالي رزاقي
الجزائر والسودان ومصر مثاال، وتولى انجاز :التوعیة بقضایا ومشكالت المجتمع المحلي

الجزائر والسودان : دور االذاعات المحلیة واالقلیمیة في التوعیة بقضایا ومشكالت المجتمع المحلي: ــ  عبد العالي رزاقي1
.2012، اتحاد اذاعات الدول العربیة،تونس،)72(ومصر مثاال، سلسلة بحوث ودراسات اذاعیة 
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ورئیس شبكة ،القومیة بالسودانلإلذاعةهذه الدراسة رفقت فریق بحث في الهیئة العامة 
التجربة الجزائریة دراسة حول :ونركز على الدراسة الجزائریة بعنوان،صوت العرب بالقاهرة

.في مجال االذاعات المحلیة
هل حققت االذاعات المحلیة : ـ وتمحورت اشكالیة الدراسة في تساؤل جوهري

:وانبثقت عن التساؤل الرئیسي عدة تساؤالت نذكر منها، االهداف المتوخاة من نشأتها؟
في معالجة مدى حققت السلطات الجزائریة اهدافها عبر القنوات االذاعیةأي ـ الى 1

المشاكل المترتبة عن االزمة في ابعادها السیاسیة واالجتماعیة والثقافیة ؟
ـ 2009(ـ هل هناك توازن في توزیع المادة االعالمیة في الشبكة البرامجیة لعامي 2

؟)2010
،ـ ماهي السمات والخصائص الممیزة لجمهور االذاعات المحلیة في كل والیة3

.وماهي نقاط االلتقاء واالختالف؟
.؟تجاهلتها برامج االذاعات المحلیةـ هل ثمة انشغاالت لجمهور 4
.المناطق والجهات؟باختالفـ هل توجد انشغاالت لجمهور االذاعات المحلیة 5

وكان الهدف العام لهذه الدراسة هو تسلیط الضوء على االذاعات المحلیة في الجزائر 
.ا في التوعیة بقضایا ومشكالت المجتمع المدنيوبرامجها ودوره

ولتحقیق هذا الهدف واالجابة عن التساؤالت السابقة قام الباحث بصیاغة الفرضیة 
:العامة على النحو التالي

هاجس اهتمامات السلطة في انشاء ) 1999ـ 1989(ــ شكلت االزمة الجزائریة 
اب قنوات اخرى بهدف تحقیق مشاریع االذاعات المحلیة للتواصل مع المواطنین، في غی

.التنمیة وتطبیق برنامجها السیاسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي
ولتحقیق هذه الفرضیة وأهداف الدراسة لجا الباحث إلى المسح عن طریق العینة 

،سطیف،الجزائر:واختار ستة والیات هي،والتحلیل الكمي والكیفيستعمال اداة االستبیان اب
.الذكرةاستمارة على هذه الوالیات السابق600حیث وزع ،مستغانم،الوادي،بجایة،یلةالمس

:وتوصل الباحث إلى عدة نتائج اهمها
ـ بینت الدراسة أن میالد االذاعات العربیة ترافق مع االحتالل االجنبي لألقطار 1

. العربیة، وان ظهورها تأخر مقارنة بظهورها في بلد المحتل واالقطار االخرى
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،حیث 1962ـ 1954وكان الحضور الجزائري في االذاعات العربیة قویا خالل الفترة 
وهكذا وجدث الثورة الجزائریة ،ة خاصة بالثورة الجزائریةإن جمیع االقطار العربیة أولت عنای

.منابر تنقلها الى الرأي العام الداخلي والعربي والدولي،في االذاعات العربیة
ـ حملت االذاعات المحلیة في الجزائر أسماء مختلفة ارتبطت بالمناطق واالقالیم 2

ما بین اذاعة جهویة إلى اذاعة واختلفت المصطلحات التي اطلقت علیها ،التي ظهرت فیها
وحدث تداخل بین االذاعات الموضوعاتیة أو المتخصصة واالذاعات ،محلیة فإذاعة جواریة

2008وشكلت سنة ،بدایة المیالد الحقیقي لهذه االذاعات1991وكانت سنة ،المحلیة

المحلي عالم وكشف البحث عن وجود نقص في التشریع المتعلق  باإل،اهتماما اكبر بها
.بالجزائر

ـ بینت الدراسة المیدانیة للشبكة البرامجیة أن هناك تفاوتا بین توجهات السلطة 3
حیث إن نسبة المواد االعالمیة بتنوعها فیها ال تخضع لمنطق ،وتطلعات االذاعات المحلیة

43ن اذاعة من بی20فالبرامج الثقافیة واالجتماعیة والتربویة تشكل نسبة مرتفعة في ،معین

وأن حجم االخبار متفاوت من اذاعة إلى اخرى بالرغم من الربط مع االذاعة ،إذاعة محلیة
إلى جانب التناقض بین مضمون التوجهات المتعلقة بالبرامج ،الرسمیة أثناء نشرات االخبار
،في عدد من االذاعات المحلیة%12إال انها ترتفع إلى %5الدینیة والمحددة لها نسبة 

ومشاركة الجزائر في كأس العالم ) الجزائر ـ مصر ( من االحداث التي عقبت مباراة وبالرغم
في حین أن نسبة %10ـ6ضیة بقیت تتراوح نسبتها ما بین بجنوب أفریقیا إال أن البرامج الریا

.%40ـ31بین البرامج الترفیهیة ارتفعت ما
بالبرامج االخباریة هتمام ـ إن التوجه العام ألفراد عینة البحث منقسم ما بین اال4
بحیث یبین البحث أن هناك ثالث والیات تمثل األخبار لدى افراد عینتها المرتبة ،والدینیة

في حین أن هناك ،والیة بجایة ووالیة مستغانم،والیة وادي سوف: األولى من االهتمام وهي
والیة :من االهتمام وهيثالث والیات تمثل البرامج الدینیة لدى افراد عینتها المرتبة األولى

.ووالیة سطیف والیة المسیلة) ذاعة متیجةإ(الجزائر العاصمة 
ـ بالرغم من أن تحفظات الكثیر من أفراد العینة في ابداء الرأي إال ان من قدموا 5

مالحظاتهم حول االذاعات المحلیة أجمعوا على أنها تؤدي دورا مهما في التنمیة المحلیة 
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إال أن ذلك لم یمنعهم من االشارة إلى ،من خالل برامجها المتنوعةوفي توعیة الناس 
:النقائص الموجودة وحصرها في

یسجل أفراد العینة أنهم بمجرد خروجهم من والیتهم التي تغطیها االذاعة :البثـ 
ینقطع البث وتتداخل المحطات بحیث یصعب ضبط محطة دون تشویش محطة اخرى 

كما یسجلون صعوبة التقاط االذاعات الوطنیة والموضوعاتیة وبعض االذاعات علیها،
.الجهویة القریبة من المنطقة

هناك اجماع على أن االذاعات المحلیة تلبي حاجات أفراد :ـ على مستوى البرامج
العینة وتقضي على الملل واالنتظار لدیهم وتسمح لهم باالطالع على المستجدات المحلیة، 

المنطقة، فهناك من سجل غیاب البرامج التي تعنى باختالفمالحظاتهم تختلف إال أن
بعیدة عن انشغاالت المواطنین وعالقتها " وهناك من اتهم االذاعة بأنها ،بالعدالة والقضاء

وهناك من طالب باالهتمام ،والسلطات المحلیة أكثر من عالقتها بمستمعیهاباإلدارة
وهناك من اعاب على إذاعته الجهویة تقدیم ،للمنافسات المحلیةوالنقل المباشر،بالریاضة

".اغاني تخدش الحیاء
وطالب الكثیر منهم بضرورة االهتمام بالسائقین والمشاكل التي یتعرض لها النقل 

وٕالى اجراء سبر ،بصفة عامة ودعا إلى االهتمام بالشأن الفالحي والبیئي والصحي واالمني
.ستمعین بحجة هناك عدم توازن في الشبكة البرامجیةآراء لمعرفة رغبات الم

ابدى البعض من أفراد العینة في والیات :ـ على مستوى االداء والتقدیم واللغة
تعدد اللهجات الشعبیة دون االقتصار " العاصمة وبجایة وسطیف ومسیلة انشغاال بضرورة 

.الغنائي في تنوع اللهجات، والحظ نقص االهتمام بالتراث المحلي وخاصة"على لهجة معینة
،وسجل الكثیر من افراد العینة مالحظات األداء الصوتي في االذاعات المحلیة

االرتجال "وكذلك عدم النطق الصحیح للغة أو اللهجات المحلیة إلى جانب ما یسمونه بـ 
لدى البعض وقلة الضیوف والمختصین، والتداخل ما بین الدارجة والعربیة في " والثرثرة

.طالب أفراد العینة بدعمهاالبرامج المباشرة التي 
، تحتل الصدارة في نسبة )الیة میدان الدراسة الح(ـ افراد عینة اذاعة المسیلة 6

.%18.97االستماع مقارنة بالوالیات الخمس المتبقیة وبنسبة 
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عتبار اب،ما یالحظ على هذه الدراسة الجادة انها ربط البحث ببعده العربي:تعقیب
كما انها مرتبطة بالمیدان ومن بحوث الجمهور القلیلة ،ان بحوث االذاعات المحلیة مشتتة

كان احدى میادین هذه ) اذاعة المسلة ( كما ان میدان دراستنا الحالي ،في الوطن العربي
وبالتالي استفادة الباحث من معطیات الدراسة في شقیها النظري ـ حول تاریخ ،الدراسة

خاصة وانه نال المرتبة ،مهور الدراسةاالذاعات المحلیة ـ والمیداني من خالل معرفة ج
.لإلذاعةاالولى من خالل نسبة االستماع 

من خالل هذا االستعراض للدراسات السابقة سواء العربیة او الجزائریة،  یتضح و 
للباحث ان أیا من هذه الدراسات لم تتناول حرفیا االطار النظري الذي سیتناوله الباحث في 

ناولت نفس الموضوع من الباحث واطالعه لم یجد أي دراسة توعلى حد علم،هذه الدراسة
لذلك فإن الندرة هذه الندرة في . راتیجیة التي ینوي الباحث تطبیقها في دراستهخالل االست

االبحاث التي تعرضت إلى دور االعالم المحلي المسموع في الحد من ظاهرة العنف االسري 
ویمكن ارجاع الفائدة التي استفادة منها ،الدراسةربما تكسب شیئا من االهمیة العلمیة لهذه

:الباحث من خالل الدراسات السابقة تتمثل في
.ـ مساعدة الباحث في تحدید التساؤالت العلمیة للبحث

.ـ تحدید االطار العام للدراسة
.یان والخطوات التي سار علیهابـ إفادة الباحث في تصمیم االست



تمھید-
I -وسائل االعالم وتأثیرھا
II -نظریات تأثیر وسائل اإلعالم
III -مجاالت تأثیر وسائل اإلعالم
IV-اإلذاعة عالمیا
V-االذاعة في الجزائر
VI-اإلذاعات المحلیة في الجزائر
VII - في محلیةالاإلذاعاتالمشاكل والعوائق التي تواجھ

الجزائر

ـــل الثانيـــــــــــالفص
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):اإلذاعة(الخلفیة المعرفیة لإلعالم المسموع : الفصل الثاني
:تمهید

الدراسات العدیدة التي أنجزت، على مدار السنوات األخیرة، أكدت بما ال یدع أي إن 
وتحقیق منه، في دعم خطط التنمیة،بصري المجال للشك أهمیة االتصال، خاصة السمعي 

وتوعیة المواطنین باألخطار واألمراض، وتعلیمهم المهارات الجدیدة، المواطنة والدیمقراطیة ،
عملیة التحدیث وبناء قتضیهاوتهیئتهم لقبول األفكار، المستحدثة وتكوین االتجاهات التي ت

رى لعبت دورا هاما في تطویر واالذاعة كغیرها من وسائل االتصال الكب، الدولة العصریة
المجتمعات البشریة، وفي تغییر سلوك اإلنسان داخل هذه المجتمعات، وكانت لها صفت 
الربط بین افراد المجتمع بشیئ من المتانة واالستمراریة والتنوع والتكرار، واصبحت المعرفة 

المزید من االطالع، بمفهومها الواسع تنتقل بین االفراد وتخلق فیهم دفعا متجددا یدفعهم الى
مما جعل من االذاعة نفسها ان تعرف بدورها تطورا سریعا ومدهشا ،وهذا ما سنقف علیه في 

.هذا الفصل 
إن هذه الوسیلة الهامة في المجتمع خلقت في االفراد تفهما كبیرا لما یجري حولهم من 

ن والمفكرین لعالقات على مستوى االفرد والدول، وروضت حتى الباحثیاحداث، وغیرت ا
ورجال الساسة حول معرفة مكوناتها واسرارها وتأثیراتها، بإجراء العدید من الدراسات توصلت 

.الى مذاهب ونظریات مختلفة تحاول اعطاء تفاسیر علمیة دقیقة لتأثیر هذه الوسیلة 
وادرج هذا الفصل من اجل رؤیة متكاملة حول االذاعة بدءا بمحور مدخلي االعالم 

تعریف ـاالنواع ـ الخصائص ـ وظائف ـ (، ثم كل ما یتعلق باالذاعة عالمیا بصفة عامة
، وفي االخیر كل ما یتعلق باإلذاعة الجزائریة ) طریقة العمل ـ البرامج االذاعیة 
.عموما،واالذاعات المحلیة خصوصا



74

)اإلذاعة(الخلفیة المعرفیة لإلعالم المسموع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثاني الفصل 

I-وسائل اإلعالم وتأثیرها:
:مفهوم االتصال واإلعالم-1
االتصال عملیة معقدة، وهو عملیة ذهنیة ونفسیة واجتماعیة :مفهوم االتصال-أ

من وقتنا نقضیه في االتصال % 70مستمرة في حیاتنا الیومي، ولقد أظهرت الدراسات أن 
في % 5: مع أنفسنا، أو مع اآلخرین بشكل أو بآخر، ویوزع هذا الوقت على النحو التالي

اإلصغاء، أما بالنسبة لإلداري فقد في% 50بالحدیث و% 35في القراءة، % 10الكتابة، 
من وقته أثناء العمل یقضیه في االتصاالت بأشكالها وقنواتها % 90أظهرت الدراسات أن 

.1المختلفة
ویعتبر االتصال ضرورة في حیاة األفراد ال یمكن االستغناء عنها، ذلك ألن الحیاة 

:2اف كثیرة ومتعددة أهمهابشكل عام تصبح أكثر سهولة واحتماال من خالله، ولالتصال أهد
.عن طریق نقل المعلومات لآلخرین:الهدف اإلعالمي* 
.من خالل محاولة إقناع اآلخرین باألفكار واآلراء التي لدینا: الهدف اإلقناعي*
.من خالل السؤال عن قضیة معینة: الهدف االستفساري* 
.والعالقات الجیدةبهدف خلق التفاهم المشترك والتعاون : الهدف اإلنساني* 
:االتصال لغةـ 1أ ـ 

، یقال وصل الشيء أي بلغه "وصل"في اللغة العربیة جاءت الكلمة من الفعل الثالثي 
وانتهى إلیه، واالتصال یعني الربط وهو عكس االنفصال، وتستخدم عند بعضهم كلمة 

صل، مستمرة بین التواصل بدل االتصال لتعني األخذ والعطاء، وأن الرغبة مشتركة في التوا
.3الطرفین

الذي یعني أساسا الصلة وبلوغ الغایة، " وصل"فاالتصال كلمة مشتقة من مصدر 
.4وهي معاني شبیهة بالمعاني االصطالحیة

، المملكة 2003، أغسطس 7علم وفن، مجلة الخفجي الشهریة، العدد.. االتصال بین الناس: ربحي مصطفى علیان-1
.العربیة السعودیة

.14: نفسه، صالمرجع : ربحي مصطفى علیان-2
.04: المرجع نفسه، ص: ربحي مصطفى علیان-3
.18: ، ص1998مقدمة في وسائل االتصال الجماهیري، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، : فضیل دلیو-4
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:اصطالحا-2أ ـ 
المعنى القدیم الذي كانت تحمله كلمة االتصال هو الوصل، وأما معناه العصري فهو 

وهما لغتان تستعمالن لفظا واحدا للداللة علیه وهي كلمة مأخوذ من اإلنجلیزیة أو الفرنسیة 
)Communication(1.

التي تعمي الشيء ) Communis(وهي كلمة مشتقة أصال من الكلمة الالتینیة 
، ویجب أن نشیر إلى أن هذه 2أي یذیع أو یشیع) Communicare(المشترك، وفعلها 

عنها باللغة العربیة بكلمات مختلفة نكتفي الكلمة باللغات األجنبیة تؤدي معاني كثیرة نعبر 
، وقد استعملها علماء النفس "االتصال"و" البلوغ"و" المواصالت: "بذكر ثالثة منها وهي

فهم یرون بصفة إجمالیة أن االتصال عملیة التبادل للمعاني، واالجتماع بكثرة وأثروا معناها
وقع بین شخصین أو أكثر، فإن وقع مرسل ومستقبل، والتبادل ال یتم إال إذا : فیها طرفان

بین شخصین فإنهم یسمونه باالتصال الفردي الشخصي وهو اتصال بدائي، وٕان وقع بین 
مرسل وعدد كبیر من األشخاص إنهم یسمونه باالتصال الجماعي أو الجمعي أو الجماهیري 

)Communication de masse (3وهو االتصال المتطور.
: االتصال بقوله" مصطلحات علم االجتماع"قاموسه في " فاروق مداس"وقد عرف 

انتقال المعلومات أو األفكار أو االتجاهات أو العواطف ) Communication(االتصال "
من شخص أو جماعة إلى أخرى، من خالل الرموز، واالتصال هو أساس كل تفاعل 

.4"اجتماعي
عملیة نقل : "بأنهاالتصال ) Berelson, Steiner(وعرفا كل من بیرلسونوستاینر 

المعلومات والرغبات والمشاعر والمعرفة والتجارب، إما شفویا، أو باستعمال الرموز والكلمات 
.5"والصور واإلحصائیات بقصد اإلقناع، أو التأثیر على السلوك

.18: المرجع نفسه، ص: فضیل دلیو-1
: المرجع نفسه، ص: فضیل دلیو-2
.09، ص2002واالتصال، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، زهیر إحدادن، مدخل لعلوم اإلعالم -3
.24: ، ص2003قاموس مصطلحات علم االجتماع، دار مدني للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، : فاروق مداس-4
.18: مرجع سابق، ص: فضیل دلیو-5
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مفهوم یشیر إلى المجرى الذي تنتقل به المعلومات : "ویرى محمود عودة بأن االتصال
جماعة أو المجتمع، بحیث یأخذ هذا المجرى أشكاال أو أنماطا مختلفة واألخبار من خالل ال

":بمعنى أنه قد یكون واحد من اثنین أو كلیهما
.مجرى جمیعا أي نمط االتصال الجمعي-أ

.مجرى شخصیا أو نمط االتصال الشخصي–ب 
وعادة ما یمون المصدر في النمط الشخصي من االتصال على صلة وثیقة بالنمط 

ي منه، بحیث یستخدم معلوماته التي اكتسبها من النمط الجمعي لتدعیم مكانته كقائد الجمع
رأي، أو صاحب مشورة أو حارس بوابة، وهنا نكون بصدد نمط فرعي أطلق علیه مطوروه 

.مجرى االتصال ذا الخطوتین
فالزویل هو صاحب المقولة التي تصف االتصال وصفا دقیقا في عبارة موجزة، من 

ماذا یقول؟ وعن طریق أي قناة؟ ولمن یقول؟ وما نتیجة أو أثر ذلك؟ تتضمن یقول؟ و 
:العملیة

.قد یكون شخصا أو جماعة، أو مؤسسة:مصدر أو مرسل-
.قد تكون خبرا أو فكرة، أو دعوة لتغییر أو تجدید: رسالة-
.وقد یكون أیضا فردا أو جماعة أو جمهورا عریضا: مستقبل-

" الموقف"هام وهو " عنصر رابع"ر الثالثة تكون متضمنة في علما بأن هذه العناص
الذي یحیط بكل من المرسل والمستقبل، هذا الموقف قد یكون محدودا بحدود فیزیقیة أو 

.1سیكولوجیة أو اجتماعیة أو ثقافیة

ید محمد خیري، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، أسالیب االتصال والتعبیر االجتماعي، تقدیم الس: محمود عودة-1
.28- 27:، ص1988بیروت، 
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:مفهوم اإلعالمب ـ 
:لغویا-1ب

فأعلمه إیاه یعني صار كلمة اإلعالم مشتقة من العلم، تقول العرب استعمله الخبر 
نقل الخبر، وهو نفس المعنى : یعرف الخبر بعد أن طلب معرفته، فلغویا یكون معنى اإلعالم

.1الذي یطلقه العلماء على عملیة اإلعالم
:اصطالحا-2ب

:هناك عدة تعاریف قدمت لإلعالم أهمها
باعتبارها أن كلمة اإلعالم تعبر عن ظاهرة االتصال الواسع ابراهیم إمامیرى -1

إدالء من جانب واحد ال یعبر عن التفاعل والمشاركة وهذا على عكس االتصال والتي تعمي 
.2التفاعل والمشاركة

تعبیر موضوعي لعقلیة الجماهیر ولروحها ومیولها : "على أنهأوتوجروثیعرفه -2
.3"واتجاهاتها في نفس الوقت

یر بالمعلومات والحقائق بأنه تزوید للجماهعبد اللطیف حمزة كما یعرفه -3
.4الصحیحة
على أنه مجمل أوجه النشاط االتصالیة الهادفة إلى تزوید سمیر حسینویعرفه -4

الجمهور بكافة المعلومات والحقائق الواقعیة الصحیحة قصد خلق أكبر درجة من المعرفة 
والوعي واإلدراك للفئات المتلقیة للمادة اإلعالمیة حول كل القضایا والموضوعات والمشكالت 

.5المثارة
ة حول اإلعالم، والتي مكنتنا من فهم مقاصد ومعاییر من خالل هذه التعریفات المقدم

:وخصائص هذا المصطلح، نمیز ما یلي

14ـ 13مرجع سابق ص : ـ زهیر إحدادن1
.28- 27: ، ص ص1969اإلعالم واالتصال بالجماهیر، القاهرة، مكتبة األنجلو المصریة، : إبراهیم إمام-2
.06:صاالتصال والرأي العام، مرجع سابق، : عاطف عدلي العبد-3
.16: المرجع نفسه ، ص: عاطف عدلي العبد -4
.21:، ص1984سمیر محمد حسین، اإلعالم واالتصال بالجماهیر والرأي العام، القاهرة، عالم الكتب، -5
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اإلعالم كنشاط اتصالي یمكننا من إسقاط كامل مقومات ومكونات االتصال علیه * 
مصدر المعلومات، الرسائل اإلعالمیة، الوسائل اإلعالمیة الناقلة لهذه الرسائل، : وهي

.یح األثر اإلعالميجمهوري المتلقین مع ترج
.صدق ودقة اإلعالم وصراحته عند عرض الحقائق الثابتة واألخبار الصحیحة* 
یعد اإلعالم كتعبیر موضوعي لعقلیة وروح الجماهیر ومیوالتها واتجاهاتها، ولیس * 

.ذاتیا متأثر بشخصیة اإلعالمیین القائمین على شؤونه
.أهداف اإلعالم التنویر، الحقیقة، محاربة الخرافات، تثقیف العقولمن* 
تزداد أهمیة اإلعالم بزیادة تعقید المجتمع، وارتفاع المستوى التعلیمي والثقافي * 

والفكري، أي أن اإلعالم نشاط اتصالي هادف وموضوعي الهدف منه تزوید الجماهیر 
.شتى المجاالتبالحقائق والمعلومات قصد تنویره وتثقیفه في

اإلعالم هو نشر الوقائع واآلراء في صیغة مناسبة بواسطة "أن " فرنان تیرو"ویرى 
".ألفاظ أو أصوات أو صور وبصفة عامة بواسطة جمیع العالمات التي یفهمها الجمهور

الصیغة وشیوع : هذا التعریف یتضمن عاملین أساسیین في وجود عملیة اإلعالم وهما
.الخبر

ي تنطبع بنوع الوسیلة المستعملة، وحسب الحاسة الموجهة إلیها من سمع الصیغة فه
إلخ، فقانون المرور مثال یستعمل عالمات مناسبة یدعمها البصر ... وبصر ولسان ولمس 

ویفهمها جمیع المارة، وقدیما كانت تستعمل النار إلشعار بالخطر والمكفوفون یتوصلون الیوم 
تابة خاصة بهم یدركونها باللمس بأیدیهم، فالصیغة إذن إلى االطالع على المعلومات بك

.تختلف في عملیة اإلعالم، وتتنوع حسب الحاسة الموجهة إلیها
شیوع الخبر ونشر الوقائع فهو جعلها معروفة عند عدد كبیر من الناس، ومعنى هذا 

االستعدادات أن هناك أحداثا ووقائع تبقى سریة وال تنتشر بین الناس كالمساعي الدبلوماسیة و 
العسكریة، وبعض األحداث التي یرى أصحابها فائدة في عدم نشرها، والحدود بین ما ینشر 

.1وما ال ینشر غیر واضحة تتكیف حسب ظروف المكان والزمان

. 14مرجع سابق،ص : زهیر إحدادن-1
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وفي الحقیقة، اإلعالم مفهوم عصري ینطبق خاصة على عملیة االتصال التي 
ة، ولم یطلق قدیما كلمة اإلعالم على تستعمل الوسائل العصریة من صحافة وٕاذاعة وتلفز 

عملیة االتصال، بل عرف الدین اإلسالمي نوعا من االتصال سمي بالتبلیغ أو بالدعوة وهو 
ترجمت من ) Information(مستحدثة أقرب إلى المفهوم العصري لإلعالم، وهي كلمة

.1مله الكلمةاللغات األوربیة، وحاول واضعوها أن یؤدوا أحسن ما یمكن المعنى الذي تح
واإلعالم خالفا لالتصال مرتبط أشد االرتباط بالوسائل الحدیثة، وهو إن كان یتفق مع 
االتصال في الشرطین األساسیین لوقوع العملیة یعني الصیغة ونقل الخبر، فإنه یختلف معه 
في شیوع الخبر، إذ لیس هو شرط في وقوع عملیة االتصال، زیادة على أن عملیة االتصال 

في حین أن اإلعالم یقتصر على مفهوم إعالمي محض إن صح ... مدلول اجتماعيلها
.2التعبیر

II -نظریات تأثیر وسائل اإلعالم:
إن معظم وسائل اإلعالم تهدف إلى التأثیر، فالهدف من أي رسالة أن تعاون على 

.3معینةبناء أو إفهام ظرف ما لشخص آخر، أو التأثیر علیه بعمل معین، أو یشعر مشاعر 
بالعدید من التیارات والرؤى النظریة، التي ) األوربیة واألمریكیة(وتحفل الساحة الغربیة 

توجه بحوث اإلعالم واالتصال، فهناك الرؤیة الوظیفیة البراجماتیة التي سادت في الوالیات 
المتحدة خالل أربعة عقود، وما زالت مسیطرة على معظم الباحثین ودارسي اإلعالم في دول

الجنوب، وعلى األخص العالم العربي، وتعتمد على المنظور اإلمبریقي المعزول عن سیاقاته 
االجتماعیة والثقافیة، وترى أن اإلعالم هو أداة التحدیث في المجتمعات النامیة، فیما یرى 

ن سیطرة أنصار التیار النقدي الذي انبثق من التراث النقدي للفكر االجتماعي األوربي، أ
ن الغربي على وسائل اإلعالم في دول الجنوب یعد إحدى أدوات االستعمار الثقافي اإلعال

الذي یروج ألسالیب الحیاة، والقیم الغربیة، ویحاول فرضها على مجتمعات الجنوب، ویؤكد 
هذا التیار أن اإلعالم یثیر إشكالیة تتمثل في كونه یلعب دورا مزدوجا سواء على الصعید 

ذ یمكن أن یعبر عن الهیمنة الكونیة للغرب، ویمكن أن یكون وسیلة الدولي أو المحلي، إ

.15-14: مرجع سابق، ص ص: زهیر إحدادن-1
.15: مرجع سابق، ص: زهیر إحدادن-2
.515: ، ص1975األسس العلمیة لنظریة اإلعالم، دار الفكر العربي، القاهرة، : الشتيجیهان-3
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إلحیاء وٕانعاش الثقافات القومیة في الوقت ذاته، كما یمكن استخدامه أداة للضبط 
االجتماعي، وتكریس التبعیة الثقافیة في دول الجنوب، ویحرص الباحثون المنتمون إلى 

إلى أنه ال توجد نظریة لالتصال بمعزل عن التیار النقدي على تأكید الحقیقة التي تشیر 
النظریة االجتماعیة العامة، ولذلك یركز أنصار هذا التیار النقدي على دراسة الظواهر 
اإلعالمیة واالتصالیة في إطار السیاق االجتماعي والثقافي والسیاسي واالقتصادي التي 

.1أفرزها وتفاعل معها
خاطر سیطرة رأس المال على اإلعالم، وهیمنة أما الرؤیة الماركسیة التي تؤكد على م

ثقافة وفكر الطبقات المسیطرة سیاسیا واقتصادیا على السیاسات والممارسات اإلعالمیة، 
بینما یركز أنصار التیار اللیبرالي على دور القائمین باالتصال، باعتبارهم منتجي المادة 

قرار في المؤسسة الحاكمة، اإلعالمیة وحراس البوابات، ویتأثرون بتوجیهات صناع ال
ومصالح القوى االقتصادیة المتحكمة في السوق، ویؤثرون بصورة حاسمة في تشكیل 
اتجاهات وقیم الجمهور والرأي العام، ویعزي هذا الخلیط النظري والمنهجي الذي یتمیز به 
حقل اإلعالم واالتصال إلى الظروف التي صاحبت نشأته، فقد ظل هذا الحقل حتى بدایة 
الستینات موضع ارتیاد وهجرة العدید من الباحثین الذین ینتمون لمختلف فروع العلوم 

، ـ )إلخ...السیاسة، علم النفس، علم االجتماع، اللغویات، التاریخ(االجتماعیة واإلنسانیات 
ـ ظل هذا الحقل مجرد إطار تجمعي 1980ولذلك وكما الحظ ولبور شرام العام 

منه تخصصا مستقال له مداخله النظریة وأسالیبه المنهجیة للتخصصات المختلفة أكثر 
وأدواته التحلیلیة وقد ترتب على ذلك عدم ظهور بنیة بحثیة مستقله لهذا النوع المعرفي، ولكن 
بدأ هذا الوضع یتغیر تدریجیا منذ نهایة السبعینات، عندما بدأت حركة المراجعة لهذا 

ات التأثیر المتبادل، واتساع الرقعة الجغرافیة التخصص، وقد ساعد اكتشاف نظم االتصال ذ
للبحوث اإلعالمیة، وتشابك األوضاع السیاسیة واالقتصادیة والثقافیة، على تحریر بحوث 
االتصال من هیمنة النظریات الریاضیة التي تتمثل في النماذج الهندسیة المغلقة، والتي ظلت 

ما تركت بصماتها على العدید من تحظى بتأثیر ملحوظ على امتداد عقود زمنیة عدة، ك
.علم النفس واللغویات، واالجتماع: التخصصات مثل

.126: ، ص2006الصحافة العربیة في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، : عواطف عبد الرحمن-1
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وقد قدم علماء االتصال واالجتماعي والسیاسة العدید من النظریات التي تشرح تأثیر 
وسائل اإلعالم، ولكن یصعب استعراض هذه النظریات نظرا لتعددها من ناحیة، وتداخلها 

عددها إلى اختالف تخصصات الباحثین وقد یعود تداخلها إلى من ناحیة أخرى، وقد یعود ت
أنه ما إن تظهر نظریة، وتسود لفترة حتى تظهر نظریة تحل محلها، أو تثیر الشكوك حولها، 

.وتدعوا إلى المزید من البحث والتعمق
ونظرا لتعدد النظریات واختالف الباحثین وتداخل هذه النظریات فإننا سنعتمد على 

، وزهیر 1سامیة محمد جابر، وعاطب عدلي العبد، ومحي الدین مختار: (منتصانیف كل
، وهذا لعلو كعبهم في هذا المجال من جهة ومن جهة أخرى لتطرقهم إلى أهم هذه )إحدادن

قام بإجراء تحلیل " Defleurدفلور"النظریات وأحدثها، فحسب سامي محمد جابر فإن 
ویصور لنا كیف تطور التفكیر االجتماعي في هذه ینصب أساسا على االتصال الجماهیري، 

المسألة، بواسطة تحدید معالم بعض النظریات أو النماذج التي حاولت تفسیر آثار االتصال 
.الجماهیري

علما بأن كل نموذج الحق منها یعكس مزیدا من النمو والتطور الذي یتالءم مع تقدم 
" دفلور"لألهمیة الخاصة التي یمثلها تصنیف المعرفة العلمیة في العلوم االجتماعیة، ونظرا

للنظریات والنماذج التي اقترحها من سبقه من العلماء والباحثین من أجل تفسیر آثار 
االتصال الجماهیري، نقول نظرا ألهمیتها في مجال العلوم االجتماعیة یوجه عام وعلم 

:2االجتماع بوجه خاص، فسوف نتعرض لها فیما یلي
:تجابة الشرطیة البسیطةنموذج االس-أ

وهو یتالءم مع وجهات النظر المبكرة حول قوة وسائل االتصال بصفتها تمارس تأثیرا 
.مباشرا یعتمد على المصدر أكثر مما یتوقف على طبیعة الشخص المستقبل

.سأذكر نظریتین فقط من تصنیفه، نظرا لحداثتهما* 1
والمجتمع الجدید؛ النظریة والتطبیق، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، سامیة محمد جایر، االتصال الجماهیري -2

.162- 160: ، ص ص1994
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:نظریة الفروق الفردیة- ب
ة الفروق وقد أضیفت بعض التعدیالت البسیطة على هذا النموذج، فانبثقت عنه نظری

الفردیة في االتصال الجماهیري، وهي تهتم اهتماما بالغا بالنظر إلى اختالف الجمهور، 
وبذلك تشیر إلى أن الرسالة تحتوي على عدة خصائص منبهة، وأن تلك الخصائص تتفاعل 

مع خصائص شخصیات أعضاء الجمهور، )Interaction differential(تفاعال متمیزا 
لى فكرة أساسیة بأن األشخاص المختلفین یمیلون إلى أن یستجیبوا ولذلك فإنها تعتمد ع

.بطرق مختلفة تجاه المنبه المركب
:نظریة الفئات االجتماعیة-ج

وهي تشیر إلى أن الجمهور یتدرج تدریجیا طبقیا، طبقا لمتغیرات معینة تتصل 
ء كل طبقة من المهنة والدین والنوع وما إلى ذلك، ویمیل أعضا: بالوضع االجتماعي مثل

هذه الطبقات أو كل فئة منها انتقاء مضمون متشابه ضمن المضامین التي تبثها وسائل 
.االتصال، كما یستجیبون نحوه بطرق متساویة أو متطابقة إلى أبعد الحدود

:نظریة العالقات االجتماعیة-د
تي أجریت وهي التي قامت باالعتماد على نتائج الدراسات السیكولوجیة االجتماعیة ال

في " الزارسفیلد"و" كاتز"على الجماعات االجتماعیة، والتأثیر الشخصي بواسطة كل من 
األربعینیات والخمسینیات ثم أطلقت علیها هذه التسمیة المذكورة، وأما الفكرة األساسیة التي 

العالقات االجتماعیة غیر الرسمیة تلعب دورا أساسیا : "تنطوي علیها هذه النظریة فهي أن
وتجذب (في تحدید وتشكیل الطریقة التي یستجیب بها أي فرد اتجاه الرسالة التي تصل إلیه 

".عن طریق إحدى وسائل االتصال الجماهیري) انتباهه
:نظریة المعاییر الثقافیة- ه

وهي التي تشیر إلى أن وسائل االتصال تخلق ـ من خالل ما تقوم بعرضه عرضا 
انتقائیا وما تؤكد علیه من موضوعات بعینها ـ انطباعات معینة لدى جماهیرها بأن هناك 
معاییر ثقافیة عامة تتصل بالموضوعات التي تؤكد علیها، وأن هذه المعاییر تقنن وتحدد 

السلوك الفردي غالبا ما یسترشد بهذه المعاییر الثقافیة، بطرق خاصة، ومن أجل هذا فإن 
معنى ذلك أن وسائل االتصال عندما تصور بعض االنطباعات المتصلة بنوعیة المعاییر 
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التي تحكم موضوعا معینا أو وضع بالذات، فإنها تعمل ـ بطریقة غیر مباشرة ـ على التأثیر 
.في السلوك

.1یمكن الرجوع إلى سامیة محمد جابر" دوفلور"ولالستزادة أكثر حول تصنیف 
2ومن بین أهم نظریات تأثیر وسائل اإلعالم حسب ما جاء به عاططف عدلي العبد

:ما یلي
:نظریة الرصاصة اإلعالمیة أو الطلقة السحریة أو الحقنة تحت الجلد-أ

یة ظهرت نظریة الرصاصة اإلعالمیة أو الحقنة تحت الجلد تأثرا بالنظریة النفس
الشائعة في تلك الفترة المتعلقة بالمنبه واالستجابة التي تفترض أن لكل فعل رد فعل، وٕان كل 
منبه یحقق استجابة مؤكدة، واعتبرت هذه النظریة وسائل اإلعالم منبها تتعرض له الجماهیر 

.وتستجیب له بشكل أو بآخر
لتحلیل الرأي العام وعزز هذه النظریة باإلضافة إلى الدعایة النازیة، إنشاء معهد 

حیث كان بمثابة رد فعل لإلحساس بخطر هذه النظریة التي تعطي 1937األمریكي عام 
لإلعالمي قوة كبیرة في التأثیر وتشبه بمن یطرق الرصاص لیصیب من یرید إصابته فور 

.إطالق الرصاص علیه
ة من وتقوم هذه النظریة على اعتقاد ملخصه أن جمهور االتصال عبارة عن مجموع

الناس یتأثرون على انفراد بوسائل اإلعالم التي یتعرضون لها، وأن رد الفعل إزاء وسائل 
ویمكن استنتاج افتراضین من هذه النظریة " جمعیة"أكثر من تجربة " فردیة"اإلعالم تجربة 

:هما
.یتلقى األفراد المعلومات من وسائل اإلعالم مباشرة دون وجود وسطاء-
.د، رد فردي ال یعتمد على تأثره باآلخرینإن رد فعل الفر -

ویعكس ذلك وجهة النظر التي كانت سائدة آنذاك والتي تنظر إلى جماهیر وسائل 
اإلعالم على أنهم مكونون من كائنات سلبیة یمكن التأثیر علیهم تأثیرا مباشرا بواسطة وسائل 

ء والمستمعین اإلعالم، فالجماهیر هي مجرد ذرات منفصلة من كتلة مالیین القرا

.176-160: المرجع السابق، ص ص: سامیة محمد جابر-1
، 1995االتصال والرأي العام؛ األسس النظریة واالسهامات العربیة، دار الفكر العربي، القاهرة، : عاطف عدلي العبد-2

.216-197: ص ص
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والمشاهدین، مهیؤون دائما الستقبال الرسائل التي تشكل كل منها منبها قویا ومباشرا یدفع 
.المتلقي إلى القیام بشيء معین یسعى القائم باالتصال إلى تحقیقه

ولم تستمر هذه النظریة طویال حیث تمخض عن الدراسات المیدانیة التي أجریت بعد 
ضح أن االتصال عملیة معقدة، تشتمل على عدة عوامل تساعد ذلك ظهور نظریة جدیدة تو 

.على زیادة فعالیة الرسالة اإلعالمیة
:نظریة التأثیر المحدود لوسائل اإلعالم- ب

لقد بدأت تظهر تدریجیا فكرة المجموعات الفرعیة التي تقوم على جمهور داخل 
فیة استقابل حیث قدمت رؤیة أشمل وأدق لكی) A mass wathin a mass(جمهور 

المعلومات من وسائل اإلعالم واالستجابة لها، فلم تعد المعلومات التي یستقبلها الفرد 
مقصورة على ما تمده به وسائل اإلعالم مباشرة، وٕانما تأتیر بعض المعلومات من أفراد 
آخرین سبق لهم التعرض لهذه الوسائل، وتوصلت الدراسات المیدانیة إلى ظهور فكرة انتقال 

:معلومات على مرحلتینال
من وسائل اإلعالم إلى : وتتخلص هذه النظریة في أن المعلومات تنتقل على مرحلتین

قادة الرأي، ومن قادة الرأي إلى أفراد آخرین، حیث تبین أن عددا كبیرا من األفراد غیروا من 
.آرائهم نتیجة لتأثیر األشخاص علیهم، ولیس لتأثیر وسائل اإلعالم علیهم

ن ما تطورت فرضیة انتقال المعلومات على مرحلتین إلى انتقال المعلومات وسرعا
.حول قادة الرأي في هذا التطور) شومیكر(و) روجز(على مراحل متعددة، وساهمت بحوث 

والخالصة أنه وفقا لهذه النظریة یكون تأثیر وسائل اإلعالم مجرد متغیر یعمل مع، 
.یرومن خالل متغیرات أخرى في إحداث التأث
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:نظریة االستعماالت وتلبیة الحاجات-ج
جاءت هذه النظریة لتؤكد دور الجمهور في اختیار الوسائل اإلعالمیة التي یستعملها 

.یة من غیر إكراهععن طوا
وتأخذ نظریة االستعماالت وتلبیة الحاجات في االعتبار األول المتلقي كنقطة بدء بدال 

فیما یتصل تجربه الفرد المباشرة مع وسائل اإلعالم، من الرسالة، وتشرح سلوكه االتصالي
.ألن األفراد یوظفون مضامین الرسائل، بدال من التصرف سلبیا حیالها

د أن یوباختصار تؤكد هذه النظریة فاعلیة الجمهور المتلقي، إذ أنه دائم التقدیر لما یر 
ها، فالجمهور یعتمد على یأخذ من اإلعالم، بدل السماح لإلعالم بتوجیهه الوجهة التي یرید

معلومات وسائل اإلعالم لیلبي حاجاته، ویحصل على ما یحتاج إلیه، وتصبح استعماالت 
.اإلنسان لإلعالم المحك الرئیسي الذي یمكن أن یقاس بموجبه تأثیر وسائله علیه

):التطهیر(نظریة التنفیس -د
ر التجربة غیر تعتمد نظریة التنفیس على مبدأ تطهیر العواطف والمشاعر عب

الشهیرة حول المسرح، " أرسطو"المباشرة، واستمد أصحاب هذه النظریة أفكارهم من نظریة 
من أن المعاناة التي یخوضها المتفرج تؤدي إلى حالة من التطهر أو التنفیس عن 
االنفعاالت، فیخرج المتفرج وقد شعر بالراحة والطمأنینة، وهكذا بنفس الطریقة یشعر المشاهد 

.أن یرى مشاهد عدوانیة خیالیة فإن غضبه قد خف، ویتخلص من اتجاهاته العدوانیةبعد
ویرى بعض الباحثین وفقا لهذه النظریة أن مشاهد أفالم العنف تسمح للمشاهد 
بتصریف إحباطاته من خالل المعایشة الخیالیة بدال من الممارسة الواقعیة، حیث تعمل هذه 

اط والشعور بالعداء، وتكون نتیجتها مماثلة للكلمات التي المشاهد كصمام أمان یصرف اإلحب
.یوجهها المرء لكیس مملوء بالهواء

ونخلص إلى أن هذه النظریة مازالت تحتاج إلى أدلة تؤكد صحة ما ذهب إلیه 
من أن التلفزیون ال یؤدي إلى تخفیف المیل النفسي " شرام"أصحابها، ونرى ما توصل إلیه 

.للحم المشوي ال تقلل من شعور الجوعان بالجوعتماما، كما أن صورة ا
:نظریة التعلم من خالل المالحظة- ه

تشیر هذه النظریة إلى أنه یمكن أن یتعلم األفراد سلوك العنف من مراقبة أو مشاهدة 
برامج العنف والرعب واإلثارة، فاألفراد یتعلمون سلوك العدوان والعنف من خالل مشاهدتهم 
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سلوكهم حسب سلوك الشخصیات التي تعرضها برامج العنف، وتنطبق هذه للتلفزیون بتنمیط 
النظریة بشكل أقوى على األطفال الصغار حیث یكون لبیئتهم تأثیرها الهام على ما یتعلمونه، 
وتزداد الخطورة حینما یكون التلفزیون بدیال عن األبوین، وترى هذه النظریة أن العنف في 

:ل العدوانیة عند المستقبلین من خالل ما یليوسائل اإلعالم یزید من احتما
.تزوید المشاهدین بفرص لتعلم العدوان والعنف-
شخصیات شریرة یمكن تقلیدها، فلقد تبین أن المشاهدین یقتدون في أغلب تقدیم-

األحیان بالشخصیات المتحدة معهم في الجنس والسن والظروف االجتماعیة واالقتصادیة، 
.وأوضحت دراسات عدیدة ذلك

باإلضافة إلى نظریات التأثیر السالفة الذكر، فإن هناك نظریتین مهمتین یجب أن 
.نظریة حارس البوابة اإلعالمیة، ونظریة مارشال ماكلوهان:أذكرهما وهما

:نظریة حارس البوابة اإلعالمیة-أ
تمر الرسالة بمراحل عدیدة وهي تنتقل من المصدر حتى تصل إلى المتلقي، وتشبه 
هذه المراحل السلسلة المكونة من عدة حلقات، أي وفقا إلصالحات بل اصطالحات نظریة 

.االتصال هو أیضا مجرد سلسلة تتصل حلقاتهاالمعلومات، ألن 
ویجب أن نعرف كیف تعمل سالسل االتصال وكیف تنتقل المعلومات في جمیع 

أن هناك في كل حلقة " كورت لوین"أنحاء المجتمع، فمن الحقائق األساسیة التي أشار إلیها 
لتي تلقاها، سینقلها بطولة السلسلة فردا ما، یتمتع بالحق في أن یقرر ما إذا كانت الرسالة ا

أو لن ینقلها، وما إذا كانت الرسالة ستصل إلى الحلقة التالیة بنفس الشكل التي جاءت به، 
.أم سیدخلها علیها بعض التغیرات أو التعدیالت

وحراسة البوابة تعني السیطرة على مكان استراتیجي في سلسلة االتصال بحیث یصبح 
ما سیمر من خالل بوابته، وكیف سیمر، حتى یصل في لحارس البوابة سلطة اتخاذ القرار فی

.النهایة إلى الوسیلة اإلعالمیة ومنها إلى الجمهور
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بمعنى آخر، هناك مجموعة من حراس البوابة یقفون في جمیع مراحل السلسلة التي 
یتم بمقتضاها نقل المعلومات، یتمتع الحراس بالحق في أن یفتحوا البوابة أو یغلقوها أمام أي 

.1الة تأتي إلیهم، كما أن من حقهم إجراء تعدیالت على الرسالة التي ستمررس
:نظریة مارشال ماكلوهان- ب

یتصل عن قرب بدور وسائل اإلعالم وطبیعتها، نظریة حدیثة ظهرت في الغرب عن 
وسائل اإلعالم وطبیعة تأثیرها على مختلف المجتمعات، وترى هذه النظریة أن هناك 

:ان للنظر إلى وسائل اإلعالم من حیثأسلوبان أو طریقت
.أنها وسائل لنشر المعلومات والترفیه والتعلیم: أوال-
.أو أنها جزء من سلسلة التطور التكنولوجي: ثانیا-

إذا نظرنا إلیها على أنها وسیلة لنشر المعلومات والترفیه والتعلیم، فنحن نهتم أكثر 
لك االستخدام، وٕاذا نظرنا إلیها كجزء من بمضمونها، وطریقة استخدامها، والهدف من ذ

العملیة التكنولوجیة التي یحتمل أن تغیر وجه المجتمع كله، شأنها في ذلك شأن التطورات 
.الفنیة األخرى، فنحن حینئذ نهتم بتأثیرها بصرف النظر عن مضمونها

ال یمكن النظر إلیه مستقال عن " وسائل اإلعالم"أن مضمون " مارشال"یقول 
لوجیة الوسائل اإلعالمیة نفسها، فالكیفیة التي تعرض بها المؤسسات اإلعالمیة تكنو 

.الموضوعات، والجمهور الذي توجه له رسالتها، یؤثران على ما تقوله تلك الوسائل
ولكن طبیعة وسائل اإلعالم التي یتصل بها اإلنسان تشكل المجتمعات أكثر مما 

أن وسائل اإلعالم التي یستخدمها ": "اكلوهانمارشال م"یشكلها مضمون االتصال، ویقول 
المجتمع، أوي یضطر إلى استخدامها ستحدد طبیعة المجتمع، وكیف یعالج مشاكله، وأي 

ظروف جدیدة تسیطر على ما فعله األفراد الذین وسیلة جدیدة أو امتداد لإلنسان تشكل
.2"ون وفقا لهایعیشون في ظل هذه الظروف، وتؤثر على الطریقة التي یفكرون ویعمل

أصبح االهتمام " الزویل"وفي تصنیف زهیر إحدادن حیث یقول أنه بعد ظهور نظریة 
ینكب بصفة مستمرة على دراسة تأثیر وسائل اإلعالم على الجمهور، وقد تكونت إثر ذلك 

.193: ، ص1993دراسات في اإلعالم واالتصال، دار المعرفة للطباعة والنشر، الجزائر، : محي الدین مختار-1
.194: المرجع السابق، ص: محي الدین مختار-2
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نظریات مختلفة لها ارتباط وثیق بینها، وتعد حلقات متسلسلة من نظریة، ولقد اخترنا أن 
ن منها تلخصان في الحقیقة جمیع النظریات األخیرة، وهما نظریة نذكر اثنی

.1الزارسفیلدوماكلوهان
III - وسائل اإلعالمتأثیرمجاالت:

:دور وسائل اإلعالم في إمداد الفرد بالمعلومات-أ
عملیة استقبال المعلومات في عدد من األعضاء واألجهزة وهي الممثلة تتركز

ألعضاء االستقبال الحسي، ومهمتها األساسیة استقبال المعلومات وٕاعادة إرسالها في صورة 
.متطورة إلى أجهزة التحلیل والتعامل

رب فالفرد ومنذ والدته وهو یستقبل المعلومات ویخزنها بمساعدة حواسه، وبعد عدة تجا
، %75عن طریق البصر : وجد أن اإلنسان یحصل على معلوماته بالنسب المئویة التالیة

.2%03، التذوق %03، الشم %06، اللمس %13السمع 
وبالرغم من سعة مخ اإلنسان في اختزان المعلومات، إال أن حجمه صغیرا جدا مقارنة 

.بسیط من كل ما هو معرفبكمیات المعلومات في العالم، فالفرد ال یمكنه إال تعلم جزء
ولقد أوضحت العدید من الدراسات العربیة واألجنبیة أن التعرض لوسائل اإلعالم یزید 

، وهذا مقارنة بالمعلومات التي 3معلومات الفرد بصفة عامة ولدى الطفل بصفة خاصة
خذ یحصل علیها الفرد في المدرسة، أي أن الفرد ال یبقى سلبیا أمام وسائل اإلعالم بل یأ

منها ویتأثر بها إذا كان ما یتعلمه مأخوذ منها، ولعل من أهم العوامل المساعدة على التعلم 
وبسرعة وبخاصة من وسائل اإلعالم المصورة، بحیث أنها تجذب انتباه الفرد وتستحوذ علیه، 
كما أنها تقرب األماكن البعیدة كما تجذب میل الناس عامة واألطفال خاصة باعتبار تصدیق 

.رئیات أكثر من اللفظیاتالم
إذن فلوسائل اإلعالم دور بالغ األهمیة في تزوید األفراد بالمعلومات والمعارف 
المختلفة خاصة باعتمادها على وسائل وأسالیب جذابة وهادفة الغرض منها وصول 

.المعلومات بشتى الطرق

.81:مرجع سابق، ص: زهیر إحدادن-1
.225: مرجع سابق، ص ص: عاطف عدلي العبد-2
.222: المرجع نفسه، ص-3
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:دور وسائل اإلعالم في خلق آراء عن الموضوعات الجدیدة- ب
یر من الباحثین أن وسائل اإلعالم تستطیع خلق آراء عن الموضوعات یرى عدد كب

الجدیدة، فالفرد لیس مهیأ ألن یرفض وجهة النظر التي یسمعها حول موضوع جدید علیه، 
وهذا بالرغم من حق الفرد وقدرته على اختیار المادة التي یحتاجها لكن ذلك ال یلغي حتما 

.1تأثیر وسائل اإلعالم
دراسات عربیة وأجنبیة على أن العدید من األفراد قد تولدت لدیهم آراء وقد دلت عدة 

واتجاهات عن مواضیع جدیدة علیهم، فنجدهم مثال یبدون آراءهم ووجهات نظرهم حول 
مواضیع وقضایا لم یسبق لهم معرفتها، ومن خالل هذا نستشف وبشكل یستدعي االهتمام 

.اد واألسر والمجتمعات بأكملهااألثر الذي تتركه وسائل اإلعالم على األفر 
:دور وسائل اإلعالم في تدعیم وتغییر االتجاهات-ج

تبین أن اإلعالم ومن خالل عدة دراسات وبحوث أنه یحدث التغیر والتحول بقدر ما 
یحدث من التدعیم من التدعیم والمحافظة، فقوة وسائل اإلعالم وتأثیرها ینبغي النظر إلیها 

والقوى الوسیطة التي تحد من تأثیرها وتجعلها عامال مساعدا في التأثیر من خالل العوامل 
.2ولیست السبب الوحید له

فهناك عدة عوامل وسیطة وبمساعدة وسائل اإلعالم تعمل على تدعیم والمحافظة 
االستعدادات السابقة والعملیات االنتقائیة والتي تعمل على : على اتجاهات معینة أهمها

اإلعالمیة وكذا الجماعات التي ینتمي إلیها الفرد والتي تعمل على تثبیت اختیار المواد 
.اتجاهات دون أخرى، باإلضافة إلى القادة والذین لهم دور كبیر في التدعیم

في حین أن الدراسات اإلعالمیة تؤكد من جهة أخرى أن هناك تحول في الرؤى 
یه في الدور النامیة في نظر عدة واالتجاهات نتیجة للتعرض لوسائل اإلعالم وهو مرغوب ف

باحثین والذین یرون بأنها وسیلة لنشر التغییر، وتمكین شعوب الدول النامیة تعلیم طرق 
.جدیدة للتفكیر والسلوك

.17: ، ص1978، أكتوبر، 81تلوث بیئة الطفل تلفزیونیا؛ في الفن اإلذاعي، العدد : إمامإبراهیم -1
.236: عاطف عدلي العبد، مرجع سابق، ص ص-2



90

)اإلذاعة(الخلفیة المعرفیة لإلعالم المسموع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثاني الفصل 

فوسائل اإلعالم بذلك تستطیع توسیع آفاق الفرد وتركیز االهتمام واالنتباه ورفع 
لیها، ألنها قد ال تؤدي مهامها في بعض مستوى التطلعات وهذا دون المغاالة في االعتماد ع

.1األحیان
:دور وسائل اإلعالم في زیادة الشعور باالنتماء إلى دولة أو أمة-د

تساهم وسائل اإلعالم الحدیثة في تعریف المواطنین بعضهم ببعض، وتمكینهم من 
التعاون في جماعات ومنظمات یشتركون فیها، بغض النظر عن عائالتهم وأسرهم أو 

ابطهم الجنسیة، وبتوفیر معلومات واحدة لجمیع أفراد الشعب واهتمامات معینة یركزون رو 
علیها، ومن هنا ینتشر اإلحساس والشعور بالشخصیة القومیة بین الجماهیر التي كانت في 
الماضي تركز والءها على الجماعة المحلیة أو العشیرة أو القبیلة، فدخول وسائل اإلعالم 

ت التي كانت تعتمد في الماضي على االتصال الشفهي التقلیدي هو العامل الحدیثة المجتمعا
.األساسي الذي ساهم بشكل كبیر في تحطیم العزلة التقلیدیة في مختلف المجتمعات

فالدول التي یتكلم مواطنوها لغة واحدة بإمكانها استعمال وسائل اإلعالم بمختلف 
.النتماء القوميأنواعها بشكل أكثر فاعلیة في غرس الشهور با

اللغة على سبیل المثال هي العنصر األساسي في القومیة العربیة، وٕاذاعة صوة "
العرب من القاهرة من العوامل الهامة في توحید القوى في العالم العربي، فالرادیو والصحافة 

.2"الحدیثة والسینما تقوم بدور كبیر في تكوین دولة عربیة موحدة
لوسائل اإلعالم، ونكتفي في أطروحتنا بهذه المجاالت نظرا وتتعدد مجاالت التأثیر

.كونها تخدم البحث

: ، ص1970محمد فتحي، القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، : ولبر شرام، أجهزة اإلعالم والتنمیة الوطنیة، ترجمة-1
125.

. 177ـ176:نظم االتصال واالعالم في الدول النامیة ،دار الفكر العربي ،بدون سنة نشر ، ص:ـ جیهن احمد رشتي2
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IV-اإلذاعة عالمیا:
:تعریف اإلذاعة-1
:لغة-1-1

.أي نشر، وٕاذاعة السر أي إفشائه: إذاعة الخبر-یذیع-أذاع
األخبار وسواها أو اإلرسال اإلذاعي أو الموسیقى بالطریقة وهي أیضا نقل

.الكالسیكیة الكهربائیة، ونقول محطة إذاعة بمعنى مكان البث
بمعنى النشر العام، وذیوع ما یقال، " إشاعة"واألصل اللغوي لكلمة إذاعة وهي 

.1والعرب یصفون الرجل المفشي لألسرار بالرجل المذیاع
روس أن اإلذاعة من ذاع الشيء، والخبر یذیع ذیوعا وذیعا وجاء في معجم تاج الع

فشا وانتشر، والمذیاع بالكسر من ال یكتم السر أو من ال : وذیوعة كشیخوخة وذیعانا، محركة
یستطیع كتم خبره، والجمع المذاییع، ومنه قول علي رضي اهللا عنه في صفة األولیاء، 

ة، ویقال فالن ال یشیعون الفواش، وهذا بناء مبالغأراد: األولیاء لیسوا بالمذاییع البذر، وقیل
لألسرار مذیاع ولألسباب مضیاع، وأذاع سره وبه، أفشاه وأظهره أو نادى به في الناس، وبه 

.83اآلیةالنساء 2َوإَِذا َجاَءُهْم َأْمٌر ِمَن اَألْمِن َأْو اْلَخْوِف َأَذاُعواِبهِ : فسر الزجاج قوله تعالى
:اصطالحا-1-2

هي عبارة عن تنظیم مهیكل في شكل وظائف، وأدوار، تقوم ببث مجموعة من البرامج 
ذات الطابع الترفیهي، والتثقیفي، واإلعالمي، وذلك الستقبالها في آن واحد من طرف جمهور 

.3متناثر یتكون من أفراد، وجماعات، بأجهزة استقبال مناسبة
خدام موجات كهرومغناطیسیة یعرفها فیصل دیلیو ما یبث عن طریق األثیر باست

بإمكانها اجتیاز الحواجز الجغرافیة والسیاسیة، وربط مستمعیها برباط مباشر وسریع، ومن ثم 
فقد شاركت مع التلفزیون خاصة، ووسائل االتصال األخرى، وفي تقریب الثقافات وتكوین 

.4دول الشمال السیطرة علیهرأي عام عالمي تحاول

.366: ، ص1995، 1، منشورات دار المجاني، بیروت، ط"عربي- عربي"القاموس المجاني للطالب -1
.من سورة النساء83اآلیة -2
.163: ، ص1989، )ت.د(، 2مختار للنشر والتوزیع، طعبد العزیز شرف، وسائل اإلعالم ولغة الحضارة، مؤسسة -3
.136: مرجع سابق، ص: فضیل دیلیو-4
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یطانیة نجد وصفا لإلذاعة بأنها النشر المنظم أو اإلذاعة وفي دائرة المعارف البر 
والتثقیف وغیرها، الستقبالها في آن ) Information(واإلعالم ) Entertainment(لإلمتاع 

.1واحد بواسطة جمهور متناثر، یتكون من أفراد أو جماعات، بأجهزة استقبال مناسبة
لة الوحیدة غیر المرئیة بین كل وأهم ما یمیز اإلذاعة المسموعة اآلن أنها الوسی

".الوسیلة العمیاء"وسائل االتصال، لذا یطلق علیها الباحثین اسم 
فهي قادرة على أن تصل إلى أبعد مما یتصوره الخیال، فهي سالح یخاطب العقول 
والقلوب والنفوس، فهي تعتمد على التوجیه واإلقناع، أكثر مما تعتمد على اإلنذار والتمهید، 

عنها هتلر ـ في كتابه كفاحي ـ إنني أعلم أن تأثیر كلمة مكتوبة على كل األفراد، أقل فقد قال
، وأن كل حركة كبیرة على هذه األرض یعود فضلها لكبار 2بكثیر من تأثیر كلمة یسمعونها

.3الخطباء، ولیس لكبار الكتباء
حواجز أو أما تعریف عبد المجید شكري لإلذاعة الرادیو صوت یصلنا دون عوائق أو 

واسطة مادیة، إنه صوت ال وجه له، أو هو اآلذان بال رموش، هو مجرد صوت والصوت 
یعني التنبیه، والتنبیه یعني أنه هادف، وهو وسیلة من وسائل االتصال الجماهیري توصف 
بأنها وسیلة اتصال ساخنة، بمعنى أنه وسیلة تتحقق فیها فوریة التدفق اإلعالمي، ویوصف 

یلة اتصال ذهنیة انفعالیة دیمقراطیة لتداول األخبار واألفكار واآلراء أیضا بأنه وس
والمعلومات عن طریق المشاركة، فالمستمع یتلقى الرسائل اإلعالمیة عن طریق الرادیو، 
یتلقاها من خالل األذن كأصوات، وهو یتأثر باألداء الصوتي، وما یتسم به ذلك من تلقائیة 

تها، وهكذا یصبح التأثر انفعالیا ذهنیا، أي دون أن ینحني الفرد فریدة، هي تلقائیة الحیاة ذا
الفرك والعقل جانبا، وهو وسیلة دیمقراطیة، ألنه الوسیلة األرخص واألكثر شعبیة، والوسیلة 
التي أسقطت حواجز الزمان والمكان والثقافة والقدرة الشرائیة، والمهنیة والجنس، فنحن 

في الشارع، في الحقل، في المصنع، في المطبخ، .... ن نستطیع سماع الرادیو في أي مكا
فال حاجة إلى وجود الشخص بمفردنا وفي أي وقت،... في الحمام، في السیارة، في القطار

.173: عبد العزیز شرف، مرجع سابق، ص-1
كما تفعله الشائعات التي یسمعها الناس من هنا وهناك، وتصل الدرجة بهم إلى عدم تصدیق مكذب الشائعات ولو كان -2

.مروجوها ویختارون لها الوقت المناسب لیبلغوا مآربهم بشتى الطرق والوسائلمصدر الخبر نفسه، ولذا یستخدمها 
.206: مرجع سابق، ص: غریب سید أحمد-3
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... في جماعة لكي یستكمل متعته مثلما هو الحال مع السینما أو التلفزیون أو المسرح 
ونحن نتهیأ للنوك حین یغلبنا النعاس، ونحن نستمع إلى الرادیو ونحن في كامل یقظتنا، أو 

كما یستمع إلیه الجمیع، المثقف وغیر المثقف، واألمي ... أثناء العمل، أو في وقت الفراغ
.1...الذي ال یقرأ وال یكتب، إنه دائما وسیلة االتصال األقرب إلى آذاننا

:تاریخ اإلذاعةـ 2
وتطورت في كل مكان وقطعت نشأت اإلذاعة في العالم نشأة متواضعة ثم اتسعت 

.مراحل عدیدة استطاعت خاللها أن ترسي قواعد ثابت وطیدة للفن اإلذاعي السلیم
عام ) James clarkmaxwel" (جیمس كارك ماكس ویل"فكانت بدایتها بتنبؤ العالم 

على إجراء " ماركوني"بوجود الموجات الكهرومغناطیسیة التي حفزت العالم اإلیطالي 1865
بإرسال إشارات ال سلكیة بواسطة الرادیو تیلیغراف وأقام شركة لتطویر اختراعه 1895تجربته 

لرسالته التي بعث " ماركوني"استمع 1901وزیادة مسافة إرسال اإلشارات الالسلكیة ففي عام 
.2بها عبر األطلنطي من محطة إرسال في كونوولبانجلترا لسان جون فیزفوالند

ثم قام بتطویر هذه الوسیلة الالسلكیة باحثون آخرون، بثت الصوت اإلنساني وبعض 
1906القطع الموسیقیة عبر اإلذاعة، فكانت أول محطة إذاعیة قرب مدینة نیویورك سنة 

.3زودوا بأجهزة االستقبالاستمع لها عدد كبیر من الناس الذین 
رخصة لتشغیل أول محطة إذاعیة FCCمنحت لجنة االتصاالت الفدرالیة 1921في 

Springfieldفي سبرنج فید ماساشوسیتیسWBZتجاریة تسمى  –massachusetts ولكن
فبرنج وال KBKAالمحطة األولى كان هناك محطتان تعمالن قبل إعطاء هذا الترخیص 

في دیترویت حیث بثتها نتائج انتخابات الرئاسة في الوالیات المتحدة wwjالمحطة الثانیة 
.4األمریكیة

اإلذاعة المدرسیة في ظل تكنولوجیا التعلیم، نظرة مستقبلیة للقرن الواحد والعشرون، دار الفكر : عبد المجید شكري-1
.24-23: ، ص2000العربي، القاهرة، 

: ، ص1965اإلذاعة بالرادیو والتلفزیون، ترجمة نبیل بدر، دار النشر المصریة للتألیف والترجمة، : جون وآخرونكین-2
83.

.66: ، ص)بدون سنة(شدوان علي شیبة، مذكر في تاریخ اإلعالم، دار المعرفة الجامعیة، جامعة اإلسكندریة، 
.20: ، ص1984، قسنطینة، )بدون نشر(راسات اإلعالم وقضایا الساعة، مقاالت ود: نور الدین بلیبل-3
.66: ، ص)بدون سنة(شدوان علي شیبة، مذكر في تاریخ اإلعالم، دار المعرفة الجامعیة، جامعة اإلسكندریة، -4
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، وبعد أشهر اتفق مع 1921وقد بدأ ماركوني اإلرسال اإلذاعي من بیته بلندن سنة 
هیئة البرید البریطانیة على تشغیل نظام البث اإلذاعي في بریطانیا، من خالل شركة واحدة 

لندن، برمنغهام ومانشیستر، ومن ثم : ، فتم اإلرسال من ثالث محطات هيBBC: وهي الـ
.تضاعف عدد المحطات بعد إثبات نجاح الرادیو ـ البث اإلذاعي ـ

وقد كان أول بث قامت به محطة ماركوني عبارة عن نقل حفالت موسیقیة بلندن، 
ي الوالیات المتحدة غیر أن مصادر أخرى تؤكد أن أول بث كان إلذاعة نتائج االنتخابات ف

1920األمریكیة من محطة نیویورك، حیث أنه تم إعالن نتائج االنتخابات األمریكیة سنة 

، وكان نجاح محطة ستبرج، دافع إلنجاح محطات Hardingعلى الهواء التي فاز بها 
أخرى، فبدأت تلك المحطات بإذاعة برامج متنوعة من الموسیقى وغناء وبرامج سیاسیة 

.1الخ...وریاضیة
كان أول بث إذاعي حكومي في فرنسا، أما في البلدان العربیة فكان 1932وفي عام 

.19432ماي 31أو بث إذاعي في 
) 1922أي في عام (وبعد عامین من بدایة اشتغال اإلذاعة من محطة نیویورك 

ل أصبح في الوالیات المتحدة األمریكیة نصف ملیون جهاز رادیو، وبعد عام آخر كان معد
إنتاج أجهزة الرادیو یزید عن ملیون ونص سنویا، هذه السرعة التي حل بها هذا العصر تعد 
مفتاحا ثوریا لألهمیة التي یمكن أن تنطوي علیها اإلذاعة، ولقد كانت بذلك قفزة واسعة في 

.3خبرات كل رجل وامرأة وطفل في كل المجتمعان
ویا للبرامج المنقولة من كان أكثر من ملیون شخص یستمعون سن1923وفي سنة 

صاالت الموسیقى، والمسرح والمالعب الریاضیة، ومع تزاید المحطات اإلذاعیة التي تبث 
بإصدار ) 1927(برامجها عبر الهواء، بدأ یحدث التداخل فیما بینها، فقد قام الكونجرس عام 

مهمتها تنظیم قانون اإلذاعة، الذي تمخض عنه تشكیل لجنة اإلذاعة الفیدیرالیة التي كانت
، لكي یوسع من نطاق 1934الفوضى اإلذاعیة وقد جاء قانون االتصاالت الفیدرالیة عام 

.10: ، ص1993اإلذاعات اإلقلیمیة؛ دراسة نظریة تطبیقیة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، : نوال محمد عمر-1
.15:الخبر اإلذاعي، دار الفكر العربي، القاهرة، ص: ابراهیم وهبي-2

.12-11: ، ص ص1987مقدمة في دراسة وسائل وأسالیب االتصال، دار الفكر العربي، القاهرة، : حمدي حسن
.12-11: ، ص ص1987مقدمة في دراسة وسائل وأسالیب االتصال، دار الفكر العربي، القاهرة، : حمدي حسن-3
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، وقضى بتشكیل لجنة االتصاالت الفیدرالیة لتنظیم أنظمة االتصال 1927تطبیق قانون 
التلیفونیة والتلغرافیة واإلذاعیة لما تقتضیه الضرورة والمصالح العامة، وهذا القانون مازال
ساري المفعول حتى الیوم، بعد تعدیله بطبیعة الحال بما یتفق والظروف السیاسیة 

.1واالجتماعیة واالقتصادیة السائدة
ومع نهایة العشرینیات، استطاع الرادیو أن یحقق مستوى عالمیا من التطور في 

الت البرامج المقدمة، وأصبح على مشارف الدخول في مرحلة جدیدة من التطور، وأحد المجا
مجال اإلعالن، وقد رأى المؤرخ اإلذاعي : الرئیسیة التي حقق الرادیو فیها نموا كبیرا هو

یمثل المنطقة التي صار الرادیو وسیلة ) 1929-1928(أن العام اإلذاعي " جون سبورنج"
:إعالنیة جماهیریة، في ذلك العام استطاع الرادیو أن یلبي أربعة متطلبات ضروریة

أن التنافس الفني في مجال هذه الصناعة كان قد وصل على : اتهذه المتطلبأول
.درجة عالیة بما جعل استقبال المحطات یتم بشكل یبعث الثقة

.خلق جمهور عریض من المستمعین للرادیو على أسس ثابتة منتظمة:ثانیا
.رغبة القائمین على اإلذاعات في قبول المعلنین كشركاء في إنتاج البرامج: ثالثا
تطور أشكال البرامج بما جعلها وسیلة إعالنیة مرضیة، ومن هنا كان : عاراب

لالستقرار االقتصادي الذي بثه اإلعالن أثره في تمهید المسرح لظهور العصر الذهبي لشبكة 
.اإلذاعة

ولقد كان منتصف عقد الثالثینات، هو الوقت الذي تم فیه تنقیة وتحسین البرامج 
التوسع في ابتكار برامج جدیدة، وواصلت الشبكات اإلذاعیة هیمنتها القائمة بدال من محاولة 

في المائة 50على العصر، خصوصا في مجالي اإلعالن وٕانتاج البرامج، فقد كان أكثر من 
، حتى أن 2من دخل جمیع اإلذاعات من اإلعالنات یذهب للشبكات اإلذاعیة القومیة األربع

.3ملیون دوالر75وحده 1941هذا التدخل قد بلغ في عام 
ولقد كانت الحرب العالمیة الثانیة سببا في دفع عملیة إنتاج المعدات اإلذاعیة في 
الوالیات المتحدة األمریكیة إلى حالة من الجمود، ورغم تناقص عدد أجهزة الرادیو خالل 

.12- 10: مرجع سابق، ص ص: ال محمد عمرنو -1
.الحمراء، الزرقاءM.B.SC.B.CN.B.Cوهي -2
.13مرجع سابق، ص : نوال محمد عمر-3
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سنوات الحرب، إال أن العائد من اإلعالنات ظل في حالة تصاعد، وكانت حاجة الشعب إلى 
معلومات عن الحرب دافعا لمضاعفة البرامج اإلخباریة، في النصف األول من سنوات ال

الحرب، ولكن مع استقرار الوضع بالنسبة للحرب خالل الثمانیة عشرا األخیرة منها، بدأت 
البرامج الترفیهیة تعود مرة أخرى لتضیق الخناق على الزمن المخصص لألخبار، وذلك مع 

.1رب من الواقعسعي األمریكیین إلى اله
وبعد الحرب العالمیة الثانیة عمت المحطات اإلذاعیة العدید من بلدان العالم، ومنها 
العالم العربي الذي عرفها في فترات مختلفة وفي ظروف متباینة، وذلك بدءا من المبادرات 

سا الفردیة لبعض المهندسین العرب، ومرورا بالقوى االستدماریة المحتلة التي أوجدتها أسا
لخدمة تواجدها، وانتهاء بالظهور العادي في فترة االستقالل، وتعتبر الجزائر ومصر أولى 
األقطار العربیة التي عرفت اإلذاعة في متنصف العشرینیات عن طرق المبادرات الفردیة 

، وبعض المصریین على التوالي، ثم توالي ظهورها )باللغة الفرنسیة(لبعض المستوطنین 
.19702ي األقطار العربیة حتى عمتها سنة تدریجیا في باق

في الستینات والسبعینات بمعدل أشبه بالظاهرة، وكانت ) F.M: (ولقد تزایدت موجة الـ
سمحت لجنة االتصاالت الفیدرالیة باستخدام 1961هناك أسباب كثیرة لهذا التزاید، ففي عام 

من % 50صار أكثر من في اإلذاعة المجسمة، ومع منتصف الستینات ) F.M: (موجة الـ
.3یعمل باإلذاعة المجسمة) F.M: (جمیع محطات الـ

إن اإلعالم المسموع حتى الستینات یعتبر المصدر األساسي لإلعالم والسالح األول 
في الحروب النفسیة والباردة، وخاصة بعد التطور التكنولوجي الذي طرأ أوال على محطات 

متوسطة والقصیرة، وترددات اإلرسال فوق العالي، اإلرسال التي أصبحت تستعمل الموجات ال
".الترانزایستور"وثانیا على أجهزة االستقبال التي أصبحت أقل وزنا، وحجما مع اختراع 

والزالت اإلذاعة تلعب دورا معتبرا، رغم المنافسة الشدیدة، وألجل ذلك استعانت في 
حاملة للصوت، والتي أصبحت السبعینات بالتطور الذي طرأ على االتصاالت الالسلكیة ال

.14: المرجع نفسه، ص: نوال محمد عمر-1
.15: مرجع سابق، ص: ـ نوال محمد عمر4
.131: مرجع سابق، ص: فضیل دلیو-2
.15: مرجع سابق، ص: نوال محمد عمر-3
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المدى تنقل اإلرسال عبر األقمار ، وبعیدة )الموجات السنتمتریة(متناهیة في القصر 
.1الصناعیة

وفي النهایة یمكن القول أن القلیل من الناس كان في إمكانهم التنبؤ بأن یحقق الرادیو 
خرج من حطام عصره أصبحت الحقیقة واضحة، في أن الرادیو قد ... ولكن... نجاحا معقوال

الذهبي لكي یكتسب شخصیة جدیدة جعلته قادرا، لیس فقط على منافسة التلفزیون، بل على 
.التفوق علیه في حاالت كثیرة

ومن هنا یمكن القول أن اإلذاعة خرجت عن حطام عصرها الذهبي لكي تكتسب 
فقط على منافسة التلفزیون بل على التفوق علیه في كثیر لیسشخصیة جدیدة نجهلها قادرة 

.من الحاالت

.137: مرجع سابق، ص: فضیل دلیو-1
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:نواعها أـ 3
:اإلذاعة الدولیةـ 1

ویقصد بها تلك المحطات اإلذاعیة التي یتجاوز بثها حدود الدولة الواحدة، وهي بذلك 
.1موجهة للغیر قصد التأثیر علیه، كما قد توجه للمغتربین من البلد األم

وقد تطورت اإلذاعة الدولیة منذ العشرینیات من هذا القرن ـ یقصد القرن العشرین ـ 
:2عبر مراحل أربع، هي على التوالي

:مرحلة تبادل البرامج والخدمات اإلذاعیة: المرحلة األولى
، ومحطة )K.D.K.A(بین المحطة األمریكیة 1923وقد تم ذلك ألول مرة عام 

.یرةبریطانیة على الموجة القص
مرحلة اإلذاعات الموجهة من دولة إلى مواطنیها أو من كانوا : المرحلة الثانیة

.مواطنیها
عندما خاطبت اإلذاعات السویسریة هذه الفئة على الموجة 1935وقد بدأت ذلك عام 

.القصیرة، وبلغات متعددة
ا أو مرحلة بث اإلذاعات الموجهة من الدول األم إلى مستعمراته: المرحلة الثالثة

.1929وقد بادرت بهذا النوع من البث اإلذاعة الهولندیة عام : البلدان الدائرة في فلكها
مرحلة اإلذاعات الموجهة مباشرة إلى مواطني دولة أو دول أخرى : المرحلة الرابعة

:أجنبیة
وكان االتحاد السوفییتي ـ السابق ـ أول من استخدم هذا البث، ووظف اإلذاعة الدولیة 

وجیه السیاسي األجنبي والحرب النفسیة، وذلك بخمسین لغة تقریبا، ثم تلته ألمانیا هتلر في الت
، وكان ذلك في اتجاه أمریكا الشمالیة، وباللغتین األلمانیة واإلنجلیزیة، وأعقبتها 1933عام 

، ثم الیابان تجاه محیطها اآلسیوي، 1935إیطالیا باللغة العربیة في اتجاه شمال إفریقیا عام 
إلى حد أصبحت لمعظم الدول إذاعات دولیة تبث بلغات متعددة، ... فبریطانیا، فرنسا 

صوت موسكو، : وتغطي معظم أرجاء المعمورة، ویوجد على رأسها حالیا وعلى التوالي

.137: مرجع سابق، ص: فضیل دلیو-1
.139-138: مرجع سابق، ص ص: فضیل دلیو-2
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صوت أمریكا، هیئة اإلذاعة البریطانیة، إذاعة ألمانیا الموحدة، إذاعة فرنسا الدولیة وصوت 
.القاهرة

المحطات الكبرى إمكانیات مالیة، بشریة وعلمیة ضخمة، تتراوح ما بین وتستعمل هذه
2000، و)بریطانیا(ساعة بث 725، )االتحاد السوفییتي(لغة 82، و)ألمانیا(لغة 37

ملیون دوالر 700، و)بریطانیا(ملیون دوالر سنویا 100، )االتحاد السوفییتي(ساعة بث 
االتحاد (موظف 4000، وأكثر من )ألمانیا(ظف مو 1500، )االتحاد السوفییتي(سنویا 

).السوفییتي
:ذاعة اإلقلیمیةاإلـ 2

إذاعة تخاطب جماهیر مجتمعات تعیش داخل إقلیم محدد طبقا "اإلذاعة اإلقلیمیة 
للتقسیم اإلداري للدولة، فقد یفصل بین هذا اإلقلیم واألقالیم األخرى حاجز، أو أكثر من 

الجنس واللون، الحواجز الجغرافیة كأن : و الحواجز العرقیة مثلاللغة أو الدین أ: حواجز
تفصل بین اإلقلیم واآلخر سلسلة من الجبال أو األنهار، والبحیرات مما یجعل كل إقلیم إقلیما 

".مستقال
ومن األمثلة على هذا النوع من اإلذاعات، إذاعة وسط الدلتا في مصر، فهي إذاعة 

فرع دمیاط، وفرع : مجموع المحافظات التي تقع بین فرعي النیلإقلیمیة تخدم إقلیم الدلتا ب
رشید وهي محافظات المنوفیة، والغربیة والدقهلیة وكفر الشیخ ودمیاط، وفي إذاعة شمال 
الصعید، وشمال الصعید یمثل إقلیما متكامال یتكون من محافظات الفیوم وبني سویف والمنیا 

.وأسیوط
ها من عاصمة اإلقلیم، وتقدم برامج وخدمات تهم أبناء واإلذاعة اإلقلیمیة تبث برامج

اإلقلیم، وبلغته أو لهجة أبنائه، كما یغطي إرسالها اإلقلیم بأسره، وفي نفس الوقت نجد 
بالضرورة في كل إقلیم مجتمعات محلیة متناسقة المصالح االستیطانیة، ویمكن أن تنشأ بها 

.1إذاعات محلیة صغیرة

.15- 14: مرجع سابق، ص ص: عبد المجید شكري-1



100

)اإلذاعة(الخلفیة المعرفیة لإلعالم المسموع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثاني الفصل 

:المركزیةاإلذاعةـ 3
اإلذاعة القومیة : "اإلذاعة المركزیة ـ التي تبث برامجها من عاصمة الدولة ـ فهي

الرسمیة الناطقة باسم تلك الدولة، ولها من قوة البث ما یغطي الوطن كله، بل ویعبر صوتها 
".حدود الدولة

بها وتخاطب اإلذاعة المركزیة أبناء الوطن جمیعا، فهي الوسیلة القومیة المعترف 
لالتصال، وهي تقدم ما یهم غالبیة المواطنین، وهي تخدم جمیع المواطنین بصفة عامة 
وتهتم في برامجها بالكلیات دون التفصیالت، حیث أنها تخاطب مستمعین تختلف اهتماماتهم 
ووظائفهم وثقافتهم وتقالیدهم، وهي تجعل االهتمامات المشتركة لكل هؤالء هدایا لها، في كل 

من برامج، وحتى من خالل مخاطبتها للطوائف ولنوعیات محددة من المواطنین، ما تقدمه 
فیكون ذلك عن طریق التعمیم دون التخصیص، ویضع مقدم البرنامج الناجح في اعتباره 
دائما أن مستمعیه هم أبناء الطائفة أو النوعیة التي یتوجه إلیها، وفي نفس الوقت یسمعه 

.1یهمهم في البرنامجآالف غیره ویودون أن یجدوا ما
:اإلذاعة المحلیةـ 4

یأخذ مفهوم المحلیة فیها بعدا جغرافیا أو إداریا ویأتي البعد الثقافي بدرجة ثانیة في 
.2تحدید ما هو محلي ویتم تجسیده عبر البرنامج والمضامین اإلعالمیة

على أنها تلك التي تقوم بخدمة مجتمع محدود ومتناسق من 3أما سعد لبیب فیعرفها
الناحیتین الجغرافیة، االجتماعیة والثقافیة المتمیزة، على أن ال تحده حدود جغرافیة حتى 
تشمله رقعة اإلرسال المحلي، أي أن هذه اإلذاعة ال شأن لها بالتقسیمات اإلداریة 

ترة زمنیة معینة، وتتجه اإلذاعة المحلیة والتخطیطیة التي قد تصطلح علیها الحكومة في ف
لتقویة الروابط بین أعضاء المجتمع المحلي المتجانس الذي تخدمه وتقوم على ربط عالقات 
وثیقة بین مستمعیها الذین تعرفهم وتوحد بینهم االهتمامات المشتركة والبیئة الواحدة وبذلك 

.16-15: المرجع نفسه، ص ص: عبد المجید شكري-1
2- Claude Collia: ondes de choc de l'usage de la radio en temps de lutte, l'harmattan; paris,
1982.

.75: سعد لبیب مرجع سابق، ص-3
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وٕانما تخضع للمفهوم الذي یعطیه فإن أهداف اإلذاعة المحلیة لیست واحدة بكل المجتمعات
.النظام السیاسي لإلعالم المحلي

:1یمكن ذكر هذه الخصائص على النحو اآلتي:خصائص اإلذاعةـ 4
الوصول إلى مختلف األفراد یعتبر الرادیو وسیلة اتصال قویة تستطیع. 1

والجماعات، والمناطق حیث یتغلب اإلرسال اإلذاعي على الصعوبات الطبیعیة وغیر 
:الطبیعیة على النحو اآلتي

یتخطى اإلرسال اإلذاعي الصعوبات الطبیعیة كالجبال واألنهار والبحار . أ
في أي دولة إال أنه والصحاري فعلى الرغم من تأثیر العامل الجغرافي على النظام اإلذاعي

ال یحول دون انتشار الموجات اإلذاعیة، فالدول الكبیرة الممتدة تحتاج إلى أجهزة إرسال أكثر 
فاالتحاد السوفییتي ـ السابق ـ مثال به خمس شبكات للرادیو، اثنان منها : من الدول الصغیرة

ة الثالثة لروسیا توجهان برامجهما لكل البالد، إحداهما تعمل طول الوقت، وتذیع الشبك
وغرب سیبیریا، وللمواطنین السوفییت في خارج األوربیة فقط، وتذیع الشبكة الرابعة لشرق

جهاز 600الوطن، وللمراكب التجاریة وصائدي األسماك فاالتحاد السوفییتي یذیع عبر 
لإلرسال على الموجة المتوسطة والقصیرة باإلضافة إلى عدد من المحطات التي تستخدم 

م تعدیل التردد في إرسالها، كذلك فإن الدول الجبلیة كسویسرا وسلطنة عمان تواجهها نظا
مشاكل تختلف عن الدول المسطحة كهولندا والدول الطویلة كإیطالیا تختلف عن الدول 
المربعة كفرنسا، ورغم ذلك، یصل اإلرسال اإلذاعي إلى مختلف البقاع في هذه الدول، 

طیا كافة الصعوبات الطبیعیة، وخاصة الدول التي تشكل باستخدام تقنیات معینة متخ
.التضاریس الجبیلیة بها عائق أمام تطویر اإلرسال اإلذاعي كأفغانستان، ونیبال

كما یتخطى اإلرسال اإلذاعي الصعوبات المصطنعة، كسوء العالقات السیاسیة . ب
لدول في منع استقبال بین الدول وقلة المواصالت، فلم تنجح الوسائل التي اتبعتها بعض ا

اإلرسال اإلذاعي بصفة دائمة، حیث استخدمت حكومات الدول التي توجه إلیها إذاعات 
:أجنبیة عدة أسالیب لمنع مواطنیها من االستماع إلى تلك اإلذاعات منها

.174-161: مرجع سابق، ص ص: عاطف عدلي العبد-1
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، حرمان الشعب من أجهزة الرادیو القادرة على 1فرض حضر على االستماع-
تى یقتصر االستقبال أساسا على األجهزة السلكیة أو األجهزة استقبال اإلذاعات األجنبیة ح

، ولكن كل هذه األسالیب 3، والتشویش على موجات الرادیو2التي ال تستقبل الموجة القصیرة
فرد في روسیا یحاول االستماع إلى اإلذاعات 2.5لم تعد ذات قیمة، فیوجد واحد من كل 

عالیة القوة، كما إلى استخدام محطات إرسال الموجهة، كما أن التشویش عمل مكلف یحتاج 
أنه إجراء سلبي، ال یتسم بالحكمة، ألنه یثیر االهتمام بمعرفة الممنوع، ونادرا ما یكون فعاال 
تماما، حیث یمكن للمستمع أن یحسن االستقبال بتغییر موقع جهاز االستقبال بتحریكه في 

.كل االتجاهات حتى یصحل على أفضل استقبال
زیادة قوة اإلرسال اإلذاعي في كل الدول عاما بعد عام، حیث بلغت قوة اإلرسال . 2

كیلوواط مقابل كیلوواط واحد ) 10452.5(91/1992اإلذاعي في مصر على سبیل المثال 
.1980كیلوواط في منتصف عام 2900، و1952كیلوواط عام 72، و1926عام 

م، فلقد تبین أنه كان یوجد في العالم عام انتشار أجهزة االستقبال اإلذاعي في العال. 3
إلى 1975ملیون جهاز رادیو الستقبال البرامج اإلذاعیة، ارتفع في عام 653حوالي 1969
بنحو 1983ملیون جهاز، وعام 922إلى 1978ملیون جهاز، وارتفع عام 881حوالي 
ل اإلذاعي في العالم ملیون جهاز وتشیر أحدث التقدیرات إلى أن عدد أجهزة االستقبا1500
) ملیارا ومائتین وملیونین ومثالثمائة وستة عشرة ألفا وثالثمائة وستة وثالثین جهازا(یبلغ 

دولة، وٕان تركزت معظم هذه األجهزة في الدول 216موزعة على ) 1.202.316.336(

.، وألمانیا الشرقیة بعد الحرب العالمیة الثانیة1933فعلت ذلك الیابان عام -1
.سمیت رادیو الشعب غیر قابلة لالستقبال اإلرسال األجنبي وكذلك االتحاد السوفییتيصنع النازیون أجهزة -2
یعني التشویش إذاعة أصوات عالیة على نفس الموجة، أو بالقرب من موجة المحطة التي تبث برامج غیر مرغوب -3

بعیدة المدى أو موجات أرضیة االستماع إلیها، في مجتمع ما، لجعل إرسالها غیر مسموع سواء باستخدام موجات سماویة
، )1963-1960(، التشویش االنتقائي )1960-1948(محلیة، ومر استخدام التشویش بعدة مراحل التشویش المكثف 

، وكان أول تشویش إذاعي في 1969، واستئناف التشویش في عام )1968- 1963(ومرحلة إیقاف التشویش أو تقلیله جدا 
النمسا صفارة قویة على الموجة التي تذیع علیها محطة اإلذاعة األلمانیة لتمنع الدعایة عندما وضعت حكومة 1934العالم 

.النازیة من الوصول لألراضي النمساویة
كان لدى 1981ویعتبر االتحاد السوفییتي ـ السابق ـ أكبر دولة تقوم بالتشویش، یؤكد مدیر رادیو أوربا الحرة أنه في نوفمبر 

.جهاز تشویش إلذاعات أوربا الحرة200آالف شخص یشغلون حوالي االتحاد السوفییتي خمس
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في %) 19.3(في الوالیات المتحدة األمریكیة وحدها، %) 40.5(منها %) 80.7(الصناعیة 
.فقط في الدول العربیة%) 2.12(الدول النامیة منها 

تزاید االستماع إلى الرادیو حتى أنه یمكننا بأن االستماع إلى الرادیو سلوك . 4
اتصالي شائع في العرب، بغض النظر عن النوع، أو السن، أو الحالة االجتماعیة أو الحالة 

.التعلیمیة أو منطقة اإلقامة
منذ استیقاظه في الصباح حتى موعد نومه، ففي عام فاإلذاعة تالحق اإلنسان

كانت هناك محطة رادیو على األقل في كل دولة من دول العالم المتقدم، بینما بلغ 1924
عددها في العالم اآلن ما یزید على سبعة آالف وخمسمائة محطة، كما یوجد في مصر ـ 

إلى شبكة اإلذاعات الموجهة خدمة إذاعیة، باإلضافة19كمثال ـ سبع شبكات إذاعیة تضم 
لغة، فلقد بلغ إجمالي ساعات 31خدمة إذاعیة، مستخدمة 39التي تقدم برامجها من خالل 

عن عام % 1.54ساعة بزیادة 96889حوالي 90/91إرسال الشبكات اإلذاعیة عام 
.دقیقة45ساعة و266، وبمتوسط یومي 85/1986

اهیري مقارنة بالصحف والتلفزیون، ویعلل إن الرادیو أسرع وسائل االتصال الجم. 5
سر القوة اإلیحائیة لإلذاعة بأنها وسیلة سریعة للنشر، فهي تتفوق في ذلك على " دوب"

الصحافة ومعظم وسائل النشر األخرى، ولذلك تنفرد بالسبق، وأولویة النشر، واألثر األول 
أن من یقول الكلمة " وبلزج"للخبر أو الرأي ال یمحي بسهولة، ویصعب معارضته، كما یقول 

األولى على حق دائما، ولذلك تصلح اإلذاعة المسموعة كوسیلة هجومیة بالدرجة األولى، 
ویتیح الرادیو ـ على حد وصف عالم االتصال مالكوهان ـ تسریع اإلعالم، ویجعل العالم 

1.یتضاءل إلى حجم القریة الصغیرة

تابه ـ اإلعالم اإلذاعي والتلفزیوني ـ تدور فالكلمة المذاعة كما یقول إبراهیم إمام في ك
أنه منذ ظهور " أدوین واكین"حول الكرة األرضیة سبع مرات ونصف في الثانیة، ولذلك یرى 

الرادیو وهو یلعب دورا أساسیا في تزوید العالم باألخبار بسرعة، مما مكن اإلذاعة المسموعة 
سال اإلذاعي في الغالب متصل لیل من تحقیق السبق اإلخباري أكثر من الصحب، ألن اإلر 

نهار، وینتشر بسرعة، وال یحتاج إذاعة خبر هام إلى أكثر من القطع على البرنامج واإلذاعة 

.168مرجع سابق، ص : عاطف عدلي العبد-1
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ـ دون انتظار لجمع 1986على الهواء ـ كما حدث في أحداث األمن المركزي أوائل عام 
طبعة جدیدة من الخ، حتى تصدر ...الحروف ودوران آالت الطباعة وعجالت عربات التوزیع

إن الرادیو یستحوذ على اآلذان في أمریكا في صباح كل یوم " أدوین واكین"الجریدة، ویقول 
عندما یستیقظ الناس، وتدیر أصابعها مفاتیح الرادیو لتعرف األخبار وجاء في استقصاء 

إن الرادیو هو المصدر األول لألخبار في الصباح ) أس.بي.سي(أجري في محطة إذاعیة 
.سبة للرجال والنساءبالن

فالبرامج " مندلسون"تساهم اإلذاعة في رسم اإلطار النفسي للمستمعین كما یقول . 6
الصباحیة تهیئ الناس للیقظة والعمل والتفاؤل، بینما تقوم برامج السهرة بالترفیه واإلمتاع، 

ا، الستقبال وفي النهایة تخلق جوا من االسترخاء واالستسالم للنوم، وبذلك تخلق جوا إیقاعی
.یوم جدید بهمة ونشاط واستبشار وتودیعه بارتیاح وهدوء وسكینة

ال یحتاج االستماع إلى الرادیو إلى معرفة القراءة والكتابة مما یجعله وسیلة مالئمة . 7
لظروف المجتمعات التي ترتفع فیها نسبة األمیة كالمجتمع العربي، وعلى سبیل المثال تبلغ 

حسب نتائج آخر تعداد عام للسكان واإلسكان عام %) 46.1(نسبة األمیة في مصر 
.كما ترتفع في الریف عن الحضر%) 61.8(، وترتفع بین النساء 1986

ال یتطلب االستماع إلى الرادیو جهدا عضلیا أو جسمیا، وال یحول بین المستمع . 8
ذاعة عادة یكون وأداء عمله، والسیما األعمال الیدویة، ولكن ذلك عیب، فاالستماع إلى اإل

استماع عرضیا أو أنه استماع بأذن واحدة، ألن المستمع یشغل نفسه عادة بأعمال أخرى، 
بحیث یعتبر الصوت اإلذاعي مجرد خلفیة أو جو ترفیهي، وبذلك فال یظفر باالنتباه والتركیز 

.اللذین یظفر بهما الكتاب أو الصحیفة مثال
إلذاعات الحدیثة تقدیم العدید من المحطات ـ القدرة على التنویع، فلقد استطاعت ا. 9

كما أسلفنا ـ والبرامج المتنوعة، مما یتیح الفرصة أمام المستمع لالختیار، فالشبكات اإلذاعیة 
، الثقافیة %)33.34(الترفیهیة : البرامج90/1991في مصر قدمت من خالل عام 

، برامج %)4.70(لفئات ، برامج ا%)15.49(، اإلعالمیة %)19.37(، الدینیة %)20.78(
، من %)0.14(، واإلعالنات %)2.25(، البرامج التعلیمیة %)13.53(الخدمات الموجهة 

.1991إلى نهایة یونیو 1990من أول یولیو ) ساعة96889(إجمالي اإلرسال 
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یوفر االستماع إلى الرادیو اإلحساس الجمعي، فقد یستطیع المستمع أن یشارك . 10
أو یحس وهو في منزله أنه عضو في جمهور كبیر من المستمعین مما في البرامج فعال، 

یعمق من القابلیة لالستهواء، وخاصة أن غالبیة المستمعین من األمیین ومتوسطي الثقافة، 
مما یجعل االستهواء أسرع وأقوى أثرا، ولذلك تلعب اإلذاعة دورا خطیرا في الدعایة السیاسیة 

قافیا، وتقوم بدور أساسي في الترویج التجاري، كما أن الموجهة إلى الشعوب المتخلفة ث
یتیح الفرصة أمام المستمع في أن یشارك ـ سیكولوجیا ـ : الرادیو ـ كما یقول محمود عودة ـ 

في أحداث الیوم وأخباره، ویسمح له أیضا بأن یشترك مع اآلخرین في تشكیله منوعة من 
، ومن ثم قد یدعم التفاعل االجتماعي األحداث ذات المغزى، واالهتمام مع المشتركین

.بموضوعات جدیدة
القدرة على استخدام الموسیقى والمؤثرات الصوتیة، حیث یستخدم العدید من . 11

الخ، فالرادیو لدیه المقدرة ...المؤثرات الصوتیة التي توحي بالقرب والبعد والعلو واالنخفاض 
لمة المسموعة والموسیقى والشعارات على التأثیر الوجداني في المستمعین من خالل الك

واإلیقاع النفسي الذي یتراوح بین التوتر عن طریق األخبار، والمعلومات الجادة واالسترخاء 
عن طریق الموسیقى والعناصر، فللرادیو كل الخصائص اإلیحائیة التي سلبتها الصفحة 

ان، حیث یستعمل االشتقاق المطبوعة من اللغة المنطوقة، والتي تمیز بها البیان العربي باللس
.والتشبیه واالستعارة وغیرها

ونود اإلشارة إلى أن المؤثرات الصوتیة من العوامل المكملة للعمل اإلذاعي، وتلعب 
دورا هاما في عملیة اإلیحاء للمستمع بالمكان والحركة والزمان، فهي تعتبر مع الموسیقى 

وصفا سمعیا تفصیلیا من خالل خیاله، عین المستمع، فمن خاللها یعطي الرادیو للمستمع 
:وتنقسم هذه المؤثرات إلى نوعین

المؤثرات الطبیعیة الحیة كأصوات، صهیل الخیل، خریر المیاه، صیاح :أولهما
الدیوك، وزئیر األسد، فحیح األفعى، الرعد، البرق، الریاح، صوت انسكاب الماء في كوب، 

تور السیارة، صفارة سیارة النجدة أو المطافئ، أمواج البحر، حركة األرجل أثناء السیر، مو 
.الخ...دقات الساعة 

هو المؤثرات الصوتیة المصنوعة المنتجة من غیر مصدرها، فمثال :والنوع الثاني
للتعبیر عن الزمان وسائل شتى، فصوت صیاح الدیك یدل على الفجر تقریبا، وصوت جرس 
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صفارة المصنع بدایة أو نهایة وردیة المدرسة یدل على بدء الحصة أو انتهائها، وصوت
للشخصیات، فصوت نقیق كما تستخدم المؤثرات الصوتیة لخلق الجو النفسي ... عمل

الضفادع یوحي بالملل والكآبة بالنسبة للشخصیة، وصوت الغراب یوحي بأن الشخصیة 
متشائمة خائفة من حدوث مكروه، عكس صوت البلبل الذي یوحي بأن الشخصیة متفائلة 

.عیدةس
یزود الرادیو الفرد باالنفعال والحركة، وهو ما یفسر سبب ترك الرادیو مفتوحا، .12

حتى وٕان لم یصغ إلیه الفرد، كما أنه یتالءم مع الروح الفردیة التي یحملها كل فرد، حیث 
یستطیع أن یستمع بشكل منفرد، فالرادیو یدخل في أي مكان على الرغم من أن األبواب 

.مغلقةوالنوافذ 
الجماهیري، اإلقلیمي، والطبقي في : یجمع الرادیو بین ثالثة أنواع من االتصال. 13

ومحطات ... آن واحد، إذ یرسل برامجه إلى المالیین بصفة عامة، ویضمنها محطات إقلیمیة
.الخ...الشباب والمرأة واألطفال: وأركان لفئات معینة

اهیر بالقدرة على التجسید في شكل ینفرد الرادیو بین وسائل االتصال بالجم. 14
شخص یثیر أحیانا، ویریح أحیانا أخرى، فهو یمكن النظر إلیه كصدیق أو رفیق، ویتمیز 

.بأنه صدیق مطیع، یتحدث إن شئت ویصمت متى أردت
یعتبر من الوسائل االتصال الحارة وفقا لتقسیم ماكلوهان للوسائل، ألن العناصر . 15

تهیكال في بنیتها من العناصر اإلعالمیة التلفزیونیة، مما یعطي اإلعالمیة اإلذاعیة أقل 
مجاال للتخیل والتصور والتفكیر أكثر من الصورة التلیفزیونیة المكتملة، فالوسیلة الحارة التي 
تمد حاسة واحدة وتعطیها درجة وضوحیة، أقل من الوسیلة الباردة تتطلب من المتلقي قدرا 

.عالیا من المشاركة واإلكمال
أسهل وسائل االتصال من حیث االستخدام، فال یتطلب استخدام الرادیو . 16

كما أن ضبط موجاته أسهل مقارنة لضبط قنوات ... معلومات معقدة كالتلیفزیون أو الفیدیو
.التلیفزیون الذي یستلزم ضبط الصوت والصورة

الذي " تورالترانزیس"أرخص وسائل االتصال، وخاصة بعد انتشار جهاز الرادیو . 17
92ال تتعدى تكلفته قروشا كل شهر، مقارنة بالصحیفة في مصر مثال التي تحتاج حوالي 

جنیهات ونصف الجنیه شهریا، بافتراض شراء نسخة واحدة یومیا، 7جنیها سنویا، وحوالي 
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قرشا وقت إعداد هذا الكتاب، وتحتاج إلى 25وثبات ثمن النسخة الواحدة على الثمن الحالي 
1.ال عمانیا في العامریا36

:فیما یليالمشتركة یمكن حصر وظائف االتصال الجماهیري : وظائف اإلذاعةـ 5
):اإلعالمیة(الوظیفة اإلخباریة -أ

التعبیر الموضوعي لعقلیة الجماهیر، ولروحها، : "هو" أوتوجروت"إن اإلعالم ـ حسب 
موضوعي، ولیس ذاتي من الجانب ومیولها واتجاهاتها، وفي نفس الوقت، فاإلعالم تعبیر 

.2"القائم باالتصال اإلعالمي، سواء كان تلفزیونیا أو مشتغال بإحدى وسائل اإلعالم
وعلیه تعتبر الوظیفة اإلخباریة من جمیع وتخزین ومعالجة ونشر مختلف المعلومات 

راء من أهم وظائف االتصال ویالحظ ذكر اآل...) أنباء، معلومات، صور، آراء، وتعلیقات(
والتعلیقات ضمن الدور اإلخباري، ألننا نرى بأن هذا األخیر هو في حد ذاته تعبیر الرأي، 

فقد توزع وسائل االتصال أخبارا خاطئة للتأثیر على الرأي ... ونقل رأي للتأثیر على آراء 
من (العام، كما أن األسالیب العلمیة التي تستعملها هذه الوسائل في التعامل مع األخبار 

تعتبر من أنجع السبل لتغییر ...) رار، تجاهل، ترتیب، تنوع، تشویق، إثارة، تحویل االنتباهتك
.3اآلراء، وتوجیه الرأي العام

:وظیفة التربیة والتعلیم واإلصالح االجتماعي- ب
إن وسائل االتصال تعمل بحكم سعة وسرعة انتشارها، على توفیر رصید مشترك من 

نشاط جمهورها ومشاركتها االجتماعیة، وذلك تبعا لطبیعة القیم المعلومات یزید من فاعلیة 
.الموجهة إلى المرسل إلیه" المادة االجتماعیة"االجتماعیة أو 

التربیة والتعلیم "ومن ثم یمكن القول بأن لوسائل االتصال دور كبیر في مجال 
...) ئم، التربیة الموازیةمحو األمیة، تعلیم اللغة، التعلیم الموازي والدا" (واإلصالح االجتماعي

ة األنظمة االجتماعیة لكل ونظرا لطبیعة هذا المجال الحساس الذي یرتبط أساسا بطبیع
حضارة، فإن طبیعة دور وسائل االتصال فیه تخضع للنظام االجتماعي السائد، والذي یعمل 

.174مرجع سابق، ص : عاطف عدلي العبد-1
.11:، ص1975اإلعالم واالتصال الجماهیري، المكتبة األنجلو مصریة، القاهرة، : إبراهیم إمام-2
.69: مرجع سابق، ص: فیصل دلیو-3
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ق في جمیع الحاالت على استعمالها في دعم االتجاهات، تكیفها، أو تغییرها عن طری
.1الرأي العام" صناعة"

وعلى ذكر عملیة التعلیم، فإن الرادیو یعتبر من أهم وسائل االتصال الحدیثة التي 
استخدمت في میدان التعلیم، بما اجتمع له من المزایا متنوعة خاصة بعد اكتشاف الرادیو 

الحیویة، الترانزیستور، والذي یتمیز بقلة تكلفته، وصغر حجمه، وبما توفر له من بعث 
.واجتذاب المستمع إلیه، والتأثیر علیه

ویمكن القول أن لكل برنامج من برامج اإلذاعة أثرا تعلیمیا، حیث أن التطور الذي 
حدث في مجال البرامج اإلذاعیة التعلیمیة، یشیر إلى إسهامها في إثراء العملیة التعلیمیة، إذ 

لیمیة ال تتوفر في الظروف العادیة، كما أن أن برامج اإلذاعة تهیأ إمكانیات ووسائل ومواد تع
التعلیم عن طریق اإلذاعة ال یخدم فقط المعلم والمتعلم، وٕانما هو رمز للتقدم، وعملیة من 
عملیات التنمیة االجتماعیة، ووسیلة لمعالجة بعض المشكالت التعلیمیة، ومستقبل اإلذاعة 

خرى سیكون كبیرا، على حد قول بعض والتلفزیون التعلیمي، ووسائل االتصال الجماهیري األ
إن العلیم في البیت سیحل في المستقبل محل التعلیم في المدرسة، وأن عملیة : "العلماء

تكوین العقول، وٕاعدادها لمواجهة الحیاة ستعود مرة أخرى، ولكن على مستوى أرفع بكثیر إلى 
.2"دارسالمنزل، بحث یمكن االستغناء على التعلیم الرسمي التي تقدمه الم

:الوظیفة التنمویة-ج
وظیفة "ـ تأتي ) أي وظیفة التربیة والتعلیم واإلصالح االجتماعي(تكملة لهذا الدور ـ 
في المجال االقتصادي خاصة، ویتم ذلك أساسا من خالل " وسائل االتصال التنمویة

جمیع الدول اإلعالنات والبرامج اإلرشادیة والتوعیة، وكذا الوظیفیة التسویقیة، وعلیه تعمد
خاصة منها المتخلفة اقتصادیا، إلى تطویر نظمها الخاصة باالتصال، ووضع استراتیجیات 
محددة لها للتحكم في اقتصادها وتنمیته، فقد أصبح االتصال عنصرا تنمویا، بل قوة 

.اقتصادیة في حد ذاته، عندما تحول إلى قطاع منتج تتوقف علیه قطاعات تنمویة أخرى

.70: المرجع نفسه، ص: فیصل دلیو-1
.76:مرجع سابق، ص: عبد العزیز شرف-2
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یة التي تهتم بنظام االتصال واإلعالم تعتمد على إمكانات وسائلها في فالدول النام
، أما إذا ...دعم فلسفتها االقتصادیة بتوعیة الجمهور، إرشادا وتوضیحا وتفسیرا وتوجیها

، فال یتسنى )من االشتراكي إلى الرأسمالي مثال(أرادت االنتقال من نظام اقتصادي إلى آخر 
باالستعمال المناسب لوسائل االتصال، وأما إذا أرادت االندماج لها ذلك بطریقة سلمیة إال 

في السوق الدولیة، فال بد لها من الحصول على كم هائل یومي ومستمر من المعلومات 
.1الحیویة القتصادها ثم معالجته

:وظیفة االمتاع والترفیه-د
: أال وهيلوسائل االتصال الجماهیریة وظیفة أخرى ال تقل أهمیة عن سابقاتها، 

تهدف نسبة كبیرة من وسائل اإلعالم : "وظیفة الترفیه واإلمتاع، وفي هذا یقول محمود فهمي
.2"إلى تسلیة الناس، وٕایناسهم

فهي وظیفة تثقیفیة ... تشارك الوظائف األخرى في غایتها " الترفیه واإلمتاع"فوظیفة 
.ستغل فیها ساعات الفراغمستتر وغیر مباشر، ت/ وتعلیمیة وتنمویة، ولكن في قالب طریف

ولیس القول بأن صناعة الترفیه، ال تنطوي على أیة قیمة اجتماعیة، ثقافیة أو 
إن مفهوم الترفیه هو مفهوم شدید ": "الرسالة"سیاسیة، إال مجرد خدعة، وتضلیل لتمریر 

الخطورة، إذ تتمثل فكرته األساسیة في أنه ال یتصل من بعید أو قریب، بالقضایا الجادة
للعالم، وٕانما هو مجرد شغل، أو ملء ساعة من فراغ، والحقیقة أنه هناك أیدیولوجیا مضمرة 
بالفعل في كل أنواع القصص الخیالیة، عنصر الخیال یفوق في األهمیة العنصر الواقعي في 

3".تشكیل آراء الناس

حالیا ال وٕاذا كانت السینما هي الوسیلة األولى في الترفیه الجماهیري الحدیث، فإنه 
تخلو أیة وسیلة من وسائل االتصال من برامج ترفیهیة، وتسیطر على هذا المجال المهم دول 

تستعملها لغزو دول ... الشمال التي استطاعت تطویر صناعة ترفیهیة بأتم معنى الكلمة 
.الجنوب وتوجیه رأیها العام، وذلك تحت إشراف هیئات علیا مكلفة بالتوجیه اإلعالمي

.71: مرجع سابق، ص: فضیل دلیو-1
.105: ، ص)ت.د(الصوت والصورة، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، : محمود فهمي-2
.72: مرجع سابق، ص: فضیل دلیو-3
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اإلطار وكرد فعل على التبعیة اإلعالمیة من جهة، والوضعیة االقتصادیة وفي هذا 
واالجتماعیة المتخلفة التي تعاني منها دول الجنوب من جهة أخرى، برزت إلى الوجود 
مبادرات وطنیة، ودلیة تحاول أن تطرح قواعد تنظیمیة جدیدة لوسائل االتصال وشبكاتها، 

Denis" (ماك كایل"عیات ومشاكل هذه الدول، وحسب وترسم لها أطرا وأهدافا تتناسب ووض

mc Quail( فقد شخصت األنظمة االتصالیة الوطنیة لبعض بلدان العالم الثالث هذا ،
1:التوجه الذي یمكن تلخیص خطوطه العریضة فیما یلي

إن وسائل االتصال یجب أن تقبل، وتؤدي مهام تنمویة تتماشى مع السیاسة -
.الوطنیة المتبعة

، إن حریة وسائل االتصال یجب أن تنتهي عند حدود األولویات االقتصادیة-
.واحتیاجات التنمیة المجتمعة

یجب على هذه الوسائل أن تعطي األولویة فیما یخص األخبار واإلعالم، للعالقات -
.مع دول الجنوب القریبة جغرافیا، سیاسیا أو ثقافیا

في التدخل في نشاطات وسائل االتصال من أجل تحقیق التنمیة، في الدولة الحق-
.أو تقییدها، وهذا ما یبرر وسائل المراقبة، التمویالت والمراقبة المباشرة

:طریقة عمل اإلذاعةـ 6
یتوقف البث اإلذاعي على عدة عوامل بشریة، مالیة، مادیة، تقنیة، وتنظیمیة، 

، تعتمد في وصولها إلى فاإلذاعة مثلها مثل باقي وسائل االتصال الجماهیریة الحدیثة
، وٕامكانیات )إداریین، صحفیین، تقنیین، ومتعاونین(جمهورها على طاقم بشري متخصص 

مالیة ضخمة لتغطیة تكالیف اإلنجاز اإلذاعي الیومي، باإلضافة إلى أجهزة وأدوات خاصة 
تعمل على تجمیع وٕایصال األصوات اإلذاعیة إلى أجهزة االستقبال الموجودة لدى 

.عینالمستم
:2وفیما یلي سنحاول تقدیم عرض موجز لكیفیة العمل هذه

.73: المرجع نفسه، ص: فضیل دلیو-1
.140-139: مرجع سابق، ص ص: وفضیل دلی-2
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، أین یتحدث "االستودیو"تبدأ عملیة البث داخل قاعة مجهزة تجهیزا خاصا تسمى 
Table" (طاولة التجمیع: "لتنقل أصواته إلى طاولة كبیرة تسمى" میكروفون"الصحفي أمام 

de mixage( كهربائي یعمل على إنتاج أمواج ، وذلك بعد أن تكون قد تحولت إلى تیار
إلكترومغناطیسیة، عن طریق جهاز إرسال، ثم تنتشر هذه األمواج في الفضاء في شكل تیار 

لتلقطه أجهزة االستقبال، وتشتق منه تیارا ضئیل الشدة یكون مطابقا للتیار المنتج من مضخم 
.قبل المیكروفون، الذي یضخمه بدوره لیمر بعد ذلك عبر مكبر الصوت

اإلذاعي من المحطة اإلذاعیة إلى وفیما یلي مخطط توضیحي لكیفیة وصول البث
:جهاز االستقبال

)1(الشكل رقم 
:االستودیو اإلذاعيـ 7

درجت العادة في المحطات الصغیرة في الوالیة المتحدة على أن یقوم المذیع بتشغیل 
كافة المعدات الموجودة في األستودیو بنفسه، خاصة في فترة اللیل في تلك المحطات التي 
تذیع على مدار اللیل والنهار، والواقع أن وجود مهندس أو فني للصوت نوع من الرفاهیة 

، وخاصة أن معظم المواد المذاعة مواد مسجلة، باإلضافة إلى أن التي نعتقد بضرورتها
.معدات الصوت قلیلة وغیر معقدة من حیث التشغیل في مجموعها

بمعنى أنه على خالف استودیوهات ) Dead studio(یطلق على أستودیو األخبار 
بزمن ارتداد التسجیالت الموسیقیة، یجب أن یكون معزوال عزال تاما، وبلغة العلم أن یتمیز 

Long(للموجات الصوتیة، ومسارات ارتداد طویلة ) Short reverbation time(قصیر 

reverbationpaths .( وتتم عملیة العزل بتغطیة الجدران بمواد مصنوعة من الفیبر الماص

الفضاء موجات كهرو مغناطيسية

جهاز االستقبال

هوائي مستقبل موجات 
صوتية مكرب صوت

هوائي
مرسل

جهاز إرسال
االستديو

صحايف 
ميكروفون 
موجات 
صوتية

مستمع

تيار كهربائي
)عرب سلك هاتفي(
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للصوت، وأسقف بألواح السیلوتكس أو بالستر ماص للصوت، واألرض بالفلین أو الموكت 
طریقة أخرى، ولكنها مكلفة وهي تقتضي ببناء غرفة داخل غرفة على أن السمیك، وهناك 

.1یترك فراغ بینها تشده سوست معدنیة أو یمأل بالمطاط
ینقسم األستودیو في العادة إلى غرفتین بینهما حاجز زجاجي سمیك، تضم األجهزة 

ذیع، المختلفة، والثانیة فارغة تماما إال من منضدة، وعدد من المقاعد تخصص للم
والمشتركین في البرامج، وتتلخص الفكرة في أن تشغیل األجهزة من شأنه إصدار أصوات 

.2غیر مرغوب فیها، وبالتالي یتم عزلها في غرفة منفصلة
:أما األجهزة الرئیسیة المستخدمة فتنحصر فیما یلي

Control board or(طاوالت الصوت ـ 1 control console(:
:، تتلخص وظائفها فیما یلي)Mixing console(الصوت كما یطلق علیها مازج 

تكبیر الطاقة الكهربائیة الصادرة عن المیكروفونات إلى نسب صالحة لالستخدام -أ
.على أن یكون ذلك بأقل قدر من التشوه

) میكروفونات، شرائط أو أسطوانات(القیام بمزج األصوات الصادرة من مصادر -ب
بكل منها بحیث ال یطغى مصدر واحد على بقیتها، ومع مع ضبط منسوب الصوت الخاص 

.اإلبقاء على منسوب صوت معین للتسجیل النهائي
للتحكم في الطاقة الصوتیة، ونقلها خالل قنوات البرامج من الطاولة إلى نقاط -ج
.خارجیة

ولكي نفهم عمل طاولة الصوت، فلنتابع معا المراحل التي ینتقل فیها تردد صوتي 
اللحظة التي ینطلق فیها من شخص قریب من المیكروفون إلى أن یصل إلى أذن معین، من

.3في جهاز االستقبال المنزلي) Loud speaker(المستمع من خالل السماعات 
عندما یتحدث أي شخص فإنه مصدر موجات صوتیة تنتشر في كل االتجاهات، . أ

هذه الموجات، ویعكسها وتصطدم هذه الموجات باألشیاء المحیطة التي یمتص بعضها 
:البعض اآلخر، أو یهتز بتوافق معها، وتحتوي الموجة الصوتیة على عدة مكونات هي

.85: ، ص1988إنتاج األخبار في الرادیو والتلفزیون، عالم الكتب، القاهرة، : سعید محمد السید-1
.86: مرجع سابق، ص: سعید محمد السید-2
.87-86: المرجع نفسه، ص ص: سعید محمد السید-3
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.Strength of waveقوة الموجة -
.Speed of waveسرعة الموجة -
.Freauency of waveتردد الموجة -
ببا یصطدم جزء من موجات المتحدث الصوتیة بمعدل الطاقة في المیكروفون مس. ب

.اهتزازات متوافقة، ومحوال بذلك الطاقة الصوتیة إلى طاقة كهروبائیة
تنتقل الطاقة الكهربائیة إلى طاولة الصوت حیث تقوم بتكبیرها من خالل مكبر . ج

.Pre-amplifierأولي بنسبة معینة 
یتم مزج األصوات المختلفة الصادرة من طاولة الصوت بنسب خاصة ثم تكبیرها . د

.Program line ampplifierمن خالل مكبر البرنامج مرة أخرى 
إلى محطة اإلرسال، ) أي الطاقة الكهربائیة الصوتیة(یتم نقل الصوت الصادر . ـه

ذات تردد خاص بالمحطة ثم یقوم Cavierwaveحیث یتم تحمیله على موجة طویلة 
لعلیان وتمتاز إحدى طبقات الجو ا(الهوائي ببث الموجة الحاملة إلى طبقة األینوسفیر 

).بخاصیة نقل الموجات الكهرو مغناطیسیة
یستقبل هوائي جهاز االستقبال إشارات الموجة الحاملة، وینقلها إلى مكبر لفصل . و

تردد الموجة الحاملة ثم تكبیره، وأخیرا تقوم السماعة في الجهاز بتحویل الطاقة الكهربائیة إلى 
.موجات صوتیة
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):Microphones(المیكروفونات ـ 2
یقوم المیكروفون بترجمة الموجات الصوتیة إلى موجات كهربائیة مماثلة، ولذلك یطلق 

، وتتلخص الفكرة في أن اهتزازات الموجة الصوتیة تؤدي Transducerعلیها محول الطاقة 
.إلى تحریك ملف یقع داخل مجال مغناطیسي، فتتولد موجة كهربائیة مماثلة للموجة الصوتیة

:أجهزة التسجیل الصوتيـ 3
تستخدم أجهزة التسجیل بكثرة في االستودیوهات، وبطبیعة الحال في التسجیالت 
الخارجیة، بسبب مرونتها أي إمكان إذاعة المواد المسجلة علیها عدد ال نهائي من المرات 

رغوب ، لرفع المواد غیر الم1وباإلضافة إلى ذلك فإنها تتمیز بسهولة إجراء عملیات اإلیدیتنج
فیها، سواء كانت زائدة عن الحاجة أو لحدوث بعض األخطاء في أجزاء منها، وطبیعي أن 
ذلك غیر ممكن في حالة اإلذاعات الحیة التي ال یمكن خاللها السیطرة على المضمون 

.بالكامل
:ةالبرامج اإلذاعیـ 8

تتناول یقصد بالبرنامج اإلذاعي مختلف الحصص اإلذاعیة التي: البرنامج اإلذاعي
، سواء في شكل )سیاسیة، ثقافیة، اقتصادیة، اجتماعیة، تربویة، ترفیهیة(مواضیع متنوعة 

.2اإللقاء العادي لألخبار، أو في أشكال فنیة إعالمیة خاصة ومؤثرات صوتیة مناسبة
:عوامل نجاح البرنامج اإلذاعيـ 9

اإلعداد، الصیاغة، البرمجة،(یتوقف نجاح البرامج اإلذاعیة في مراحلها المختلفة 
:3على عدة عوامل أهمها) اإللقاء، اإلخراج

.من حیث الترتیب، والتوقیت الساعي، والتنویع: البرمجة المناسبة-
حسن إلقاء المذیعي وتنشیطه للبرنامج بحیویة، وعفویة، بعد التحضیر الجید -
.لموضوعه

كانت هذه العملیة في الماضي یقص الشریط إلى أجهزة ثم إعادة لصق األجهزة المرغوب فیها معا، بعد استبعاد ما هو -1
غیر صالح، أو غیر مرغوب فیه، ولكن التقدم الحالي في األجهزة اإلیدیتنج جعل في اإلمكان إجراء هذه العملیة إلكترونیا، 

).165:، ص1988: سعید محمد السید(وللتوسع أكثر أنظر 
.140: مرجع سابق، ص: فضیل دلیو-2
.141: المرجع نفسه، ص: فضیل دلیو-3
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وموافقا لرغبة المستمع، مع الدقة في اإلخراج، وجعله مناسبا لطبیعة البرنامج، -
.استخدام المؤثرات الصوتیة المثیرة لالهتمام

هذا باإلضافة طبعا إلى حسن اإلرسال، واالستقبال الخاصین بالجانبین المادي -
.والتقني

V-اإلذاعة في الجزائر:
:نظرة تاریخیة لظهور اإلعالم في الجزائر-1

العرب وسائل اإلعالم في القرن التاسع عشر أما قبل هذا القرن كان یستعمل عرف
.االتصال كونه طبیعیا نظریا منذ القدم وفي المجتمعات البشریة

وارتبط ظهور الصحافة واكتشافها بالغرب في أوربا ثم انتقلت إلى العالم العربي في 
قامت بها فرنسا إلى مصر أوال ثم بدایة القرن التاسع عشر مع الحمالت االستعماریة التي

.إلى الجزائر ثانیا
بعد الحرب العالمیة الثانیة، وعمت ) اإلذاعة(وانصب االهتمام حول اإلعالم المسموع 

اإلذاعات المحلیة حول العدید من البلدان في العالم، ثم العالم العربي الذي عرفها في فترات 
الستدماریة المحتلة التي أوجدتها لخدمة مختلفة واقترنت اإلذاعات المحلیة بالقوى ا

.تواجدهانوانتهاءا بالظهور العادي في فترة االستقالل
وقد اكتسبت الجزائر غداة االستقالل تجربة قویة وعمیقة في مجال اإلعالم واالتصال 
الجماهیري، بحیث وجدت نفسها عندما تحررت برصید وافر النطالقة سریعة وموفقة في 

:1ااإلعالم وكان له
.أجهزة قائمة-أ

.صحفیون ذو خبرة متینة-ب
.شعور قوي بمكانة اإلعالم في المجتمع، وبالدور الذي یمكن أن یقوم به-ج

.94: مرجع سابق، ص: زهیر إحدادن-1
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:میالد اإلذاعة الجزائریة لمحة تاریخیةـ 2
):1954-1924(إذاعة االحتالل الفرنسي قبل انطالق الثورة أ ــ 

بإنشاء جهاز إرسال 1924بأن شركة فرنسیة خاصة قامت سنة یقول هنري غایرود
) أصدقاء اإلذاعة(واط في عاصمة الجزائر، وأنه في العام نفسه بادرت جمعیة 100بقوة 

تم تعویض الجمعیة 1937بتسییر محطة تحت إشراف البرید والتلغراف وأنه في سنة 
.1)ئرإذاعة الجزا(بمجلس إداري وأن هذه اإلذاعة كانت تسمى 

وبدأت البث باللغة الفرنسیة على الموجة ) 5فرانس (وحملت في البدایة اسم 
وهران ) الوسط(العاصمة : وهي) محافظات(إلى أربع والیات 1940المتوسطة لتتوسع عام 

وكان البث في البدایة مقتصرا على ) شرق الجزائر(وقسنطینة ) غرب الجزائر(وتلمسان 
ر، ولم تستطع االنتشار بحكم أن اللغة المستخدمة لیست لغة األقلیة الفرنسیة في الجزائ

.1947السكان الجزائریین واللغة العربیة كان یمنع تدریسها إلى غایة 
وكانت هذه الفترة شدیدة الحراك السیاسي، فاضطرت سلطات االحتالل إلى إنشاء 

ن أول من تقدم ، وأعلنت عن مسابقة لتوظیف مذیعین فكا1943إذاعة باللغة العربیة عام 
لم یكن لها رواج "إلیها هو عثمان بوقطایة، ویؤكد الباحثون أن اإلذاعة الفرنسیة في الجزائر 

كبیر إال عندما بدأت تبث باللغة العربیة، ولم تكن تبث من قبل إال باللغة الفرنسیة، حیث لم 
.2"یكن یسمعها إال عدد قلیل من الفرنسیین الذین كانت توجه إلیهم

وكانت تصدر مجلة باسمها تنشر فیها ) صوت البالد(هذه اإلذاعة اسم وحملت 
صور المذیعین والمذیعات وبرامجها وحاولت استخدام اللهجات المحلیة في هذه اإلذاعة، 

.19483عام ) القبائلیة(وحین لم توفق في ذلك لجأت إلى إنشاء إذاعة بـ 
، 1945برید والتلغراف إلى غایة وظلت اإلذاعة الفرنسیة في الجزائر تابعة لوزارة ال

وكان اإلشراف السیاسي علیها موزعا بین الحاكم العام للجزائر الذي أسندت إلیه مراقبة 

2-Henri gayrand, la radio diffusion en algerie cahiers de l histoire de la radiodiffusion,n26,
Paris, Juillet- septembre 1990, page12

مكانة الثقافة في اإلعالم الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، قسم علوم االعالم واالتصال، جامعة : بخوشنجیب-2
.112: الجزائر، دراسة غیر منشورة، ص

.183، ص 2003،دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، 1الموسوعة االعالمیة المجلد االول،:محمد منیر حجاب -3
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الحصص الموجهة إلى الجزائریین المسلمین والحكومة المؤقتة الفرنسیة التي كانت تشرف 
.على الحصص الموجهة إلى فرنسا واألوربیین بصفة عامة

جت اإلذاعة الفرنسیة في الجزائر باإلذاعة الفرنسیة في باریس أدم1945وفي سنة 
وأعطیت بعض االمتیازات الخاصة للحاكم العام الفرنسي الذي أصبح یترأس مجلسا یدعى 

3مسلمون و3(ستة أعضاء من المجلس الجزائري "باللجنة الجزائریة لإلذاعة تتكون من 

اعة وستة ممثلین عن الموظفین والعمال ، وست شخصیات لها اهتمام بشؤون اإلذ)أوروبیون
.1"التابعین لإلذاعة

، بینما عرفت المملكة 1940وعرفت الجزائر اإلذاعات الجهویة التباعة لفرنسا منذ 
، في حین عرفت تونس اإلذاعة )إذاعة طنجة(بظهور 1947المغربیة اإلذاعة الجهویة عام 

.)إذاعة صفاقس الجهویة(من خالل 1961الجهویة عام 
ویجمع الدارسون على أن فرنسا اتجهت إلى استخدام الرادیو لنشر الثقافة الفرنسیة 

.أساسا بینما كانت بریطانیا تشجع اإلذاعات التي تعكس الجوانب المحلیة والثقافیة المحلیة
وهناك اعتقاد بأن إنشاء المحطات المحلیة في الجزائر من قبل السلطات الفرنسیة 

أسباب ردتها إلى المشاكل التقنیة التي كانت تعیق المحطة المركزیة، كان ظرفیا ویعود إلى
بحیث ) صوت الجزائر الحرة(والحقیقة أن السبب المباشر في ذلك هو محاولة التصدي لـ 

استعملت السلطات الفرنسیة محطاتها إلیصال دعایتها إلى المناطق التي ال یصلها صوتها 
استراتیجیا من حیث الهدف، والدلیل على ذلك هو أن الرسمي وكان ظرفیا من حیث الزمان و 

مشروع المحطات التكمیلیة كان مشروعا عسكریا بحتا سواء من حیث الفكرة أو من حیث 
.التنفیذ في قسم كبیر منه، فالعاملون به هم في األصل عسكر قدامى أو شباب مسرح

سیا وٕاعالمیا تدعم وعرفت الجزائر في مطلع الثالثینات من القرن الماضي حراكا سیا
.1944بمشاركة الجزائریین إلى جانب فرنسا في تحریرها من األلمان عام 

وجاء خطاب الجنرال دیغول في برازفیل مخیبا آلمال الجزائریین إال أن التوقیع على 
بالقاهرة وتأسیس جبهة للدفاع عن إفریقیا 1945مارس 22اتفاقیة جامعة الدول العربیة في 

المقر الدائم للجامعة العربیة وتشجیع الطموح إلى استقالل شعوب تونس الشمالیة في 

. 183: المرجع نفسه، ص: بمحمد منیر حجا-1
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1945ماي 08والجزائر والمغرب كان من بین العوامل التي أدت إلى انتفاضة شعبیة في 

ألف شهید، وعلى مستوى آخر تمت عملیة التصدیق على میثاق األمم المتحدة 45خلفت 
.بسان فرانسیسكو1945جوان 26في 

).1962-1954(عة االستعمار الفرنسي في الجزائر خالل الثورة إذا- ب
منعطفا حاسما في تاریخ العالقة بین فرنسا والجزائر، ) 1954- 1948(ومثلت مرحلة 

فقد اكتشفت األحزاب السیاسیة الجزائریة رفض الشعب الجزائري لخطاب االندماج، وتحرك 
هیئة األمم المتحدة لیطرح المشكل مصالي الحاج مؤسس الحركة الوطنیة الجزائریة نحو 

نوفمبر من 2وبتاریخ 1948أكتوبر 7الجزائري، مصرا على تدویل القضیة الجزائریة ففي 
السنة نفسها تقدم رفقة الحزب الدستوري التونسي والحزب المغربي بمذكرة تحتوي على مدخل 

حضارة وتعمیر البلدان األسطورة القائلة بأن االستعمار ما هو إال تمدن و "مطول یفضح فیه 
".المتخلفة

ولمواجهة الحراك السیاسي واالجتماعي المعادي لالحتالل والمنادي باستقالل الجزائر، 
عمدت السلطات الفرنسیة إلى استخدام اإلذاعة باعتبارها الوسیلة الوحیدة القادرة على 

.الوصول إلیه
هي السنة الحقیقیة النطالق شامل لإلذاعة 1948بأن سنة ویرى زهیر إحدادن

، إذ زیادة على إنشاء القنوات الجدیدة إن السلطات الفرنسیة )الفرنسیة في الجزائر(الجزائریة 
ضعفت من استدیوهات إعداد البرامج في مختلف المدن الجزائریة مثل قسنطینة ووهران 

ات اإلرسال واإلكثار من محطات الربط في وبجایة، كما أدخلت إصالحات تقنیة على محط
كیلو واط في سنة 322عدة مدن جزائریة، إذ أصبحت قدرة اإلرسال اإلجمالیة تصل إلى 

، وكانت اإلذاعة تبث على 1946كیلو واط في سنة 25، في حین لم تكن إال 1954
.الموجة المتوسطة والقصیرة

:ومرت اإلذاعة الفرنسیة في الجزائر بثالث مراحل
وهي التوجه نحو األقلیة الفرنسیة في الجزائر، وكانت تخاطبهم باللغة : األولى

.1943إلى غایة 1924الفرنسیة منذ انطالقها عام 
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وهي التوجع إلى السكان األصلیین للترویج للفكر االستعمار، معتمدة على : الثانیة
ت التوجه نحو المواطنین األخبار والمسرحیات والحصص الثقافیة والدینیة والموسیقى، ودعم

.1948بفتح قناة باللهجة القبائلیة عام 
، وكانت 1962إلى غایة 1954صاحبت اندالع الثورة المسلحة عام : الثالثة

تستهدف التشویش على الثورة، وتضلیل الرأي العام الجزائري بتقدیم معلومات خاطئة عما 
.یجري في الجزائر

ث تابعة للسلطات الفرنسیة الحاكمة في الجزائر، وكانت اإلذاعة خالل المراحل الثال
تكریس الفكر االستعماري وخدمة األقلیة الفرنسیة "وأجمع الباحثون على أنها استخدمت لـ 

".المتمركزة بشمال البالد
ألف 231ألف مسلم مقابل 157حیث بلغ 1956وتضاعف عدد المستمعین عام 

.بدأ البث التلفزیونيدیسمبر من السنة نفسها24غیر مسلم، ففي 
106ساعة أسبوعیا، منها 240إلى 1961ووصل مجموع ساعات البث عام 

ساعة للقبائلیة التي حملت اسم 115ساعة للقناة العربیة و57ساعات للقناة الفرنسیة و
)Alger Inter.(

إن رادیو الجزائر عبارة عن محطة : "عن هذا التوجه الفرنسيویقول فرانس فانون
ثانیة أو صدى لمحطة البث یة فرنسیة مقامة في الجزائر منذ عشرات السنین، أي طبعة إذاع

الفرنسیة الوطنیة المقامة في باریس، تعبر ـ قبل كل شيء ـ عن المجتمع االستعماري وقیمه، 
1945ومعظم األوربیین في الجزائر یمتلكون جهاز رادیو، فقد كانت أجهزة الرادیو قبل 

."بین أیدي األوربیین%95موجودة بنسبة 
:التشریع في المجال السمعي البصريـ 3

فإن الحكومة الجزائریة 1962یولیو 05بالرغم من أن الجزائر استرجعت سیادتها یوم 
، وكان أول قرار اتخذه 1962أكتوبر 28لم تسترجع السیادة على اإلذاعة والتلفزیون إال في 

یعود الفضل إلیه في إقامة شبكة االتصاالت الذي" (المالغ"عبد الحفیظ بوصوف رئیس 
وهو االتصال بالتقنیین الجزائریین ) السلكیة والالسلكیة واإلذاعة السریة خالل ثورة الجزائر

:العاملین بإذاعة االحتالل الفرنسي، وتم توزیعهم على ستة مراكز وهي
.أوالد فایت-1



120

)اإلذاعة(الخلفیة المعرفیة لإلعالم المسموع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثاني الفصل 

.البرج البحري-2
).اإلذاعة(شارع الشهداء -3
).التلفزة(ارع الشهداء ش-4
.وهران-5
.قسنطینة-6

وأعاد إدماج المذیعین الموجودین في اإلذاعات العربیة واإلذاعة السریة إلى جانب 
المذیعین الذین كانوا یعملون في إذاعة وتلفزة االحتالل الفرنسي حین تم استرجاعهما، وٕانزال 

ما 1200العاملین في هذه المؤسسة العلم الفرنسي وتعویضه بالعلم الجزائري، وكان عدد 
:1فرنسیا، وتم تعیین150بین صحفي ومهندس وٕاداري، ومن بینهم 

.عیسى مسعودي مدیرا عاما لإلذاعة والتلفزة-1
.خالد سافر نائب المدیر العام لإلذاعة والتلفزة-2
.عبد القادر نور رئیس تحریر اإلذاعة والتلفزة مكلف باإلذاعة-3
.ن لغواطي، مدیر المصالح التقنیة لإلذاعة والتلفزةعبد الرحم-4
.محمد مسعودي، مكلف بمهمة لدى المدیر العام-5
.محفوظ مغربي، مكلف بمهمة في مجلس اإلدارة-6
.عبد العزیز شكیري، مكلف بمهمة بمجلس اإلدارة معین للمراقبة-7
.حراث بن جدو، مكلف بمهمة على مستوى رئاسة التحریر-8
.محمد الصالح زرقان، مكلف بمهمة االستماع ونشر المعلومات-9

.محمد مفتاحي، مكلف بمهمة مراقبة البرامج-10
.عبود علیوش، مكلف بمهمة مراقبة البرامج-11
.لوصیف بوغرارة، مكلف بمهمة االستماع ونشر المعلومات-12
.محمد بوزیدي، مكلف بمهمة اإلعالم-13
.محمد بومدین، مكلف باألخبار-14

عبد العالي رزاقي، دور اإلذاعات المحلیة واإلقلیمیة في التوعیة بقضایا ومشكالت المجتمع المحلي، الجزائر ومصر -1
.83: ، اتحاد إذاعات الدول العربیة، تونس، ص)72(والسودان مثاال، سلسلة بحوث ودراسات إذاعیة 
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.عبد العالي بورغدة، مكلف باألخبار-15
.العیدي الصدیق، مكلف باألخبار-16
.بن بلقاسم، مكلف باألخبار-17

.وتمثل هذه المجموعة مشروع أول مجلس لإلذاعة والتلفزیون
ل باستمراریة العم1962یولیو 5تمیز الوضع التشریعي بعد استرجاع السیادة في 

بالنصوص األساسیة الفرنسیة التي كانت تنظم النشاط اإلعالم خالل فترة االحتالل الفرنسي 
، وأصدرت 1881للجزائر، المستمدة من القانون الفرنسي المتعلق بحریة الصحافة لعام 

، یثبت العمل بالمراسیم الموروثة من عهد 31/12/1962السلطات الجزائریة مرسوما بتاریخ 
.أال تمس بالسیادة الوطنیةاالحتالل بشرط

یتعلق بالبث اإلذاعي 63/684، صدر مرسوم آخر یحمل رقم 1963ومع مطلع عام 
على أن البث اإلذاعي والتلفزیون الجزائري یوضح تحت : "والتلفزیوني وتنص مادته األولى

وصایة وزیر األنباء، وتتأسس كمؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بشخصیة 
".ویة واستقاللیة مالیةمعن

یونیو 19واستمر الوضع في عهد الرئیس األسبق أحمد بن بلة إلى غایة انقالب 
قانون جدید 1967، وتولى العقید هواري بومدین الحكم، حیث ظهر في نوفمبر 1965

یتضمن تنظیم هذه المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري، بحیث صارت تتمتع 
.معنویة واالستقالل المالي وتكون تحت وصایة وزیر األنباءبالشخصیة ال

، بدأت السلطة في االهتمام بالتشریع اإلعالمي، بحیث قامت 1967وابتداء من 
.بتعویض النصوص الفرنسیة التي تم تمدیدها بنصوص جدیدة

وشرعت السلطة في سن القوانین األساسیة لألعوان التقنیین، فقد أصدرت مرسوما 
أن یكلف : "ینص في مادته األولى على1969دیسمبر 6مؤرخا في 69/202م یحمل رق

) تیلیتیب(الكهربائیة أو الراقنات السلكیة .. األعوان التقنیون لالستقالل بتسییر وسائل الرادیو
، وتشیر المادة الثانیة منه إلى أن سلك األعوان التقنیین یشمل "التي توضع تحت تصرفهم

".دیوعون االستماع للرا"
قد حدد في مادته األولى 1967نوفمبر 9المؤرخ في 67/234وكان األمر رقم 
مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصیة : "اإلذاعیة والتلفزیون، فهما
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، ووضع لها ستة أهداف، تحدد إطار الخدمة العمومیة واالمتیاز "المعنویة واالستقالل المادي
:هي وحدها لـعلق بالنشر اإلذاعي والتلفزیوني، بحیث تؤهلهافي القیام بها، وتت

استغالل شبكة التجهیزات الخاصة باإلذاعة والتلفزیون وصیانتها وتعدیلها عند -أ
.االقتضاء
وضع برامجها ونشرها وتسویقها واالشتراك في وضعها ونشرها مع الهیئات -ب

.الوطنیة واألجنبیة
اإلدارات المعنیة قصد القیام بنشر البرامج اإلذاعیة إبرام جمیع االتفاقیات مع-ج

.والمتلفزة في التراب الوطني
.إبرام كل عقد یتعلق بإشهار إذاعي وتلفزیوني-د
المشاركة مع جمیع اإلدارات والمنظمات والهیئات الوطنیة والدولیة في تحدید -ه

.ترددات اإلذاعةمقاییس أجهزة اإلذاعة والتلفزیون وفي التوزیع بین األقطار ل
.القیام بوسائلها الخاصة لتوزیع البرامج على العموم-و

ومن بین مداخیل السمعي البصري، الرسوم التي وضعتها الدولة على اقتناء أجهزة 
والمتعلق بـ 1967دیسمبر 30المؤرخ في 67/290، وفق األمر رقم )الرادیو(االستماع 

).تقبال للرادیوالرسم الثابت المستخلص عن أجهزة االس(
، لكن هذه الصناعة لم تكن 1972وبدأت الجزائر في صناعة أجهزة الرادیو عام 

لتلبي حاجة السكان، مما جعلها تواصل االستیراد، ومع ذلك ال تزال تأخذ من فاتورة 
.الكهرباء

1969مایو 22المؤرخ في 69/37وأولى الخدمات العامة التي حددها األمر رقم 

".ركز وطني للتعلیم المعمم والمتمم بالمراسلة عن طریق اإلذاعة والتلفزیونإحداث م: "هي
توزیع التعلیم بواسطة : "وتشیر المادة الثانیة منه إلى أنه مهمة المركز األساسیة هي

المراسلة والوسائل التقنیة السمعیة البصریة على األشخاص الذین ال یمكنهم أن یتابعوا 
المدرسیة أو الجامعیة، والذین هم مقیدون في مؤسسة تعلیمیة الدروس في إحدى المؤسسات 

".ویریدون أن یحسنوا معارفهم في مادة أیا كانت
تنظیم دروس اللغة العربیة لكي یتقدم التعریب : "وتؤكد المادة نفسها على ضرورة

".تنظیم كل تعلیم تكمیلي أو نوعي في إطار التثقیف االجتماعي"، وكذلك "بكیفیة سریعة



123

)اإلذاعة(الخلفیة المعرفیة لإلعالم المسموع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثاني الفصل 

23واستكماال لهذا االهتمام بالخدمة العمومیة صدر قرار وزاري مشترك مؤرخ في 

یتضمن إنشاء لجنة لدراسة اإلذاعة المدرسیة والتربویة، والهدف منها حسب 1978دیسمبر 
المادة الثانیة منه رفع المستوى المدرسي والتربوي للمواطنین، وهذه اللجنة تعنى بدراسة برامج 

".لتي تكتسي طابعا مدرسیا وتربویاإنتاج الحصص ا"
، حیث 1986وتواصلت اإلذاعة والتلفزة في مؤسسة واحدة منذ استرجاعهما إلى غایة 

.تم الفصل بینهما في أول یولیو من السنة نفسها
تنشأ مؤسسة عمومیة : "على أن86/164ونصت المادة األولى من المرسوم رقم 

تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي تسمى ذات طابع اقتصادي وصبغة اجتماعیة 
مؤسسة اإلذاعة الوطنیة وتوضع تحت وصایة وزیر اإلعالم، وسحب المرسوم من اإلذاعة 

)".الطابع االقتصادي والصبغة االجتماعیة(الطابع الصناعي والتجاري، وعوضه بـ 
من اإلذاعة ، لیجعل 1990أبریل 3المؤرخ في 90/07وجاء قانون اإلعالم رقم 

12تكریسا لقانون 12الصوتیة مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري، في مادته 

.1988ینایر 
تتولى أجهزة اإلذاعة الصوتیة "منه اللغة التي تستخدم فیها، إذ 13وحددت المادة 

المسموعة التابعة للقطاع العام في قناتها المتخصصة في بث الثقافات الشعبیة التكفل 
مال كل اللهجات الشعبیة للتبلیغ وترسیخ الوحدة الوطنیة والقیم العربیة اإلسالمیة في باستع

".المجتمع المدني
وهذا القانون یسمح بإنشاء إذاعات خاصة، وتفید المعلومات بأن الطلبات القدمة 

.طلبا60إلنشاء إذاعات محلیة حرة كانت أكثر من 
، في 2004أغسطس /أوت 24خ في المؤر 04/237ویشیر المرسوم التنفیذي رقم 

دراسة طلبات الترخیص "المادة الثالثة، بأن مدیریة االتصال السمعي البصري مكلفة بـ 
".بممارسة أنشطة االتصال السمعي البصري

وألول مرة ینص القانون صراحة على حق الرد في األجهزة السمعیة البصریة، تقول 
.1990من قانون اإلعالم لعام 45المادة 

یمكن لكل شخص نشر عنه خبر یتضمن وقائع غیر صحیحة أو مزاعم مسیئة من 
أن یستعمل حق الرد أو یرفع دعوى ضد مدیر : شأنها أن تلحق به ضررا معنویا أو مادیا
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الجهاز الصحفي والمشتركین في المسؤولیة، ویجب على مدیر النشریة أو جهاز اإلعالم 
.الرد مجانا حسب األشكال نفسهاالسمعي البصري المعني أن ینشر أو یبث 

.أن تبثا التصحیح في الحصة الموالیةأما اإلذاعة والتلفزة فیجب
ینشر الرد أو یبث خالل الیومین الموالیین لتسلم النشریة أو "على أن 51وتؤكد المادة 

".جهاز اإلعالم السمعي البصري إیاه
، 1991أبریل 20خ في المؤر 91/98من المرسوم التنفیذي رقم 1وجاءت المادة 

مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري : "لیحول المؤسسة الوطنیة للبث اإلذاعي إلى
".المؤسسة"تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقاللیة اإلداریة والتسییر وتدعى في صلب النص

أن تتولى عملیة البث في الجزائر ونحو الخارج : "50وتتمثل مهامها حسب المادة 
تعد المخطط التقني لتوزیع " مج هیئات الخدمة العمومیة للبث اإلذاعي والسمعي والبصريلبرا

الترددات في األمواج المخصصة للبث اإلذاعي والتلفزیوني على نحو ما ینجم عن االتفاقیات 
.والندوات المتخصصة الدولیة

لبث اإلذاعي من هذا القانون على أنه یتعین على المؤسسة العمومیة ل6وتشدد المادة 
.والتلفزي في الجزائر أن تقوم بنفسها بالخدمة العمومیة

.وهناك دفتر شروط عام للمؤسسة العمومیة للبث في الجزائر
قد حرر اإلذاعة 1986الصادر في أول جویلیة 86/146إذا كان المرسوم رقم 

أبریل 20ي الصادر ف91/102الوطنیة بفصلها عن التلفزیون، فإن المرسوم التنفیذي رقم 
:منه مهامها في6قد حدد في المادة 1991

اإلعالم عن طریق البث والنقل لكل التحقیقات والحصص والبرامج اإلذاعیة -1
.المتعلقة بالحیاة الوطنیة أو الجهویة أو المحلیة أو الدولیة

.ضمان التعددیة-2
والثقافة بمختلف الفئات الوفاء في حدود إمكانیاتها، باحتیاجات التربیة أو الترفیه -3

.االجتماعیة
.المساهمة في إنتاج األعمال الفكریة وبثها-4
.تشجیع التواصل االجتماعي-5
.المساهمة في توسیع التواصل-6
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.الدفاع عن اللغة الوطنیة وتطویرها-7
.تطویر الثقافة الوطنیة بجمیع مكوناتها وتنوعاتها وترقیتها-8
.ات اإلذاعیةالقیام بحفظ المحتوی-9

اإلذاعة هي التي تتولى إنتاج برامج ذات طابع سیاسي "منه إلى أن 7وتشیر المادة 
".واقتصادي وثقافي واجتماعي وفني ریاضي

أن تقوم المؤسسة ببث برامجها على مجموع التراب : "من دفتر الشروط2وتلزم المادة 
.لن المؤسسة عن برامج قبل بثهامنه على أن تع9، كما تلزم المادة "الوطني ونحو الخارج

وفي الفصل الثاني من دفتر الشروط المتعلق بااللتزامات الخاصة، تحدد المواد من 
1:التغطیات التي تقوم بها اإلذاعة في23إلى 17

.بالغات الحكومة-1
.الحمالت االنتخابیة-2
.مناقشات المجلس الشعبي الوطني-3
.تعبیر األحزاب السیاسیة-4
.تعبیر الجمعیات والمنظمات النقابیة والمهنیة-5
.الحصص ذات الطابع الدیني-6
.الحصص اإلعالمیة المتخصصة-7

-27في حین یضع الفصل الثالث الموضوعات التي تتعلق بالبرامج في المواد من 
:، یحددها في35

.األخبار والوثائق-1
.المسرح والموسیقى-2
.المنوعات-3
.اإلبداعأعمال-4

، وحدث تحول سیاسي في نمط 1989وحین دخلت الجزائر مرحلة التعددیة بدستور 
، طابعها الصناعي والتجاري 1991أوت 20الصادر في 91/102الحكم، أعاد إلیها قانون 

.91: ، صعبد العالي رزاقي، المرجع السابق-1
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، كما جاء في المادة األولى من "المؤسسة العمومیة لإلذاعة المسموعة"وصارت تسمى 
تخضع المؤسسة : "ون لمفهوم الخدمة العمومیة في مادته الثانیةالمرسوم، وأسس هذا القان

العمومیة لإلذاعة المسموعة اللتزامات االستمراریة وتكییف الخدمة العمومیة ضمن الشروط 
والكیفیات المحددة في دفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم، وفي دفتر الشروط السنوي 

".الذي تحدده السلطة الوصیة بقرار
وواصلت اإلذاعات التي ورثتها الجزائر من الفترة االستعماریة، بثها ممثلة في األولى 

:بالعربیة والثانیة بالقبائلیة والثالثة باللغة الفرنسیة، ومرت اإلذاعة بثالث مراحل هي
.من القطر الجزائري% 40-30، وكانت ال تغطي إال 1966-1962من : األولى-
، وبدأت شبكة التغطیة تتوسع لتصل إلى أكثر من 1970-1966من : الثانیة-

70.%
، وتعمل على مدار %90، وتوسعت التغطیة ألكثر من 1978-1970من : الثالثة-

.ساعة24ساعة على 24
:وصارت القنوات الثالث ذات صبغة وطنیة

كیلو واط 600وتستفید من محطة أوالد فایت في البث بـ : القناة األولى العربیة-
كیلو واط 300وجات المتوسطة، إلى جانب محطتي عین البیضاء وسیدي بلعباس بـ بالم

.لكل واحدة منها
كیلو واط، 600على الموجات المتوسطة بجهازي بث بقوة : القناة الثانیة بالقبائلیة-

.كیلو واط10بأوالد فایت وبعین الحمام بقوة 
كیلو واط، 1500ویلة بجهاز قوته تبث على الموجات الط: القناة الثالثة بالفرنسیة-

.بتیبازة  إلى جانب محطات أخرى ذات موجات متوسطة
) 24/24(ذات حجم سماعي یبلغ )ةقناة دولی(وتدعمت اإلذاعات الوطنیة الثالث بـ 

وتبث بالعربیة والفرنسیة واإلسبانیة، إلى جانب أربع إذاعات موضوعاتیة، وهي إذاعات 
.البهجة وٕاذاعة الشبابالقرآن الكریم، الثقافیة، 

VI-اإلذاعات المحلیة في الجزائر:
اختلفت تواریخ نشأة اإلذاعات المحلیة في الجزائر، فهناك من حاول أن یربطها 

، وهناك من ربط ظهورها باإلذاعة )1962-1924(بإذاعات االحتالل الفرنسي للجزائر 
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، الذي كان مع )البث الجهوي(ـ ، وهناك من یربطها ب)1962-1956(السریة للثورة الجزائریة 
عام ) قسنطینة(و) وهران(، وكان یبث لمدة ست ساعات من )مغرب الشعوب(میالد برنامج 

1975.
وتوسع هذا البث الجهوي بظهور وحدات أخرى في ورقلة وبشار طبقا لما نص علیه 

).الوحدات الجهویة(، وهو ضرورة توسیع هذا البث عبر 1990قانون اإلعالم لعام 
بإنشاء إذاعة 1990وهناك من ذهب إلى أن ظهور أول إذاعة محلیة كان سنة 

) البهجة(، وٕاذاعة 1991یولیو /جویلیة12في ) القرآن الكریم(وٕاذاعة ) التكوین المتواصل(
1992.

وهناك من یعید الفضل في ظهور هذه اإلذاعات إلى الكاتب الروائي المرحوم الطاهر 
.إدارة اإلذاعة الوطنیة بادر بإنشاء هذه اإلذاعات المحلیةوطار، إذ بمجرد ما تسلم 

وهناك فراغ قانوني فیما یتعلق باإلذاعات المحلیة، وٕان كان هناك من یستند إلى قرار 
، وتنص مادته العاشرة على أن عدد 1987ینایر / جانفي 24وزیر اإلعالم الصادر في 

:والیاتالوحدات المحلیة هي أربع وحدات ومقرها في أربع 
.محطة قسنطینة: الجهة الشرقیة-1
.محطة وهران: الجهة الغربیة-2
.محطة ورقلة: الجهة الجنوبیة-3
.محطة بشار: الجهة الجنوبیة الغربیة-4

:وتحد مسؤولیة رئیس الوحدة المحلیة في ثالث أقسام
.رئاسة التحریر-1
.قسم إنتاج الحصص-2
.القسم التقني واإلداري-3

، هو بدایة ظهور اإلعالم المحلي 1991ن الباحثین یجمعون على أن عام بید أ
:المسموح في الجزائر بإنشاء اإلذاعات التالیة

).20/4/1991(إذاعة بشار -1
).8/5/1991(إذاعة متیجة -2
).9/5/1991(إذاعة ورقلة -3
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).5/11/1991(إذاعة األغواط -4
أسماء المناطق التي تغطیها إلى 1991حملت اإلذاعات األربع التي أنشئت عام 

:جانب اسمها وهي
.أدرار، تندوف، بشار والنعامة–وتغطي ): بشار(إذاعة الساورة -1
.وتغطي العاصمة، البلیدة، بومرداس، تیبازة): الجزائر(إذاعة متیجة -2
وتغطي حاسي مسعود، تقرت، اإللیزي، الوادي، المنیعة، ): ورقلة(إذاعة الواحات -3

.ین أمیناس والجزء الجنوبي من غردایةع
وهي تغطي أجزاء من البیض، ورقلة، الوادي، بسكرة ): األغواط(إذاعة السهوب -4
.وتیارت

1975إن اإلذاعات الجزائریة بدأت في : وعلى هذا األساس نستطیع أن نقول

مجموعة كإذاعات إقلیمیة بحیث كانت الجزائر مقسمة إلى أربعة أقالیم، وكل إقلیم یضم 
.والیات وتغطي اإلذاعة هذا اإلقلیم

لوصف إذاعة اإلقلیم، وأصبح " الوحدة الجهویة"واستخدم المشرع الجزائري مصالح 
مصطلح اإلذاعة الجهویة هو األكثر تداوال، بحیث لم تكن اإلدارة المركزیة هي التي تبادر 

.نشاء إذاعاتإلى إنشاء إذاعات وحتى وزارة االتصال لم تكن لها استراتیجیة إل
یوفر مقرا إلنشاء إذاعة یبلغ اإلذاعة ) محافظ(وٕانما أعطي هذا الحق لكل وال 

المركزیة التي تأخذ إجراءات لتجهیز المقر بما هو مطلوب، مما جعل مقرات اإلذاعة 
المختلفة من والیة إلى أخرى بسبب المقر الذي یمنح لها وقد یكون شقة أو مستودعا أو بنایة 

.جدیدة
ان یفترض أن تكون هناك استراتیجیة إعالمیة لبناء مقرات إذاعیة تتقارب في وك

.الشكل وتختلف في الموقع والمساحة، واإلمكانیات
) المحافظات(التي تنشأ فیها إذاعة محلیة تغطي الوالیات ) المحافظة(والوالیة 

في الموجات داخل المجاورة لها التي ال تملك إذاعة محلیة، مما أدى فیما بعد إلى التداخل
الوالیة الواحدة، بحیث یمكن التقاط أكثر من إذاعتین، وأدى إلى ضعف التقاط اإلذاعات 

.الوطنیة
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بالكثیر من الخواص إلى 1989ودفعت التعددیة اإلعالمیة في مجال الصحافة عام 
.التفكیر في إنشاء إذاعات محلیة

رفضت الحكومة االعتماد، وحتى یغلق المجال أمام التعددیة السمعیة البصریة 
.وشجعت اإلذاعة الوطنیة على إنشاء إذاعات محلیة دون أن توفر أي قانون لذلك

إنشاء مدیریة تنمیة اإلذاعات المحلیة، وقدم رئیس الحكومة 1993وتم في سبتمبر 
، أول برنامج إلنشاء محطات إذاعیة محلیة، واضعا األولویة للمناطق 1994في أكتوبر 

.الحدودیة
والدارس لتطور إنشاء اإلذاعات المحلیة في الجزائر ال یعثر على وجود برنامج 

.محدد، بحیث تمیزت كل فترة بعدد من اإلذاعات
:تبین) 2012-1991(والقراءة المتأنیة لتطور اإلذاعات المحلیة خالل سنوات 

إذاعة، بالرغم من أن هناك 21عرفت میالد ) 2001-1991(أن العشریة األولى 
أعواما لم تنشأ فیها إذاعة واحدة، بسبب العنف الذي كان یسود الجزائر، وخاصة سنوات 

1993-1999.
عرفت ركودا في بعض السنوات وارتفاعا في 2012-2001وأن العشریة الثانیة 

إذاعة أنجزت خالل الفترة، كانت تتسع إذاعات 28سنوات أخرى، حیث إنه من مجموع 
وهو یدل على غیاب سیاسة إعالمیة تعنى بالشأن اإلذاعي ،2008محلیة قد أنشئت عام 

1.المحلي، ویبرز المنافسة بین الوالة

):الساورة(إذاعة بشار -1
موظفا ما بین صحفي وتقني 23، بدأت بطاقم من 1991أبریل 20أنشئت یوم 

وأیضا على FMامرأة، تبث على 11موظفا من بینهم 41إداري، ثم أصبحوا فیما بعد 
.واط400ساتل، وتتوفر على جهاز إرسال بقولة ال

وأول مقر لإلذاعة كان عبارة عن مكتبة للبلدیة تم تجهیزها، ثم انتقلت إلى شقة في 
.إلى استودیو والمأرب إلى قاعة تحریر، وتحولت غرفة االستقبال 1998عام 

.101: عبد العالي رزاقي، مرجع سابق، ص- -1
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ربط لیال، ولها20صباحا إلى الساعة 6.40وبدأ البث لمدة ساعتین، من الساعة 
مع القناة األولى والثقافیة وٕاذاعة القرآن الكریم، وتغطي كال من والیة أدرار وتندوف والنعامة، 

.كما أنها تستخدم اللغة العربیة
):الجزائر(إذاعة متیجة -2

امرأة 15عامال منهم 28، ویعمل بها 1991آذار /مارس8أنشئت إذاعة متیجة في 
دقیقة صباحا إلى 40و6دقیقة، من 20وساعة13على مدى FMتبث على موجة 

الثامنة لیال، ووجودها بالعاصمة حولها إلى شبه وطنیة، وتسمیتها تعود إلى السهل األخضر 
الذي یغطي منطقة متیجة الفالحیة، اهتمت في برامجها بالزراعة والسیاحة وكان لها دور 

والیات هي الجزائر فعال في فیضانات باب الواد وزلزال بومرداس، وهي تغطي أربع 
األولى والثقافیة وٕاذاعة القرآن : العاصمة، البلیدة، بومرداس، وتیبازة، وتقوم بالربط مع القنوات

.الكریم وتستعمل اللغة العربیة
):ورقلة(إذاعة الواحات -3

امرأة، تبث على 14عامال من بینهم 51، ویعمل بها 1991ماي 9أنشئت في 
6دقیقة، من الساعة 20ساعة و13ساعات، واآلن 7مدة ساعتین یومیا ثم FMموجة 

حاسي مسعود، وتقرت، عین صالح، (دقیقة صباحا إلى الثامنة لیال، وهي تغطي 40و
، وتذاع على الساتل )اإللیزي، الوادي، المنیعة، عین أمناس والجزء الجنوبي من غردایة

.وتغطي شمال إفریقیا وبعض دول أوربا
األولى والثقافیة وٕاذاعة القرآن الكریم وتستخدم اللغة العربیة : تقوم بالربط مع القنواتو 
.والورقلیة

):السهوب(إذاعة األغواط -4
عامال ما بین صحفي وتقني وٕاداري، ثم 16، یعمل بها 1991نوفمبر 5أنشئت في 

الخمیس والجمعة نساء، تبث لمدة ساعتین یومیا عدا یومي9عامال من بینهم 39أصبحوا 
صار البث ثالث ساعات، وهي مزودة بجهاز استقبال 1993كیلو واط، ومع بدایة 25بقوة 

دقیقة صباحا إلى الثامنة لیال، وتقوم 6.40وٕارسال عبر القمر الصناعي، تبدأ البث من 
.األولى والثقافیة وٕاذاعة القرآن الكریم وتستعمل اللغة العربیة: بالربط مع القنوات

):األهقار(إذاعة تامنراست -5



131

)اإلذاعة(الخلفیة المعرفیة لإلعالم المسموع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثاني الفصل 

من بینهم 37صحفیا وٕاداریا، ثم صاروا 28، یعمل بها 1992أبریل 16أنشئت یوم 
صباحا 6لمدة أربع ساعات، من AMو FMنساء، بدأت تبث على الساتل إلى جانب 3

، األولى والثقافیة والدولیة وٕاذاعة القرآن الكریم: لیال، وتقوم بالربط مع القنوات10إلى 
).الهوسة(وتستخدم اللغة العربیة واألمازیغیة والترقیة واإلفریقیة 

):العالیة(إذاعة تلمسان -6
موظفا، 12، بالتنسیق مع إذاعة وهران بطاقم من 1992أكتوبر 7أنشئت یوم 

: ، وتقوم بالربط مع القنواتFMنساء، تبث على الساتل و 9عامال من بینهم 31لتصبح 
.الدولیة وٕاذاعة القرآن الكریم، وتستخدم اللغة العربیةاألولى والثقافیة،
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):الهضاب(إذاعة سطیف -7
49موظفین، أصبحوا فیما بعد 8، بدأ بطاقة من 1992أكتوبر 10أنشئت یوم 

األولى والثقافیة وٕاذاعة : وتقوم بالربط مع القنواتFMنساء، تبث على 5موظفا، منهم 
.العربیة والقبائلیةالقرآن الكریم وتستخدم اللغة 

):األوراس(إذاعة باتنة -8
55بینهم امرأتان، ثم ارتفع إلى 46، عدد موظفیها 1994دیسمبر 29أنشئت في 

دقیقة 40و6دقیقة، من الساعة 20ساعة و13على مدى FMامرأة، تبث على 11منهم 
والیات في الغرب 8صباحا إلى غایة الثامنة لیال وأیضا على األنترنت والساتل، وتغطي 

األولى والثقافیة وٕاذاعة القرآن الكریم وتستخدم اللغة : الجزائري، وتقوم بالربط مع القنوات
.العربیة واألمازیغیة

):الباهیة(إذاعة وهران -9
49موظفین، أصبحوا فیما بعد 8، بدأت بطاقم من 1995ینایر 26أنشئت یوم 

األولى والثقافیة وٕاذاعة : وتقوم بالربط مع القنواتFMنساء، تبث على 5موظفا منهم 
.القرآن الكریم وتستخدم اللغة العربیة

):سیرتا(إذاعة قسنطینة -10
امرأة، تبث على 12موظفا من بینهم 62، یعمل بها 1995فبرایر 2أنشئت في 

FM تقوم دقیقة صباحا إلى الثامنة لیال، و 40و6دقیقة، بدءا من 20ساعة و13على مدى
.األولى والثقافیة وٕاذاعة القرآن الكریم وتستخدم اللغة العربیة: بالربط مع القنوات

:إذاعة تبسة-11
امرأة، تبث على 12شخصا من بینهم 27، یعمل بها 1995أبریل 4أنشئت في 

FM دقیقة صباحا إلى الثامنة لیال، 40و6دقیقة، بدءا من 20ساعة و13على مدى
األولى والثقافیة : یات في الجنوب الشرقي للجزائر، وتقوم بالربط بالقنواتوتغطي أربع وال

.وٕاذاعة القرآن الكریم وتستخدم اللغة العربیة
): توات(إذاعة أدرار -12

FMنساء، تبث على 8شخصا من بینهم 52، یعمل بها 1995یونیو 4أنشئت في 

احا إلى الثامنة لیال، تغطي دقیقة صب40و6دقیقة، بدءا من 20ساعة و13على مدى 
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األولى والثقافیة وٕاذاعة القرآن الكریم : مناطق أقصى الجنوب الجزائري وتقوم بالربط بالقنوات
.وتستخدم اللغة العربیة والزناتیةوالتارقیة

):الصومام(إذاعة بجایة -13
نساء، تبث على 6شخصا من بینهم 30، یعمل بها 1996أغسطس 19أنشئت في 

دقیقة صباحا إلى الثامنة 40و6دقیقة، بدءا من 20ساعة و 13على مدى FMموجة 
لیال، وتبث أیضا على الساتل، وتغطي أربع والیات في الجنوب الشرقي للجزائر، وتقوم 

األولى والثانیة والثقافیة وٕاذاعة القرآن الكریم وتستخدم اللغة العربیة : بالربط بالقنوات
.واألمازیغیة
):الوادي(وف إذاعة س-14

نسا، تبث على 3شخصا من بینهم 32، بعمل بها 1996نوفمبر 21أنشئت في 
دقیقة صباحا إلى الثامنة 40و6دقیقة، بدءا من 20ساعة و13على مدى FMموجة 

األولى والدولیة والثقافیة وٕاذاعة : لیال، وتبث على الساتل واألنترنت، تقوم بالربط مع القنوات
.وتستخدم اللغة العربیةالقرآن الكریم 

:إذاعة عنابة-15
امرأة، تبث على 13شخصا من بینهم 35، یعمل بها 1997ینایر 13أنشئت في 

دقیقة صباحا إلى الثامنة 40و6دقیقة، بدءا من 20ساعة و 13على مدى FMموجة 
األولى والدولیة والثقافیة وٕاذاعة القرآن الكریم وتستخدم اللغة : لیال، تقوم بالربط مع القنوات

.العربیة
):طاسیلي(إذاعة إلیزي -16

لى نساء، تبث ع4شخصا من بینهم 29، یعمل بها 1997ینایر 27أنشئت في 
دقیقة صباحا إلى الثامنة 40و6دقیقة، بدءا من 20ساعة و13على مدى FMموجة 

األولى والدولیة والثقافیة وٕاذاعة القرآن الكریم وتستخدم اللغة : لیال، تقوم بالربط مع القنوات
.العربیة والتارقیة

:إذاعة تیارت-17
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نساء، تبث على 3شخصا من بینهم 27، یعمل بها 1998أكتوبر 25أنشئت في 
دقیقة صباحا إلى الثامنة 40و6دقیقة، بدءا من 20ساعة و 13على مدى FMموجة 

.األولى والثقافیة وٕاذاعة القرآن الكریم وتستخدم اللغة العربیة: لیال، تقوم بالربط مع القنوات
:إذاعة تندوف-18

على نساء، تبث3شخصا من بینهم 27، یعمل بها 1999مارس 12أنشئت في 
دقیقة صباحا إلى الثامنة 40و6دقیقة، بدءا من 20ساعة و13، على مدى FMموجة 

األولى والدولیة والثقافیة وٕاذاعة القرآن الكریم وتستخدم اللغة : لیال، تقوم بالربط بالقنوات
.العربیة والحسانیة

:إذاعة بسكرة-19
نساء، تبث على 8شخصا من بینهم 31، یعمل بها 1999یونیو 14أنشئت في 

دقیقة صباحا إلى الثامنة 40و6دقیقة، بدءا من 20ساعة و13على مدى FMموجة 
.األولى والثقافیة وٕاذاعة القرآن الكریم وتستخدم اللغة العربیة: لیال، تقوم بالربط بالقنوات

):میزاب(إذاعة غردایة -20
، تبث على موجة نساء8شخصا من بینهم 35، یعمل بها 2001یونیو 7أنشئت في 

FM دقیقة صباحا إلى الثامنة لیال، تقوم 40و6دقیقة، بدءا من 20ساعة و13على مدى
األولى والثقافیة والقناة الثانیة وٕاذاعة القرآن الكریم وتستخدم اللغة العربیة : بالربط بالقنوات

.والمزابیة
:إذاعة النعامة-21

امرأة، تبث على 11شخصا من بینهم 19، یعمل بها 2002یونیو 19أنشئت في 
دقیقة صباحا إلى الثامنة 40و6دقیقة، بدءا من 20ساعة و13على مدى FMموجة 

األولى والدولیة والثقافیة وٕاذاعة القرآن الكریم وتستخدم اللغة : لیال، تقوم بالربط بالقنوات
.العربیة

):بني شقران(إذاعة معسكر -22
20ساعة و13على مدى FM، تبث على موجة 2003یولیو 27أنشئت في 

األولى والثقافیة : دقیقة صباحا إلى الثامنة لیال، تقوم بالربط بالقنوات40و6دقیقة، بدءا من 
.وٕاذاعة القرآن الكریم وتستخدم اللغة العربیة
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:إذاعة البیض-23
20ساعة و13على مدى FM، تبث على موجة 2003سبتمبر 8أنشئت في 

األولى والدولیة : دقیقة صباحا إلى الثامنة لیال، تقوم بالربط بالقنوات40و6دقیقة، بدءا من 
.والثقافیة وٕاذاعة القرآن الكریم وتستخدم اللغة العربیة

:1)الحضنة(إذاعة المسیلة -24
20ساعة و13على مدى FMتبث على موجة ،2003أكتوبر 7أنشئت في 

األولى والثقافیة : دقیقة صباحا إلى الثامنة لیال، تقوم بالربط بالقنوات40و6دقیقة، بدءا من 
.وٕاذاعة القرآن الكریم وتستخدم اللغة العربیة

:إذاعة سكیكدة-25
ن ساعة، وهي حالیا تبث م18، بحجم ساعي یقدر بـ 2003نوفمبر 15أنشئت في 

، FMوتبث على موجة كیلو واط100الساعة السادسة صباحا إلى منتصف اللیل بطاقة 
.األولى والثقافیة وٕاذاعة القرآن الكریم، وتستخدم اللغة العربیة: وتقوم بالربط مع القنوات

:إذاعة الشلف-26
20ساعة و13على مدى FM، وتبث على موجة 2004ینایر 26أنشئت في 

األولى والثقافیة : دقیقة صباحا إلى الثامنة لیال، تقوم بالربط بالقنوات40و6دقیقة، بدءا من 
.وٕاذاعة القرآن الكریم وتستخدم اللغة العربیة والشنویة

):الظهرة(إذاعة مستغانم -27
20ساعة و13على مدى FM، تبث على موجة 2004فبرایر 10أنشئت في 

األولى والدولیة : دقیقة صباحا إلى الثامنة لیال، تقوم بالربط بالقنوات40و6قة، بدءا من دقی
.والثقافیة وٕاذاعة القرآن الكریم وتستخدم اللغة العربیة

.إذاعة المسیلة میدان الدراسة وسنخصص مبحث خاص بإذاعة المسیلة بالتفصیل في الجانب المیداني-1
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:إذاعة سیدي بلعباس-28
20ساعة و13على مدى FM، تبث على موجة 2004فبرایر 17أنشئت في 

األولى والدولیة : حا إلى الثامنة لیال، تقوم بالربط بالقنواتدقیقة صبا40و6دقیقة، بدءا من 
.والثقافیة وٕاذاعة القرآن الكریم وتستخدم اللغة العربیة

:إذاعة سوق أهراس-29
20ساعة و13على مدى FM، تبث على موجة 2005فبرایر 23أنشئت في 

األولى والثقافیة : ط بالقنواتدقیقة صباحا إلى الثامنة لیال، تقوم بالرب40و6دقیقة، بدءا من 
.وٕاذاعة القرآن الكریم وتستخدم اللغة العربیة

:إذاعة غلیزان-30
20ساعة و13على مدى FM، تبث على موجة 2006یولیو 05أنشئت في 

: دقیقة صباحا إلى الثامنة لیال واالنترنت، تقوم بالربط بالقنوات40و6دقیقة، بدءا من 
.ة القرآن الكریم وتستخدم اللغة العربیةاألولى والثقافیة وٕاذاع

:إذاعة جیجل-31
20ساعة و13على مدى FM، تبث على موجة 2006نوفمبر 01أنشئت في 

دقیقة صباحا إلى الثامنة لیال، وكذلك على الساتل، تقوم بالربط 40و6دقیقة، بدءا من 
.غة العربیةاألولى والثقافیة وٕاذاعة القرآن الكریم وتستخدم الل: بالقنوات

:إذاعة الجلفة-32
20ساعة و13على مدى FM، تبث على موجة 2007سبتمبر 09أنشئت في 

دقیقة صباحا إلى الثامنة لیال، والبث على االنترنت، تقوم بالربط 40و6دقیقة، بدءا من 
.األولى والثقافیة وٕاذاعة القرآن الكریم وتستخدم اللغة العربیة: بالقنوات

:عیدةإذاعة س-33
20ساعة و13على مدى FM، تبث على موجة 2008فبرایر 24أنشئت في 

األولى والثقافیة : دقیقة صباحا إلى الثامنة لیال، تقوم بالربط بالقنوات40و6دقیقة، بدءا من 
.وٕاذاعة القرآن الكریم وتستخدم اللغة العربیة
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:إذاعة أم البواقي-34
20ساعة و13على مدى FM، تبث على موجة 2008آذار /مارس19أنشئت في 

األولى والثقافیة : دقیقة صباحا إلى الثامنة لیال، تقوم بالربط بالقنوات40و6دقیقة، بدءا من 
.وٕاذاعة القرآن الكریم وتستخدم اللغة العربیة والشاویة

:إذاعة عین تموشنت-35
20ساعة و13على مدى FM، تبث على موجة 2008مارس 26أنشئت في 

تقوم وتبث أیضا على االنترنت، دقیقة صباحا إلى الثامنة لیال، 40و6دقیقة، بدءا من 
.األولى والثقافیة وٕاذاعة القرآن الكریم وتستخدم اللغة العربیة: بالربط بالقنوات

:إذاعة تسیمسیلت-36
دقیقة، 20ساعة و13لى مدى عFM، تبث على موجة 2008أبریل 6أنشئت في 

: دقیقة صباحا إلى الثامنة لیال، وكذلك على االنترنت، تقوم بالربط بالقنوات40و6بدءا من 
.األولى والدولیة والثقافیة وٕاذاعة القرآن الكریم وتستخدم اللغة العربیة

:إذاعة برج بوعریریج-37
20ساعة و13على مدى FM، تبث على موجة 2008أفریل 23أنشئت في 

األولى والدولیة : دقیقة صباحا إلى الثامنة لیال، تقوم بالربط بالقنوات40و6دقیقة، بدءا من 
.والثقافیة وٕاذاعة القرآن الكریم وتستخدم اللغتین العربیة واألمازیغیة

:إذاعة عین الدفلى-38
دقیقة، 20ساعة و13على مدى FM، تبث على موجة 2008مایو 5أنشئت في 

: دقیقة صباحا إلى الثامنة لیال، وأیضا على االنترنت، تقوم بالربط بالقنوات40و6ءا من بد
.األولى والثقافیة وٕاذاعة القرآن الكریم وتستخدم اللغة العربیة

:إذاعة خنشلة-39
20ساعة و13على مدى FM، تبث على موجة 2008دیسمبر 25أنشئت في 

إلى الثامنة لیال، وأیضا عبر البث اإللكتروني دقیقة صباحا 40و6دقیقة، بدءا من 
األولى والدولیة والثقافیة وٕاذاعة القرآن الكریم وتستخدم : واألنترنت، تقوم بالربط مع القنوات

.اللغة العربیة والشاویة
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:إذاعة قالمة-40
20ساعة و13على مدى FM، تبث على موجة 2008دیسمبر 27أنشئت في 

األولى والدولیة : دقیقة صباحا إلى الثامنة لیال، تقوم بالربط بالقنوات40و6دقیقة، بدءا من 
.والثقافیة وٕاذاعة القرآن الكریم وتستخدم اللغة العربیة

:إذاعة البویرة-41
4صحفیین و5موظفا من بینهم 28، یعمل بها 2008دیسمبر 29أنشئت في 

دقیقة، 20ساعة و13على مدى FMتقنیین، تبث على موجة 4منشطین و4مخرجین و
األولى والدولیة : دقیقة صباحا إلى الثامنة لیال، تقوم بالربط مع القنوات40و6بدءا من 

.والثقافیة وٕاذاعة القرآن الكریم وتستخدم اللغة العربیة والقبائلیة
:إذاعة میلة-42

20ساعة و13على مدى FMى موجة ، تبث عل2009مارس 29أنشئت في 

األولى : دقیقة صباحا إلى الثامنة لیال، تقوم بالربط مع القنوات40و6دقیقة، بدءا من 
.والدولیة والثقافیة وٕاذاعة القرآن الكریم وتستخدم اللغة العربیة

:إذاعة تیبازة-43
ن دقیقة، بدءا م20ساعات و7على مدى FM، تبث على موجة 2010أنشئت في 

األولى والثقافیة وٕاذاعة القرآن : دقیقة صباحا إلى الثانیة زواال، تقوم بالربط بالقنوات40و6
.الكریم وتستخدم اللغة العربیة والشاویة

:إذاعة المدیة-44
.صباحا إلى الثامنة لیال7، من الساعة FM، تبث على موجة 2010أنشئت في 

:إذاعة البلیدة-45
.صباحا إلى الثامنة لیال7، من الساعة FMلى موجة ، تبث ع2011أنشئت في 

:إذاعة تیزي وزو-46
.صباحا إلى الثامنة لیال7، من الساعة FM، تبث على موجة 2011أنشئت في 

:إذاعة الطارف-47
.صباحا إلى الثامنة لیال7، من الساعة FM، تبث على موجة 2011أنشئت في 
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:إذاعة بومرداس-48
.صباحا إلى الثامنة لیال7، من الساعة FM، تبث على موجة 2012أنشئت في 

والیة، ولوحظ 48إذاعة محلیة في 48تم إنشاء ) 2012-1991(سنة 21وخالل 
المدیة، : ، وهي خمس إذاعات2012أن هناك تأخرا في استكمال بقیة اإلذاعات خالل عام 

.البلیدة، بومرداس، تیزي وزو، والطارف
والتبریرات المقدمة حول تأخر إنشاء إذاعات في هذه الوالیات الخمس هي أن بعضها 

.له مشاكل مع السلطة والبعض اآلخر مع اإلرهاب، والبقیة بسبب قلة اإلمكانیات
، وانخفض إلى ثالث 1991وبدأت عملیة إنشاء اإلذاعات المحلیة بأربع إذاعات عام 

، بسبب موجة العنف التي اجتاحت 1993، وتوقف المشروع عام1992إذاعات عام 
.الجزائر

، تحرك 1995وبمجرد ما تم انتخاب أول رئیس بعد توقیف المسار االنتخابي عام 
، حیث ارتفع 2008مشروع اإلذاعات المحلیة، لكنه كان بمعدل إذاعتین في العام إلى غایة 

48، 2012عام إذاعات، على أن تم استكمال الخارطة اإلذاعیة لتصبح9العدد إلى 

.إذاعة
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یبین سنوات النشأة)1(رقم جدول
النسبةالعددالسنة
199148.33%
199236.25%
199412.08%
199548.33%
199624.16%
199724.16%
199812.08%
199924.16%
200112.08%
200212.08%
2003510.41%
200436.25%
200512.08%
200624.16%
200712.08%
2008918.75%
201024.16%
201136.25%
201212.08%
%4899.99المجموع

والیة والهدف 48وحققت اإلذاعات المحلیة بوجودها في الوالیات الجزائریة تغطیة لـ 
المنشود منها هو إنشاء فضاء لالتصال الحواري یمكن السلطات المحلیة من إطالع 
المواطنین على المشاریع والقوانین، وتمكین المواطنین من نقل انشغاالته إلى هذه السلطات 
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موظفا، نصفهم إداریون والنصف الثاني 1290اإلذاعات المحلیة المحلیة، وتستخدم هذه 
.صحفیون وتقنیون

لكن ما ینقص هو الخبرة، فاألغلبیة غیر مؤهلة لألداء اإلذاعي، وال توجد دورات 
تدریبیة لهؤالء الصحفیین، وعلى مستوى البناءات فإنه ال یوجد ما یوحدها سوى الشعار، وأن 

.ات وبناء استدیوهات واستیراد التقنیة المطلوبةهناك محاوالت لتجدید المقر 
، بحیث صارت اإلذاعات المحلیة تبث من السابعة 2011وتوحد البحث بدءا من عام 

إذاعة محلیة تبث باللغتین العربیة 22صباحا إلى الثامنة لیال، إلى جانب أن هناك 
).اللهجات المحلیة(واألمازیغیة المستخدمة في والیتها، أو ما یسمى 

FMوكل إذاعة تستخدم نوع البث المتوفر في الوالیة، فهناك من تبث على موجة 

بثا عبر مواقعها على شبكة FM، وهناك من تضیف إلى %30.33فقط وهي تمثل 
، وتنخفض نسبة مستخدمي الساتل إلى جانب موجتي %39.53االنترنت وتمثل األغلبیة بـ 

FM-AM ليكما یوضحه الجدول الموا% 4.65إلى:
:یبین نوع البث)2(رقم جدول

النسبةالتكرارنوع البث
FM1330.23%

FM +1739.53بث حي%
FM +613.95ساتل%

FM +511.62ساتل+بث حي%
FM-AM+24.62ساتل%

%4399.98المجموع
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VII- في الجزائرمحلیةالاإلذاعاتالمشاكل والعوائق التي تواجھ:
وتحد من دورها في أدائهافي الجزائر عّدة مشاكل تعیق المحلیةاإلذاعاتتواجه 

هذه المشاكل فیما أهمالمجتمع وهي متعلقة بالجوانب التنظیمیة والبشریة والمادیة ،نجمل 
:یلي

ربوع كل طلیست في المستوى المطلوب وال تغاإلذاعاتالمحلیةالبث في أجهزة
كل ربوع الوالیة والمواطنین یشتكون من ذلك طالتغ-وهران-الباهیةإذاعةفمثال (الوالیة

.)الدول المجاورة یصلهاإذاعاتبث  أنخاصة 
 الوالیات المتجاورة فیما بینها إذاعاتعدم التنظیم في موجات البث وتداخل

.لمرات متكررةانقطاع البث وأحیانا
 تحتلاألوروبیةالقنوات في المدن الساحلیة مما یجعل القنوات إشارةضعف

مكانها خاصة القنوات االیطالیة واالسبانیة وبدرجة اقل الفرنسیة مایخلق انزعاجا لدى 
.المستمعین
 لج القضایا التي االتعأيبعض القنوات الجواریة التقدم ما یخدم مستمعیها

.1جدوىإلىعالجتها التؤدي إذابال المواطنین،ولتشغ
قانوني یسمح إلىإطار تفتقد حیث :طیر القانوني و الفنيأمشاكل من ناحیة الت

انتظاروهذا في ، المركزیةاإلذاعةلها باتخاذ القرارات بنفسها،كون القرارات تتخذ من طرف 
.الجدید الذي سوف یضع حد لهذه التبعیةاإلعالمصدور قانون 
اإلذاعيطیر القانوني لعالقتها مع المؤسسة العمومیة للبث أغیاب الت

الوحیدة قانونا عن لةؤو المسوالتلفزي هي اإلذاعيلعمومیة للبث المؤسسة اإنحیث :والتلفزي
اإلذاعيو االهتمام بتنظیم شبكات الخدمة العمومیة للبثمحلیةالاإلذاعاتبث ونقل برامج 

المخصصة للبث األمواجالمخطط التقني لتوزیع الترددات في وٕاعدادواستغاللها وصیانتها 
تعمل كل محلیةالواإلذاعاتوالتلفزي اإلذاعيومیة للبث م، كل من المؤسسة العاإلذاعي

وضعف العالقة التي تربط بینهما،رغم انه فیه برامج للتبادل األخرىواحدة منها بمعزل عن 

"  القنوات اإلذاعیة في الجزائر واقع حسن وأمل في مستقبل أحسن"-ارشیف قنوات المغرب العربي- منتدیات ستار تایمز
.startimes.com/f.aspxwww§1.م2010_10_29
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أوالدینیة باألعیادلكن تظل برامج مناسباتیةخاصة فقط محلیةالاإلذاعاتبین مختلف 
الجهویة یصعب علیها لإلذاعاتطنیة الو إضافةإلىأنالتنسقیة.المناسبات الوطنیة

.یومیامحلیةوأربعین إذاعةثمانیةتنظیموتسییروالتنسیق بین
 أنهیئات متخصصة تقوم بقیاس نسبة االستماع،حیثأوعدم وجود معاهد

.م2010الفرنسي سنة "أمار"الدراسة الوحیدة ،قام  بانجازهامعهد
 للطاقات البشریة أهیلوالتنقص الخبرات والكفاءات،ونقص برامج التكوین

خارج أوسواء تكوینات داخل أیضاناقصلصحفیین اتكوین اإلذاعة،وحتىالعاملة في 
.الوطن

وسیلة تشهیر ببرامج أصبحتفي الجزائر لمحلیةااإلذاعات
وجه للمساهمة مإذاعات،فهي لیست )الواليوباسمالمتحدث الرسمي باسم الحكومة (الحكومة

إلىوهذا یعود .و یظهر هذا جلیا في عدم قدرتها على تقدیم تغطیة غیر متحیزةالتنمیةفي 
.التنمويأواإلعالمالجواریةاإلعالمیةغیاب التقالید الصحفیة سواء في الخدمة 

 د من هو العنصر البشري لذلك البّ أیةإذاعةالعنصر الجوهري في أنبما
موجود في الجزائر ما یمنح الفرصة توفر معاییر موضوعیة محددة للتوظیف وهذا هو الغیر

.1لتوظیف وفق معاییر المحسوبیة والرشوةو المساومةل
 غیاب إجراءات الحمایة االجتماعیة،وتدني الظروف المعیشیة لبعض

الصحفیین ما یؤدي بهم إلى استغالل وضیفتهم للحصول على منافع شخصیة ومحاولة 
لبا على مهنة الصحافة هذا ما عبر عدد اّلتخلص من الظروف المعیشیة السیئة ما یؤثر س

اإلعالم الجواري و دوره في "من الصحفیین الذین شاركوا في الملتقى الوطني األول حول 
.2"میلة"، والذي تم عقده في مدینة "التنمیة المحلیة
 سنة  فإلى حد 24رغم إن التعددیة اإلعالمیة في الجزائر مر علیها أزید من

التحرشات ضد و ضییق على الحریات ال نمتك منظومة إعالمیة منظمة، حیث مازال التّ اآلن

2491ص، 2010،الورسم:الجزائر.اإلعالم و المجتمع،زهیر احدادن

: نقال عن"سا،15:56، 2010_3_27،"فیینالبحث عن مصادر الخبر أكبر عقبة تواجه الصح"،مناد جمال2
tp://www.djazairess.comht
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وفي انتظار مراجعة قانون اإلعالم خاصة بعد دعوة .الصحفیین ما یؤثر سلبا على أدائهم
.1م2011افریل 15في " عبد العزیز بوتفلیقة"رئیس الجمهوریة 

لقانونیة و التنظیمیة، وخاصة مراجعة عجیل بإجراء التعدیالت اكما أمر الحكومة بالتّ 
طیر قانوني یتماشى أالقانون العضوي المتضمن قانون اإلعالم والمبادرة بالقوانین التي تؤمن ت

.2مع المرحلة الراهنة
وجهها الرئیس في الیوم العالمي لحریة الصحافة للصحفیین التيوفي الرسالة 

إلى تكوین الصحفیین وتحسین مستواهم في الجزائریین أكد على انطالق عملیة واسعة تهدف 
.3ممارسة المهنة مع إشراك الخبرات الوطنیة واألجنبیة

،6342عدد،)وطنیةجزائریةیومیة(الخبرالیومي،،"وأناال...احبك"بین السلطة والصحافة مقولة"،ح سلیمان ـ 1
41: ص،م02/05/2011

، )وطنیةجزائربةیومیة(الیومي،الشروق،"قطاع االتصالإصالحاتالحكومة بتعجیل یأمربوتفلیقة "،لخضر رزاوي-2
،3283العدد
.24: ص،04/05/2011

جزائریة یومیة (الخبر الیومي،،"بوتفلیقة یوجه رسالة للصحفیین الجزائریین في یومهم العالمي"، محمد شراق-3
.6-3:ص،04/05/2011، 6344)وطنیة
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:خالصة
حاول الباحث من خالل هذا الفصل ابراز كل مل یتعلق باالذاعة في صورة بانورامیة، مع 

كما حاول الباحث االشارة الى االستطراد في بعض العناصر وهذا ألهمیتها في البحث، 
التطرق الى االذاعة الجزائریة قبل وبعد االستقالل وما یتعلق من سیاسات ونصوص، إلبراز 
هدف الدولة من انشاءاالذاعة حتى تتمكن من اظهار الجهود التي بذلتها في مجاالت التنمیة 
المجتمعیة، وكذا ضمان وحدة الفكر بین الجماهیر، وتحقیق تفاعل فعال بین القاعدة

والقمة،والمساهمة في الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري ، ومحاربة كل االفات 
الخ وبالتالي یمكن ان تكون ...االجتماعیة واالنحرافات من اجل منظومة قیمیة موحدة 

. االذاعات احدى مؤسسات التنشئة الفاعلة في المجتمع 
هدف المنشود منها هو فضاء والیة، وال48وفعال حققت االذاعات المحلیة وجودها في 

لالتصال الجواري یمكن السلطات المحلیة من إطالع المواطنین على المشاریع والقوانین، 
وتمكین المواطن من نقل انشغاالته الى هذه السلطات المحلیة،
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:تمهید 
كغیره من المجتمعات سلسلة من التحوالت مست جمیع یشهد المجتمع الجزائري

فت على سلوك اإلنسان یمكونات بنائه االجتماعي و السلوكي و األخالقي ،و بالتالي أض
تكن موجودة من قبل في سیاق النسیج االجتماعي جملة من التصرفات و األدوار التي لم

لكونها ال تتماشى مع القیم العام، و الذي ترتبت علیه سلوكیات جلبت انتباه الباحثین
السائدة في المجتمع أو كما یعتبرها البعض بالسلوكیات الدخیلة و بالتالي تهدد المنجزات 

قرار المجتمعي ان صح القول، واألسوأ التي حققها اإلنسان خالل السنوات الماضیة أي االست
من ذلك كله عندما یتعدى ویمتد هذا العنف إلى الفئات الضعیفة في المجتمع منها العنف 

.والمسنینضّد النساء و األطفال
األسرة بوجه عام هي ذلك اإلنتاج االجتماعي الذي یعكس صورة المجتمع الذي توجد 

طبوعة بطابع التحوالت المجتمعیة السریعة التي حدثت واألسرة الجزائریة  كذلك مفیهوتتطور 
في الهیاكل السیاسیة واالقتصادیة وخاصة التصنیع السریع، بل أن تطور األسرة الجزائریة 
یسیر سیرا سریعا جدا نحو تالشي البنیة التقلیدیة وبروز مالمح البنیة العصریة المعولمة التي 

معیة العربیة األصیلة ، فنسجل نسب مرتفعة من لم تعد ترجع إلى القیم والمعاییر المجت
ومنه سیحاول الباحث في .في اشكال متعددة ضد المرأة ،والطفل، والمسن األسري العنف

منطلقات ومفاهیم ، خصائص وانواع (هذا الفصل التطرق الى ماهیة العنف بصفة عامة 
عتبار اف الحضري بضافة الى االتجاهات النظریة لمعنى العنباإل،...)واشكال العنف 

.الدراسة خاصة بمجتمع المدینة
كما ثم ادراج عنصر االسرة من حیث المفهوم ،التصنیف والوظائف وصوال للعنف 
االسري من خالل الوقوف على مفهومه ، وطبیعته والنظریات المفسرة للعنف مع ابراز 

.موقف االسالم من العنف 
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.ماهیة العنف: أوال
I- ومعاني العنفمنطلقات:

ألنه ظاهرة مركبة لها جوانب سیاسیة واقتصادیة "تتعدد المنطلقات لتناول العنف 
، كما أنه 1"واجتماعیة ونفسیة وهو ظاهرة عامة ترفها كل المجتمعات البشریة بدرجةمتفاوتة

استخدام الضغط أو القوة استخداما غیر مشروع أو غیر مطابق للقانون "یأخذ معنى آخر هو 
، وهو أیضا ممارسة القوة البدنیةإلنزال األذى باألشخاص 2"أنه التأثیر على إرادة فرد مامن ش

والممتلكات كما أنه الفعل أو المعاملة التي تحدث ضررا جسمانیا أو التدخل في الحریة 
.الشخصیة

أما من حیث مدلوالته فهو اإلیذاء باللسان والید أو بالكلمة والفعل في الحقل 
.اآلخر وهو أیضا فعل إرادة تستقوي بها الذات لقهر اآلخرالتصادمي مع

II -المفهوم السوسیوبسیكولوجي للعنف:
:المفهوم السوسیولوجي-1

جتماعیة تاریخیة ینتجها اإن العنف من الناحیة السوسیولوجیة هو عبارة عن واقعة 
یحدث " أنهالفاعل الفردي والجماعي، ویعرف العنف في المعجم العلمي لعلم االجتماع

استخدام الضغط إلرغام اآلخرین مادیا على اتخاذ إلىكلمالجأ شخص أو جماعة لهم قوتهم 
.3"مواقف ال یردونها أو سلب حقهم في الحیاة وممارسة حریتهم

:يالمفهوم البسیكولوج-2
یعرف العنف في الدراسات النفسیة أنه استجابة سلوكیة تتمیز بصیغة انفعالیة شدیدة، 

والتفكیر كما یحدث العنف كرد فعل أو ةتنطوي على انخفاض مستوى البصیر فد 
لمثیر ةأنه استجاب: "Strauss-استجابةلعنف قائم وهو العنف المضاد، وكما عرفه ستراوس

إلحاق األذى بشخص آخر وهو استجابة تبحث عن عملیة إعاقة أو حالة ىخارجي یؤدي إل
.4إحباط

.31، 30، ص 1997، سنه 1الدار العربیة للعلوم، ط: العنف والجریمة، بیروت: ودیع شكور-1
.44: ، ص1986مكتبة لبنان، : معجم المصطلحات االجتماعیة، لبنان: أحمد زكي بدوي-2
.44: مطبعة االنتصار، دت، ص: أنتربولوجیا األسرة والقرابة، بیروت: محمد شریف فاتن-3
.32: المرجع السابق، ص: أحمد زكي بدوي-4
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III - يي السوسیولوجاإلطار النظر العنف في:
لقد تعددت المراحل االجتماعیة في دراستها لسلوك العنف مرتكزة على العوامل 
االجتماعیة التي تكمل بعضها البعض محاولة في كل ذلك إلقاء الضوء على الجوانب 

:التالیة
.أسباب ظهور سلوك العنف داخل المجتمع ومظاهره-
انحراف األشخاص بحیث یتصرفون بعنف في المواقف إلىالعملیات التي تؤدي -

.االجتماعیة ونسق القیم الذي یحكمهم
وسائل الضبط االجتماعي المستخدمة الحتواء أو عقاب من یخرج عن القواعد -

والمعاییر التي اتفق علیها المجتمع لتصل تلك المداخل االجتماعیة بعد ذلك إلى نوعان من 
:لعنف وهيالتفسیرات السوسیولوجیة ل

تحلیل ظروف المجتمع ىیتم ذلك في ضوء النظریة كبیرة المدى والتي تتجه إل: أولها
وترى أن العنف هو استجابة غیر مباشرة للبناء االجتماعي بسبب اإلحباط الناتج عنالضغوط 

.االجتماعیة الشدیدة أو الفوضى وعدم النظام أو خلل في أسالیب الضغط االجتماعي
والجماعات الصغیرة وٕاطار "تتعامل مع األفراد يصغیرة المدى التنظریة : ثانیا

التفاعل االجتماعي المتعلق بالفرد الممارس للعنف نفسه مركزة على األسالیب التي یتم 
.1خاللها تعلمالعنف من اآلخرین

IV-یمكن حصر نمطین من العنف هما:أنماط العنف:
:الجماعيویتشكل من العنف الفردي و :من حیث الشكل-1
وهنا یكون العنف منتوج فردي نتیجة الفاعل المتسلط ومرتكب :العنف الفردي-أ

العنف الفردي یتمیز بصفات معینة تجعله یمیل كثیرا إلى السلوك العنیف واألشخاص الذین 
:ثالث فئات وهمىهذا السلوك ینقسمون إللىیمیلونإ

وهم الذین یصبح العنف جزءا أساسیا من سلوكهم لتحقیق :فئة المتطرفین-1-أ
.أهدافهم في هذه الحیاة

.22: المرجع السابق، ص: محمد شریف فاتن-1
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وهم المعجبون بالسلطة ونجد من ضمن هذه الفئة :الخلق المتسلطفئة-2-أ
االنتحاریون الذین یقدمون على عملیات انتحاریة، وهم في حالة من النشوة واالنجذاب 

:ئة یتمیز بشیئین همانحوالموت دون تفكیر والعنف عند هذه الف
.الحفاظ على الدور الذي حدده المجتمع-
.الدفاع عن صور الذات-
وهم األشخاص الذین یدركون أنفسهم وحاجاتهم ومطالبهم باعتبارها :الفئة الثالثة-

الحقیقة الوحیدة في هذا الموجود، دون أي اعتبار لمطالب واحتیاجات اآلخرین فهمیحصلون 
.رسة العنف وٕاثارة الفزع لدى اآلخرینعلى اللذة في مما

إن الشخصیة المشتركة في العنف الجماعي یمكن أن تجد ":العنف الجماعي-
ممارستها العنف الفردي وقد يتعبیرا عنها من خالل العنف شأنها شأن الشخصیة العنیفة ف

إلى ةرد بالنسبا وشكال من أشكال التمیصبح العنفوسیلة للثأر بالنسبة للبعض وتفریغا انفعالی
.1"البعض اآلخر

لكن على خالف العنف الفردي فإن العنف الجماعي تنمو لدیه الدافعیة من خالل 
وعادة ما . الخ... تفاعل العدید من العوامل االجتماعیة والنفسیة واالقتصادیة والعقائدیة

ر عنها، تكونهذه العوامل بارزة في أذهان المشتركین في العنف الجماعي ویسعون للتعبی
.ویمكن القول أن العنف الجماعي یعتبر كرد فعل لطموحات ومطالب لم یتم إشباعها

:ویتشكل من ثالث أنواع:من حیث الطبیعة-2
تقوم به أجهزة الضبط االجتماعي لكنه ال تتعدى الحزم المطلوب :يالعنف النظام-

مات الحیاة في الستقرار المجتمع وأمن األشخاص والممتلكات والمحافظة على مقو 
.مجتمعمتغیر

وهو الذي یعتق الوظائف االجتماعیة الطبیعیة ویشوه العالقات :العنف اإلجرامي-
.ویصیب الحیاة االجتماعیة بالنشوة

.وهو عنف نادر الحدوث، ویحدث إال في لحظات تاریخیة نادرة:العنف الثوري-

.65: ، ص1991، 1علم االجتماع المعرفة واالیدولوجیا، اإلسكندریة، ط: نبیل رمزي-1
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V-أنواع العنف:
:تقسیمات ألنواع العنف نذكر منهاهناك عدة

:التقسیم األول-
في عملیة االحتقار أو هو أخطر أنواع العنف والذي یتمثل، :العنف الرمزي. 1

.حد العزل الذي یمارسه المراهق العنیف ضد ضحایاهىالتجاهل إل
یمكن أن نجده في أي Violence institutionnelles:العنف المؤسساتي. 2

المؤسسات المعنیة بالكفالة إلى المؤسسات المعنیة بالحمایة من مؤسسات مكان بدءا ب
.السلكالطبي، مؤسسات إعادة التربیة. الشرطة والقضاء

وبدرجة أكبر یمكن أن نسجل بعض أنواع القمع المعترف بها عموما في بعض 
ق تماما البلدان والتي الزالتتمارس في بعض المؤسسات ذات األنظمة القمعیة مثل شعر محلو 

ثیاب بالیة، حرمان مناألكل، تهاون، نقص العنایة والتربیة داخل المؤسسة حرمان عاطفي 
، یحتفظ باسم عنف زائد S.tomkienفي مأوى یزعم على أنها عائلةغیر أن 

Surviolence1، على التعدیات المحرمة من طرفالمؤسسات المتسببة فیها.
:التقسیم الثاني-
وهو ذاتي مثل تعاطي المخدرات، الجرح العمدي للجسم محاوالت :العنف الداخلي. 1

.2االنتحار،إذ یمثل قمة االعتداء على الذات
وهو یكون نحو الغیر سواء بالصراخ أو بالصیاح في وجه من :العنف الخارجي. 2

.3عتداء بالضربیضایقه وحتى اال
:التقسیم الثالث-
هو صورة خاصة من صور القوة التي العنف الجمعي أو الشعب:العنف الجمعي. 1

اء موضوع یتم إدراكه كمصدر فعلي من مصادر اإلحباط دتتضمنجهودا تستهدف تعمیرا أو إی
.والخطر،كرمز لها

1 -RYMAND mamdnathali mass, michelmanicauxMPidiatrie social n°1 Filamation, paris,
1972, p 387.

.موقع المجتمع من ظاهرة العنف ضد األطفال، الجمعیة الوطنیة للدفاع على حقوق الطفل: عدنان بوش-2
.المرجع نفسه: عدنان بوش-3
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العنف كظاهرة تمیز السلوك اإلنساني فهي تمس قبل كل شيء :العنف الفردي. 2
والفرد المهدد جسدیا، فالنفس الفرد والفرد المهدد فیمارس تأثیرهالجسدي والنفسي علما الفرد 

البشریة تحمل في ثنایاها أشكاال للعنفذات تجانس خفي، فالشغف بالقوة والمخاطرة وهذه 
الرغبة في االنتصار والسیطرة وهذا التعشقللزعیم صورة للبطل التي تشتبه بأن منطلق العنف 

.1سریع االندالع
VI-أشكال العنف:

:فیما یليأشكال للعنف ندرجها 4یوجد هناك 
:العنف الشفوي.أ

هو الذي یكون بالتهدید باستخدام القوة دون استخدام العنف فعلیا، وغالبا ما یسبق 
.العنفالبدني الحقیقي هذا التهدید ولكن ال یشترط تالزما في كل األحوال

:العنف البدني. ب
اآلخرین هو الذي یتم بالسلوك البدني الضار كالضرب والقتل واإلیذاء والتسلط على 

إلحداثنتائج اقتصادیة ونفسیة وعقلیة واجتماعیة ویشترط لتوافر هذا النوع من العنف وجود 
.2النیةإلحداث الضرر

:العنف المشروع. ج
هو كل نوع من أنواع استخدام القوة لتنازع الحقوق، القرارات على النحو الذي یرفع 

جتماعي، والدفاع المشروع عن الظلمكطرد االحتالل أو استعادة األرض، وكف الظلم اال
.النفس، وهذااألسلوب ال مناص منه إذ یعد تحصیل الحقوق بشكل كبیر سلمي

:العنف غیر المشروع. د
هو كل استعمال للقوة لالحتفاظ بحق مزعوم أو حق غیر مشروع كما أنه یعتبر 

.3الذي یخالف المعاییر االجتماعیة والقانونیة على اختالف أسالیبهارالعنص

: ، ص1988، الكویت، 1ذا سالسل، طسیكولوحیا اإلرهاب وجرائم العنف،: فؤادزكریاء.عزب سید اسماعیل، تقدیم د. د-1
118.

.156:االغتراب والتطرف نحو العنف، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، ص: محمد خضر عبد المختار-2
.16: ، ص1993العام، القاهرة، مصر، يمدخل االتصال والرأ: عاطف عدلي العبد العبید-3
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VII-إن العنف یمثل ظاهرة لم یسبق لها مثیل، فهو یمثل أكثر :خصائص العنف
: 1المشاكلخطورة كما أنه استجابة لعقاب العدالة، وبالتالي للعنف ثالث خصائص وهي

تتمثل في أنه یعالج قضیة حریة اإلنسان في مواجهته :الخاصیة السیاسیة. أ
.المصیرعلى استمرار التـبعیة والعبودیة

وهو یعالج القضایا التي تترتب عنها الطبقیة :الخاصیة االجتماعیة.ب
والممارساتالمتمیزة بالعالقات الظالمة، فالعنف االجتماعي منتشر في جمیع األوساط 
االجتماعیة أي أنهیكون عنصرا اجتماعیا ویعبر عن حاجة اجتماعیة في نفس الوقت، 

الیومیة فهو یمثل عنصرا من عناصرنا فالعنف منتشرا بل ذائبفي حیاتنا االجتماعیة 
االجتماعیة إننا نعیش في جواجتماعي ملغم بالعنف حیث نعمل ونتعامل بواسطة العنف 

.2كأننا في حاجة إلیه
وتتمثل في معالجته لقضیة تحریر حاجات اإلنسان :ادیةتصقالخاصیة اال. ج

.لجمیع أشكال الحریةتحریراكامال وذلك باستخدامه سالحا في مواجهة القوى الرافضة 
VIII-االتجاهات النظریة لمعنى العنف الحضري:

یتضح من تعلیقات الباحثین حول مفهوم العنف أن هناك غموضا وعدم وضوح 
الرؤیةبالنسبة لهذا المفهوم بین المتخصصین وذلك نظرا التسام ظاهرة العنف بالتعقید 

.بابه وتعدد مستویات ممارستهوالتداخل وتعددصور العنف وأشكاله وتنوع دوافعه وأس
:هناك عدة اتجاهات رئیسیة في تعریف العنف وتحدید مفهومه

یؤكد على أن مفهوم العنف یشمل كل سلوك یتضمنه معنى :االتجاه األول-
االستخراجالفعلي للقوة المادیة إللحاق األذى والضرر بالذات وباألشخاص اآلخرین، وتخریب 

.ة المستهدفالممتلكاتللتأثیر على إراد
یعد تصویرا وتوسیعا لالتجاه األول وهناك تشابها كبیرا بینه :االتجاه الثاني-

وبیناالتجاه السابق والجدید في االتجاه الثاني أنه یوسع نوعا ما مفهوم العنف لیشمل استعمال 
.القوة إلىجانب االستخدام الفعلي لها

.88: ، ص1998ایا المجتمع الحدیث، الجزائر، منشورات جامعة الجزائر علم النفس وقض: مجموعة من األساتذة-1
.14:، ص1999مظاهر التسلط الثقافة العربیة المعاصرة، الجزائر، منشورات جامعة قسنطینة : مجموعة من األساتذة-2
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وعة من االختالالت والتناقضات ینظر إلى العنف باعتباره مجم:االتجاه الثالث-
الكامنةفي الهیاكل االجتماعیة، واالقتصادیة والسیاسیة للمجتمع، وهذا ما جعل الكثیر من 

سعي بعض الجماعات : عدة أشكال منهابالعنف الكلي أو البنائي ویتخذالباحثین یسمونه
.لالنفصال عن الدولة،غیاب التكامل الوطني داخل المجتمع

ه الرؤیة النظریة والتوجهات المختلفة في تعریف مفهوم العنف یمكن انطالقا من هذ
:القول أن
یشیر إلى تلك العملیات التي تقوم بها جماعة أو جماعات :العنف الحضري-

بإحداث تغییرفي األوضاع االجتماعیة أو االقتصادیة أو حتى السیاسیة القائمة على طریق 
سیاسیة أو كل ذللك مجتمعا، وذلك باستخدام أسالیب المطالبة بحقوق اجتماعیةاقتصادیة أو 

هادئة أو عنیفة داخل المحیطالحضري، ومن الطبیعي أن المدینة هي العامل المساعد لمد 
.1بذور التغییر بكافة أشكاله العنیفةوالهادئة على حد السواء

معینة داخل المجتمع من بعض الحقوق ومعاناتها من ىكما یلعب حرمان قو 
.الالتوازن المتعلق بظاهرة التدرج دورا كبیرا في إذكاء العنف وتنشیطه

:یمكن تصنیف السلوك العنیف في ضوء عدة معاییر:أنواع السلوك العنیف-
معیار شكل السلوك العنیف وطبیعته، ویمكن تصنیف الممارسات العنیفة من :أوال

.حیثالشكل إلى اضطرابات، تظاهرات، وأحداث شغب
معیار الفعل العنیف ودوافعه، إذ یمكن أن یكون للعنف هدف سیاسي أو :ثانیا

.اقتصادي أواجتماعي أو دیني
معیار طبیعة القوى التي تمارس العنف وفي هذا اإلطار یمكن الحدیث عن :ثالثا

.العنفالطالبي، العنف العمالي، العنف المؤسسي
اإلطار یمكن التمییز معیار حجم المشاركین في أعمال العنف وفي هذا:رابعا

.2مابینالعنف الجماعي والعنف الفردي

التهمیش والعنف الحضري مخبر اإلنسان والمدینة، : عبـد الحمید دلیمي. ، داسماعیل قیرة. د. إبراهیم توهامي، أ. د-1
.42-41: ، ص ص2004جامعة منتوري،قسنطینة، الجزائر، 

.44-43: عبد الحمید دلیمي، مرجع سابق، ص ص. اسماعیل قیرة، د. د. إبراهیم توهامي، أ. د-2
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ویرجع كل من صالي و برونو عوامل السلوك العنیف لسوء تكوین الذات العلیا 
عندهم فلمتكن هناك صالت عاطفیة قویة تربطهم بشخص یتصرفون بالسلوك االجتماعي 

عجابهم بأسرهم أو النعدام السلیم، ولم یتقمصواشخصیة أحد الوالدین الصالحین وذلك لعدم إ
.1صالتهم العاطفیة بهم

IX -لمدینة والعنف الحضريا:
كان الدارسون لقضایا التنمیة في الدول النامیة والذین انصب اهتمامهم على دراسة 
ظاهرةالتحضر في مدنها بعد الحرب العالمیة الثانیة، یعتبرون التحضر أمرا إیجابیا ولقد 

ارتفاع مستوى المعیشة كان مرتبطا بنمو المدن في البلدان الغربیة استمدوا فكرتهم هذهمن أن 
والوالیات المتحدة،وبالتالي تساءلوا عن دواعي القلق إذا ما تكررت نفس األنماط الحضریة 

.في البلدان النامیة
أما رواد مدرسة شیكاغو فقد ربطوا ما بین المدینة واآلثار السلبیة بها، فاهتمت 

منصبا أساسا على ظاهرة االهتمامالمرتبطة بحیاة المدینة وكان هذا المدرسةبالتكالیف
.التفكك، غیاب الحسالجماعي، الهامشیة، االنحراف والشرود في المدن سریعة النمو

ورغم أن هذه المدرسة أولت أهمیة كبرى لآلثار السلبیة للنمو السریع إال أنها أكدت 
.2بصورةخاصة على الجوانب التحرریة للمدینة

:العنف الحضري في مدن الدول النامیة
تتعاظم الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى دراسة الفئات الهامشیة التي هي نتاج 
تمفصالقتصادیات ومجتمعات البلدان النامیة مع العالم الرأسمالي المتقدم دون أن تغفل 

أو الجماعة لهذا ال مسألة هامة وهي الحالةالتهمیش أعماق وجذور تمتد إلى فترة تكوین الفرد 
ینبغي فصل هذا التصور عنالتحلیالت الواردة المتمحورة حول التحضر، الفقر العنف ودور 

.ة في األحداث األخیرة التي شهدتها الجزائریبالهامشالفئات المدنیة الدنیا المسماة
وعلى الرغم من أن االهتمام العلمي بدراسة المدینة قدیم نسبیا إال أن تحلیل ظاهرة 
التحضروالعنف الحضري في مدن البلدان النامیة لم یتبلور بشكل ملموس إال خالل العقدین 

جنوح األحداث في التشریع الجزائري، المؤسسة الوطنیة : ذكر من طرف محمد عبد القادر قواسمیة: میلى وبرونو-1
.83:، ص1992للكتاب، الجزائر، 

.47: عبد الحمید دلیمي، مرجع سابق، ص. اسماعیل قیرة، د. د. إبراهیم توهامي، أ. د-2
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األخیرین وخاصةفي كتابات مفكري الغرب، حیث أبدى كثیر المنظرین االجتماعین 
ةبفكرة تحلیل ظاهرة التحضر وعالقتها بالعنف الحضري في ظوالسیاسیین اهتمامات ملحو 

.1مدن الدول النامیة
:ر الحضاریة والعنف الحضريالجماهی
من المفكرین نظروا إلى مسألة التحضر كمظهر هام من مظاهر التحدیث، اإن كثیر 

فسكانالحضر غالبا ما یحافظوا على روابط متینة مع مواطنیهم الریفیة، و بالتالي یشكلون 
جد وساطة شدیدةاألهمیة ینتقل من خاللها التحدیث إلى مناطق الریفیة وفي نفس الوقت ن

كثیرا من المالحظینحذروا من استمرار الروابط العرقیة في المناطق الحضریة للبلدان النامیة، 
والتفاقم المتكررللتوترات العرقیة داخلها السیما في بعض البلدان التي تتمیز بالتباین عرقي 

تشهد حیث تلعبالجماعات العرقیة المختلفة أدوارا سیاسیة متباینة داخل المدینة خاصة التي 
.تحضرا سریعا دونمصاحبة ذلك بوتائر نمو مماثل في میدان التشغیل

إن ظاهرة التحضر في العالم الثالث تحمل بین طیاتها موضوعات على جانب كبیر 
من األهمیةوهي البطالة، عدم االستقرار، العنف، سیطرة القطاع الغیر رسمي، وتزاید سكان 

المهن الطفیلیة وعجز القطاع الرسمي والحضري المناطقالمختلفة فضال عن ظهور بعض 
.عن امتصاصالبطالین

مشاكل المدن الكبیرة، البطالة، عدم االستقرار السیاسي، نمو " لویس. أ"ولقد الحظ 
مهنالخدمات ظهور القطاع غیر الرسمي وخلص إلى تأكید أن المدن قد توفر بیئة أكثر 

لمدینة هي مصدر الفوضى والعنف والغوغاء، تشجیعا للنموواالبتكار االقتصادیین إال أن ا
وكذلك خالل السنوات األخیرة حاول بعض المهتمین بالعنف الحضري في البلدان النامیة 
التأكید على الدور الذییمكن أن تلعبه الجماهیر الحضریة والتي بإمكانها أن تحدث تحوالت 

.عمیقة وجذریة في المجتمع
X -الجریمة والمدینة:

ریمة كسلوك فردي أو جماعي مع نظم المجتمع مما ینتج عنه تأثر تتعارض الج
.التجریم وفقاالختالف األزمنة واألمكنة والثقافة التي تظهر فیها الجریمة

.46: عبد الحمید دلیمي، المرجع نفسه، ص. اسماعیل قیرة، د. د. إبراهیم توهامي، أ. د-1
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تسود الجریمة بأشكالها الفردیة والمنظمة في أغلب دول العالم وتتمركز في المدن 
ث ترتفع الكثافة السكانیة كما الكبرى، وتعبر اإلحصائیات على أن نسبة الجریمة ترتفع حی

یكثر السلوكاإلجرامي داخل المدینة في المناطق واألحیاء السكنیة غیر المخططة تبعا لما 
سمات المدن القدیمة في بالدنا وهي كثیرة، ىأكدته مختلف الدراساتاالجتماعیة، وهذه إحد

.وعلى أنقاضها بنیت المدن الحدیثة
إلى أخرى باختالف الوسط الطبیعي الذي توجد ولكن هل تختلف الجریمة من مدینة

فیه؟ وهلتختلف الجریمة من مدینة إلى أخرى تبعا الختالف الفئات االجتماعیة السائدة فیها؟
الَشك أن المدینة هي تعبیر عن مظهر من مظاهر الحضارة واألسلوب الراقي في 

ارتفاع مستوى المعیشة العیش، والشك أیضا أن للتحضر الكثیر من المظاهر اإلیجابیة مثل
.الخ... ودخل األفراد وانتعاشالحیاة االقتصادیة وتزاید نسبة المتعلمین

وفي المقابل یخلف التحضر جوانب سلبیة عدیدة مثل التباین الكبیر بین الطبقات 
االجتماعیة،مشكلة النزوح الریفي وما یترتب عنها من تزییف المدینة، ونمو السكان واإلسكان 

الخ مما یؤثر سلبا على سلوك ...ططوضعف الروابط العائلیة والتفكك األسريغیر المخ
.األفراد في كثیر مناألحیان

وبینت في هذا الصدد دراسات نفسیة واجتماعیة وقانونیة عدیدة أن الكثیر من 
األسبابوالعوامل االجتماعیة الدافعة للجریمة تتوافر بشكل أكبر في المدن وخاصة الكبرى 

وما ، 1أكدتدراسات علمیة كثیرة العالقة بین الجریمة والمكان الذي ارتكبت فیهمنها، كما
.یحیط به من ظروف طبیعیة أو كثافة سكانیة

:ومن أهم النتائج التي حققتها هذه الدراسات رغم إنها غیر مطلقة
طبیعة المجتمع المحلي ودرجة التحضر من أهم المؤثرات االجتماعیة على سلوك . 1
المجتمع لذلك فإن نوعیة الجرائم والتي تسود في المدن تختلف من نظیرتها في الفردمن 

.األریاف حجماونوعا

، 2004الطیب نوار، .الملتقى الوطني حول أزمة المدینة الجزائریة، المدینة بین التنمیة االجتماعیة والجریمة، دفعالیات -1
.246: ص
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توجد عالقة بین الجریمة وطبیعة المنطقة السكانیة التي ینشأ فیها الفرد المجرم أو . 2
.یقیم بها،فاألحیاء الفقیرة في المدن تعد مصدرا دافعا للسلوك اإلجرامي

ضري بتزاید نسبة النزوح الریفي نحو المدن مما یساعد على انتشار یتسم النمو الح. 3
.الجریمة

حیث أن األفراد ،تتمیز الجرائم المرتكبة في المدن عن تلك المرتكبة في األریاف. 4
الذینیعیشون في المناطق غیر المتحضرة والفقیرة یكتسبونه ثقافة إجرامیة تتفق مع بیئتهم أما 

بیئة متحضرة غنیة فیكتسبون سلوكات إجرامیة تالئم تلك البیئة، أولئك الذین یعیشون في
.فالرشوة والتزویر واالختالس هي جرائم تكثر في المدن الكبرى واألوساط المتعلمة

یمكن القول أن هناك عددا من العوامل تتركز في المدینة تهیئ : هكذا إذن-
.1ىالمناخالرتفاع نسبة بعض األنواع من الجرائم دون األخر 

.فعالیات الملتقى الوطني حول أزمة المدینة الجزائریة، مرجع سابق. أ-1
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.األسرة: ثانیا
) CompsitionFamiliale(یربط العلماء عادة بین التركیب االجتماعي لألسرة 

وعناصر التحدیث، ویرون في هذه األخیرة عوامل انتقال من األسرة الممتدة التقلیدیة إلى 
.األسرة النوویةالحدیثة

موضوعیة تحدث وٕاذا كان التركیب االجتماعي لألسرة في مجتمع ما یعكس حقیقة 
في زمنمعین، وهذا ما أصبح التوصل إلیه ممكنا بواسطة التعدادات الوطنیة، فإن الشكل 

یعتبر تجریدا أو حالة مثالیة، یمكن إدراكها )OrganisationFamiliale(التركیبي لألسرة
.خالل مدةزمنیة طویلة قد تختلف من مجتمع آلخر

تتركب من أسرتین نوویتین أو أكثر، وتظم أكثر واألسرة التقلیدیة الجزائریة أسرة ممتدة
.من جیلیناثنین، فنجد فیها الجدود، األبناء واألحفاد، وتتمیز بكبر حجمها

ویجب أن نتساءل عن آثار التحوالت االجتماعیة التي صاحبت مسیرة تحدیث 
المجتمعالجزائري، خاصة ظاهرة التروح الریفي والتحضر، على بناء األسرة الجزائریة

وحجمها، لكن قبل ذلكیستحسن أن نقدم عرضا حول تعریف األسرة، تصنیفها والوظائف 
.األساسیة التي تؤدیها

I-تعریف األسرة:
تواجه العلماء صعوبات جمة في تعریف األسرة اإلنسانیة، نظرا ألنها تخلط بین 

شاط الجنسي، عناصر بیولوجیةعامة، یشترك فیها جمیع البشر، ویتعلق األمر هنا بتنظیم الن
التكاثر وحفظ النوعالبشري، وعناصر أخرى اجتماعیة ثقافیة، یختلفون فیها عبر الزمان وعبر 
المكان وهي نظام الزواج،شكاللتنظیم االجتماعي لألسرة، طبیعة العالقات القائمة بین 
مختلف الشخصیات التي تشكل أدوارااجتماعیة داخلها، وماهیة الوظائف الشخصیة التي 

.ا األسرة ألفرادها، والوظائف المجتمعیة التیتمارسها بوصفها مؤسسة اجتماعیةتؤدیه
أنها جماعة من األفراد تربطهم روابط دمویة : "ولقد عرف كینكزلیدیفیز األسرة كما یلى

.1"واجتماعیة متماسكة

.48: ، ص1998الجامعة المفتوحة،مقدمة في علم االجتماع العائلي، طرابلس، . الوحیشي أحمد ببري، األسرة والزاج-1
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جماعة من األشخاص یرتبكون بروابط الدم "أما بیرجس و لوك فعرفاها على أنها 
التبني، ویعیشون معیشة واحدة، ویتفاعلون كل مع اآلخر في حدود أدوار الزوج الزاج

.1والزوجة، واألم واألخواألخت ویشكلون ثقافة واحدة ومشتركة
على ظاهرة التفاعل االجتماعي ينجد أن هذا التعریف األخیر، یركز بشكل أساس

الفروق الجوهریة واالختالفات داخالألسرة، ولقد وجهت له عدة انتقادات، أهمها أنه لم یراعي
.البینة بینالمجتمعات البشریة في تنظیم األسرة

كما أن الروابط التي ذكرها، روابط الزاج والدم والتبني، قد تتطلب في بعض 
اعترافا -ر البیولوجي للرجل في عملیة اإلنجاب و خاصةتلك التي تجهل الد–المجتمعات 

.بعض المراسیم والطقوس الرمزیةوقبوال من المجتمع، قد یصاحبه أداء
تعریف (ویعتبر هذا التعریف في نظر المختصین أحسن من التعریف األول 

، الذي تجاهإلمكانیة انضمام بعض األفراد إلى األسرة عن طریق التبني، وتمتعهم )كینكزلي
.بحقوق كاملة، دون وجود رابطةدمویة في بعض المجتمعات كالمجتمعات األوروبیة

:لیوولیلیامز فعرف األسرة قائالأما ایمی
األسرة هي المؤسسة االجتماعیة التي تشمل رجال أو عددا من الرجال، یعیشون "

.2"زواجیا مع امرأةأو عدد من النساء، ومعهم الخلف األحیاء وأقارب آخرین وكذلك الخدم 
زاج ال: فهذا التعریف یفسح المجال واسعا أمام الباحث لحصر أنواع الزواج الممكنة

الجمعي، نظامتعدد الزوجات، نظام تعدد األزواج، وأخیرا الزواج األحادي، وأشكال التنظیم 
األسري التي تتوافق معأنماط الزواج المتعددة وتنهض علیها، فهو یركز بخاصة على أشكال 
التنظیم األسري، ویغفل الوظائفالتي تقوم بها األسرة، وكذا صور التفاعل االجتماعي التي تقع 

.ین أفرادهاب
هي جماعة اجتماعیة تتمیز بمكان إقامة : "أما میردوك فیعرف األسرة كما یلى

مشترك، وتعاوناقتصادي ووظیفة تكاثریة، ویوجد بین اثنین من أعضائها على األقل عالقة 

.177:نخبة من األساتذة، المرجع في مصطلحات العلوم االجتماعیة، اإلسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، د ت، ص-1
2 -Emilio Wiliaims. Dictionnair de sociologie.ed M. Riviier. paris. 1970. p106.
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جنسیة یعترف بهاالمجتمع، وتتكون األسرة على األقل من ذكر بالغ وأنثى بالغة، وطفل سواء 
.1"ما أو عنطریق التبنيكان من نسله

فهذا التعریف وٕان ركز على األهمیة االجتماعیة إلحدى الوظائف األساسیة، أال وهي 
.الوظیفةالجنسیة التكاثریة، فهو لم یذكر السمات الثقافیة واالجتماعیة الكامنة في األسرة

مكن وفي ضوء هذه التعاریف التي قدمها علماء االجتماع واالنثروبولوجیا لألسرة، ی
القول أنهیصعب على الباحث االجتماعي وضع تعریف لألسرة، یتفق علیه الجمیع، فكل 
تعریف یركز على بعضالجوانب التي تبدوا أهم من غیرها في نشوء األسرة واستمرارها، سواء 

.الخ.... كانت التنظیم، الوظائف، التفاعالالجتماعي
یة، ونظام اجتماعي ذو انتشار ویمكننا القول أن األسرة هي مؤسسة اجتماعیة أساس

عالمي یعتمدفي وجوده على عناصر بیولوجیة ضروریة، وتتدخل الثقافة في توجیه وتعدیل 
.هذه العوامل بما یناسبطبیعة المجتمع وظروف تحوالته

وٕاذا كان االختالف واضحا بین العلماء في تعریف ماهیة األسرة، فإن هذا االختالف 
االجتماعیة، التي تشترك في دراسة األسرة، وعلى رأسها یظهر جلیاكذلك بین العلوم
) علم السكان(والدیمغرافیا ) وبخاصة علم االجتماع األسري(األنثروبولوجیا، علماالجتماع 

.2ألن هذه العلوم تتبنى كل منهازاویة تنظر منها إلى هذه الوحدة االجتماعیة
فهي مجموعة من األشخاص یرتبطون فیما بینهم بواسطة الزواج والنسب، أي الوحدة 
القرابیة، وهنا یكون التعبیر عنها غالبا بمصطلح القرابة، وهذا هو اإلطار العام الذي تتركز 

.علیه األنثروبولوجیا في تعریف ودراسة األسرة
داخل المجتمع ویضمن وهي جماعة منزلیة أي جماعة اجتماعیة تكون وحدة بنائیة 

استمرارها الوظائف التي تؤدیها للفرد والمجتمع، وأشكال التفاعل االجتماعي القائمة بین 

164: ، ص1971وت، النهضة العربیة، نثروبولوجیا الثقافیة، بیر عاطف وصفي، األ-1
:حول المقاربات المختلفة المستعملة في دراسة األسرة، راجع مثال-2

ThereseLocoh. Fmiliesafrcaibes. population er qualité de vie. coll.les dossiers du GEPED.
n31. paris. 1995. Pp 10-11 UNESCO. Les Organisation familiales et les rôles dent la famille,
dossier technique,n3 Caracas, 1988. p2
EllzabethZuckerRouvillois Fabienne Daguet La famille quelle definition in problèmes
économiques 2537.1997.pp1-6
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أفرادها الذین یشغلون أدوار اجتماعیة یحددها المجتمع، وهنا یكون التعبیر عنها بمصطلح 
.الجماعة المنزلیة، وهذا هو مجال علم اجتماع األسرة بامتیاز

العلماء المتخصصون السكن واالستقالل المنزلي، المحكان (ون أما الدیمغرافی
، ویقصدون بها )Ménage(األساسیان لتعریف األسرة، ویطلقون علیها األسرة المعیشیة 

وحدة اجتماعیة مكونة من شخص واحد أو مجموعة من األشخاص، تكفل لنفسها استقالال "
.1"قتصرت على عنصر الرجال فقطاقتصادیا سواء انطوت هذه المجموعة على أطفال أو ا

II -تصنیف األسرة:
یعتبر تنوع وتعدد األشكال التي یمكن لألسرة أن تتخذها وفقا للبیئات الثقافیة 
المختلفة، ووفقا كذلك للفترات التاریخیة، إحدى أهم ممیزاتها، ویرجع الفضل في اكتشاف 

وائل، لیفي ستر ویس، مورغان، وٕابراز هذا التنوع واالختالف إلى علماء االیثنولوجیا األ
.وبووه

الریفیة والحضریة وقد فاألسرة تختلف من مجتمع آلخر، كما أنها بین المجتمعات 
.تختلف األسرة تبعا للطبقات والمستویات االجتماعیة في المجتمع الواحد

مجتمع إنساني، اهتدى میردوك 250فبعد مقارنته ألشكال تنظیم األسرة ووظائفها في 
:قسیم األسرة إلى ثالثة أصنافإلى ت

.التي تتكون من الزوج الزوجة واألوالد): Famille nucléaire(األسرة النوویة -
.التي تتألف من أسرتین نوویتین على األقل): Famille étendue(األسرة الممتدة-
التي تتكون من أسرتین نوویتین أو ): Famille polygame(أسرة تعدد الزوجات -

تربطهم عالقات اجتماعیة أساسها األب المشترك الذي تزوج من عدة نساء وكونوا أكثر،
.2عوائل نوویة مترابطة

ویفضل بعض الباحثین أن یضیف إلى هذه األنواع التي قدمها میردوك، نوعا آخر 
Famille(حدویة أصبح منتشرا في المجتمعات المعاصرة، وهو األسرة الو 

monoparentale ( 1من زوج بمفرده مع أطفاله، أو زوجة بمفردها مع أطفالهاالتي تتكون.

.20: ، ص1999، السید عبد المعاطي وآخرون، علم اجتماع األسرة، اإلسكندریة، دار المعرفة الجامعیة-1
، 1986، بیروت، دار الطلیعة، مارس 2دینكن میتشل، معجم علم االجتماع، ترجمة ومراجعة، إحسان محمد الحسن، ط-2

.99-98: ص
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ولقد اهتمت األدبیات السوسیولوجیة المعاصرة بتمییز األسرة النوویة عن خصائص 
:األسرة الممتدة التقلیدیة، نحاول أن نلخصها كما یلي

:یبین خصائص األسرة النوویة واألسرة الممتدة):3(جدول رقم 
النوویةاألسرةاألسرة الممتدة

تتمیز باستقاللها االقتصادي- 1تشكل وحدة اقتصادیة متعاونة- 1
قائمة أساسا على رابطة الدم أكثر من رابطة - 2

.الزواج أو المصاهرة
تسودها رابطة الزواج والمصاهرة أكثر من - 2

.رابطة الدم
تنتشر أكثر في المجتمعات التقلیدیة - 3

.والشعبیة والریفیة
أكثر في المجتمعات الحدیثة الحضریة تنتشر - 3

.والصناعیة
تسودها عالقات اجتماعیة تراتبیة، ویتمتع - 4

.األب األكبر بسلطات واسعة على جمیع أفرادها
.تسودها عالقات اجتماعیة دیمقراطیة- 4

ویرى معظم علماء علم االجتماع المنشغلین باألسرة، أن األسرة النوویة لم تكن تتمتع 
ل عن وحدات النسق القرابي األخرى مثل األسرة الممتدة، والعشیرة والقبیلة في ظل باالستقال

المجتمع التقلیدي، وأن انفصالها عن هذه الوحدات لم یتم إال في إطار المجتمع الصناعي 
.الحدیث، نظرا لتناقض خصائصها مع خصائص المجتمع التقلیدي

تفسیر هذا التحول واالنتقال من ولعل أبرز المحاوالت السوسیولوجیة التي حاولت 
األسرة الممتدة إلى األسرة النوویة، كل من محاولتي 

.PERSONSوبارسونزDURKHIEMدوركایم
وٕان ركز على استقاللیة األسرة النوویة عن وحدات النسق ) أي دوركایم(فاألول 

في المجتمع الصناعي، إال أنه یشیر بوضوح إلى عدم تفكك المجتمع ألن المجتمع القرابي
یستبدل بالمجتمعات القرابیة القدیمة جماعات معینة تؤدي الدور نفسه الذي تؤدیه الجماعات 

2...القرابیة في ربط الفرد بوحدات اجتماعیة أكبر

:حول هذا الصنف من األسرة راجع مثال-1
Nadin LEFAUCHEUR, Les familles dites monoparental, in la famille letat des savoir,

francois de singly (sous dir) la decouvert paris. 1991. pp 67-74
.18: ، ص1985العالقات االجتماعیة في بعض األسر النوویة األردنیة، عمان، الجامعة األردنیة، : مجد الدین خیري-2
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ونات النسق القرابي في أما بارسونز فأكد كذلك على تمایز األسرة النوویة عن مك
یرى بأن األسرة النوویة بالمعنى الصحیح "المجتمع الصناعي، لكنه على عكس دوركایم 

تمتاز بأنها منعزلة، فكل من أسرة التنشأة وأسرة اإلنجاب تعتبر أسرا نوویة مستقلة منفصلة 
وویة وهو بذلك یؤكد اضمحالل العالقات االجتماعیة التي تربط األسرة الن1"ومنعزلة
.باألقارب

بل وذهب إلى أبعد من ذلك في تحلیله، إذ أنه اعتبر في ضل العائلة الحدیثة تكون 
التنشئة (الوظیفة الوحیدة المترافقة مع مبادئ الحركیة والترقي الشامل هي 

.ضمن القیم العامة األساسیة واألدوار المقترنة بهاSocialisation)االجتماعیة
فحسب، وٕانما ) للتنشئة االجتماعیة(العائلة لم تعد بصورة مثالیة إال المؤسسة البدائیة 

self liquidatingهي معرضة كذلك لتصفیة ذاتیة مبكرة بارسونز یصفها أحیانا 

mécanisme بما أن األوالد یؤسسون مع أزواجهم المختارین عائلة منتقاة عن العائلة ،
".األصلیة التي أنجبتهم

:قد وجهت لتالكوتبارسونز عدة انتقادات أهمهاول
ال یمكن تعمیم النتائج التي توصل إلیها بارسونز، ألنه أجرى بحثه في الوالیات -

.المتحدة، وهو بلدیتمیز بحراك جغرافي متعاظم ألنه في األصل مستعمرة سكانیة
.قطأنه ارتكز في تحلیالته على مالحظاته على الطبقات العلیا والوسطى ف-

: على عكس ما كان یعتقد بارسونز، أكدت دراسات مختلفة، مثال أعمال
PeterwillmottوMichael Young في بریطانیا، على العالقات الكثیفة والمتینة بین

األسرة واألقارب، ویعتبرتبادل الزیارات والمساعدات المختلفة، النصائح، الرسائل والمكالمات 
.الهامةعلى استمرار هذه العالقات رغم البعد المكانيالخ من المؤشرات ... الهاتفیة

غالبا ما تسعى األسرة النوویة إلى استغالل واستثمار عالقاتها مع األقارب الذین -
.یملكون نفوذالمصلحتها

.66-55: مرجع سابق، ص: بیري-1
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استمرار االستراتیجیات الزوجیة لتأمین استمرار أو توسیع بعض االمتیازات في "-
.1"القادمةالرتبة أوالثروة لمصلحة األجیال 

III -وظائف األسرة:
على الرغم من اختالف صورة األسرة من مجتمع آلخر، وبالرغم من التغیرات التي "

مست نظاماألسرة في مختلف األنشطة االجتماعیة بقي معترفا بها في المجتمعات القدیمة 
.2"والمعاصرة

والتي تعد ذات والشك أن هذا راجع إلى الوظائف الهامة واألساسیة التي تقوم بها،
:انتشارعالمي، وهذه الوظائف كما یراها میردوك هي

شباع حاجاتهم ورغباتهم فاألسرة توفر إطارا مالئما لألفراد إل: الوظیفة الجنسیة-
الجنسیة، غیر أنالحاجة إلى اإلشباع الجنسي، ال یعتبر عامال كافیا لنشوء األسرة واستمرار 

كما أن هناك ثقافات ومجتمعات كثیرة تسمح ألفرادها العالقات الزوجیة في كاللمجتمعات،
.بإقامة عالقات جنسیة قباللزواج أو خارج نطاقه

تعتبر األسرة الخلیة األساسیة المسؤولة عن تزید المجتمع :وظیفة اإلنجاب-
بأعضاء جدد، أو تعویض األفراد الذین ماتوا أو هاجروا وهي بذلك تعمل على استمراریة 

.الحیاة من جیل إلى جیل وتعمل على تطعیم قوة العمل بطاقات جدیدة
اجتماعیة، ونفسیة وهذه الوظیفة هي ذات أبعاد ثقافیة:وظیفة التنشئة االجتماعیة-

وتربویة، فالطفل داخل األسرة یتعلم قیم، رموز وتقالید ومعتقدات ومهارات مجتمعه، وفیها 
.تتشكل سمات شخصیته، ألنها تحتكر التأثیر في ارتقائه في مرحلة الطفولة المبكرة

وال تزال األسرة الدعامة األساسیة للقیام بوظیفتي اإلنجاب والتنشئة االجتماعیة على
الرغم من أن بعض مؤسسات المجتمع األخرى مثل دور الحضانة والرعایة، یمكنها أن 

ولقد تبین بصورة واضحة أن األطفال الذین یوضعون "تنهض بمسؤولیات األسرة األخرى، 
في مؤسسات خاصة بعد الوالدة، تصیبهم مشاكل وأمراض كثیرة رغم إحاطتهم برعایة جسمیة 

ئة جدا على األطفال الذین یفصلون عن أمهاتهم بعد الوالدة، ومن جیدة، إذ أن هناك آثارا سی

جمة سلیم حداد، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، ریمون بودونوفرونسوابوریكو، المعجم النقدي لعلم االجتماع، تر -1
.150-149:، ص1986

.101: ، ص1988، المساعد في علم النفس االجتماعي، قبرص، دار نصار للنشر، ينعیم جغنین-2
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أمثلة ذلك التأخر العقلي واإلخفاق في تعلم الكالم والبالدة وفق اإلحساس والنكوص وأحیانا 
.1"الموت

تشكل األسرة نظاما اجتماعیا لتبادل المصالح وتبادل :الوظیفة االقتصادیة-
المادیة بین مختلف األعضاء، ویعد تقسیم العمل بین المساعدات االقتصادیة، والرعایة 

الرجال والنساء من جهة وبین الكبار والصغار من جهة أخرى، إحدى سمات هذا التكافل 
االقتصادي داخل األسرة في غالب المجتمعات، فبینما یشتغل الرجل عادة باألعمال التي 

األعمال المنزلیة وتربیة األطفال، تتطلب جهدا كبیرا وقوة عضلیة خارج البیت، توكل للنساء 
.وقد یسند لألطفال الكبار بعض األعمال تتعلق برعایة منهم أصغر سنا

.العنف األسري: ثالثا
I-مفهوم العنف األسري:

إن العنف األسري هو أحد أنماط السلوك العدواني الذي ینتج عن وجود عالقات قوة 
المرأة والرجل داخل األسرة، وما یترتب على غیر متكافئة في إطار نظام تقسیم العمل بین 

ذلك من تحدید األدوار ومكانة كل فرد من أفراد األسرة وفقا لما یملیه النظام االقتصادي 
.واالجتماعي السائد في المجتمع

كما أنه یعتبر أیضا أحد أشكال العنف الموجه نحو أحد أفراد األسرة، وٕایقاع األذى 
تي ینتج عنها غالبا خلال في نسق القیم واهتزاز في نمط علیه بطریقة غیر شرعیة وال

خلق ىالشخصیة خاصة عند األطفال، مما یؤدي سواء في المدى القریب أو المدى البعید إل
وأنماط من الشخصیة مهتزة نفسیا وعصبیا، ومن ثم أشكال مشوهة من العالقات والسلوكات

إن العنف األسري ومن خالل ما یحدثه من تأزم للحیاة األسریة قد أصبح یمثل مسألة 
اجتماعیة مقلقة في أغلب المجتمعات سواء المتقدمة أو النامیة، مما یتطلب التعامل معها 

ل أال وهي العنف من جهة وأنها باهتمام مجتمعي وعلمي باعتبارها جزء من ظاهرة أعم وأشم
.جتماعیین لألسرة والمجتمع على حد سواء من جهة أخرىباتت تهدد األمن والسالم اال

II -طبیعة العنف األسري:

.170: مرجع سابق، ص: وصفي-1
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حاوال 1974بدراسة حول العنف األسري سنة " Geliis et Straus"لقد قام كل من 
: ئج متقاربة سنذكرها فیما یلينتاىفیها تحلیل الطبیعة الخاصة بالعنف األسري فتوصال إل

:تيري كاآلفقد حدد طبیعة العنف األس:Gellisفیما یخص جیلیز-أ
أي الطبیعة الخاصة للعنف األسري ال تخفي المشكلة فحسب عن أنظار العامة "

العلماء بل أنها تجعل الضحیة والجاني من التعذر الوصول إلیهما من جانب الباحثین 
أن العنف األسري أمر خاص یتم في سریة إلىد حسب وجهة نظره االجتماعین، وذلك یعو 

.1"بخالف القتل والتمرد والشغب والعنف في الشوارع كما یتخفى وراء األبواب المغلقة للمنازل
:فهو قد حدد طبیعة العنف األسري كاآلتي:"Strausستراوس"فیما یخص - ب
مشكلة سریة تتسم بالحساسیة إن السكون الذي أحاط بهذا الموضوع یرجع لكونه-

.الشدیدة وبالخصوصیة
جتماعیا في إطار تأدیب اإن السلوك العنیف مع الزوجة واألبناء كان ینال قبوال -

.الرجلألفراد أسرته
.2"إنكار وجود مثل هذا العنف والقسوة داخل األسرة"-

قد اتسم من ثم أن الذي نلمسه من خالل هاتین الدراستین هو إن العنف األسري 
وما حدث فیها من تغیرات 1970بطبیعةخاصة وشدیدة الحساسیة والسریة، إال أن سنة 

في " Pagelow" شكل آخر، وهو ما أشار إلیه ىغیرت من شكل تلك الطبیعة إلعدیدة قد
، حیث أبرز تلك التغیرات التي ساعدت كثیرا الباحثین االجتماعین 1984دراسةقام بها سنة 

:وهي
مكاتب رسمیة لتسجیل حاالت إساءة معاملة الطفل وٕاهماله وبذلك أصبحت إنشاء -

.لتحلیل السوسیولوجيلالبیاناتمتاحة 
مما أتاح الفرصة ... إیجاد منازل آمنة ومأوى للزوجات اللواتي وقع علیهن الضرب-

.أمامالباحثین االجتماعین لدراسة هذه الحاالت

.78: إجالل اسماعیل حلمي، مرجع سابق، ص-1
.76: ، صالمرجع السابق: إجالل اسماعیل حلمي-2
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یت عن العنف األسري، أنه یمكن دراسته أظهرت الدراسات االستكشافیة التي أجر -
.1اعتماداعلى عینیات غیر إكلینیكیة أي من خارج العیادات النفسیة

ن قوله حول طبیعة العنف األسري، هو أنه التغیر اإلیجابي كوبالتالي فإن الذي یم-
الذیعرفه البحث السوسیولوجي في مجال العنف األسري، إال أنه یبقى یحاط 

یة في إطار التحصیل على بیانات إحصائیة، أو في إجراء مقابالت بالسریةوالخصوص
.شخصیةسواء الضحیة أو مع الجاني

III -االهتمام السوسیولوجي بالعنف األسري:
:تخذ االهتمام السوسیولوجي بدراسةالعنف األسري مسارین وهماالقد 

اعتمدت بحوث ولى التي سیطر علیها النموذج الطبي، حیث نقد البحوث األ:أولها
إیذاء األبناءوالزوجات من الناحیة المنهجیة على عینات صغیرة غیر ممثلة للمجتمع 

.األصلي، وأنها التشمل على جماعات متباینة إلجراء المقارنة
هاجم علماء االجتماع أسطورة ندرة العنف األسري، وارتباطها : "ثانیها

".لذین یسیئون إلى أبنائهم وزوجاتهمباألفرادالمضطربین عقلیا، وأن الفقراء فقط هم ال
كما یبرز االهتمام السوسیولوجي بالعنف األسري، في تزاید االتجاهات 
والمداخاللنظریة االجتماعیة عن العنف داخل األسرة، من حیث الكم، ومن حیث التعقیدات 

جده قد المنهجیة،وهذا ما یعني أن العنف األسري على غرار االهتمام الطبي والقانوني به، ن
والمنهجي وذلك ألن العنف األسري يناالهتماما سوسیولوجیا، من حیثما الجانب النظر 

قدأصبع من أهم فروع علم االجتماع العائلي، هذا من الناحیة النظریة، أما من 
الناحیةالمنهجیة فلقد استطاع علماء االجتماع من خالل المنظور السوسیولوجي في إطار 

،امیكیته باعتباره مشكلة اجتماعیةیعة العنف األسري وحجمه، ودینالبحثالعلمي، تحدید طب
كمااستطاع علماء االجتماع من تحدید مظاهر العنف األسري ومدى انتشارها 
وتكرارها،والعوامل المؤدیة إلیه والنماذج النظریة التي تفسرهأما أهم القضایا التي یتم التركیز 

:2العنفاألسري فهي أربع قضایا رئیسیة وهيعلیها، في إطار االهتمام السوسیولوجي ب

.77: المرجع السابق، ص: إجالل اسماعیل حلمي-1
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.التعریف االصطالحي واإلجرائي لمفهومي العنف واإلیذاء-
.تصمیم مقاییس العنف األسري-
.تطویر نماذج سببیة لتفسیره واآلثار المترتبة عن العنف-
.مناقشة دینامكیات العنف وتأثیر العنف داخل المنزل-

ن االهتمام السوسیولوجي حول العنف األسري أن وبالتالي الذي یمكننا قوله ع
یجابیته تبقى مرهونة بتزاید األبحاثوالدراسات للعنف األسري من زوایا وأبعاد متعددة سواء إ

.اجتماعیة أو نفسیة أو طبیة أو قانونیة
IV -أسباب ودوافع العنف األسري:

تقسیم الدوافع التي یندفع الفرد بمقتضاها نحو العنف األسري إلى ثالثة أقسام یمكن
:هي

:الدوافع الذاتیة-1
وهي تلك الدوافع التي تنبع من ذات اإلنسان ونفسه، والتي تقوده نحو العنف األسري، 

:وهذا النوع من الدوافع یمكن أن یقسم إلى قسمین
س اإلنسان نتیجة ظروف خارجیة من قبیل الدوافع الذاتیة التي تكونت في نف* 

اإلهمال، وسوء المعاملة، والعنف، الذي تعرض له اإلنسان منذ طفولته، إلى غیرها من 
الظروف التي ترافق اإلنسان والتي أدت إلى تراكم نوازع نفسیة مختلفة، تمخضت بعقد نفسیة 

.إلى العنف داخل األسرةقادت في النهایة إلى التعویض عن الظروف السابقة الذكر باللجوء
بأن الطفل الذي یتعرض للعنف إبان فترةطفولته یكون 1لقد أثبتت الدراسات الحدیثة

.أكثر میال نحو استخدام العنف من ذلك الطفل الذي لم یتعرض للعنف فترة طویلة
الدوافع التي یحملها اإلنسان منذ تكوینه، والتي نشأت نتیجة سلوكیات مخالفة للشرع 

آلباء قد اقترفوها مماانعكس أثر تكوینها على الطفل، ویمكن إدراج العامل الوراثي كان ا
.ضمن هذه الدوافع

:الدوافع االقتصادیة-2

.131، دار المحجة البیضاء، ص "الدوافع والحلول"البصري حیدر، العنف األسري -1
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هذه الدوافع تشترك معها ضروب العنف األخرى مع العنف األسري،إال أن االختالف 
محیط األسرة ال بینهما یكون في األهداف التي ترمي من وراء العنف بدافع اقتصادي، ففي 

رته وٕانما یكون سأمن وراء استخدامه العنف إزاء یروماألب الحصول على منافع اقتصادیة
.ذلك تفریغا لشحنة الخیبةوالفقر الذي تنعكس آثاره بعنف من قبل األب نحو األسرة

في غیر العنف األسري فإن الهدف من وراء استخدام العنف إنما هو الحصول أما
.على النفع المادي

:الدوافع االجتماعیة-3
یتمثل هذا النوع من الدوافع في العادات والتقالید التي اعتداها المجتمع والتي تتطلب 

قیادة أسرته من الرجل حسب مقتضیات هذه التقالیدقدرا من الرجولة بحیث ال یتوسل في 
بغیر العنف، والقوة، وذلك أنهما المقیاس الذي یمكن من خالله معرفةالمقدار الذي یتصف 

.من عدد الرجالطبه اإلنسان من الرجولة، وٕاال فهو ساق
وهذا النوع یتناسب طردیا مع الثقافة التي یحملها المجتمع، وخصوصا الثقافة األسریة 

من الثقافة والوعي،كلما تضاءل دور هذه الدوافع حتى فكلما كان المجتمع على درجة عالیة
العكس من ذلك في المجتمعات ذات الثقافة المتدنیة، إذ ینعدم في المجتمعات الراقیة، وعلى

.1المجتمعاتاتتختلف درجة تأثیر هذه الدوافع باختالف درجة انحطاط ثقاف
:المسببات التالیةویحدد البعض أسباب المشكالت األسریة ومنها العنف األسري ب

عدم فهوم كل من الزوجین لنفسیة وطباع الطرف اآلخر حیث كثیرا ما نجد كال -1
.من الزوجین یتمسك برأیه دون مراعاة للرأي اآلخر

تظهر األزمات في بعض األسر بسبب عمل المرأة، وكیفیة صرف میزانیة -2
ه، األمر الذي یجعل لهذا العامل األسرة، وهل اإلنفاق مسؤولیة الرجل أم أنها یجب أن تشارك

.في بعض األحیان تأثیرا على العالقات األسریة
ومن أسباب األزمات األسریة أیضا، الزواج الذي ینشأن عن الطمع والكسب -3

المادي أو المعنوي فعندما ال یستطیع أحد الطرفین تحقیق هذه المكاسب تقع المشكالت 
.بینهما

.132: مرجع سابق، ص" الدوافع والحلول"العنف األسري : البصري حیدر-1
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ة إال إفرازات الحضارة الحدیثة مثل تمتع المرأة بحریة وقد ترجع األزمات األسری-4
مطلقة تذهب أین تشاء ومتى أرادت وبالتالي قد ال تعرف الشيء الكثیر عن األسرة مما یدفع 

.الزوج إلى الحد من تلك الحریة فینشأ عنه تلك الخالفات الزوجیة
دم نضوج عقلیة إن كثیرا من المشكالت واألزمات األسریة قد یرجع أصلها إلى ع-5

الزوج أو الزوجة بالدرجة الكافیة لمواجهة أمور الحیاة، ویمكن إرجاع ذلك إلى الزواج المبكر 
.في بعض األحیان

كما تؤثر العاهات الجسمیة تأثیرا سیئا في العالقات الزوجیة، فقد تؤدي إلى -7
اإلحساس بالنقص، مما یؤدي إلى االنكماش في العالقات داخل األسرة أو قد یؤدي إلى 
زیادة حاجة الفرد إلى االعتماد على األسرة اعتمادا كبیرا في قضاء حاجاته وشئونه، األمر 

.الي سرعة االستثارةالذي یسبب الضیق وبالت
كما أن العاهة تؤدي إلى عجز رب األسرة عن إعالتها مما یعرض األسرة ألزمات 
أسریة وقد یدفع بالزوجة إلى الخروج للعمل وبذلك تضعف عنایتها بأطفالها، وقد تنشأن عن 
ذلك أزمات أسریة، وقد یتعرض األطفال لالنحراف، وقد یدفع ذلك األسرة إلى االعتماد على 

.1مل أطفالها قبل أن ینضجوا وبذلك یحرموا من فرص التعلیم وقد یتعرضوا إلى االنحرافع
V-النظریات المفسرة للعنف األسري:
:النظریة البیولوجیة-1

حاول كثیر من المنظرین تفسیر ظاهرة العنف وفهم األشخاص المرتكبین لهذا النوع 
سیرا مختلفا عن غیرهم لسلوك العنف لدى من السلوك، فأصحاب النظرة البیولوجیة یقدمون تف

الرجل، فهم یرون أن الرجل بطبیعته البایلوجیة میال إلى العنف أكثر من المرأة، ویرجعون 
الذي تفرزه الخصیة، testosteroneهذا المیل إلى ارتفاع مستوى هرمون التستوسترون

عنف، إال أن األبحاث ویرون أن هذا االرتفاع في مستوى الهرمون هو المسؤول عن سلوك ال
الطبیة الحدیثة التي أجریت على الرجال المرتكبین للعنف وأضدادهم أثبتت عدم وجود عالقة 

.واضحة بین ارتفاع مستوى التستوسترون والسلوك العنیف

- 205: علم النفس األسري كلیة التربیة األساسیة دولة الكویت، مكتبة الفالح للنشر والتوزیع، ص: أحمد محمدالكندري -1
206.
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:نظریة التحلیل النفسي-2
ویرى أصحاب نظریة التحلیل النفسي أن أسباب مشكلة العنف تعود إلى اضطراب 
في شخصیة الفرد، فهم یؤكدون على أهمیة الخبرات والتجارب السابقة التي یمر بها الرجال 

ىالمرأة المتعدوالنساء على حد سواء في تشكیل شخصیاتهم، فخبرات الطفولة تنمي لدى 
ة تصبح مع مرور الزمن جزء من شخصیتها حتى في علیها معتقدات وسلوكیات خاطئ

مرحلة البلوغ والرشد، هؤالء النساء یعتقدون أنهن یستحقن العقاب، ویخشین من الدفاع عن 
أنفسهن أمام من هم أقوى منهن، ویستسلمن لهذه المعاملة بدال من مواجهتها، وبسبب 

ل الذین یعاملهن بعنف، مشاعرهن القویة بعدم أهلیتهن ونفعهن وكفاءتهن یخترن الرجا
.فخبرتهن الطفولیة عن الرجال هي التي تشكل شخصیاتهن

أما خبرات الطفولة المبنیة على العنف لدى الرجال سواء كانوا ضحایا للعنف أو 
فإنها ئؤثر فیهم بشكل أقوى من النساء، فهي تعلمهم كیف یحصلون على ما -مشاهدین له

حیال أنفسهم، مما یولد لنا شخصیات عدوانیة مضطربة یریدون بالقوة، وتشعرهم باالرتیاح 
.سادیة مصابة بجنون العظمةاستحواذیهالعقل 

ومن وجهة نظر أصحاب نظریة التحلیل النفسي فإن عالج ضحایا العنف من 
الزوجات یتطلب عالجا نفسیا تصحیحیا طویل األمد، فهذا النوع من العالج یمكن أن یساعد 

.1عنف التي أدت بها إلى اختیار من یسيء معاملتهاالمرأة في كسر حلقة ال
:نظریة التعلم االجتماعي-3

یفترضون أن األشخاص یتعلمون العنف بنفس الطریقة التي یتعلمون بها أنماط 
السلوك األخرى، وأن عملیة تعلم العنف تتم داخل األسرة سواء في الثقافة العامة أو الفرعیة، 

لى استخدام العنف مع اآلخرین، وتطالبهم بأال یكونوا ضحایا فبعض األسر تشجع  أبناءها ع
للعنف في مواقف أخرى، والبعض ینظر إلى العنف كوسیلة للحصول على حاجاتهم، بل أن 
بعض األسر یشجعون أفرادها على التصرف بعنف عند الضرورة، ومن أهم الفرضیات التي 

:تقوم علیها هذه النظریة
.علمه داخل األسرة والمدرسة ومن وسائل اإلعالمإن العنف األسري یتم ت-1

1 -davis, liane (1995), domestieviolance in Eneyclopedia of socilwork (ed) edwards, richard,
washington, Dcinaswpress.
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إن كثیرا من السلوكیات العنیفة التي یمارسها الوالدین تبدأ كمحاوالت للتأدیب -2
.والتهذیب
إن سلوك العنف یتم تعلمه من خالل العالقة المتبادلة بین اآلباء واألبناء وخبرات -3

.الطفولة المبكرة
تؤدي إلى سلوك عدواني تبدأ بذوره في حیاته المبكرة، إن إساءة معاملة الطفل -4

.وتستمر في عالقته مع أصدقائه وٕاخوته ووالدیه ومدرسیه
.إن أفراد األسرة األقل قوة یصبحون أهدافا للعنف-5

وقد أظهرت العدید من الدراسات أن األفراد الذین یعیشون في أسر یسودها العنف 
فاألزواج الذین یشبون في أسر یسودها العنف یكون كانوا أكثر عدوانیة في تصرفاتهم،

احتمال ضربهم لزوجاتهم عشرة أضعاف األزواج الذین لم یمروا بهذه الخبرة، واألطفال الذین 
.1یمارس العنف معهم هم أكثر عنفا من غیرهم

:النظریة النفسیة االجتماعیة3
االجتماعیة دور بارز في أصحاب النظریة النفسیة االجتماعیة یرون أن للضغوط 

ارتكاب العنف، فالمؤیدون لهذه الفكرة یربطون بین المسؤولیات المتزایدة للرجل والسلوك 
العنیف، كما یؤكدون على دور البطالة والفقر وانعدام فرص الحیاة في تشكیل الضغوط على 

ه النظریة الشخص مما یزید بدوره من احتمالیة ممارسته للعنف، ویؤكد بعض المؤیدین لهذ
:2على وجود نوعین من الضغوطات هما

ضغوط أحداث الحیاة غیر السارة وضغوط العمل واألدوار المختلفة كمثیرات قد -1
تدفع إلى السلوك العدواني، وقد أكدت في دراسات على العالقة المباشرة بین الضغوط 

العنف، أما الدراسات الحیاتیة غیر السارة وبین السلوك العنیف كما یبدو في ارتكاب جرائم
الحدیثة فقد أكدت على األثر السلبي للضغوط الحیاتیة غیر السارة التي یتعرض لها الفرد 
وبین العنف وذلك في ضوء متغیرات وسیطة تتمثل في االستعداد الوراثي، والخبرات المتعلمة 

.في الماضي، وطبیعة إدراك الشخص للموقف وما یتضمنه من أخطار

108: ، ص1999ري، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، العنف األس: اجالل اسماعیل حلمي-1
العنف في الحیاة الیومیة في المجتمع المصري، المجلد األول، المركز القومي للبحوث االجتماعیة : أحمد زاید وآخرون-2

.307: ، ص2002والجنائیة، القاهرة، 
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بیئیة المتمثلة في الضوضاء واالزدحام والتلوث والطقس، وضغوط الضغوط ال-2
أخرى كاختراق الحدود الشخصیة واالعتداء على الحیز المكاني والشخصي واالزدحام 

البیئیة إلى زیادة العنف من خالل ما تحدثه من آثار تالسكاني، حیث تؤدي هذه المؤثرا
ة الشخص، وحالة التشبع بالمثیرات، واإلحباط نفسیة أو سلوكیة، ویتم ذلك وفقا لمستوى استثار 

.الناجم عن هذه الضغوط، والقدرة على ضبط النفس، ودرجة القلق
أما المعارضین لهذه النظریة فیقولون أن هناك دالئل كثیرة تفند هذه النظرة في تفسیر 
العنف، فقد أشارث كثیر من الدراسات إلى تعرض نسبة ال بأس بها من نساء الطبقة 

وسطى لهذا العنف، وأن عددا منهن یستمرون في عالقاتهن بمن مارس العنف معهن مع ال
قدرتهن على االستقالل مادیا، هذا باإلضافة إلى أن العدید من الدراسات أشارت إلى انتشار 

.1هذا السلوك بین طبقات غنیة
:النظریة البنائیة الوظیفیة-5

األسري إلى الخلل الوظیفي األسري حیث ویرجع أصحاب النظریة الوظیفیة العنف 
ینظر أصحاب هذه النظریة إلى األسرة كنظام اجتماعي له بناؤه وعالقاته المتبادلة وحدوده 
التي تحفظ له توازنه، وبالتالي فإن توازن األسرة یمكن أن یصیبه الخلل نتیجة اضطراب 

ألسري هو دلیل على وجود خلل البناء أو العالقات أو الحدود، وبهذا یمكن القول أن العنف ا
والمسؤولیات التي تعمل ما في هذه األجهزة المكونة للنظام، وٕاذا تغیرت القواعد والقوانین

.على توازن النظام األسري، فإن من المتوقع أن تظهر في األسرة عالقات سلبیة
ولعل من أكثر المفكرین الذین درسوا موضوع العنف األسري أصحاب نظریة التبادل

والضبط االجتماعي حیث قام عدد من علماء االجتماع بدراسة ظاهرة العنف األسري بمعمل 
تفسیر هذه بهدف ) New Hampshireنیو هامشایر(أبحاث العنف األسري في جامعة 

الظاهرة ومعرفة األسباب التي تؤدي إلى استخدام أفراد األسرة للعنف تجاه بعضهم، وقد 
أن أفراد األسرة یضربون بعضهم البعض ویمارسون "ط مفاده خلصت الدراسة إلى تفسیر بسی

، بمعنى أن الجو األسري، وطبیعة العالقات بین األفراد، "العنف ألنهم یستطیعون فعل ذلك
ودرجة الضبط االجتماعي التي تمارسه األسرة على أفرادها كلها عوامل تساهم في حدوث 

1 -Pierson, John & Thomas, Martin. (2002) collinsdictionary of social work, Great Britain:
Harper Collins Publishers
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ثیر رضا الزوجین، واستقرار الحیاة األسریة، العنف، كما حاول هؤالء الباحثین معرفة مدى تأ
ونتائج العنف، وطبیعة العالقات بین أفراد األسرة في ارتكاب العنف، وخلصوا إلى أن طریقة 
معالجة الخالفات تتأثر بنوعیة العالقات بین الناس، فالخالفات بین أفراد األسرة الواحدة 

ماعیا ـ في حال تجاهلها، بعكس وأكثر كلفة ـ على األسرة نفسیا واجتیصعب تجنبها
الخالفات التي تنشأ بین األصدقاء والزمالء وغیرهم، وفي حال عدم توفر المهارات الالزمة 
لحل الخالفات فإن مشاعر الغضب یمكن أن تؤدي إلى ارتكاب العنف، خاصة إذا أدرك 

تج عن الشخص أن استخدامه للعنف ال یترتب علیه أي عقوبات أو أن العقوبات التي تن
.ممارسة العنف تكون أقل إشباعا من تنفیس مشاعر الغضب

تقلل من احتمالیة وقوع العنف، ) العقوبة(ومن هنا إن عملیة الضبط االجتماعي 
ویؤكد أصحاب نظریة التبادل والضبط االجتماعي على أن التدخل للتعامل مع حاالت 

والمجتمعي وذلك من خالل أفراد األسرة العنف یمكن أن تتم على المستوى الفردي واألسري 
أسلوب حل الخالفات دون اللجوء إلى استخدام القوة والعنف، وتوفیر المساندة األسریة 
والمجتمعیة وتخفیف الضغوط األسریة، وضمان حصول المرأة على الدعم والمساندة 

ا یرون أن والخدمات والموارد التي تعینها على ترك زوجها الذي یمارس العنف معها، كم
:عالج مشكلة العنف ینبغي أن تركز على تحقیق ثالثة أهداف رئیسیة هي

.خفض حجم المكافأة التي یحصل علیها الشخص نتیجة ممارسته للعنف-1
.العنف) العقوبة(زیادة حجم تكالیف -2
.تعزیز عملیات الضبط االجتماعي-3

تحدد دورة العنف العملیة حیث" شعار العنف یولد عنفا"ویتبنى عدد من الباحثین 
التي یتم من خاللها تناقل العنف من الجیل التالي، فالطفل الذي یتعرض ألفعال العنف في 
سنوات حیاته األولى سوف یمیل في شبابه إلى التورط في ارتكاب أفعال عنیفة، بل إن 

صابون تضرر األطفال من العنف یبدأ مبكرا عندما یكونوا أجنة في بطون أمهاتهم فقد ی
بأذى عندما یضرب آباؤهم أمهاتهم، وأن األم التي تتعرض للضرب من األب تنخفض قدرتها 
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على رعایة أطفالها ویزید احتمال ضربها ألطفالها، وأن األطفال الذین یشاهدون آباءهم 
.1یضربون أمهاتهم من المحتمل أن یضربوا زوجاتهم في المستقبل

ریقة إلثبات أو نفي مقولة دورة العنف بصورة إلى عدم وجود ط2"عوض السید"ویشیر 
قاطعة، إال أن هناك الكثیر من الشواهد الدالة على انتقال العنف من جیل إلى جیل آخر، 
وقد أكدت بعض الدراسات على اعتبار المنزل بمثابة ساحة تدریب إلنتاج نماذج من 

د األسرة قد یتوحدون من التفاعالت العنیفة، فكل من الضحایا والمشاهدین للعنف بین أفرا
المعتدي، حیث یالحظون أن المعتدین یعیشون في عالقة حب ویحققون أهدافهم باستخدام 
العنف، األمر الذي یجعل المشاهدین یؤمنون بأن العنف هو السلوك النموذجي في التعامل، 

ي كما أن معظم اآلباء واألمهات یستخدمون في تربیة أطفالهم نفس االستراتیجیات الت
استخدمها معهم آباؤهم وأمهاتهم، فالناس بشكل عام یسلكون ویتصرفون بأسالیب سبق أن 
تعلموها في أسرهم، ومن هنا فإن هذه النماذج تنتقل من جیل إلى آخر، كما یمكن أن یمتد 

.العنف األسري إلى المجتمع المحلي
ظرة المجتمع وأخیرا یرى أصحاب المنظور األنثوي أن العنف األسري نتاج طبیعي لن

والمراكز االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة نحو المرأة، فالرجل یملك السلطة والقوة والمال
یتحكمون في االتجاهات والقیم واألفكار ویوجهون المجتمع حسب -أي الرجال-العلیا، وهم

للرجل ما یرونه ویعتقدونه وبالتالي فإن المرأة هي الحلقة األضعف في هذه المعادلة ویحق 
أن یستخدم هذه السلطة لفرض رأیه وفكره ومعتقداته حتى لو أدى ذلك إلى استخدام العنف 

.بشكل عام وتجاه المرأة الحلقة األضعف على وجه الخصوص
ومن خالل استعراضنا للنظریات المفسرة لظاهرة العنف األسري یمكن القول أن كل 

مختلف حیث ركزت كل نظریة على نظریة من تلك النظریات فسرت العنف األسري بشكل 
متغیرات معینة ترى أنها السبب في حدوث المشكلة، إال أنه ال یمكن إرجاع المشكلة لسبب 
واحد أو أكثر دون دراسة المشكلة بشكل أوسع وأعمق یمكن أن تساعدنا في فهم المشكلة، 

.ومعرفة الطریقة المناسبة للتعامل معها

.91:، ص2000العنف في األسرة العربیة، المركز القومي للبحوث االجتماعیة والجنائیة، القاهرة، : شوقي ظریف-1
: ، ص2004جرائم العنف األسري بین الریف والحضر، مركز البحوث والدراسات االجتماعیة، القاهرة، : عوض السید-2

83.
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VI-أنواع العنف األسري:
تبط مصطلح العنف واإلیذاء وٕاساءة المعاملة بفئة األطفال، وكانت بدایة لقد ار 

االهتمام بهذه الظاهرة عندما كشف األطباء عن حاالت األطفال المصابین بكسور وجروح 
نتیجة ضرب وتعذیب أحد والدیهم أو القائمین على رعایتهم لهم، ثم امتد مفهوم هذا 

ءة التي یتعرض لها األطفال كاإلهمال، وسوء المصطلح لیشمل أنواعا عدیدة من اإلسا
التغذیة، واإلساءة النفسیة والجنسیة، واإلهمال الطبي، وٕاهمال التعلیم، وبالرغم من تركیز 
الباحثین في دراستهم لألسرة على هذا النوع من العنف إال أنه سرعان ما انتشر لیشمل 

.أشكاال أخرى من العنف كالعنف ضد الزوجات والمسنین
ویعود الفضل في إلقاء الضوء على العنف الذي یتعرض له النساء إلى االهتمام 
بدراسة اإلساءة إلى األطفال، فقام كثیر من الباحثین بدراسة العنف الموجه نحو المرأة سواء 
داخل األسرة أو خارجها، كما ركزت بعض الدراسات على العالقة بین الرجل والمرأة بهدف 

لتي تقع على المرأة، ودلت هذه الدراسات إلى أن المرأة تتعرض معرفة صور اإلساءة ا
ألشكال متنوعة من العنف منها العنف الجسدي والعنف الجنسي والعنف العاطفي أو النفسي 

.والعنف االجتماعي
أما العنف الموجه نحو المسنین فإنه لم یحظ باالهتمام ویدخل ضمن مفهوم العنف 

ك نتیجة للتزاید الكبیر في أعداد المسنین، والتطور المعرفي األسري إال في وقت متأخر وذل
.في قضایاهم وحاجاتهم المستمرة
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:العنف ضد الزوجات-1
یأخذ العنف الموجه نحو الزوجات أنواعا متعددة وأشكاال مختلفة من السلوك المسبب 

لمتحدة للضرر، ویعرف العنف ضد المرأة كما جاء في إعالن الجمعیة العمومیة لألمم ا
بأنه عنف یقوم على أساس النوع أو الجنس وینتج عنه ضرر أو أذى جسدي أو ) 1993(

نفسي أو جنسي، ویشمل التهدید بالفعل ذاته أو اإلكراه أو الحرمان من الحریة الشخصیة 
.1سواء حدث ذلك في الحیاة الخاصة أو العامة

إلبالغ عنها وال تمثل وعلى الرغم من أن معظم حاالت العنف ضد الزوجات ال یتم ا
مسحا میدانیاأجریت في أجزاء متفرقة 50الواقع الفعلي للظاهرة، إال أن نتائج ما یقرب من 

من النساء ذكرن بأنهن ترضن للضرب أو %) 50- 10(من العالم أشارت إلى أن ما بین 
اإلیذاء الجسدي من قبل شریكها خالل حیاتها، وتشیر الدراسات إلى أن العنف الجسدي 
یالزمه في الغالب إیذاء أو حتى إكراه واغتصاب جنسي، فعلى سبیل المثال فإن من بین 

من النساء %) 57(امرأة تم استجوابها في أحد المسوح المیدانیة في الیابان تبین أن 613
تعرضن %) 58(وأن نسبة -العنف الجسدي والنفسي والجنسي- ترضن لألنواع الثالثة معا 

، كما أن األغلبیة ممن تعرضن لإلیذاء الجسدي في كل من نیجیریا لإلیذاء الجسدي فقط
، كما دلت المقابالت المتعمقة وٕاحصائیات الجرائم 2والمكسیك تعرضن أیضا لالغتصاب

من النساء المتزوجات یتعرضن للعنف من جانب % 25إلى 10تشیر إلى أن ما بین 
ني، كما أن معظم حاالت قتل أزواجهن، وأن معظم هذه الحاالت تعاني من العنف البد

الزوجات تظهر لدى األسر التي یتكرر فیها هذا السلوك، وأن بعض حاالت انتحار الزوجات 
.یعود إلى العنف الذي یمارس علیهن من قبل أزواجهن

من النساء الفلسطینیات تعرضن %) 52(وفي العالم العربي تذكر مجلة بشرى أن 
من النساء في األردن %) 47(، وأن 2000للضرب على األقل مرة واحدة في العام 

.3یتعرضن للضرب بصورة دائمة

.223مشكلة عالمیة، السنة العشرون، العدد : مجلة األمن والحیاة، مقال بعنوان العنف ضد المرأة-1
.14:مجلة األمن والحیاة، المرجع نفسه، ص-2
مركز المعلومات وأبحاث األسرة، مشروع ابن باز الخیري لمساعدة الشباب على الزواج، العنف ضد المرأة، األسباب -3

.14: والعالج، ص
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إلى أن العنف ضد الزوجة في المجتمع المصري یمثل مشكلة ) منال سید(وتشیر 
من الزوجات للضرب في حالة معارضتهن ألزواجهن، وأن %) 35(ب حیث تتعرض ما یقار 

.منهن یتعرضن للضرب في حالة ردهن على أزواجهن بلهجة ال تعجب الزوج%) 69(نسبة 
أربعة أنواع رئیسیة من اإلساءة التي یتعرض لها )Schechter،1990(وقد حدد 

:الزوجات
.وغیر المنظماإلساءة البدنیة المتمثلة في الضرب المبرح -1
من الزوجات لهذا النوع من % 14اإلساءة الجنسیة حیث یتعرض ما نسبته -2

.العنف
اإلساءة النفسیة التي تظهر بصور مختلفة مثل غسل الدماغ، والتقلیل من شأن -3

.الزوجة وتحقیرها، والعزل، والتهدید والتخویف
.حقوقها المالیةشكل حرمان الزوجة منىاإلساءة المالیة التي تظهر عل-4

1:وقد نرجع أسباب العنف بین الزوجین إلى

.عدم التكافؤ الجنسي بین الزوجین-1
.اختالف معاییر وثقافة كل من الزوجین-2
.االختالط األسري دون ضوابط شرعیة-3
.االنحراف األخالقي-4
.هجرة األزواج أو الزوجات للعمل في الخارج-5
.الفقر-6

العامة التي تمیز األشخاص الذین یرتكبون العنف المرأة بشكل أما عن الخصائص
:2عام فقد حددها الجبرین في الجوانب التالیة

.الغیرة الشدیدة-1
.العزلة-2
.حسب السیطرة-3

مقیاس العنف األسري، مجلة دراسات في الخدمة العمومیة، العدد السادس، جامعة حلوان، سنة : أحمد فاطمة أمین-1
.87: ، ص1991

.94: ، ص2000العنف األسري خالل مراحل الحیاة، كتاب غیر منشور، القاهرة، : الجبرین جبرین-2
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.لوم اآلخرین-4
.اللغة العنیفة-5
.المعاملة الوحشیة ألفراد األسرة-6
.الغموض وعدم الوضوح-7

أیضا إلى مجموعة من السمات والخصائص التي تمیز األزواج 1"الجبرین"وأشار 
:مرتكبي العنف ضد زوجاتهم ولخصها في التالي

.عدم القدرة على السیطرة على النفس-1
.المزاج المتقلب-2
.الخوف من هجران الزوجة-3
.إدمان الكحول والمخدرات-4
.توقعات ومطالب غیر عقالنیة-5
.األصدقاءالعزلة وندرة -6
.عادات واتجاهات جنسیة سیئة وقد تكون محرمة-7
.انخفاض في تقدیر الذات-8

إلى أدوات العنف المستخدمة من جانب مرتكبي العنف األسري " نجاة الرازي"وتشیر 
وكیف أنها تتباین وتتفاوت في خطورتها من حالة إلى أخرى، فتتدرج غالبا من الصفع إلى 
اللكم والضرب باألرجل، إلى استعمال أدوات مختلفة إللحاق الضرر واأللم بالضحیة، كما 

ت معینة تستعمل في ممارسة العنف بهدف التأدیب أو االنتقام، منها أشارت الباحثة إلى أدوا
مثال العصا والسوط والحبل أو أنبوب جلدي أو سلك كهربائي، إضافة إلى استعمال النار أو 
بعض اآلالت الحادة أو السالح األبیض، في حین تستعمل أدوات أخرى تكون في متناول 

عندما تبدو أعمال العنف انفعالیة وغیر مخطط لها من الید كالرمي بالحذاء أو بأواني منزلیة
قبل، كما قد یلجأ بعض األزواج إلى استعمال أسالیب تبدو كأنها مستوحاة من خبرة أجهزة 
مختصة في القمع والتعذیب، كاللجوء إلى التكبیل، والتعلیق والصعق بالتیار الكهربائي، 

حرمان الزوجة من االتصال بالعالم واالغتصاب عن طریق استعمال آلة حادة، والسجن و 

.95: المرجع نفسه، ص: الجبرین جبرین-1
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الخارجي، والتجویع، والحرمان من النوم، كما قد یلجأ بعض األزواج إلى استخدام سلطته 
مستغال االمتیازات التي یمنحها له القانون، فیطرد الزوجة واألبناء من المنزل، أو یتزوج 

بسجل الحالة المدنیة، بامرأة أخرى، أو یرفض االعتراف بنسب األطفال ویمتنع عن تسجیلهم
أو یرفض اإلنفاق علیهم، أو یجبر الزوجة على ترك العمل، هذا باإلضافة إلى االستیالء 

.1)مركز المعلومات وأبحاث األسرة(على الممتلكات 
:العنف الموجه ضد األطفال-2

إن العنف الموجه ضد األطفال یبدأ بادئ ذي بدأ من العنف الزوجي، خاصة عنف 
الزوجة األم لیصل بعد ذلك إلى تشكل توقع ذهني لدى الطفل، بأنه سیكون الزوج ضد 

حقیقیة ىوقع الذهني بعد فترة من الزمن إللیتحول ذلك الت"الضحیة الثانیة بعد األم، 
والتي منها اإلساءة البدنیة، ةاجتماعیة أسریة یتعرض من خاللها الطفل إلى اإلساءة الوالدی

به وتسخیره لألعمال السرقة والنصب واالحتیال أو تعرضه للعقاب أوتشغیلیة بأعمال ال تلیق
الذي یتخطى المستوى المقبول والطبیعي، ألن هذا العقاب غیر مبرر وغیر مقبول یغلب 

.علیه طابع العنف الذي یولد اضطرابات تطال جمیع أفراد األسرة
تلك "طفل هي ولعل أكثر مظاهر العنف األسري التي تلفت االنتباه نحو إیذاء ال

األفعال التي تتعدى العقاب البدني وهي أفعال جد خطیرة تتمثل في إخضاع الطفل للضرب 
.المبرح بقسوة شدیدة قد تؤدي إلى كسر العظام وفي أقصى الحاالت یتم قتلهم

:ویتجلى العنف الذي یتعرض له الطفل في ثالث أنواع وهي
:له الطفل یتجلى في نوعینإن العنف الجسدي الذي یتعرض:العنف الجسدي-أ
وهو الذي یستخدم فیه اآلباء تجاه أبنائهم القوة الفیزیقیة مثل :العنف المباشر-

.الضرب أو الكي بالنار والركل وكلها ینتج عنها إصابات جسدیة
وهو الذي یتعرض من خالله الطفل إلى سوء التغذیة : "العنف الغیر مباشر-

.2"رمان المادي والمعنوي لالحتیاطات االجتماعیة والنفسیةوالرعایة الصحیة في إطار الح

، 2004العنف المنزلي بعض عناصر التعریف والتشخیص، مركز معلومات وأبحاث األسرة، الریاض، : نجاة الرازي-1
77: ص

.234: ، ص2000المكتب الجامعي الحدیث، : أطفال الشوارع اإلسكندریة: فهمي محمد سید-2
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إن العنف النفسي الذي یتعرض له الطفل جراء المعاملة لوالدیه :العنف النفسي- ب
القاسیة والتي تتمثل غالبا في الحرمان المادي والمعنوي لحاجیاته، بمعنى أنه یحرم من 

ضطربا نفسیا ویتجلى ذلك في حاالت احتیاجاته النفسیة واالجتماعیة وهذا ما یجعله م
.االكتئاب، والخوف والقلق واالنزال والبكاء

العنف الجنسي یقصد به أي اتصال جنسي بین اآلباء واألبناء :العنف الجنسي-ج
واإلناث هن األكثر تعرضا للعنف الجنسي وفي غالب األحیان یكون المعتدي هو زوج األم، 

ال "اإلنسان التي تشیر في بندها الخامس على أنه وهو عمل عنفي مخالف لشرعیة حقوق
للمعاملة القاسیة أو الال إنسانیة أو اإلطاحة بالكرامة وأنه یصل ... یجوز أن یتعرض أحد

إلى حد أن یعادل شكل من أشكال اإلكراه حیث یعادل األشغال الشاقة وهو بمثابة شكل 
جلسات األمم المتحدة لسنة معاصر ألشكال العبودیة، وهذا حسب ما جاء في جلسة من

1996.
فالعنف ضد األطفال یعني استخدام العقوبة البدنیة أو النفسیة المتكررة من جانب 
الوالدین أو أحدهما لألطفال القصر سواء أكان ذلك عن طریق الضرب المقصود والعقاب 

و من خالل البدني المبرح وغیر المنظم، أو من خالل السخریة واإلهانة المستمرة للطفل، أ
إهمال رعایته وعد توفیر احتیاجاته الصحیة والجسمیة والنفسیة واالجتماعیة  األساسیة، أو 

.من خالل استغاللهم من جانب القائمین على رعایتهم وتكلیفهم بأعمال فوق طاقتهم
1:كما تصنف أشكال اإلساءة إلى األطفال في أربعة أنواع رئیسیة هي

ة وقد تؤدي إلى حدوث عاهات یینتج عنها إصابات جسداإلساءة الجسدیة التي -1
مستدیمة أو إعاقات حسیة كالعمى أو فقدان السمع، أو حتى قد تفضي إلى الوفاة، ویتمثل 
هذا النوع من اإلساءة في اللكم، والضرب والركل، والعض، والحرق، والرج أو الهز، والتسمیم 

.المتعمد
الطفل جنسیا فعلیا أو لفظیا، واستخدامه من اإلساءة الجنسیة من خالل استغالل -2

أجل االستثارة الجنسیة لدى الكبار، أو المشاركة في أي نشاط جنسي، ویمثل لهذا النوع من 

المجلس العربي : لألطفال، ورقة عملطفولة في خطر، رؤیة استراتیجیة لمواجهة ظاهرة اإلساءة : منصور طلعت-1
.2004للطفولة والتنمیة، 
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اإلساءة بمداعبة األعضاء التناسلیة للطفل، أو حضه على لمس األعضاء التناسلیة أو 
إلیالج الفرجي أو الشرجي أو المناطق مصدر اإلثارة الجنسیة لدى الكبار ومداعبتها، أو ا

، أو اللواط، أو غشیان كشف العورة، أو غشیان المحارم أو سفاح القربى، أو االغتصاب
المحارم أو سفاح القربى، أو االغتصاب، أو اللواط، أو االستعراضات الجنسیة أو استخدام 

.جنسي لألطفالاألطفال كمادة أو في مواقف لصور إباحیة أو أفالم جنسیة، أو االستغالل ال
اإلساءة االنفعالیة الذي یتسبب في إحداث ضرر شدید على النمو االنفعالي -3

والسلوكي للطفل، ومن ذلك رفض الطفل، أو نبذه، والنقد المستمر، والتهدید المستمر، 
.والسخریة منه ومن قدراته، واالستهزاء به

ض للخطر، أو اإلخفاق اإلهمال المستدیم للطفل واإلخفاق في حمایته من التعر -4
في القیام برعایته وتوفیر حاجاته الجسدیة والتربویة واالنفعالیة األساسیة، كما قد یتضمن 
اإلهمال عدم توفیر الرعایة الصحیة المالئمة وفي الوقت المناسب، واإلشراف غیر المالئم 

: ال هيللطفل وتركه دون إشراف لفترات طویلة، ویمكن تصنیف اإلهمال إلى ثالثة أشك
.اإلهمال الجسدي، واإلهمال التربوي، واإلهمال النفسي

وأسباب إساءة معاملة الطفل والتعامل معهم بعنف مختلفة ومتنوعة وال یمكن إرجاعها 
إلى سبب واحد واضح ومحدد، فلو أخذنا على سبیل المثال طبیعة العالقة بین الوالدین 

توقع من طفلهما من حیث سلوكه وطریقة والطفل خاصة فیما یتعلق بنظرتهما إلى ما هو م
تفكیره وٕانجازاته، فإننا نالحظ كبر حجم هذه التوقعات وعدم واقعیتها في كثیر من األحیان 
مما یؤدي إلى نشوء عالقة غیر طبیعیة وغیر سویة بین الوالدین وطفلهما، وٕاذا كان العقاب 

الطفل على الوفاء بهذه البدني أو النفسي هو األسلوب المفضل لدى الوالدین إلجبار
التوقعات فإن من الطبیعي أن یصبح هذا األسلوب مألوفا ومالئما ـ من وجهة نظر الوالدین ـ 
في التعامل مع الطفل في كل مرة یتعدى فیها الحدود التي رسمها له والدیه، ویتفاقم حجم 

بطفلهما حتى بعد المشكلة عندما یصبح هذا األسلوب هو السمة الغالبة على عالقة الوالدین 
.كبره

كما أن للضغوط الداخلیة والخارجیة التي تواجه الزوجین دور كبیر في ارتكاب العنف 
، وسوء العالقة بین الزوج والزوجة، ضد أطفالهم وٕاساءة معاملتهم، فاألزمات األسریة المتتالیة

زوجین سواء والتدخالت من جانب األقرباء في حیاة الزوجین، والصعوبات التي یواجهها ال
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في تعلیمهم أو في أعمالهم، وعدم توفر الدعم االجتماعي الكافي، وصعوبة تكوین العالقات 
االجتماعیة والمحافظة علیها، وقلة الخبرات والمهارات االجتماعیة في حل المشكالت 
والتعامل مع المواقف المسبب لألزمات، وعدم توفر الخدمات والموارد االجتماعیة المناسبة 

ي تعین الزوجین على حل مشكالتهم، كلها عوامل تساهم بدرجات متفاوتة في حدوث الت
إلى بعض الخصائص Spinetta&Riglerالعنف داخل األسرة، وفي هذا الصدد یشیر 

1:التي تمیز اآلباء الذین یمارسون العنف مع أطفالهم هي

.باءخبرات الحرمان والقسوة وٕاساءة المعاملة التي مر بها هؤالء اآل-1
األفكار والمعتقدات الخاطئة التي یحملها هؤالء اآلباء عن دورهم وأسلوب -2

.تربیتهم
.معاناة هؤالء اآلباء من ضعف في البناء النفسي-3
.الوضع االجتماعي واالقتصادي الذي یمثل عبئا ضاغطا على هؤالء اآلباء-4

طة بإساءة معاملة فقد صنف العوامل الشخصیة والسكانیة المرتبBrockmanأما 
2:األطفال إلى ثالثة أنواع رئیسیة هي

الخصائص المرتبطة بالطفل وتشمل التأخر في النمو ونقص الوزن، واإلعاقة -1
.بأشكالها المختلفة، واألمراض المزمنة، والطفل المشكل كما في حالة النشاط الزائد

الخصائص المرتبطة بالوالدین كأن یكون أحد الوالدین أو كالهما قد تعرض -2
إلساءة المعاملة، وقلة الخبرة والمعرفة فیما یتعلق بتربیة األطفال، ونقص المهارات الوالدیة، 
ونقص مهارات التكیف والعجز عن التحكم في االنفعاالت، والعزلة االجتماعیة، ونقص في 

.وعدم القدرة على التفریق بین المشاعر الشخصیة ومشاعر الطفلالمهارات الزواجیة،
الخصائص المرتبطة بالبیئة كالبطالة، وكبر حجم األسرة، وعدم وجود فترة زمنیة -3

.كافیة بین الوالدات، وعدم االستقرار الزواجي

1-Spinetta, J &Rigler, D (1980), the childabusing parent: A psychologicalreview. In traumatic
abuse neglect of childrenat home, (ed) G.J Williams &J.Money. Baltimore: John
HoplinsUnversityPress.
2 -Brockman, M. (1987) Children and physical abuse. In Thomas & Grimes (eds).
Children'sneeds: Psychological perspectives, Washington, DC: The National Association of
SchoolPsychologist.
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ویشیر بعض الدارسین إلى المعالم الممیزة لظاهرة اإلساءة إلى األطفال والمتالزمة 
:1معها ویحددها في الجوانب التالیة

وجود خدوش لدى الطفل من آن آلخر، ووجود إصابات : معالم اإلساءة الجسدیة-1
معینة مثل الحرق بالسجائر وعالمات العض، ومشكالت سلوكیة واضحة، وكثیري الشكوى 

.والتذمر، ویسعون باستمرار إلى جذب االنتباه، ویستجیبون بغضب وعدوانیة
اعتالل الصحة، وسوء التغذیة، ونقص الوزن، ورداءة الملبس : اإلهمالمعالم-2

والمظهر، وضعف في االستثارة، وتأخر في النمو، وصعوبات التخاطب، وعدم المباالت 
.بسالمتهم، ومشكالت تربویة كالتسرب من المدرسة أو كثرة الغیاب، واضطراب في السلوك

ة، وافتقار األصدقاء، وضعف المشاركة مشكالت سلوكی: معالم اإلساءة الجنسیة-3
في األنشطة المدرسیة، والغیاب المتكرر عن المدرسة، والهروب من المنزل، والشعور 

.باالكتئاب، والمزاج الهابط، ومشكالت في األكل
اضطرابات انفعالیة وسلوكیة، والقلق، واالكتئاب : معالم اإلساءة االنفعالیة-4

.النمووالعدوان، واالنسحاب، وتأخر
حیث تتضمن الصورة اإلكلینیكیة المحددة بالمعالم الممیزة تلك : المعالم المتالزمة-5

المظاهر األولیة لظاهرة اإلساءة إلى األطفال، ولكنه غالبا ما یكون مصحوبا بأعراض أو 
مظاهر ثانویة وهو ما یعرف بالمعالم المتالزمة، وهي االضطرابات النفسیة الناجمة عن 

الصدمیة لإلساءة في الطفولة والمتالزمة معها، وفي هذا توضح دراسات كثیرة أن الخبرات 
األطفال الذین یخبرون إساءة یكونوا غالبا في خطر بأن تتطور مشكالتهم االنفعالیة لتصبح 

: اضطرابات مزمنة في مرحلة تالیة من العمر، وتتضمن هذه االضطرابات ما یلي
یذاء المتعمد للذات، واألفكار االنتحاریة، واضطرابات اضطرابات القلق، واالكتئاب، واإل

الضغوط التالیة للصدمة، واضطرابات األكل، واضطرابات المسلك، واضطرابات اختالل 
.االنتباه، وتعاطي العقاقیر والمخدرات

.15: مرجع سابق، ص: منصور طلعت-1
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وبصفة عامة یمكن القول أن أسباب العنف ضد األطفال والمعاملة السیئة تعود إلى 
طة بشخصیة الوالدین، ومزاج الطفل، وحجم الضغوط التي تواجهه والذي عوامل متداخلة مرتب

.یؤدي بدوره إلى زیادة الضغوط على النظام األسري
بشكل عام وفیما یتعلق بالخصائص التي تمیز الوالدین الذي یعاملون أطفالهم معاملة 

حددة، سیئة فلیس هناك اتفاق بین المختصین والباحثین في هذا المجال على خصائص م
وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن هؤالء اآلباء واألمهات یتصفون بواحدة أو بعضا من 

، 1االضطراب، وعدم النضج، والنرجسیة، واألنانیة، واالندفاعیة، والعدوانیة: الصفات التالیة
الذین یعاملون أطفالهم معاملة سیئة ال یختلفون كما أكدت هذه الدراسات على أن الوالدین 

ا عن الوالدین العادیین، من حیث حبهم ألطفالهم، وندمهم على ضربهم، وبینما تؤكد كثیر 
الدراسات على أن المعاملة السیئة لألطفال تظهر لدى الوالدین األقل تعلیما واألقل سنا 
بسبب انخفاض احترام الذات لدیهم، إال أن البعض اآلخر منها ینفي هذه المتغیرات في 

على العالقة بین حجم الدعم االجتماعي الذي تحصل علیه األسرة إساءة المعاملة ویؤكد
.وبین إساءة المعاملة لألطفال

كما یجب التأكید على أهمیة الضغوط واألزمات األسریة، والعزلة االجتماعیة، وقلة 
الدعم والعالقات االجتماعیة للوالدین، ونظرتهما إلى الطفل، وخلفیتهما وتاریخهما االجتماعي 

ل هامة تساهم في ارتكاب العنف وٕاساءة معاملة األطفال، ویؤكد على أن العنف ضد كعوام
األطفال وٕاساءة معاملتهم هي نتاج أنظمة التفاعل بین كل من الزوج والزوجة، والوالدین 
والطفل، والطفل والبیئة، والوادین والبیئة، والوالدین والمجتمع، فهذه النظرة ترتكز على مفهوم 

ري واألنظمة المجتمعیة ولیس الفرد في حدوث المشكلة، فكل من األب واألم النظام األس
.مسؤوالن عن هذه المشكلة حتى وٕان قام أحدهما فقط باستخدام العنف

وأخیرا یمكن تلخیص أهم أسباب العنف الموجه نحو األطفال وٕاساءة معاملتهم في 
:العوامل التالیة

1-Freedman, A; Caplan, H &Sadock, B (1976) Modern synopsis of comprehensivetextbook
of psychiatry 11. Baltimore: Williams & Wilkins.
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الوالدین وخلفیتهما النفسیة والجسمیة، ودرجة الحرمان االجتماعي الذي شخصیة-1
یعانون منه، والخبرات السابقة المرتبطة بإساءة معاملتهم من جانب والدیهم أو من قام على 

.رعایتهم
نظرة الوالدین إلى الطفل وعدم رغبتهم أو خیبة أملهم فیه وفي قدراته نتیجة -2

.غیر المنطقیة عن سلوك طفلهم وعن قدراته العقلیةتوقعاتهم غیر الصحیحة و 
األوضاع والمشكالت األسریة وخاصة في حالة مواجهة األسرة ألزمات مزمنة -3

كحاالت الطالق وكثرة التنقل وموت أحد أفراد األسرة وكثرة الضغوط والزواج اإلجباري 
ة وتؤثر على عالقتهم وغیرها من المشكالت التي تسبب التوتر والقلق لجمیع أفراد األسر 

.وتعامالتهم
أسلوب التربیة وطریقة التفاهم واالتصال بین أفراد األسرة ونقص المعلومات -4

.والمهارات األبویة
.عدم تقدیر الوالدین وجهلهم بالنتائج المترتبة على إساءة معاملة أطفالهم-5
أن تلجأ إلیها األسر عدم توفر المساعدات والخدمات والبرامج والموارد التي یمكن -6

.وقت األزمات
ویؤكد الباحثین على أهمیة اتباع استراتیجیة إعالمیة تستهدف تنمیة الوعي لدى 

دیة المواطنین بشكل عام والوالدین على وجه الخصوص، وٕاعداد الرسائل اإلعالمیة اإلرشا
د مواقع تأثیرها على الطفل واألسرة والمجتمع، وٕاعداالتي توضح حجم المشكلة وخطورة

.خاصة على شبكة اإلنترنت
إن ظاهرة العنف ضد األطفال لم تعد مقتصرة على أشكاله وصوره المعروفة ـ اإلساءة 
البدنیة والجنسیة والنفسیة واإلهمال ـ ولم یعد مشكلة أسریة، بل تطور وأصبح مشكلة عالمیة، 

رات للعدید من تحول الطفل فیها إلى سلعة رخیصة، ومطیعة، تدر المالیین من الدوال
الشركات والمؤسسات واألفراد، وفي هذا الصدد یذكر أن من األنماط الحدیثة لظاهرة إیذاء 

:األطفال في العالم
حیث تؤخذ بعض صور األطفال وهم في حالة تعري تام :الصور اإلباحیة-1

وأوضاع جنسیة مغریة وتصدر على شكل أجزاء أفالم أو صور على االنترنت، كما یقوم 
تحت التهدید أو التخدیر، ومن ثم تؤخذ عض ضعاف النفوس بإجبار الطفل على التصویر ب



188

الخلفیة المعرفیة للعنف األسريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثالث الفصل 

له العدید من الصور العاریة في أوضاع مزریة، ألجل إرضاء رغبات بعض الشواذ واألثریاء 
منهم، وقد تستخدم هذه الصور في فترات الحقة لتهدید الطفل واستعباده من أجل الحصول 

.أو استغالله جنسیاعلى المزید من الصور 
حیث أصبح ممارسة الجنس مع األطفال ظاهرة عالمیة، : االستخدام الجنسي-2

واستخدمها البعض وسیلة للجذب السیاحي، وقد شجعت هذه التجارة على رواج مثل هذه 
. الظاهرة في المجتمعات الفقیرة

النات حیث أصبح الطفل جزءا مهما من اإلع:االستغالل اإلعالني لألطفال-3
التجاریة سواء كان ذلك تلفزیونیا أم ملصقا، وتبرز المشكلة في مثل هذا النوع من النشاط 
التجاري في أن األطفال غالبا ال یكون لهم حریة الخیار في قبول أو رفض مثل هذا النوع 
من اإلعالنات، ورغم أن البعض من هذه اإلعالنات ال تمثل مشكلة للطفل، إال أن البعض 

نها یمثل مشكالت أخالقیة وأمنیة وصحیة كتصویر الرضیع في حالة عري تام، أو اآلخر م
.قیام بعض األطفال بتجریب بعض المنتجات الغذائیة والصحیة

وهي من أبرز الظواهر في المجتمعات العربیة، حیث نشطت :التسول باألطفال-4
األطفال وتشغیلهم في العدید من المنظمات السریة التي تعمل في مجال التسول الستغالل

أعمال التسول، وذلك بالتعاقد مع أسرهم مقابل عوائد مالیة أو عن طریق خطف األطفال 
.الرضع وتربیتهم في أماكن خاصة بتلك المنظمات، وبالتالي تشغیلهم الحقا في التسول

أو تجارة الرقیق كما یسمیها البعض حیث أن ظروف الفقر :بیع األطفال واألجنة-5
اجة في العدید من الدول الفقیرة تدفع األسر إلى بیع بعض أطفالها إلعالة البعض والح

اآلخر، وفي المجتمعات الغربیة فإن ظاهرة بیع األجنة أضحت من األمور الشائعة والمألوفة، 
.فعمدت بعض المراهقات والنساء إلى بیع أطفالهن وهن ال زلن أجنة في أرحامهن

انع والمؤسسات واستغاللهم جسدیا ومالیا من أجل في المص:تشغیل األطفال-6
.تحقیق أكبر قدر من الربحیة

:العنف الموجه ضد كبار السن-3
إن هذه الظاهرة االجتماعیة المتمثلة في مشكلة إیذاء كبار السن، أصبحت ظاهرة 
ملفتة لالنتباه وذلك لكثرة تواجد المسنین في أرصفة الشوارع من جهة وفي مراكز رعایة 
المسنین من جهة أخرى، وهذا مما یدل أن أولئك المسنین قد كانوا یطردون من منازلهم أو 
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منازل أبنائهم بعد أن كانوا قد تلقوا إهماال وٕاساءة وقسوة من أبنائهم وزوجات أبنائهم أو أزواج 
بناتهم وأحفادهم، بحجة أولئك المسنین تزداد مطالبهم الیومیة وتزداد شكواهم من المرض 

.هور الصحة من الشیخوخةوتد
وهو األمر الذي ینزعج منه أولئك األبناء، ویتجلى لنا ذلك في ذكر النماذج المعبرة 

:عن قسوة المعاملة التي یتعرض لها كبار السن والتي منها
.استخفاف اآلباء، باألجداد وسوء معاملة اآلباء لألجداد

.تشجیع اآلباء لألبناء في التطاول على األجداد
القطیعة والخصومة بین اآلباء واألجداد، واعتبار اآلباء أن األجداد هم سر 

.المصاعب
وردت تعاریف متعددة توضح ظاهرة إساءة معاملة المسنین، وبالرغم من التشابه 
الكبیر بین هذه التعاریف إال أن هناك بعض االختالفات في استخدام المصطلح المناسب 

من الباحثین الذین درسوا ظاهرة ) 21(دراسة طبقت على للداللة على هذه الظاهرة، ففي
وجد 19851-1976إساءة معاملة المسنین في الوالیات المتحدة األمریكیة ما بین األعوام 

دراسة ) 17(أن الباحثین استخدموا مصطلحات مختلفة للداللة على هذه الظاهرة، منها 
) 06(خدمت مصطلح اإلهمال و دراسات است) 09(استخدمت مصطلح اإلساءة البدنیة، و

دراسات استخدمت مصطلح االستغالل، إال أن من المؤكد أن جمیع هذه الدراسات ساهمت
.وبشكل كبیر في تفسیر وفهم مشكلة العنف الذي یمارس ضد المسنین

مصطلح الضحیة الصامتة للمسنین الذین یتعرضون للعنف وسوء Findly2ویطلق 
عض أو كل أفراد األسرة، ویرى أن هذه الفئة هي أكثر الفئات المعاملة واإلهمال من قبل ب

سلبیة في التعامل مع ما یتعرضون له من عنف وذلك نتیجة لعدم تحدثهم مع اآلخرین، 
وعدم شكواهم، وعدم استطاعتهم القیام بأي فعل إلیقاف العنف واإلهمال الذي یتعرضون له، 

ل على أسرهم، والخضوع واالستسالم لألمر وضعفهم في اتخاذ القرار، واعتمادهم بشكل كام
.الواقع

1 -Tatara, Toshio (1995), Elder abuse, in: Encyclopedia of Social Work (ed) Edwards, R,
Washington DC: NASW Press.
2 -- Findly, M.K (1999), The survivor'svoice, Smith &HelwysPublishing Inc.
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1:المسنین الذین یتعرضون للعنف یتصفون بما یلي

معتمدین على أفراد األسرة بشكل كلي ویحتاج إلى مساعدة مستمرة وربما یومیة -1
.في توفیر حاجاته األساسیة

.معتمدین مادیا على أسرهم-2
.أو مصابین بعاهة دائمة مثل العمىمقعدین-3
منعزلون بطبعهم، أو معزولون عن بیئتهم االجتماعیة ولیس لهم أصدقاء، -4

.ویعانون من ضعف شبكة عالقتهم االجتماعیة
.یلكون أرصدة مالیة وممتلكات شخصیة تطمع اآلخرین فیهم-5

ي كثیر من وجدیر بالذكر أن سوء معاملة المسنین وٕاهمال رعایتهم قد یؤدي ف
األحیان إلى مشكالت طبیة ونفسیة واجتماعیة خطیرة تهدد حیاتهم وتجعل التعامل معهم 

إلى أن المسنین معرضون على درجة عالیة من الصعوبة والتعقید، وتشیر بعض الدراسات 
للعنف وسوء المعاملة سواء كانوا یعیشون بمفردهم، أو مع أحد أقربائهم، أو كانوا نزالء دور 

یة الخاصة أو المصحات أو المستشفیات وذلك بواسطة الجیران وأفراد األسرة والعاملین الرعا
.المسؤولین عن رعایتهم

یجد كثیر من الباحثین صعوبة في تحدید حجم ظاهرة اإلساءة إلى المسنین والوصول 
إلى إحصائیات دقیقة یمكن أن تقیس هذه الظاهرة وذلك نظرا لطبیعة المشكلة، وتعدد أشكال

وصور اإلساءة التي یتعرضون لها، هذا باإلضافة إلى قلة ویرى بعض الباحثین أن هناك 
اختالف بین مفهوم العنف واإلساءة إلى المسنین ومفهوم اإلهمال، ویفضلون استخدام 
مصطلح اإلهمال للداللة على ما یتعرض له المسنون في المجتمعات العربیة، وبالتالي 

2:ي یتعرض له المسن في الجوانب التالیةیحددون أنواع اإلهمال الذ

المتمثل في عدم مقدرة األسرة على إشباع حاجات المسن : اإلهمال السلبي-1
الصحیة والنفسیة، واالجتماعیة واالقتصادیة بسبب ظروف األسرة االقتصادیة، أو بسبب 

.تركیبة األسرة، وبسبب نقص الوعي المرتبط برعایة المسن

.101: مرجع سابق، ص: الجبرین جبرین-1
.102: مرجع سابق، ص: الجبرین جبرین-2
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وذلك عندما یتعرض المسن إلهمال غیر واضح، أو : قصوداإلهمال غیر الم-2
بسبب عدم وجود من یعتني به، وغالبا المسن بهذا اإلهمال اعتقادا منه لیس باإلمكان 

.الحصول على ما هو أكثر
الذي یتمثل في اإلهمال المعتمد لحاجات المسن من جانب : اإلهمال المقصود-3

وٕاهمال المواعید المخصصة لتناول األدویة، وعدم األسرة كعدم االهتمام بصحته وعالجه، 
.االهتمام بتغذیته ومسكنه وملبسه ونظافته

.وذلك من جانب المسن نفسه: إهمال النفس-4
من خالل عدم مخاطبته والتحدث إلیه، وعدم إشراكه : اإلهمال النفسي والعاطفي-5

.في األمور األسریة
أكدت كثیر من الدراسات إلى وجود أسباب أما عن أسباب إساءة معاملة المسنین فقد

:متعددة لهذه المشكلة
الضغوط التي تواجه القائمین على رعایة كبار السن من المعوقین على وجه -1

.الخصوص
عدم كفاءة القائمین على رعایة كبار السن ونقص المعلومات والخبرات والمهارات -2

.التي تساعدهم على التعامل معهم بشكل صحیح
.نقص المواد واإلمكانیات وندرة البرامج والخدمات المجتمعیة-3
دورة العنف التي تمیز العالقات داخل أسرة المسن، فالسلوكات العنیف هو -4

.استجابة طبیعیة للتوتر والصراع والخالفات داخل األسرة
المشكالت الشخصیة التي یعاني منها مرتكب العنف فقد أثبتت بعض الدراسات -5

ممن ارتكبوا أعمال عنف ضد المسنین یعانون من مشكالت شخصیة %) 30(نسبة أن 
.كإدمان الكحول والمخدرات، واالضطرابات النفسیة والمشكالت االقتصادیة

العجز واإلعاقة فقد دلت الدراسات إلى أن المسنین العاجزین عن رعایة أنفسهم -6
.عنف من غیرهمومعتمدین على غیرهم في تصریف أمورهم أكثر عرضة لل

وتتمثل مظاهر سوء معاملة المسنین في حرمانهم من الطعام، وتوبیخهم وتعلیقهم، 
وعدم االهتمام بنظافتهم، إال أن هذا النوع من المعاملة یختلف باختالف الخصائص البدنیة 
والعقلیة والنفسیة واالجتماعیة للمسن، فالمسن فاقد العقل أو غیر القادر على الحركة ویعجز 
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عن القیام بشؤونه الشخصیة وخدمة نفسه بنفسه كإعداد الطعام وتناوله، وتناول العقاقیر 
الموصوفة له طبیا، وقضاء حاجته، وتنظیف بدنه، هو أكثر معاناة من المسن الذي یستطیع 

:أن بهذه األشیاء، ومن أهم مظاهر إهمال المسنین وسوء معاملتهم ما یلي
.عدم توفیر الرعایة الطبیة والنفسیة واالجتماعیة المناسبة لهم-1
.الحرمان من الطعام-2
.اإلشراف غیر المالئم-3
.التهدید والتوبیخ والتخویف والحبس والعزل-4
.سرقة نقوده وحاجیاته الخاصة-5
.اغتصاب حقوقه وحرمانه من ممتلكاته-6
.طرده من المنزل والتخلي عنه-7

فقد ) NARCEAالموارد الدولیة للمسنین ـ مركز إساءة معاملة المسنین (ظمة أما من
:أشارت إلى سبعة صور إلساءة معاملة المسنین  هي

.اإلساءة البدنیة التي ینتج عنها إصابات أو ألم أو إعاقة-1
.اإلساءة الجنسیة المتمثلة في إجبار المسن على ارتكاب أعمال جنسیة-2
.فیة أو النفسیة باستخدام التهدید والتوبیخ واإلهانة المستمرةاإلساءة العاط-3
.اإلهمال والفشل في توفیر الرعایة الالزمة للمسن-4
.سرقة أموال وممتلكات المسن والتصرف فیها دون موافقته-5
اإلساءة إلى النفس من خالل األفعال التي یرتكبها المسن إلحداث الضرر بنفسه -6

.ید على صحته وحیاتهویترتب علیها تهد
أنواع مختلفة من إساءة المعاملة وهي األفعال التي ال تنتمي إلى الفئات -7

.1السابقة
VII-موقف اإلسالم من العنف:

دور األسرة في تحقیق التوازن النفسي للمسنین، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العالمي الدولي الثالث عشر : الضبعثناء-1
.2001الخدمة االجتماعیة في مواجهة المشكالت والظواهر االجتماعیة، جامعة حلوان 
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إن من تمام نعم اهللا سبحانه وتعالى على بني البشر أن بعث إلیهم الرسل مبشرین 
ومنذرین، یبینون للناس ما كان فیه خیرا لهم ویحثونهم على اتباعه وما كان فیه شرا لهم 

:موقف اإلسالم من العنفویحملونهم على اجتنابه، وقد 
اهللا علیه وسلم الذي بعثه اهللا وقد كان آخر هؤالء الرسل نبینا محمد بن عبد اهللا صلى

سبحانه وتعالى إلى الناس كافة برسالة اإلسالم الخالدة التي هي آخر الدیانات وأصحها عند 
َوَمْن َیْبَتِغ َغْیَر اِإلْسالِم ِدینًا َفَلْن ُیْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي : اهللا سبحانه وتعالى، قال اهللا تعالى

وقد جاءت هذه الشریعة كاملة وصالحة لكل زمان .85آال عمران اآلِخَرِة ِمْن اْلَخاِسِرینَ 
ومكان، فهي كمنهج حیاة قد ضمنت للمجتمع المسلم كافة الحقوق والواجبات والحریات 
األساسیة التي من شأنها أن ترسي دعائم المجتمع اإلسالمي وتلعب دورا بارزا في تعزیز 

.تماسك المجتمع وحمایته من المخاطر
سالم كل الحرص في عقیدته وشریعته على أن تقوم العالقات وقد حرص اإل

.االجتماعیة بین الناس على التعاون على البر والتقوى ال على اإلثم والعدوان
ففي مجال العالقات اإلنسانیة وردت نصوص كثیرة من الكتاب والسنة كلها تحث 
على حسن المعاملة بین الناس سواء في محیط األسرة أو المجتمع فیما یواجهه الفرد في 
حیاته الیومیة في تعامله مع اآلخرین، وقد خصص الفقهاء رحمهم اهللا أبوابا كثیر في فقهنا 

الشرح والتوضیح كل ما یهم اإلنسان المسلم معرفته من أحكام اإلسالمي تناولوا فیها ب
المعامالت تناولوا فیها بالشرح والتوضیح كل ما یهم اإلنسان المسلم معرفته من أحكام 
المعامالت متضمنة األسالیب الصحیحة للتربیة اإلسالمیة وقد ألفوا في ذلك الكتب 

نف واالعتداء على اآلخرین من األشیاء والمصنفات، فیما یعرف بفقه المعامالت، ولعل الع
التي حظیت بنصیب وافر من اهتمام علماء الدین اإلسالمي الذین بینوا موقف شریعتنا 
الغراء من ذلك وأوردوا النصوص الشرعیة التي حذرت من العنف وبینت اآلثار المترتبة علیه 

ه المبادئ في ودعت إلى الرفق في كل شيء فقد حرصت شریعة اإلسالم على ترسیخ هذ
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إن اهللا رفیق یحب الرفق :نفوس المسلمین؛ تقول عائشة رضي اهللا عنها، قال رسول اهللا 
.1رواه ابن ماجةفي األمر كله

ومن األدلة الشرعیة التي تحث على التآلف والمحبة وتنهى عن الظلم والعنف 
ْر َقوٌم ِمْن َقْوٍم َعَسى َأْن َیُكوُنوا َخْیرًا ِمْنُهْم َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ال َیْسخَ :والعدوان، قوله تعالى

َس اِالْسُم َوال ِنَساٌء ِمْن ِنَساٍء َعَسى َأْن َیُكنَّ َخْیرًا ِمْنُهنَّ َوال َتْلِمُزوا َأنُفَسُكْم َوال َتَناَبُزوا ِباَألْلَقاِب ِبئْ 
.11الحجرات آیة ُهْم الظَّاِلُمونَ اْلُفُسوُق َبْعَد اِإلیَماِن َوَمْن َلْم َیُتْب َفُأْوَلِئكَ 

وتعالى عن السخریة واالستهزاء والتنابز هففي هذه اآلیة الكریمة نهى اهللا سبحان
باأللقاب وذلك لما یسببه من التباغض والشحناء التي من شأنها أن تصل بالفرد إلى 

یفهم منها أیضا االعتداء بالید، فإذا كان في ذلك نهي عن مسببات العداوة والبغضاء فإنه
كما أن في )ذلك إذا لم نعتبر السخریة نوعا من أنواع االعتداء(أنها نهت عن العداوة ضمنا

النهي عن السبب نهي عن النتیجة، وعلى كل حال وصف اآلیة بمن یفعل ذلك بالفسوق بعد 
.اإلیمان داللة واضحة على جرم الذنب وعدم جواز حصوله بین أبناء المجتمع المسلم

َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا َتَناَجْیُتْم :من األدلة الشرعیة في هذا الجانب أیضا قوله تعالىو 
ُسوِل َوَتَناَجْوا ِباْلِبرِّ َوالتَّْقَوى َواتَُّقوا اللََّه ا لَِّذي ِإَلْیِه َفال َتَتَناَجْوا ِباِإلْثِم َواْلُعْدَواِن َوَمْعِصَیِة الرَّ

.9المجادلة ُتْحَشُرونَ 
َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى َوال َتَعاَوُنوا َعَلى اِإلْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَُّقوا اللََّه ِإنَّ : وقوله تعالى

.2المائدةاللََّه َشِدیُد اْلِعَقابِ 
ففي هاتین اآلیتین أمر إلهي بالتعاون على البر والتقوى لما له من أثر في طمأنة 

ن الكریمتان النهي النفس وراحة البال وصفاء السریرة بین المسلمین كما تضمنت هاتان اآلیتا
عن التعاون على اإلثم والعدوان بل والتناجي به، وذلك لتسود روح المحبة المبنیة على 

.المنهج اإلسالمي الصحیح بین المسلمین
ومن األحادیث الشریفة التي وردت في التحذیر من العنف والعدوان والحث على 

إیاكم والظن  :قال رسول اهللا : التراحم والمودة ما رواه أبو هریرة رضي اهللا عنه حیث قال

هـ، 1408بي لدول الخلیج، األلباني محمد ناصر الدین، صحیح سنن ابن ماجة باختصار السند، مكتب التربیة العر -1
.2ط
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وال تباغضوا وال تدابروا وال یبع بعضكم تناجشوا فإن الظن أكذب الحدیث، وال تحاسدوا وال
.1رواه مسلمنوا عباد اهللا إخواناعلى بیع بعض، وكو 

فهذا الحدیث نهى عن كل ما یفسد العالقات االجتماعیة، وكذلك عن كل مسببات 
العدوان، فحث على عدم االعتماد على الظن لما یسببه من كراهیة بین الناس وخلل في 

یحث العالقات االجتماعیة وهو ال یزال ظنا قد یكون صحیحا وقد ال یكون كذلك، وبذلك 
.الحدیث على التأكد من األمر وعدم األخذ بالظن لما سبق ذكره

إن دماءكم وأموالكم : في خطبته في حجة الوداع أنه قالكما ورد عن النبي 
.2رواه البخاري..وأعراضكم علیكم حرام كحرمة یومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا

اإلسالم الصریح من العنف ومن اآلیات واألحادیث السابقة یتضح جلیا موقف
والعدوان وحثه على كل ما فیه خیر لألمة ونهیه عن كل ظلم وعدوان وسخریة وتوعده 

.الشدید لمن یخالف ذلك بأن مصیره إلى النار
وبهذا یكون اإلسالم قد نبذ العنف والتطرف بجمیع أشكاله وألوانه، وحث المسلمین 

تطرف، وحرم اعتداء اإلنسان على نفسه فما على االبتعاد عن كل ما یدني من العنف وال
َوَأنِفُقوا ِفي َسِبیِل اللَِّه َوال ُتْلُقوا ِبَأْیِدیُكْم ِإَلى التَّْهُلَكِة : بالك باالعتداء على اآلخرین، قال تعالى

.195البقرة َوَأْحِسُنوا ِإنَّ اللََّه ُیِحبُّ اْلُمْحِسِنینَ 
من شأن اإلسالم في محاربة العنف ومما یؤسف له أن نجد أن هناك من یقلل

ویلصق به التهم جزافا كما تطالعنا به بعض وسائل اإلعالم الغربیة ولعل من أبرز هذه التهم 
وصف الدین اإلسالمي بالعنف واإلرهاب كما جاهر به بعض أعداء اإلسالم عبر وسائلهم 

عتداء على شخص بهم األمر إلى االاإلعالمیة المختلفة وبالغوا في المجاهرة حتى وصل
وذلك بإظهار صورته الشریفة في رسوم كاریكاتوریة ساخرة تتضمن وصفه الرسول الكریم 

بالرجعیة والتخلف واإلرهاب األمر الذي هزت أصداءه أرجاء الدنیا وتفاعل معه المسلمون 
بشكل منقطع النظیر معبرین عن أسفهم لذلك ومناصرین لسیدهم ونبیهم محمد بن عبد اهللا 

الذي بعثه اهللا رحمة للعالمین كافة، وعلى كل حال فاإلسالم برئ كل البراءة من هذه التهم 

حدیث رقم . 55:هـ ص1422صحیح مسلم، أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، مكتبة الرشد، الریاض، -1
2563

506: ، ص1مختصصر صحیح البخاري، المعارف للنشر والتوزیع، الریاض، مجلد : األلباني محمد ناصر الدین-2
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الباطلة ككیف ال وهو دین السالم، والسالم اسم من أسماء اهللا عز وجل وهو الذي خلق 
الناس واألعلم بما ینفعهم، وحامل رسالة اإلسالم هو حامل رأیه السالم ألنه یحمل البشریة 

والهدى والرشاد، والسالم مبدأ من المبادئ التي عمق اإلسالم جذورها في نفوس إلى الخیر 
المسلمین، وأصبحت جزءا من كیانهم، وعقیدة من عقائدهم، فقد روى عبد اهللا بن عمرو عن 

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده والمهاجر من هجر ما نهى : أنه قالالرسول 
.1رواه البخارياهللا عنه

ومن هنا فاإلسالم والسالم یلتقیان في توفیر الطمأنینة واألمن والسكینة بین األفراد 
والمجتمعات والشعوب ولیس كما یدعي أعدائه الذین لم ینعموا بنعمة اإلسالم لیدركوا 
مقتضیاته ومضامینه وٕانما اتبعوا أهواءهم التي جرفتهم لمثل هذه المزال لیتهموه بما هو منه 

ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعَلى َبِني ِإْسَراِئیَل َأنَُّه : م واالعتداء وغیر ذلك، قال تعالىبراء من الظل
َما َمْن َقَتَل َنْفسًا ِبَغْیِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اَألْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِمیعًا َوَمْن َأْحَیاَها َفَكَأنَّ 

َقْد َجاَءْتُهْم ُرُسُلَنا ِباْلَبیَِّناِت ثُمَّ ِإنَّ َكِثیرًا ِمْنُهْم َبْعَد َذِلَك ِفي اَألْرِض َأْحَیا النَّاَس َجِمیعًا َولَ 
ال یؤمن أحدكم حتى یحب : أنه قال، وروى أنس بن مالك عن النبي 32المائدة َلُمْسِرُفونَ 

2.رواه البخاريألخیه ما یحب لنفسه

ثابتة ومبادئ عظیمة منها كما نذكر الحقیل ولقد قام السالم في اإلسالم على أسس
:3ما یلي

الناس في اإلسالم أخوة مهما اختلفت أنسابهم وأوطانهم ولغاتهم، فهم أبناء أب -1
َوَخَلَق َیا َأیَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكْم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة : واحد وأم واحدة، كما قال تعالى

لََّه َكاَن َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًال َكِثیرًا َوِنَساًء َواتَُّقوا اللََّه الَِّذي َتَتَساَءُلوَن ِبِه َواَألْرَحاَم ِإنَّ الِمْنَها
.1النساء َعَلْیُكْم َرِقیباً 

األدیان السماویة في أصولها وأهدافها العامة واحدة وما الرسل واألنبیاء إال اخوة -2
ُقوُلوا آَمنَّا ِباللَِّه َوَما ُأنِزَل ِإَلْیَنا َوَما :س واحدا بعد آخر، كما قال تعالىرساالت اهللا إلى النابلغوا 

.8: ، ص5، طهـ1406الدین، مختصر صحیح البخاري، المكتب اإلسالمي، بیروت األلباني محمد ناصر -1
.8: المرجع نفسه، ص-2
المناخ المدرسي وعالقته بالسلوك العدواني لدى طالب المرحلة الثانویة العامة بالخرج، دراسة : العجمي، محمد ظافر-3

.66-65: هـ، ص1423ماجستیر غیر منشورة جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة 
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نَِّبیُّوَن ُأنِزَل ِإَلى ِإْبَراِهیَم َوإِْسَماِعیَل َوإِْسَحَق َوَیْعُقوَب َواَألْسَباِط َوَما ُأوِتَي ُموَسى َوِعیَسى َوَما ُأوِتَي ال
ُق َبْیَن َأَحٍد ِمْنُهْم َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُمونَ ِمْن  .136البقرة َربِِّهْم ال ُنَفرِّ

من المبادئ السامیة التي یقوم علیها السالم في اإلسالم مبدأ التعاون وٕاسداء الخیر -3
ى اْلِبرِّ َوَتَعاَوُنوا َعلَ : وبذله للناس جمیعا، وهذا المبدأ یتفاضل به الناس عند ربهم كما قال تعالى
وهذا هو ،2المائدة َوالتَّْقَوى َوال َتَعاَوُنوا َعَلى اِإلْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِدیُد اْلِعَقابِ 

األساس الذي یتعامل به الناس رحمة وتعاونا، فیكملوا به أیمانهم، وقد رغب اإلسالم في إفشاء 
ال تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا وال تؤمنوا حتى  :والحب، وقال السالم ونشره كوسیله للتعاون

.رواه مسلمتحابوا، أال أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السالم بینكم
رفض كل ما یؤدي إلى شحن النفوس، ویوقع العداوة والبغضاء بین الناس فكل هذه -4

َیا َأیَُّها : ة والنمیمة والتجسس والظن، قال تعالىاألمور حرام ال یجوز أن یفعلها المؤمن كالغیب
ُكنَّ الَِّذیَن آَمُنوا ال َیْسَخْر َقوٌم ِمْن َقْوٍم َعَسى َأْن َیُكوُنوا َخْیرًا ِمْنُهْم َوال ِنَساٌء ِمْن ِنَساٍء َعَسى َأْن یَ 

ِباَألْلَقاِب ِبْئَس اِالْسُم اْلُفُسوُق َبْعَد اِإلیَماِن َوَمْن َلْم َیُتْب َخْیرًا ِمْنُهنَّ َوال َتْلِمُزوا َأنُفَسُكْم َوال َتَناَبُزوا 
.11الحجرات َفُأْوَلِئَك ُهْم الظَّاِلُمونَ 

باإلحسان، وغیر ذلك من ءالصفح والتسامح في حقوق األفراد ومعاملة المسي-5
َئٌة ِمْثُلَها َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه َعَلى َوَجَزاُء َسیَِّئٍة َسیِّ : مكارم األخالق في اإلسالم، قال تعالى

َوال َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َوال السَّیَِّئُة اْدَفْع ِبالَِّتي : وقال تعالى.40الشورى اللَِّه ِإنَُّه ال ُیِحبُّ الظَّاِلِمینَ 
َوِليٌّ َحِمیٌم َوَما ُیَلقَّاَها ِإالَّ الَِّذیَن َصَبُروا َوَما ُیَلقَّاَها ِإالَّ ِهَي َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي َبْیَنَك َوَبْیَنُه َعَداَوٌة َكَأنَُّه 

رَّاِء َواْلَكاِظِمیَن : ، وقال تعالى35-34فصلت ُذو َحظٍّ َعِظیمٍ  الَِّذیَن ُیْنِفُقوَن ِفي السَّرَّاِء َوالضَّ
.134آل عمران ُمْحِسِنینَ اْلَغْیَظ َواْلَعاِفیَن َعْن النَّاِس َواللَُّه ُیِحبُّ الْ 
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:خالصة
ظاهرة العنف تعتبر من أخطر الظواهر االجتماعیة التي تمیزت بها الحركة تعتبر

التفاعلیة اإلنسانیة نظرا النعكاساته السیاسة و األمنیة و االجتماعیة واالقتصادیة سواء على 
عموما، وأصبح هذا العنف المجتمع الجزائري خصوصا أو على المجتمعات التي عانت منه

.واحد من الصور البارزة داخل جسم المجتمع والمتمثلة خصوصا في العنف األسري
- وهذا حسب اهتمام العدید من العلماء- وفي األخیر نصل إلى القول بان األسرة 

هي مؤسسة مجتمعیة تتطلبها الطبیعة اإلنسانیة، فهي تحمي اإلنسان وتدربه على التعایش 
مع اآلخرین ، منظمة عالقاته ومؤمنة تتابع نسله، بمعنى أن هذه المؤسسة تؤمن والتفاعل

لذلك یجب . لإلنسان أیضا الحفاظ على ذاته عن طریق إشباع حاجاته األساسیة والفرعیة
أن تقوم ومنها وسائل االعالمعلى الدولة  بما فیها بقیة المؤسسات المجتمعیة األخرى

.األم التي بفضلها بدأت وتطورت الحضارة اإلنسانیةبرعایة وحمایة هذه المؤسسة



I -مجاالت تأثیر وسائل اإلعالم على الفرد والمجتمع
II -دور وسائل االعالم في نشر العنف في المجتمع
III - إعالمیة لمواجھة العنف األسري في ستراتیجیةالابناء نموذج

الجزائر
IV - االحصائیات المتعلقة بالعنف ضد األصول واألطفال والنساء

بمجتمع الدراسة
V -برامج الحمایة األسریة في الجزائر
VI -برامج الحمایة األسریة في الدول العربیة
VII -البرامج التوعیة اإلرشادیة
VIII -الدور البنائي لإلذاعة
IXالدور التوجیھي لإلذاعةـ
X -الدور المعیاري لإلذاعة
XI -الدین والعوامل الثقافیة

ــل الرابعـــــــالفصـ
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:تمهید
إن قضیة العنف قضیة مجتمعیة أخالقیة ترجع أساسا إلى تراجع القیم االجتماعیة 
في المجتمع، وتتطلب لمواجهتها مشاركة جمیع مؤسسات التنشئة االجتماعیة كاألسرة 
المسجد، المدرسة، وخاصة وسائل اإلعالم بكل أشكالها المقروءة والسمعیة والبصریة، 

خصائص وٕامكانیات تكنولوجیة متنوعة تساعد في التأثیر نظرا لما تمتلكه هذه األخیرة من 
على المجال المعرفي والوجداني والسلوكي للفرد، غیر أن دراسات علمیة كثیرة أكدت على 
الدور الرئیسي لهذه الوسائل في نشر العنف في المجتمع السیما عند فئة المراهقین 

أما البعض –اهد العنف من خالل ما تبثه من برامج ملیئة بصور ومش-واألطفال 
اآلخر فقد قلل من تأثیرها واعتبرها فقط من بین العوامل التي یمكن أن تساهم في زیادة 

.العنف إلى جانب عوامل أخرى كالظروف االجتماعیة واالقتصادیة
بالمقابل یمكن استغالل التأثیر الكبیر لوسائل اإلعالم بصفة عامة، والمسموعة 

الجسدي اللفظي، (رد لمواجهة العنف بمختلف أشكاله بصفة خاصة على سلوك الف
، وسنحاول أن نبین في هذا الفصل كیف یمكن بناء استراتیجیة إعالمیة قادرة )الرمزي

على تنمیة القیم االجتماعیة التي تنبذ العنف وتدعوا إلى الحوار والتواصل بین أفراد 
ناك تكامل وتنسیق بین هذه المجتمع عند التعامل مع بعضهم البعض ال سیما إذا كان ه

.الوسائل
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I مجاالت تأثیر وسائل اإلعالم على الفرد والمجتمعـ:
ارتبطت وسائل اإلعالم منذ ظهورها بحیاة األفراد وٕان كانت قد اتخذت أشكاال 
مختلفة من صحافة مكتوبة إلى إذاعة مسموعة فالتلفزیون وصوال إلى االنترنت وأحدثت 

یفیة في المجتمع، وازدادت أهمیتها بزیادة قدرتها على المساهمة مع تغیرات بنائیة ووظ
وسائل التنشئة االجتماعیة األخرى في معالجة مشكالت اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة 

تزوید الناس بالمعلومات الصحیحة "ونشر الوعي والمعرفة في المجتمع، وتعرف على أنها 
ریق إذاعتها أو نشرها بشتى وسائل نشر والحقائق الثابتة واألخبار الصادقة عن ط

.1"المعلومات المعروفة
وتؤدي وسائل اإلعالم وظائف عدیدة في المجتمع واختلف العلماء في تحدید هذه 

مراقبة البیئة، الترابط، نقل التراث : ثالثة وظائف منها"الزویل"الوظائف فقد حدد 
إلعالم، التعلیم، الترفیه، أما بالنسبة بالمسبة للفرد في ا" شرام"االجتماعي، في حین حددها 

للمجتمع فهي فهم ما یحیط من ظواهر وأحداث، تعلم مهارات جدیدة، االستمتاع 
واالسترخاء، الهروب من المشاكل الیومیة، أو الحصول على معلومات جدیدة تساعد على 

.2اتخاذ القرارات
یمكن االستفادة من ونظرا ألن وسائل اإلعالم تؤدي وظائف متعددة في المجتمع، 

إمكانیاتها، وخصائصها للتأثیر على األفراد عند معالجة ظواهر اجتماعیة خطیرة وتغییر 
.سلوكیات سلبیة كظاهرة العنف مثال

فاإلعالم یمثل كافة أوجه النشاط االتصالیة التي یفترض فیها تزوید األفراد بكافة 
لقضایا والموضوعات والمشكالت الحقائق واألخبار الصحیحة والمعلومات السلیمة عن ا

ومجریات األمور بطریقة موضوعیة، وبدون تحریف وهذا یؤدي إلى خلق أكبر درجة 
ممكنة من المعرفة والوعي واإلدراك واإلحاطة لدى فئات جمهور المتلقي للمادة اإلعالمیة 

.3بكافة الحقائق والمعلومات الصحیحة عن هذه القضایا والموضوعات

.395: ، ص2003علم اجتماع التنمیة، مصر، دار المعرفة الجامعیة، : إحسان حفظي-1
.132-131: ، ص2000اإلعالم والتنمیة الشاملة، مصر، دار الفجر : منیر حجاب-2
.395: مرجع سابق، ص: إحسان حفظي-3
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اإلعالم باختالفها نظرا لقدرتها التأثیریة على المعرفة واالتجاه وتستخدم وسائل 
:والسلوك وذلك على النحو التالي

:آثار وسائل اإلعالم على المعرفة واإلدراك والفهم-1
لتصل إلى ) المعرفة(تبدأ عملیة االتصال بجذب اهتمام الجمهور لتولید الوعي 

.اإلدراك والفهم
ة التفاعل بین محتوى الرسالة مع الخبرات الشخصیة ویحدث اإلدراك والفهم نتیج

المباشرة ألعضاء الجمهور، وتعتمد قابلیة الفرد الستجابة للمعلومات التي تقدمها وسائل 
.1اإلعالم على تكرار التعرض لنفس المثیر وبعض التدعیم من خالل العالقات الشخصیة

والحقائق المتعلقة بأخطار الناتجة فمن خالل تزوید األفراد بالمعلومات والمفاهیم 
كاستعمال العنف في تربیة الطفل وما ینتج عنه من مشكالت نفسیة (عن ظاهرة العنف 

وأسبابها والطرق واألسالیب المطلوب اتباعها لتفادي ) وضعف نتائجه في المدرسة
ة أو وقوعها، باإلضافة إلى إلقاء الضوء على كافة القوانین المتعلقة بالعنف ضد المرأ

األطفال، والمسنین، مع التنویه بأن القانون إنما وضع لحمایة األفراد، وكافة القرارات التي 
تتخذها الهیئات والجهات المختصة للوقایة من العنف والتأكید المستمر على ضرورة 

.مساندة هذه القرارات
:على االتجاهات والقیمأثر وسائل اإلعالم -2

ئل اإلعالم تحدث آثارا على االتجاهات والقیم، أما هناك اتفاق عام على أن وسا
الفترة الالزمة إلحداث هذا األثر فما زالت محل جدل وتساؤل، وتشیر معظم الدراسات إلى 
أن وسائل اإلعالم تقوم بدور ملموس في تكوین اآلراء، أكثر مما تساهم في تغییر 

.2اآلراء

االتصال ونظریاته المعاصرة، الطبعة الثانیة، القاهرة، الدار المصریة : حسین السیدحسن عماد مكاوي، لیلى-1
.397: ، ص2001اللبنانیة، 

.398: المرجع نفسه، ص: حسن عماد مكاوي-2
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القیم االجتماعیة وتدعیمها السیما المتعلقة بطریقة معاملة اإلنسان لآلخرین فنشر
كالتسامح، الصبر، احترام اآلخرین، التعاون، النظام، العمل وغیرها من القیم تسهم في 

.توجیه سلوك الفرد وتقلل من العنف
:أثر وسائل اإلعالم على تغییر السلوك-3

غییر السلوك یحتاج إلى وقت طویل، ویعتمد أشارت الدراسات السابقة إلى أن ت
عدد األفراد المهتمین باتخاذ القرار، المخاطر االقتصادیة : على عوامل عدیدة منها

واالجتماعیة، المخاطر المستقبلیة للحدث، المدى الذي یستغرقه التحول من ممارسات 
ة والقیم والدوافع حالیة إلى ممارسات جدیدة، ومدى مالئمة السلوك الجدید لطبیعة الشخصی

.1الفردیة
ویرتقي دور وسائل اإلعالم إلى اكتساب األفراد سلوك خضاري هو احترام اآلخرین 

.واستخدام الحوار الذي یعد مقیاسا لتحضر المجتمع
هكذا یتمكن الفرد من االنتقال من حالة الالوعي إلى حالة الوعي بأخطار العنف 

مواجهته وبذلك یشارك الفرد في الحد أو التقلیل منه والطرق واألسالیب التي یجب اتباعها ل
وتحمل المسؤولیة، ألنه ال یمكن العیش في دوامة العنف وال یمكننا بذلك تحقیق أهداف 

المجتمع وخیر دلیل على ذلك ما حدث في الجزائر التي بسببه عرفت التنمیة أو تطویر 
النفسیة التي یعاني منها ضحایا تدهورا كبیرا في جمیع المجاالت باإلضافة إلى المشكالت

.العنف
وبالتالي فالجزائر في أمس الحاجة الستخدام وسائل اإلعالم بمختلف أشكالها 
لتنمیة وعي األفراد بأخطار حوادث العنف التي نجدها في كل مكان فحتى الریاضة 
أصبحت مسرحا لحوادث عنف راح ضحیتها أفراد من كل األعمار وأیضا نجد العدید من 

لزوجات تم قتلهن من طرف أزواجهم أو أطفال قتلوا من طرف األب أو األم، غیر أن ا
تأثیر وسائل اإلعالم یتطلب وقتا طویال وذلك یحتاج لتغطیة إعالمیة مستمرة ودائمة 
ولیس فقط في المناسبات كما هو الحال في اإلعالم الجزائري، بل ال بد من وضع 

.ة وواضحة لتغییر السلوكاستراتیجیة إعالمیة ذات أهداف محدد

.401: المرجع نفسه، ص: حسن عماد مكاوي-1
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حیث یتفق علماء االجتماعي واالتصال "فاإلعالم یقوم بدور كبیر في تثبیت القیم 
على أن أي تغیر اجتماعي مقصود في المجتمع ال بد أن یصل إلى الناس عبر وسائل 
اإلعالم وأنه ال یمكن أن یتم أي تغیر في المجتمع بمعزل عن استخدام هذه الوسائل إذ 

اس عملیة التغییر االجتماعي، ذلك لما یتم من خالل تلك الوسائل من عملیات تعد أس
.1"تكوین اآلراء، وتغییر المفاهیم وأنماط السلوك وتثبیت القیم المرغوب فیها وتدعیمها

إن الوعي بأخطار العنف على المستویین الشعبي والحكومي ضروري، فالجماهیر 
جوء إلى العنف لحل مشاكلهم وصناع القرار یتخذون الواعیة تحترم القوانین ویتجنبون الل

.اإلجراءات الالزمة لردع ظاهرة العنف
II-دور وسائل اإلعالم في نشر العنف في المجتمع:

من خالل العدید من الدراسات االجتماعیة واإلعالمیة حول تأثیر وسائل اإلعالم 
شأنها ویعتبرها كأحد في نشر العنف نجد اتجاهین رئیسیین فاالتجاه األول یقلل من

األسباب المؤدیة لنشر العنف واالتجاه الثاني یؤكد على العالقة القائمة بین وسائل 
.اإلعالم وانتشار العنف في المجتمع

في إطار نظریة التعلیم االجتماعي أن األطفال یمیلون BANDURAفقد أثبتت "
إلى تقلید األنماط السلوكیة التي یشاهدونها في التلفزیون، أما جربنر فیؤكد في نظریة 
الغرس الثقافي على التعرض التراكمي للمضامین حیث یوضح كیف أن المشاهدة 

قع الذي نعیشه بشكل معین المنتظمة للتلفزیون وعلى المدى البعید تؤدي إلى إدراك الوا
لدى األطفال، ولذلك یؤكد أن أهم المخاطر الحقیقیة التي یخلفها العنف التلفزیوني 

.2"إحساس المشاهد بأن العالم الذي نعیش فیه عالم خطیر وغیر آمن
كما تم إجراء العدید من الدراسات لمعرفة تأثیر وسائل اإلعالم في نشر العنف 

اسات تلك الدراسة التي تناولت مجموعة من األطفال الجائعین وكانت من أبرز هذه الدر 
368من ذكور وٕاناث، ومن نزالء مؤسسات إصالحیة متعددة وقد تناولت هذه الدراسة 

.88-87: ، ص2004القیم الغائبة في اإلعالم، دار فرحة، مصر، : منى كشیك-1
البیئة االتصالیة الجدیدة للطفل العربي في ظل المتغیرات المعاصرة، المؤتمر اإلقلیمي األول : سلوى إمام علي-2

.245: ، ص2004الطفل العربي في ظل المتغیرات المعاصرة، عالم الكتب، 
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منهم عن تأثیر المباشر للسینما كما % 10طفال جائعا من الذكور واإلناث، وقد أعرب 
هم لحمل السالح الناري قاتل من الجائعین الذكور أن السینما أثارت رغبت% 49أعرب 

.منهم تعلموا بعض أسالیب السرقة التي تعرضها أفالم السینما% 28وأن 
تعلموا كیفیة اإلفالت من القبض علیهم، والتخلص من العقاب منهم % 20وأن 

منهم وجدوا في االنحراف والجریمة الطریق السریع إلى الثراء العاجل % 45القانوني، وأن 
منهم تعلموا القسوة والعنف عن طریق تقلید بعض % 26نما لهم، وأن كما تصوره السی

.1المجرمین في أسلوب معیشتهم الذي أظهرته السینما لهم من خالل أفالم العنف
وتعتبر فئة المراهقین واألطفال من أكثر الفئات تأثیرا بما یشاهدونه في وسائل 

تمیل إلى التقلید ألبطال األفالم أو اإلعالم ألنها تفقد المعلومات والخبرة الكافیة، كما
.رسوم متحركة وقد تسبب ذلك في كثیر من األحیان في ارتكاب جرائم

ونجد أیضا من أشهر الدراسات التي تؤكد على الصلة القویة بین زیادة العنف 
إلینوي بجامعة )" Eron(أیرون وآخرون "ووسائل اإلعالم دراسة طویلة األجل قام بها 

، على أطفال الفصل الثالث في مدینة صغیرة بوادي 1960بدأو هذه الدراسة بشیكاغو، إذ 
وقام هؤالء الباحثون ) ذكور وٕاناث(طفال 875هدسون بوالیة نیویورك وبلغ عدد األطفال 

بفحص عدد كبیر من الخصائص السلوكیة والشخصیة لألطفال، كما قاموا بجمع بیانات 
.جاءوا منهاعن آبائهم وعن البیئة المنزلیة التي 

وتبین أن األطفال الذین فضلوا برامج العنف التلیفزیونیة في سن الثامنة، كانوا 
.ضمن مجموعة األطفال األكثر عنفا في المدرسة

سنوات استطاع الباحثون االلتقاء بمجموعة من العینة األصلیة 10وبعد حوالي 
طفال وهم في سن الثامنة طفال لمعرفة العالقة بین ظروف التعلم وسلوك األ427وعددها 

فكانت النتائج أن األطفال الذین 18سنوات وهم في سن 10بالمقارنة بسلوكهم بعد 
مما یدل على ثبات 18اعتبروا عدوانیین في سن الثامنة أصبحوا عدوانیین في سن 

السلوك العدواني، فهذا باإلضافة إلى األطفال الذین اعتبروا عدوانیین في سن الثامنة كان 
.لهم سوابق جنائیة بحوالي ثالثة أضعاف األطفال الذین اعتبروا مسالمین

.198:، ص2005علم االجتماع الجنائي، اإلسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث، : حسین عبد الحمید أحمد رشوان-1



208

سريسموع والعنف األمقاربة اإلعالم المــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالرابعالفصل 

من بین 400وقد ذكر إیرون وآخرون في دراسة الحقة للدراسة السابقة على عدد 
الذین أجري علیهم البحث السابق والذین أصبحوا في سن الثالثین تقریبا، فأسفرت نتائج 

مخالفة القوانین بل أصبحوا أكثر قسوة مع هذه الدراسة باستمرار سلوكهم العدواني و 
.1زوجاتهم وأطفالهم

رغم أن معظم هذه الدراسات تؤكد على العالقة القائمة بین مشاهد البرامج 
التلفزیونیة العنیفة والسلوك العدواني لألطفال والكبار على حد سواء، إال أنه ال یمكن 

هذه األخیرة عرفها اإلنسان منذ اعتبار وسائل اإلعالم وحدها مصدرا للعنف باعتبار 
القدم، وهي موجودة في كل األماكن الحضریة وحتى الریفیة التي تفتقد لوجود وسائل 

الذي یعتبر التناقضات الموجودة في المجتمع تلعب " ماركس"اإلعالم وهذا ما یؤكد رأي 
سبة العنف دورا كبیرا في زیادة مظاهر العنف، وفي الجزائر مثال هناك تزاید ملحوظ في ن

بسبب المشكالت واالقتصادیة واالجتماعیة إلى جانب تراجع بعض القیم والعادات دون أن 
.یالزم ذلك تكریس قیم جدیدة ومحددة

فهناك متغیرات عدیدة في العنف سواء في زیادة أو خفض نسبته، وبشكل رئیسي 
ؤثر في من الصعب عزل تأثیرات وسائل اإلعالم عن باقي العوامل األخرى التي ت

.2...وبمعنى آخر هذه الظاهرة متعددة األسباب... األسرة، المدرسة، مكان العمل: سلوكنا
أوضحت 1982وفي استعراض األدلة التي عرضها المعهد القومي للصحة العقلیة 

:لجنة من علماء النفس االجتماعي آلیات ممكنة لهذه الصلة تتلخص فیما یلي

.379-378: ، ص2003علم النفس االجتماعي، اإلسكندریة، مركز اإلسكندریة للكتاب، : خلیل میخائیل معوض-1
2 -Rémy rieffel: socioligie des medias, paris, Ellipses, 2001, p.139.



209

سريسموع والعنف األمقاربة اإلعالم المــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالرابعالفصل 

:التعلم بالمشاهدة-أ
یشاهد األطفال غیرهم یتصرفون بعدوانیة، فإن هذا السلوك یمكن مالحظة عندما 

أن األطفال الذین " هیكس"واختزانه، لیتم تذكره وتقلیده في الظروف المناسبة وقد أوضح 
شاهدوا نموذجا عدوانیا تصرفوا بصورة عدوانیة شدیدة لیس بعد المشاهدة مباشرة وٕانما بعد 

.انقضاءه أشهر من المشاهدة
:فقد العوامل المعوقة للعدوان- ب

عندما یشاهد األطفال على التلفزیون مشاهد العنف، یفقدون العوامل المعوقة 
للعدوان، واالستمرار في المشاهدة یساعد على انعدام اإلحساس والشعور بالمعاناة أو 

تقر اإلشارات البیئیة األخرى التي یمكن أن تعطل أو تعوق النزاعات إزاء العنف، وقد یس
.في ذهنهم أن العالم حافل بالعنف یقبلونه كمنوال ونمط لتسویة المشكالت

:اإلثارة-ج
عندما یتم إثارة الناس بشدة كما حدث عند مشاهدة برامج العنف التلفزیونیة فإنهم 

.قد یتصرفون بعدوانیة، وقد تؤذي اإلثارة إلى الغضب
:تعزیز وتقویة النزاعات الموجودة-د

ال یوافق على أن مشاهدة المشاهدة العنیفة في التلفزیون تؤذي إلى هذا التفسیر 
العنف، ولكن على العكس فإن الذین سبق لهم ارتكاب أعمال عنیفة عن یبحثون عن 

.البرامج التلفزیونیة التي تتضمن أعمال العنف
في بحث لهما أن األفراد الذین یمیلون للعنف ازداد حبهم " دینرودیفور"وقد وجد 

.1امج التلفزیونیة العنیفة، ویمیلون الختیار هذا النوع من البرامجللبر 
من خالل هذه الدراسات العلمیة التي أوضحت العالقة بین وسائل اإلعالم والعنف 

تأثیرات اتخاذ التدابیر الالزمة حتى نقلص من نسبة العنف، ورغم تباینفإن ذلك یتطلب
االجتماعیة واالقتصادیة، ونفسیة المشاهد وسائل اإلعالم على األفراد باختالف الظروف

إال أن تأثیرها یمكن أن یكون عند الفرد الذي یعیش أوضاع اقتصادیة واجتماعیة متردیة 
.ومحیط أسري یصادف فیه عدم االنسجام بین الوالدین واستعمال الضرب للتأدیب

.382-381- 380: مرجع سابق، ص: خلیل میخائیل معوض-1
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III-الجزائرستراتیجیة إعالمیة لمواجهة العنف األسري في بناء نموذج ال:
تتداخل عوامل كثیرة لتحقیق التأثیر على الجمهور، فالوسیلة اإلعالمیة، القائم 
باالتصال، طبیعة الجمهور والرسالة اإلعالمیة كلها مجتمعة یتطلب توفرها حتى نتمكن 

جیة إعالمیة فعالة قادرة على معالجة ظاهرة العنف األسري ومواجهته، یمن بناء استرات
:وامل كالتاليوسنستعرض هذه الع

قناعیة المستخدمة في الرسالة اإلعالمیة المتعلقة بقضایا العنف األسالیب اإل-1
:األسري

تعتبر الرسالة اإلعالمیة أكثر عناصر االتصال فعالیة وقدرة إلحداث اإلقناع لدى 
الجماهیر، لتغییر أفكارهم واتجاهاتهم وسلوكاتهم ولكن هذا التغییر، یتم إال بتوظیف 

وغیرها من ... األسالیب اإلقناعیة كاستماالت التخویف، تقدیم شواهد، التكرارمختلف
.ياألسالیب التي تصل إلى راغبات ومیوالت المتلق

وتزداد أهمیة هذه األسالیب عندما یتعلق األمر بمعالجة مواضیع معقدة وخطیرة 
.مثل حوادث العنف بصفة عامة والعنف األسري بصفة خاصة

:تخویفستماالت الا-أ
یشیر مصطلح استمالة التخویف إلى النتائج غیر المرغوبة التي تترتب عن عدم 

أو قبوله لتوصیات القائم باالتصال، وتعمل استماالت التخویف على ياعتناق المتلق
.، تزید أو تقل وفقا لمضمون الرسالةيتنشیط درجة معینة من التوتر العاطف

إلخ، ... ة للمتضررین، كإعاقة، عاهة مستدیمةإن ذكر المعاناة النفسیة واالجتماعی
وتدفعه لالهتمام بنصائح القائم باالتصال، مما قد یؤدي إلى ي تثیر الخوف لدى المتلق

.مساهمته في الحد أو التقلیص من حوادث العنف
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:وضوح األهداف مقابل استنتاجها- ب
رسالة أن تذكر تشیر األبحاث إلى أن اإلقناع یكون أكثر فعالیة إذا حاولت ال

.1نتائجها أو أهدافها بوضوح، بدال من أن تترك للجمهور عبء استخالص النتائج بنفسه
.وباعتبار أن العنف أسبابه معقدة، فهو یحتاج أكثر لتقدیم نتائجه بشكل محدد

:تقدیم الرسالة ألدلة وشواهد-ج
بتقدیم أدلة أو یحاول أغلب القائمین باالتصال أن یدعموا رسائلهم اإلقناعیة 

عبارات تتضمن إما معلومات واقعیة أو أراء منسوبة إلى مصادر أخرى غیر القائم 
تصال وٕاظهار أنه یتفق مع باالتصال، وذلك إلضفاء الشرعیة على موقف القائم باال

.2ویكون تقدیم األدلة وقعه أكبر على الجماهیر الذكیة. موقف اآلخرین
ر فوائد استخدام الحوار مع أوالدك واألضرار التي ألن استخدام األدلة ضروریا لذك

كاللجوء إلى االنحراف والمخدرات، و كیف أن استخدام . تنجر عن استعماله بشكل مستمر
.التشجیع مع التالمیذ یحفزهم أكثر على الدراسة

:عرض جانب واحد من الموضوع مقابل عرض الجانبین المؤید والمعارض-د
ون الجمهور مدركا بأن یكون أكثر فعالیة حینما ال یكإن تقدیم جانبي الموضوع 

تصال یرغب في التأثیر علیه، وحینما یكون أعضاء الجمهور أكثر ذكاء القائم باال
وتعلیما، وحینما یرغب القوائم باالتصال في أن یبدو موضوعیا، وفي المقابل یكونتقدیم 

البسیط والذي یحتمل أن یؤدي استماعهم الجانبین أقل فعالیة في حالة األفراد ذوي التعلیم 
.3إلى جانبي الموضوع إلى حدوث أثر عكسي

بالنسبة لقضیة العنف لها جوانب قانونیة تهدف إلى الوصول إلى الجماهیر 
.المتعلمة فمن األفضال تقدیم جانبي الموضوع لتحقیق اإلقناع

.465: ، ص1986، مصر، دار الفكر العربي، 1علمیة لنظریات اإلعالم، طاألسس ال: جیهان أحمد رشى-1
.486: المرجع السابق، ص: جیهان أحمد رشى-2
.488: المرجع السابق، ص: جیهان احمد رشى-3
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:ترتیب الحجج اإلقناعیة داخل الرسالة-هـ 
سات أن الحجج التي تقدم فیه البدایة یكون تأثیرها أقوى من االدر قد أظهرت بعض 

الحجج التي تقدم في النهایة، في حین أظهرت دراسات أخرى نتائج عكسیة، وبشكل عام، 
إن ترتیب الذروة أفضل بالنسبة للموضوعات غیرالمألوفة، وحین ال یكون : یمكن القول

.1الجمهور مهتما بالموضوع
وري بالنسبة لألفراد الذین ال یهتمون كثیرا بخطورة العنف ونتائجه واتباع الذروة ضر 

.السلبیة على اآلخرین
:استخدام االتجاهات أو االحتیاجات الموجودة-و

الحظ علماء االجتماع وخبراء العالقات العامة، أن األفراد یكونون أكثر استعدادا لتدعیم 
وتدعم أبحاث االتصال . د علیهم تمامااحتیاجاتهم الموجودة عن تطویرهم الحتیاجات جدی

.2هذا الرأي
الحظ علماءاالجتماع وخبراء العالقات العامة، أن األفراد یكونون أكثر استعدادا لتدعیم 

وتدعم أبحاث االتصال . احتیاجاتهم الموجودة عن تطویرهم الحتیاجات جدید علیهم تماما
.هذا الرأي

لعنف باحتیاجات األفراد، كاحتیاجات لألمن وبهذا الخصوص، فالبد من أن نربط قضیة ا
.المنزل وخارجه، والتخلص من حالة الخوف من أن یكون عرضة للعنفيف
:ثیر رأي األغلبیةأت-ك

ي السائد یزید احتمال تأیید اآلخرین لها، في أبشكل عام، فإن المعلومات التي تتفق مع الر 
.3حین أن الرسائل التي تردد رأي األقلیة ال یحتمل أن تجذب المؤیدین

والعنف األسري من المواضیع التي یجمع الجمیع على أنها خطیرة ویعتبرونها طریقة غیر 
.جها دائما سلبیة على الفرد والمجتمعئمالئمة لحل المشاكل ونتا

.489: المرجع السابق، ص: جیهان احمد رشى-1
.495: المرجع السابق، ص: جیهان احمد رشى-2
.490: المرجع السابق، ص: جیهان احمد رشى-3
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:اكم التعرض والتكرارر تتأثیر-ل
تصال بأن تكرار الرسالة من العوامل التي تساعد على یؤمن عدد كبیر من علماء اال

أن التكرار بالتنویع یقوم بتذكیر المتلقي "باربلیت"اإلقناع، وتؤكد الدراسات التى أجراها 
.1نفس الوقت احتیاجاته ورغباتهيباستمرار بالهدف من الرسالة، ویثیر ف

التكرار بدون تنویع یزعج الجمهور، ویقلل من التركیز في الرسالة أو االستماع إلیها، ألن 
.عكس التكرار بالتنویع فإنه یثیر الجمهور باستمرار

ومؤثرة وكل هذه األسالیب اإلقناعیة مجتمعة یمكنها من بناء رسالة ذات مردودیة إقناعیة
نفس الوقت يوظاهرة العنف بكل أشكاله معقدة ومتشابكة تتطلب اإللزام بالدقة وف

.على البساطة والسهولة لفهمها أكثر من طرف المتلقياالعتماد
IV-االحصائیات المتعلقة بالعنف ضد األصول واألطفال والنساء بمجتمع الدراسة:

لحاح من طرف األخصائیین في مجال العنف األسري في الجزائر مازال یطرح بنفس اإل
مكافحة الظاهرة باختالف مشاربهم، إلحاح ناتج عن اتساع رقعة الظاهرة من جهة، 

وقد كشفت االحصائیات األخیرة لخلیة االتصال ،ومحاولة التستر عنها من جهة أخرى
.2102والعالقات العامة بمدیریة أمن والیة المسیلة مختلف أشكال العنف خالل سنة 

.500: المرجع السابق، ص: جیهان احمد رشى-1
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1:اإلحصائیات المتعلقة بالعنف ضد األصول

2013السداسي األول من سنة 2012سنة مقرات األمن

0503أمن دائرة سیدي عیسى

0902أمن دائرة بوسعادة

0704أمن دائرة حمام الضلعة

0301أمن دائرة عین الحجل

0701أمن دائرة مقرة

0403أمن دائرة أوالد دراج

0001عین الملحأمن دائرة 

1000أمن دائرة بن سرور

0000أمن دائرة الشالل

0502األمن الحضري األول

0101األمن الحضري الثاني

0503األمن الحضري الثالث

0603األمن الحضري الرابع

0604األمن الحضري الخامس

0000األمن الحضري السادس

0402األمن الحضري السابع

0404األمن الحضري الثامن

)4(الجدول رقم 
حالة وعلى 76بلغ 2012من خالل الجدول یتضح أن عدد الضحایا العنف ضد األصول سنة - 

حالة عنف ضد األصول خالل السداسي األول من 34حالة، وتم تسجیل 31المستوى الوالیة تسجیل 
.حالة على مستوى بلدیة المسیلة وحدها19منها.على مستوى تراب الوالیة2013سنة 

.جهد الباحث بالتنسیق مع خلیة اإلعالم بأمن والیة المسیلة-1
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1:ـ العنف ضد النساء

2012سنة المتواجدات في وضع صعب وضحایا العنف األسري لسنة 18اإلحصائیات المتعلقة بالنساء أكثر من 

العددالسن
نوع االعتداءاالجتماعیةالوضعیةالحالة الشخصیة

السكن عدد أرملةمطلقةمتزوجةعزباء
األطفال

اعتداء أم عزباءمتسولةعاملةبطالة
جنسي

خالفات محاولة القتل
واعتداءات

إقلیم والیة المسیلة156//10564010113//19-3516974860702
إقلیم والیة المسیلة74////////5618//36-507411450909
إقلیم والیة المسیلة0244//////3310//330508//51-6546
فما 66
فوق

إقلیم والیة المسیلة0116////////17//100205//17

إقلیم والیة المسیلة2119201011303290//306851742324المجموع
)5(جدول رقم ال

2012حالة خالل سنة 306حالة من مجموع 169سنة وسجلنا 35-19هي من سنة المعنفاتخالل الجدول نسجل أن أكبر فئة من من

ثم فئة من % 15.09سنة بنسبة 65سنة إلى 51ثم فئة من % 24.18سنة بنسبة 50إلى 36الفئة العمریة من وتلیها، %55.22أي بنسبة 
%.5.18أي بنسبة حالة17سنة فما فوق تسجل 66

تتراوح بین اعتداء جنسي وخالف ونوع االعتداء،) عزباء، متزوجة، مطلقة، أرملة(ولإلشارة فإن الحالة الشخصیة للمعنفات من كل الفئات 
.واعتداء ومحاولة قتل

.جهد الباحث بالتنسیق مع خلیة اإلعالم بأمن والیة المسیلة-1
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1التكفل واإلدماج

اإلصغاء 
والتوجیه

التكفل 
المؤسساتي

مساعدات مادیة 
ومالیة

إدماج عن عائليإدماجالعدد اإلجمالي
طریق التكوین

إدماج في 
تراتیب

االستفادة من 
القرض 
المصغر

نوع آخر من 
اإلدماج

وضع 8503
في المركز

//8885////////

)6(جدول رقم ال
حالة عولجت عن طریق اإلصغاء 85حالة من ضحایا العنف األسري ضد المرأة تم إدماجها عائلیا، و85من خالل المعطیات یتضح أن 

).التكفل المؤسساتي(حاالت بالمركز 03ع وضع موالتوجیه، 

.جهد الباحث بالتنسیق مع خلیة اإلعالم بأمن والیة المسیلة-1
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20131للسداسي األول من سنة سنة المتواجدات في وضع صعب وضحایا العنف األسري 18اإلحصائیات المتعلقة بالنساء أكثر من 

العددالسن
نوع االعتداءالوضعیة االجتماعیةالحالة الشخصیة

السكن عدد أرملةمطلقةمتزوجةعزباء
األطفال

اعتداء أم عزباءمتسولةعاملةبطالة
جنسي

خالفات محاولة القتل
واعتداءات

والیة المسیلةإقلیم 86//09////7619////19-3595405005
إقلیم والیة المسیلة35//02////3502////36-5037033004
إقلیم والیة المسیلة09//00////0702//51-650902040201
فما 66

فوق
إقلیم والیة المسیلة06//00//////06//0600030201

إقلیم والیة المسیلة136//11////12423//14745871302المجموع
)7(جدول رقم ال

سنة 35سنة و19یتضح أنه دائما الفئة األكثر عرضة للتعنیف هي الفئة المحصورة بین 2012خالل الجدول ومقارنة بالسنة من
من مجموع الحاالت وتراوحت %  64.52أي بنسبة 147حالة من مجموع 201395حیث سجلت مصالح األمن للسداسي األول لسنة 

.ةبین متزوجة وعزباء ومطلقحلتهن الشخصیة
حاالت تمثلت في 06أي % 04.08المصالح المعنیة نسبة فسجلتسنة فما فوق 66أما النساء ضحایا العنف األسري من بین 

.اختالفات واعتداءات أسریة

.بالتنسیق مع خلیة اإلعالم بأمن والیة المسیلةجهد الباحث -1
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87من خالل الجدول نسجل أن مجموع الحاالت الشخصیة األكثر عرضة للعنف األسري في فئة النساء هي المتزوجات حیث نسجل 

تمثل في االعتداء الجنسي هنحالة، أما نوع االعتداء المسلط على13حالة ثم المطلقات بـ 45حالة تلیها العازبات بـ 147وع حالة من مجم
.وخالفات واعتداءات عائلیة

20131التكفل واإلدماج للسداسي األول من سنة 

اإلصغاء 
والتوجیه

التكفل 
المؤسساتي

مساعدات مادیة 
ومالیة

إدماج عن إدماج عائليالعدد اإلجمالي
طریق التكوین

إدماج في 
تراتیب

االستفادة من 
القرض 
المصغر

نوع آخر من 
اإلدماج

67
وضع 01

////////6867//في المركز

)8(جدول رقم ال
67اإلصغاء والنوعیة لـ حالة من المعنفات وضع حالة واحدة تحت التكفل المؤسساتي وتم 67تم إدماج 2013خالل السداسي األول من سنة 

.حالة

.جهد الباحث بالتنسیق مع خلیة اإلعالم بأمن والیة المسیلة-1
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20121إحصائیات النشاطات الخاصة باألحداث الضحایا لسنة -

فعل مخل االغتصاب
بالحیاء

الفواحش زنا 
المحارم

التعدي 
الجنسي

الخالعة 
واللواط

القتل العمدي االختطافسوء المعاملةالعنف العمدي
واالغتیال

الضرب والجرح 
العمدي المفضي إلى 

الوفاة

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىالسن

01-10040201201001

10-1304021508020101

13-16060205260402

16-180102040143110103

01161001061043305020301المجموع

)9(جدول رقم ال
من مجموع % 14.2حالة توزعت بین الفعل المخل بالحیاء بنسبة 2012183من خالل الجدول نقرأ أن مجموع ضحایا األحداث خالل سنة 

جمیع الدراسات ، مع اإلشارة أن هذه الحاالت من االعتداءات ل%0.54، الخالعة واللواط بنسبة %3.82الحاالت والتعدي الجنسي بنسبة 
.حسب الحاالت المصرح بها فقط ألن هذا النوع من االعتداء عادة ما یكون طي الكتمان وال یصرح به

مجموع الحاالت المسجلة، یلیه سوء من% 74.86كما نسجل من خالل ارتفاع ملحوظ بنسبة العنف العمدي الممارس على األطفال وبلغ نسبة 
.2012حاالت اختطاف خالل سنة 03مع اإلشارة إلى تسجیل % 3.82العاملة بنسبة 

.جهد الباحث بالتنسیق مع خلیة اإلعالم بأمن والیة المسیلة-1



220
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20131إحصائیات النشاطات الخاصة باألحداث الضحایا للسداسي األول لسنة -

فعل مخل االغتصاب
بالحیاء

الفواحش زنا 
المحارم

التعدي 
الجنسي

الخالعة 
واللواط

القتل العمدي االختطافسوء المعاملةالعمديالعنف
واالغتیال

الضرب والجرح 
العمدي المفضي 

إلى الوفاة

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىالسن
01-10070102140101

10-130308010101

13-160305042006020102

16-18010203140304

031607055611030404المجموع

)10(جدول رقم ال
حالة أي بنسبة 67حالة، باألحداث الضحایا وكان العنف العمدي مجموع 109تم إحصاء 2013خالل السداسي األول من سنة 

خالل من مجموع الحاالت، مع اإلشارة إلى ارتفاع نسبة حاالت االختطاف من % 21.10حالة بنسبة 23، والفعل المخل بالحیاء 61.46%
.سنة باذات حاالت وهي ظاهرة عرفتها الجزائر في هذه ال04وسجلت المصالح 2013السداسي األول لسنة 
.سنة هي الفئة األكثر عرضة لالعتداءات والتعسف16-13أما الفئة من 

.جهد الباحث بالتنسیق مع خلیة اإلعالم بأمن والیة المسیلة-1
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V-برامج الحمایة األسریة في الجزائر:
اإلنتاج االجتماعي الذي یعكس صورة المجتمع الذي األسرة بوجه عام هي ذلك 

توجد وتتطور فیه، واألسرة الجزائریة كذلك مطبوعة بطابع التحوالت المجتمعیة السریعة 
الهیاكل السیاسیة واالقتصادیة وخاصة التصنیع السریع، بل أن تطور يالتي حدثت ف

لتقلیدیة وبروز مالمح البنیة األسرة الجزائریة یسیر سیرا سریعا جدا نحو تالشي البنیة ا
العصریة المعولمةالتي لم تعد ترجع إلى القیم والمعاییر المجتمعیة العربیة األصیلة، 

-العنف داخل األسرة االنتحار-الطالق-فنسجل نسب مرتفعة من التصدع األسرى
ها الخ من اآلفات االجتماعیة التي  خلفتها وراء... السرقة-هروب األطفال إلى الشارع

األسرة الجزائریة السریعة التبدل والتغیر، وتسهر الدولة الجزائریة على ضمان مستوى 
وأفر ادها، یجعلهم في مأمن من المشكالت االجتماعیة الئق لجمیع األسر يمعیش

واالقتصادیة وحتى السیاسیة وهذا عن طریق توفیر االحتیاجات وضرورات الحیاة وفي 
... العمل، الصحة، التعلیم، األمن، السكن، التأمین، مكافحة األمراض المختلفة: مقدمتها

جل حمایة األسر والنهوض بها والبد أن یتواصل دور الدولة في بذل أقصى جهودها من أ
.عن طریق التكفل بكل مشاكلها وٕایجادحلول مناسبة لها

رة التضامن الوطني واألسرة برنامجا عبر مدیریاتها المعروفة اوقد سطرت وز 
مدیریة حمایة األسرة وترقیتها - المدیریة العامة لألسرة وقضایا المرأة والتالحم االجتماعي(
مدیریة حمایة األشخاص المسنین مدیریة حمایة وترقیة الطفولة -مدیریة قضایا المرأة-

، وبمراسیم تنفیذیة من أجل حمایة األسرة )والمراهقة وبرامج التضامن تجاه الشباب
:1علىالشكل التالي

.واألسرةموقع وزارة التضامن الوطني -1
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.جتماعيالتالحم االة العامة لألسرة وقضایا المرأة و المدیری-1
:3المادة 
جمادى األول 29مؤرخ في 135- 13م من مشروع مرسوم تنفیذي رق3المادة 

، یتضمن تنظیم اإلدارة المركزیة لوزارة التضامن 2013ل سنة یأبر 10الموافق 1434عام 
.ي واألسرة وقضایا المرأةالوطن

مع باالتصال، االجتماعيتكلف المدیریة العامة لألسرة وقضایا المرأة والتالحم
:الدوائر الوزاریة والمؤسسات المعنیة، بما یأتي

اقتراح عناصر سیاسة حمایة وترقیة العائلة وأفرادها وضمان تنفیذها ومتابعتها،* 
.القیام بالتدابیر الرامیة إلى تنفیذ السیاسة الوطنیة لألسرة* 
.انجاز الدراسات والتحالیل والتقاریر حول العائلة وتقییم آثارها* 
.ساهمة في تنفیذ ومتابعة االتفاقیات واالتفاقات الدولیة المتعلقة بالعائلةالم* 
السهر على تعزیز التالحم االجتماعي وتنمیة ثقافة التضامن، السیما التضامن * 

.الجواري، في إطار مقاربة تساهمیة وشراكة متعددة األشكال
.تهاوضع برامج الوقایة من الظواهر واآلفات االجتماعیة ومكافح* 
تیة، عمومیة وخاصة، للتكفل بفئات السكان في آتعزیز وتطویر شبكة منش* 

.وضع صعب وضمان تقییم برامج التكفل
تصور برامج تحسیسیة وٕاعالمیة حول تكافؤ الفرص وحول حقوق المرأة في * 

.جمیع میادین النشاطات
.نفیذهاا المرأة وتیاقتراح عناصر السیاسة الهادفة إلى تحسین وتطویر قضا* 
اقتراح مشاریع النصوص القانونیة المتعلقة بحمایة وترقیة العائلة وقضایا المرأة * 

وضع صعب وكذا يواألشخاص المسنین والطفولة والمراهقة والشباب وفئات األشخاص ف
.والمشاركة في إعدادها، باالتصال مع الهیكل المركزي المعنىاالجتماعيالتالحم 
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:سرة و ترقیتهامدیریة حمایة األ-2
جمادى األول 29يمؤرخ ف135- 13من مشروع مرسوم تنفیذي رقم 3المادة 

، یتضمن تنظیم اإلدارة المركزیة لوزارة التضامن 2013أبریل سنة 15الموافق 1434عام 
.الوطني واألسرة وقضایا المرأة

والمؤسسات ة األسرة وترقیتها، باالتصال مع الدوائر الوزاریة یتكلف مدیریة حما
:المعنیة، بما یأتي

.المساهمة في الحفاظ على القیم االجتماعیة والثقافیة والحضریة ضمن األسرة-
.تعزیز التالحم والتضامن ضمن األسرة-
.ةیتشجیع مساهمة األسرة في التنمیة الوطن-
تشجیع األسر المنتجة وكذا اإلدماج االجتماعي والمهني لألسر في وضع -

.ترتیبات اإلعانة والدعمصعب بوضع 
.المشاركة في إحداث هیاكل استشارة ووساطة وتوجیه تجاه األسرة-
واإلنساني الناشطة في االجتماعيتشجیع الحركة الجمعویة ذات الطابع -

.ة األسرة وترقیتهایمیادین حما
.اقتراح نشاطات اجتماعیة وثقافیة وترفیهیة موجهة لألسرة وتنفیذها-

:مدیریات فرعیة) 3(و تضم ثالث
:المدیریة الفرعیة إلعانة األسرة ومرافقتها ودعمها، وتكلف بما یأتي-أ
لة، السیما العائالت ئتصور ووضع ترتیب لإلعانة والمرافقة والدعم تجاه العا-

.المحرومة أو في وضع هش
.ضمان إعانة األسر ومساعدتها ومرافقتها في تربیة األبناء و تعلیمهم-
ير مخطط لالتصال والوساطة االجتماعیة تجاه العائالت المحرومة أو فتصو -

.وضع صعب
القیام بحمالت تحسیس وٕاعالم حول حقوق األسرة، باالتصال مع الدوائر -

.الوزاریة المعنیة
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المساهمة في تصور برامج اتصال وتحسیس في مجال التخطیط العائلي، -
.باالتصال مع الدوائر الوزاریة المعنیة

المدیریة الفرعیة للنشاطات االجتماعیة واالقتصادیة تجاه األسرة، و تكلف -ب
:بما یأتي

ينها أن تدر موارد على األسر فأتصور واقتراح برامج النشاطات التي من ش-
.وضع صعب قصد إدماجها وٕاعادة إدماجها االجتماعي

.ذهایللوقایة وحمایة األسر المحرومة وتنفاستراتیجیاتإعداد -
یم برامج حمایة األسر وترقیتها، السیما األسر المحرومة أو في یضمان تق-

.وضع صعب ومراقبة تنفیذها
.التئالمبادرة بنشاطات تهدف إلى دعم روح التضامن ما بین العا-
اة العائلیة یق بین الحیاة المهنیة والحیالمبادرة بنشاطات ترمي إلى التوف-

.وترقیتها
فرعیة لألنشطة االجتماعیة والثقافیة والتسلیة تجاه األسرة، و تكلف المدیریة ال-ج

:تيأبما ی
نها أن تشجع على تفتح األسرة أتصور وتنفیذ كل التدابیر والبرامج التي من ش-

.وعلى راحتها
.ة والتسلیة موجهة لألسرة واقتراحها وتنفیذهایافقوثاجتماعیةالقیام بنشاطات -
.حسیسیة تتعلق بحمایة البیئة تجاه األسرالمبادرة بنشاطات ت-
المبادرة بنشاطات التربیة والتحسیس تجاه األسر وتنظیمها باالتصال مع -

.المؤسسات والقطاعات والحركة الجمعویة المعنیة
افیة والترفیهیة والریاضیة والتسلیة لفائدة قالمساهمة في تهیئة الفضاءات الث-

.األسر
.جواریة من شأنها تحسین نوعیة حیاة األسرحالالمساهمة في إنشاء مص-
.تنظیم حمالت وقایة وتحسیس بالحوادث المنزلیة وحوادث المرور-
.تشجیع وصول األسر لنشاطات التسلیة والثقافة والمشاركة فیها-
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.المساهمة في تنظیم إقامات سیاحیة وتبادالت ثقافیة بین األسر-
.الحوار والتشاور واالتصال الجواري لفائدة األسرتتطویر فضاءا-
.اقتراح أنشطة وتدابیر من شأنها تعزیز روح التضامن بین األجیال-
:مدیریة قضایا المرأة-3

جمادى األول 29مؤرخ في 135- 13من مشروع مرسوم تنفیذي رقم 3المادة 
المركزیة لوزارة التضامن ، یتضمن تنظیم اإلدارة 2013أبریل سنة 10الموافق 1434عام 

.الوطني واألسرة وقضایا المرأة
تكلف مدیریة قضایا المرأة، باالتصال مع الدوائر الوزاریة والمؤسسات والجمعیات 

:المعنیة، بما یأتي
.تصور سیاسات وبرامج حمایة المرأة وترقیتها-
.المبادرة بكل التدابیر والبرامج الرامیة إلى تحسین قضایا المرأة-
.العمل على ترقیة حقوق المرأة ومشاركتها في تنمیة البالد-
تنفیذ كل النشاطات التي تهدف إلى وقایة المرأة من كل أشكال اإلقصاء -
.والتهمیش
تصور سیاسات وبرامج ترمي إلى ترقیة ونشر ثقافة تكافؤ الفرص بالنسبة -

.للمرأة
أو في شدة، /ة في وضع صعب ول الضروریة للتكفل بالمرأة والفتائتوفیر الوسا-

.السیما المرأة مع أبنائها
االجتماعیةوضع برامج وقایة وحمایة المرأة والفتاة والطفلة ضد اآلفات -

.وضمان متابعتها
المساهمة في مكافحة أمیة المرأة والفتاة وكذا تجسید حق تمدرس الفتاة، السیما -

.يفي الوسط الریف
.ودولیة حول حمایة المرأة وقضایاهاتشجیع تنظیم لقاءات وطنیة-
الناشطة في يع الحركة الجمعویة ذات الطابع االجتماعي واإلنسانیتشج-

.میادین حمایة المرأة وترقیتها وقضایاها باالتصال مع الهیكل الوزاري المعني
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:مدیریات فرعیة) 3(وتضم ثالث 
ضع صعب، وتكلف بما و يالمدیریة الفرعیة لحمایة وترقیة المرأة والفتاة ف-أ

:یأتي
تنفیذ سیاسات وبرامج الوقایة والحمایة والترقیة تجاه المرأة والفتاة في وضع -

.ر الوزاریة المعنیةئصعب، باالتصال مع الدوا
ل الضروریة للتكفل بالمرأة والفتاة، السیما من هن في وضع ئوضع الوسا-
.أو خاصيإقامي عمومأو في شدة وكذا تلك المتكفل بهن في وسط /صعب و

.تقدیم اإلعانة والمساعدة لألم مع أبنائها في وضع صعب ومرافقتها-
وضع آلیات دعم وٕاعانة من شأنها تحسین ظروف معیشة المرأة ربة األسرة في -

.وضع صعب
:واالقتصادي للمرأة، وتكلف بما یأتييالمدیریة الفرعیة لإلدماج االجتماع-ب
.واالقتصادي للمرأة وتنفیذهايواالندماج االجتماعتصور برامج اإلدماج-
.تشجیع مشاركة المرأة في المیادین السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة-
.تثمین الكفاءات التقنیة والعلمیة والمؤهالت المهنیة للمرأة-
.ات للمساعدة واإلدماج تجاه المرأةیوضع آل-
التضامنیة الهادفة إلى حفظ المرأة من كافة أشكال التهمیش تنفیذ كل األعمال -
.واإلقصاء
تصور برامج تحسیس تجاه المرأة حول حقوقها في كل المیادین، باالتصال مع -

.ر الوزاریة المعنیةئالدوا
.ترقیة ثقافة المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص-
.فؤ الفرصإقامة آلیات ما بین القطاعات ترمي إلى ترقیة تكا-
.تشجیع المقاولة لدى النساء وتدعیمها-
متابعة تنفیذ أحكام االتفاقیات الدولیة المصادق علیها من طرف الجزائر، -

.باالتصال مع الدوائر الوزاریة المعنیة
:لبرامج ونشاطات تحسین قضایا المرأة، وتكلف بما یأتيةالمدیریة الفرعی-ج
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في مجال المحافظة على حقوق المرأة والدفاع تحدید وتجسید نشاطات الوزارة-
.عنها وترقیتها

اقتراح التدابیر الرامیة إلى تدعیم التشریع الوطني المتعلق بحمایة وترقیة المرأة -
.وقضایاها
الدولیة المتعلقة بحمایة وترقیة المرأة وقضایاها االتفاقیاتالسهر على تنفیذ -

.باالتصال مع الدوائر الوزاریة والمؤسسات المعنیة
.تنظیم نشاطات تحسیس و توعیة حول حقوق المرأة-
السهر على تطبیق التدابیر المرتبطة بتنفیذ السیاسات والبرامج الوطنیة في -

.مجال قضایا المرأة
ة في مجال االتصال والتحسیس المتعلقة بالوقایة من تقییم النشاطات المطبق-

.العنف تجاه المرأة
مدیریة حمایة األشخاص المسنین-4

جمادى األول 29مؤرخ في 135- 13من مشروع مرسوم تنفیذي رقم 3المادة 
، یتضمن تنظیم اإلدارة المركزیة لوزارة التضامن 2013أبریل سنة 10الموافق 1434عام 

.رة وقضایا المرأةالوطني واألس
تكلف مدیریة حمایة األشخاص المسنین، باالتصال مع الدوائر الوزاریة 

:والمؤسسات المعنیة، بما یأتي
وضع برامج حمایة األشخاص المسنین وترقیتهم، السیما األشخاص المسنین -

.أو في وضع اجتماعي صعب/المحرومین و
.نین في وضعیة تبعیةوضع برامج حمایة ومساعدة تجاه األشخاص المس-
.تشجیع إبقاء األشخاص المسنین في وسطهم العائلي-
.تصور آلیات مساعدة األشخاص المسنین بالمنزل ووضعها-
.وضع تدابیر ترمي إلى الوقایة من إهمال األشخاص المسنین والتخلي عنهم-
.تشجیع إحداث هیاكل استشارة ووساطة وتوجیه تجاه األشخاص المسنین-
.نیاألشخاص المسنحة و الترفیه لصالیع إحداث فضاءات التسلیشجت-
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تشجیع الحركة الجمعویة ذات الطابع االجتماعي واإلنساني الناشطة في -
.میادین حمایة وترقیة األشخاص المسنین وترقیتهم، باالتصال مع الهیكل المركزي المعني

.شخاص المسنینالسهر على ترقیة كل أشكال التعاضد والتضامن مع األ-
.مدیریة حمایة وترقیة الطفولة والمراهقة وبرامج التضامن تجاه الشباب-5

جمادى األول 29مؤرخ في 135- 13من مشروع مرسوم تنفیذي رقم 3المادة 
، یتضمن تنظیم اإلدارة المركزیة لوزارة التضامن 2013أبریل سنة 10الموافق 1434عام 

.الوطني واألسرة وقضایا المرأة
تكلف مدیریة حمایة وترقیة الطفولة والمراهقة وبرامج التضامن تجاه الشباب، 

:باالتصال مع الدوائر الوزاریة والمؤسسات المعنیة، بما یأتي
المبادرة ببرامج حمایة الطفولة والمراهقة وترقیتها وبرامج التضامن تجاه الشباب -

.وتطبیقها وتقییم تنفیذها
المشاركة في التنسیق القطاعي المشترك، في إطار تنفیذ البرامج المبادر بها -

.لفائدة الطفولة والمراهقة والشباب ومتابعتها
تنفیذ إجراءات الوقایة من إهمال األطفال والمراهقین والتخلي عنهم وتشجیع -

.بقائهم أو وضعهم في الوسط العائلي
المراهقین والشباب على متابعة تكوین مؤهل، باالتصال مع الوزارات تشجیع-

.والمؤسسات المعنیة
المشاركة في إحداث فضاءات للحوار واالتصال والتبادل لفائدة األطفال -
.والمراهقین
.المساهمة في دعم تمدرس األطفال والمراهقین-
في الوسط الریفي، المساهمة في محاربة األمیة والتسرب المدرسي، السیما-

.باالتصال مع الدوائر الوزاریة المعنیة
المساهمة في مكافحة تشغیل واستغالل األطفال والمراهقین، باالتصال مع -

.الدوائر الوزاریة والمؤسسات المعنیة
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المشاركة في إحداث هیاكل استشارة ووساطة ومرافقة وتوجیه تجاه األطفال -
.والمراهقین وأولیائهم

والتنظیمي المتعلق بترقیة حقوق يساهمة في تعزیز وتحیین اإلطار التشریعالم-
.الطفل

والمراهقین والشباب في الوسط برمجة إجراءات المساعدة والدعم لفائدة األطفال-
.ستشفائي وتنفیذهااال

تشجیع الحركة الجمعویة ذات الطابع االجتماعي واإلنساني العاملة في مجال -
.لطفولة والمراهقة والشبابحمایة وترقیة ا

:مدیریات فرعیة) 3(وتضم ثالث 
المدیریة الفرعیة للطفولة الصغیرة والطفولة المحرومة من العائلة، وتكلف بما -أ

:یأتي
العمل على إعادة اإلدماج االجتماعي والعائلي لألطفال المحرومین من -

.العائلة
افقة الضروریة للتكفل بالطفولة وضع ترتیب دائم لمتابعة برامج التربیة والمر -

.والرعایة، وتحیینها ومراقبتهااالستقبالالصغیرة في مؤسسات 
السهر على احترام األحكام التشریعیة والتنظیمیة في مجال الوضع العائلي -

.لألطفال والمراهقین وضمان متابعته ومراقبته
لمدرسیة، السیما تجاه المساهمة في تطویر التربیة التحضیریة والتربیة ما قبل ا-

.األطفال المعوقین، باالتصال مع الدوائر الوزاریة والمؤسسات المعنیة
المدیریة الفرعیة للطفولة والمراهقة في وضع اجتماعي صعب وفي خطر -ب

:معنوي، وتكلف بما یأتي
إعداد وتنفیذ برامج الحمایة والترقیة والتربیة وٕاعادة التربیة والمرافقة الضروریة -

للتكفل بالطفل والمراهق في وضع اجتماعي صعب وفي خطر معنوي وضمان متابعة 
.تنفیذها، باالتصال مع الدوائر الوزاریة المعنیة
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وضع آلیات من شأنها إعادة اإلدماج االجتماعي لألطفال والمراهقین في -
.أو في خطر معنوي، باالتصال مع الدوائر الوزاریة المعنیة/وضع اجتماعي صعب و

ضمان متابعة حالة األطفال والمراهقین بعد إعادة إدماجهم في الوسط العائلي -
.ومراقبتها

.اقتراح برامج تطویر النشاطات الریاضیة والثقافیة والتسلیة داخل المؤسسات-
المدیریة الفرعیة لبرامج التضامن تجاه المراهقین والشباب في وضع صعب، -ج

:وتكلف بما یأتي
في وضع مخطط نشاط قطاعي مشترك لتحسین ظروف معیشة المساهمة-

.األطفال والمراهقین والشباب، باالتصال مع الدوائر الوزاریة والمؤسسات المعنیة
ذ برامج حمایة وترقیة الطفولة والمراهقة وبرامج التضامن یالمساهمة في تنف-

.نیةتجاه الشباب وتقییم تنفیذها باالتصال مع الدوائر الوزاریة المع
تطویر نشاطات التضامن االجتماعي والمدرسي لفائدة األطفال والمراهقین، -

.السیما المحرومین أو في وضع اجتماعي صعب
المساهمة في محاربة اآلفات االجتماعیة التي تمس الطفولة والمراهقة -
.والشباب

.المساهمة في اإلدماج االجتماعي والمهني للشباب-
الجمعویة ذات الطابع االجتماعي واإلنساني للتكفل بمشاكل تشجیع الحركة -

.الطفولة والمراهقة والشباب
اقتراح إجراءات لمساعدة ولدعم األطفال والمراهقین والشباب في الوسط -

.االستشفائي وتنفیذها
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VI-برامج الحمایة األسریة في الدول العربیة:
ماذج لمجموعة من الدول سنحاول من خالل هذا الفصل أن نكتفي ببعض الن

العربیة من خالل برامجها التي تدخل في إطار الحمایة األسریة، من اآلفات والمشكالت 
.االجتماعیة

ففي لبنان مثال تسعى المنظمات األهلیة في المجتمع المدني إلى حث الشباب 
العنف األسري ونشر الوعي وهذا لوضع حد لآلفات االجتماعیة خاصة مع مكافحةعلى 

الحراك السیاسي واالجتماعي الذي تعرفه لبنان، كما تهدف أیضا إلى دعم مسودة قانون 
یجرم العنف األسري، هذا ألنه ال یوجد في لبنان قانون یحكم العنف األسري، إذا تقوم 

ني في نوعیة وتدریب إطاراتها التي تعمل في مجال الدولة اللبنانیة من خالل الجمع المد
.الحمایة االجتماعیة وهذا من أجل التدخل السریع للتصدي لمختلف الظواهر االجتماعیة

من هذه الزاویة تسعى وزارة الشؤون االجتماعیة إلى تأهیل وتطویر قدرات 
ع في المجال تعامل المشر 2002العاملین في المیدان األسري واالجتماعي، ومنذ سنة 

، كاالعتماد على لغة الحوار والشراكة االفراد االسراإلعالمي إلى محاولة تغییر سلوكات
والمنطق في حل النزاعات، دائما یدخل ذلك في إطار تحسین النخبة كما جاء عند 

لتغییر طبائع األفراد في المجتمع ال یتم ذلك إال فوةفي نظریة الص" فالفریدو باریتو"
.اتجاه الظاهرةها والمتمثلة في رجال الدین، والشرطة، واألطباء واإلعالمیین نخبسبتحسی

وال یتم ذلك إال بتشجیع النقاش للمعرفة العمیقة لمكونات الظاهرة التي هي قید 
.الدراسة

لقد تم تطبیق الهاتف الساخن في كثیر من الدول العربیة فمثال في دول الشام 
المخصص للمساعدة المستعجلة لحاالت العنف وبالضبط في سوریا، یسمى الهاتف

، وهذا من 2007نوفمبر 25بتاریخ اخضراألسري بنمط الثقة، فافتتح هذا الهاتف كخط 
للنساء والفتیات وهو یعمل حالیا ثالثة أیام واجتماعیة قانونیة نفسیةأجل ضمان مساعدة 

ع نتیجة الحرب والدمار في األسبوع إال أنه مع األزمة السوریة تعطلت كل هذه المشاری
.الذي یعرفه البلد
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ففي فترة تشغیل هذا الهاتف خضع العاملون والعامالت إلى دورات تدریبیة وهذا 
من أجل بناء رصید نظري وفكري وعملیاتي من أجل إسعاف النفس، واتصال فعال مع 

رة زیارات المتأثرین بالعنف، فقد تنقل فریق العمل إلى العدید من الدول العربیة في إطا
مثل األردن، لبنان، المغرب، وتركیا، هذا بالنسبة واكتساب تجارب دول أخرى استطالعیة

2009لسوریا، أما في جمهوریة السودان الشمالیة شرع المشرع قانون حمایة الطفولة سنة 

مادة والتي تظم وتناول أساس رعایة حمایة الطفولة وخاصة ) 39(والذي یحتوي على 
ل الشوارع حیث تسعى الدولة منها الطفولة المسعفة بما فیها الطفولة غیر الشرعیة وأطفا

صحیحة وسلیمة واحترام الحریة والكرامة على توفیر الظروف المناسبة من أجل تنشئة 
اإلنسانیة والقیم الروحیة واالجتماعیة، حیث تتكفل الدولة السودانیة بجمیع الحقوق الشرعیة 

واللبس للطفل، كمثال حقه في الحیاة والنمو واالسم والجنسیة والرضاعة والحضانة 
والمسكن والتعلیم، والطب المجاني وحمایته أیضا من جمیع أنواع أشكال العنف 

في الجمهوریة المنتشرة كثیرااإلهمال واالستقالل والمعامالت الغیر إنسانیة وحتى ظاهرة 
.السودانیة

كما أكد القانون السوداني على رعایة األطفال ثقافیا وتربویا واجتماعیا خالل 
الحضانة في كامل دیارجازات وجاءت هذه القوانین لتقنین إنشاء وأثناء اإلغفراأوقات ال

في البراءةالتراب السوداني ولكن في ظل قوانین الجمهوریة التي تتكفل بالطفولة باعتبارها 
.حد ذاتها

داخل المدارس فهو یمنع ضرب الجزاءاتكما تناول هذا القانون حتى إشكالیة 
توبیخهم باأللفاظ المهینة، فهذا یمثل المساس بكرامتهم، وقد تعددت األطفال  أو جلدهم أو 

هذه القوانین هذا الخط، بل تمنع بتاتا منع الطفل من حضور حصة تعلیمیة أو طرده من 
.المدرسة، عند عدم دفع المصروفات

من قانون حمایة الطفولة السودانیة إشكالیة تأهیل إعادة " 52"كما تلزم المادة 
.فولة المتواجدة في خطر معنوي أو ماديإدماج الط
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تلزم إنشاء محاكم خاصة باألطفال " 69"دائما في ظل هذا القانون والمادة 
خط اخضرودائما بموجب هذا القانون أنشئ " نیابة الطفل"فأنشئت نیابات لألطفال یسمى 

.لتلقي البالغات والدعوات ألي انتهاك ألي حق من حقوق الطفل
األطفال یتعرضون للعنف في أسرهم حیث أوصت إحدى إن المالیین من 

على وضع خطوط وطنیة من أجل وضع حد للعنف 2006الدراسات لألمم المتحدة عام 
الممارس ضد األطفال ومن أجل تفعیل الخدمات والمساعدات للتغلب على آثار العنف 

.الممارس ضد هؤالء
VII -وعیة اإلرشادیةتالبرامج ال:

اإلرشادي یمثل الصرح والبناء األساسي لممارسة العنف إن العمل الدعوي 
الممارس من خالل عملیة التوعیة التي یقوم بها األئمة في المساجد، فعملیة اإلرشاد هي 
عملیة تفاعلیة بین المرسل والمستقبل من أجل اكتساب المهارات والكفاءات والقدرات من 

التصال بالمشاركة من أجل فهم اآلخر، واسرأجل فهم الظواهر واالستماع الجید لهذه األ
عن طریق االذاعة ووقد یكون اإلرشاد عن بعد عبر الهاتف والبرامج التفاعلیة في 

االنترنت، ویجد المستقبل أو المسترشد حاجته ألن وسائل اإلعالم المسموعة التي باتت 
ماعیة االجتتستقطب فئة جمهور عریض ویتجلى ذلك في اإلقبال على مختلف البرامج 

التي تتناول إشكالیة والنفسیة والدینیةواالشكال االخرى من الروبورتاجات وتحقیقات میدانیة
ومختلف السلوكات العدوانیة واالنحرافالحراك األسري بین االستقرار والثبات والعنف 

.تمس الخلیة االسریةاإلجرامیة التي 
ذه البرامج التي سبق نا لهمن خالل اإلعالم المسموع في تناولالمرشدةإن الفئات 

للتفكك األسري، األرامل والمطلقات التي ال یستطعن السیطرة على ذكرها األسر المعرضة
السلوكات العدوانیة لألبناء، المعامالت سیطرتهم،الذین خرج أبناؤهم عن وآباءاألبناء 

الیة االستقالة األسري، وٕاشكاالهمالذاء، إشكالیة یالسیئة للمسنین، األطفال المعرضون لإل
األحداث متعاطي المخدرات، األبناء من عائالت فقیرة ومعوزة الطفولة المتسربة الوالدیة، 

في وضعیة عامة، الشاذة والممارسة ضد األطفال نسیةمن المدرسة، السلوكات الج
.الطفولة التي تتواجد في خطر معنوي أو مادي
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تاجات میدانیة حین حاولت وقد خصصت اإلذاعة برامج متنوعة وتحقیقات وربور 
اإللمام بالمواضیع التي تتعلق باألسرة من كل جوانبها وهذا من خالل جمع على طاولة 
واحدة مختلف الشركاء في تسریح الظاهرة األسریة ومعاناتها ضمن خطط توجیهیة 

.وٕارشادیة واستراتیجیات محددة مسبقا
االجتماعیة أو صناعة الوعي تعبیر الهندسة وایحلو للمشتغلین باالتصال أن یطلق

على ما یقومون به من عمل وهنا یتجلى الهدف األساسي للصحافة المسموعة أن تكون 
قریبة جدا من الحدث ویبقى هذا التشبیه في حكم المجاز ألن االتصال اإلنساني بطبیعته 

ة صناعة، واإلنسان غیر المادة الصماء أو البهیمأكبر صعوبة وتعقیدا من الهندسة وال
علما أنه یتصف باإلرادة واالقتناء،العمیاء ألنه یتمیز عنهما بالوعي وقدرته على االختیار 

والعقل، واإلعالم المسموع في هذا اإلطار له قوة مباشرة في التأثیر على الجمهور وٕایصال 
مستمر لمجتمع فيالرسالة اإلعالمیة الهادفة والتي باء مكانها أن تغیر الذهنیات ألن ا

.في ظل متغیري العولمة الشمولیةخاصة
قطاع من أكبرفالسیاسیون یرون أن اإلعالم یمثل الوسیلة المثلى للوصول إلى 

الجمهور والدعاة یرونه أقصر الطرق وأیسرها للوصول إلى الجمهور والتجار یرونه أحسن 
.وسیلة للوصول إلى المستهلك وزیادة األرباح

التخطیط االجتماعي واألسري یرون أن الرسالة أما العاملون والدارسون في 
اإلعالمیة االجتماعیة البد أن تثبت عبر وسائل االتصال الجماهیري من خالل الصوت 
والصورة، فالرسالة اإلعالمیة لها تأثیر تراكمي طویل األمد وغیر مباشر، هدفه األساسي 

عیة عن طریق حمالت هو تحقیق الضبط االجتماعي إزاء المشكالت االنحرافات االجتما
تحمل في طیاتها استراتیجیة وأهداف من أجل ناجحةكانت أو محلیة، طنیةإعالمیة و 

.یسعى إلى البقاء واالستمراریةمجتمع مستقر 
فال بدا إذا من تحدید األهداف وبناء استراتیجیة اتصال فعالة ودراسة الجمهور 

قویم یأتي على رأس هذه الوسائل المستهدف ومراعاة الجودة واالتفاق في التنفیذ والت
.االتصالیة اإلذاعیة والتلفزیونیة
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البناء وقد تتحول وسائل اإلعالم وتتعرض للنقد والهجوم إذا كانت تتناقض مع 
االجتماعي وتتحول إلى عامل الهدم والخلل إذا كانت تقدم برامج غیر هادفة ملیئة بالعنف 

.اإلثارة والتحریض
ي هو جزء من بنیتنا االجتماعیة، فكم هي عدد والشك أن الدور اإلعالم

المشكالت التي عولجت ووجدت لها حلول بفصل اإلعالم المسموع، وهناك تكمن العالقة 
.الوطیدة بین هیئات وسائل اإلعالم والمجتمع

إن البدایات األولى للتعاطي مع العنف األسري بدأت بمبادرة جزئیة وتعززت 
حكومیة أخرى ولكن النجاح المأمون كأن یرتكز أساسا بالشراكة والتعاطف مع قطاعات

فيمع وسائل اإلعالم ألنها شریكة التنسیقعلى قدرة هذه المؤسسات أو الهیئات في 
بمعنى آخر اإلعالم المسموع اشتق وسیطالهدف والرؤیة والرسالة ال مجرد تابع أو 

بما تقوم به األزمة من من أهداف وفلسفة وتوجهات المجتمع توجهاتهأهدافه وفلسفته و 
توصیة وتعبئة في اتجاه الجماهیر المستهدفة كما أن الرسالة اإلعالمیة المسموعة تؤكد 
الجودة والنوعیة وتوفر عناصر اإلدارة الناجحة في التخطیط والتنظیم والتوجیه والرقابة 

.والقیاس
:ستطیع الحدیث عن ظاهرة العنف في وسائل اإلعالمنهل -

فالمتوقع من اإلعالم أن أن اإلعالم سالح ذو حدینمثقفةد النخبة الالمتداول عن
یكون ناشطا وٕایجابیا في مكافحة ظاهرة سلبیة معینة وقد استحوذ موضوع العنف في 
وسائل اإلعالم على اهتمام الباحثین اإلعالمیین في أمریكا وغیرها، فوجدوا أن اإلعالم قد 

العنف، وأقر الكثیر من الخبراء سنوات الستینات یلجأ إلى أسباب تجاریة لتقدیم برامج
العنیفة في التلفزیون األمریكي، المضامینوالخمسینات في أمریكا بوجود الكثیر من 

وعارض الكونغرس في كثیر من األحیان ذلك، حیث أكد الكونغرس أن الكثیر من 
الرسائل اإلعالمیة تروج العنف وتحفز المشاعر وتشحنها بطاقات سلبیة كبیرة، فمن خالل 

عنف نظرة فاحصة للبرامج التلفزیونیة الغربیة تظهر االستخدام المفرط للعنف، سواء ال
الواقع أو الخفي من األفالم إلى غایة أفالم الكارتون ولذلك یرى بعض الباحثین أن وسائل 

میرتنوالزروس "دركاإلعالم یمكن أن تكون غیر وظیفیة وتسبب أضرار للمجتمع، كما أ
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أن وسائل اإلعالم یمكن أن تسبب خلال وظیفیا وسمو هذا الخلل " السویل"و" فیلد
.تحول مواقف الناس إلى مواقف سلبیة ال مبالیةبالتخدیر مما یؤدي إلى

وفي أوساط وسائل اإلعالم العربیة نجد مقاالت تكرس العنف كنماذج مثال للدراما 
" أهل الرایة"الذي یجسد العنف بكل أشكالها وأنماطها، ومسلسل " باب الحارة"السوریة مثل 

ومشهد كذلك من مسلسل ، إلنقاذ شرف العائلةصوره أن قتل الفتاة هو الحل الوحید 
بذبحها كالنعجة ألنها كانت تقف مع احدهم على قارعة تهدید األم البنتها " الحوت"

كان الزوج على وشك قتل زوجته لوال تدخل " ورجالجیل"مسلسل الطریق ، وضمن 
مشاهد الغضب واالنتقام والسخط والغضب لشرف الدرامة التركیة العائلة ونجد كذلك في 

".لممنوعاشق الع"زنى المحارمید ظاهرة العائلة وتجس
ذلك مسلسالت أغلب مشاهدها تمثلت في الضرب والتعنیف وقتل النساء كو 

.والتخلي عن الوالدین
VIII-الدور البنائي لإلذاعة:

والسیاسي االقتصادي تدل عبارة الدور البنائي على األنشطة المتكررة مثل العمل 
وتفاعلهینظم بها المجتمع نفسه ویساعد على استقراره ي التيواإلعالم

المجتمعویوصف الدور اإلخباري لإلعالم المسموع على أنه دور بنائي، ألن 
إن الخبر والتزود بالحقیقة، ولفت االنتباه نشر المعرفةالحاضر ال یستغني عن اإلذاعة 

م ویصبح هذا المتلقي للخبر ینتج عنه أثر آني مباشر، هو إحاطة المتلقي بما لم یكن یعل
.والتعلیق علیهفي حالة إدراك لمعنى الحدث، وتقوم اإلذاعة بشرحه والتعبیر 

في اإلعالم المسموع له أثر في ما یفكر الناس به ما ینشررغم االتفاق على أنه 
وفي التفاني العام، ویعرف الفرد على ما یجري داخل مجتمعه من تغیرات ویعرفه أیضا 

دور اإلعالم صائب، ویمكن ان نصفجتماعیة من أجل توجیه صحیح و بیئته اال
عدى یتوالتفسیر، فحمع وظیفة الشر بوظیفة االخبارالمسموع بأنه دور حاسم، ألنه یقوم 

المعارف واألخبار إلى إنتاج المعرفة وٕاجراء النقاش حولها وشرحها وتفسیرها عمله نقل
.تفسیرا معمقا وممنهجا
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في اتخاذ القضایا االجتماعیة التي كانت توجها حمیدمسموع وأخذ اإلعالم ال
أصبحت النواة األساسیة في إعداد البرامج اإلذاعیة بمختلف أشكالها، یوما ما هامشیة 

ناهیك عن المنتدیات الخاصة، " بصوت المواطن"وهذا ما یسمى عند بعض الباحثین 
األسریة باعتبارها نواة الخلیةوالبرامج ذات االهتمام الواسع خاصة منها التي تتناول

.المجتمع
IXالدور التوجیهي لإلذاعةـ:

وعیة والتعلیم، وٕایصال األخبار توالالمغزى منه مساهمة اإلذاعة في التثقیف
العامة، نشطة الجیلالمستهدف من المجتمع والمشاركة في جمهوروالمعلومات إلى ال

سعیا منه إلیجاد األجوبة المقنعة لكثیر من المفاهیم والقیم واألفكار وفق تسلسل علمي 
الثقافيومنهجي وٕایجاد الضغط على الرأي العام لمعالجة هذه الظواهر وٕاحداث الغرس 

وتعبیر حقائق الواقع االجتماعي، إذ اإلعالم المسموع هو تفاعل مستمر بین األخبار 
، وكثیر من الباحثین یرون أن الفرد یسعى دائما إلى تشكیل مطابق إلى الرأي والرأي العام

ما یعرف في نظریات االتصال بدوامة الصمت وتطور هذا هذا مجتمعالعام السائد في ال
والتي أكدت إلى قوة اإلعالم " 1974نیومانإلیزابات"االلمانیةالرأي على ید الباحثة 

العام، وقد وجدت هذه النظریة قبول في أوساط اإلعالمیین المسموع في التأثیر على الرأي
والتوافق، وتقصد بالتراكم تكرار اإلذاعة التراكم واالنتشار بما تتوفر من شروط أساسیة ك

شر هذه األخیرة في كل مكان االنتشارتنتلبعض الرسائل والموضوعات إلحداث التأثیر أما 
الساخنة، أما وسیلةمنها ولذلك سمیت بالوتحدث تأثیرات یصعب على المستمع الهروب 

.ونعني بها توافق األفكار التي تسعى اإلذاعة لبثها مع جمهور المتلقینمتغیر التوافق 
وتؤدي هذه العوامل مجمعة إلى تقلیل فرصة المتلقي على أن یكون له رأي 

.مستقل حول قضایا جد مهمة في المجتمع
الصمت تشبه إلى حد كبیر نظریة وانطالقا مما سبق نجد أن فكرة دوامة

الجمهوروأن صف،الرصاصة السحریة التي تفترض تأثیر قوي لوسائل اإلعالم ال یو 
.التأثیربد ان یحدث آخر ال بمعنىأمره علىمقلوب
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ما یشبع احتیاجاته ولكن وفق عنصر نشط یختار بوعيإذ الجمهور هو 
الرأي دوره هو التلقي والتأثیر مشالنظریتین السالفتین الذكر الجمهور عنصر سلبي مه

وینتهي عند هذا الحد، ومن المفروض أن هذا التأثیر بنفس مع رغبة الفرد وعدم االنعزال 
ة بصفة عن المجتمع ویتمشى مع رأي األغلبیة إذ وسائل اإلعالم بصفة عامة واإلذاع

تعمل به تكوین الرأي العام وفق األفكار واالتجاهات واآلراء المحددة مسبقا، ألن خاصة 
.الفرد المتلقي في هذا المدخل یمیل إلى الصمت إزاء ما ال یدركه من وسائل اإلعالم

X-الدور المعیاري لإلذاعة:
سي یرتبط في األذهان هو المفهوم بالشأن السیاالتعبويونقصد به الدور

تبین كثیر من .؟أیضاایجابيوالعسكري لكن لنتساءل على مفهوم التعبئة له شأن 
محلیة بتعبئة الحكومات والمجتمعات السريالدراسات أنه من الممكن تالفي العنف األ

وفق برنامج شامل ألن تغیر القیم وتغیر السلوك اإلجماعي ال یأتي إال من خالل 
.20051اإلعالمي حسب كلودیا غارسیا مورینو التدخالت ولیس االكتفاء بالخطاب

تجند من خاللها الفعالیات في والدور اإلعالمي المعیاري هو خطة عامة
للحد من ظاهرة معینة تعیق استقرار قضاء والتربیة، ، الجانب الصحي، والمجتمعال

واستمرار وتطور المجتمع، وال یمكن أن یتحقق ذلك إال بتوافر الجهود الذي یستدعي 
التعبوي لتوعیة الفرد التنسیق بین كافة الهیئات الوطنیة ووسائل اإلعالم للقیام بالدور 

دورها التعبوي في و لإلذاعة الجزائریة كمثالعام تجاه المشكلة، و والمجتمع ولخلق شعور
زلزال بومرداس  واشراكها أزمة باب الواد، أزمة غردایة و حوادث المرور:متعددة ظواهر

.كل الهیئات الوطنیة الشریكةل
ویوصف هذا الدور بأنه الدور المساعد والسائد لموضوع العنف األسري ولكن 

ت وبرامج ووفق خطة من خالل مجموعة ثقافااالوفى اإلذاعة في هذه الرحلة تقوم بالدور 
اتجاه هذه الظاهرة ونحتاج االهتمامدرجة فقإعالمیة خاصة من أجل حملة للتعبئة و 

عن طریق واشاعة روح التضامنخطرا ما لموافقة الخطر یحدق عموما إلى التعبئة عندما 

.2005ملخص دراسة عن صحة المرأة والعنف ،موقع منظمة الصحة العالمیة ،: ـ كلودیا غارسیا مورینو1
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تجاه ظاهرة 2013المشاعر، وهذا ما قامت به اإلذاعة الجزائریة سنة االثارة وتحفیز
.األطفالاختطاف

إذا تحققهاوٕاذا كان الدور البنائي والتوجیهي لوسائل اإلعالم مما یمكن تصور 
والمعیاري یتعلق بتغیر االتجاهات لدى عبويما توفرت شروط معینة إال أن الدور الت

الفئات المستهدفة وخلق توجهات واتجاهات مطلوبة ألن كثیر من الباحثین في میدان 
إال أن نيتحریك اآلالو التحسن اعة دور في تغییر السلوك من خالل اإلعالم یرون أن لإلذ

االتجاه العام یرى أن اإلذاعة تعمل فقط على تعدیل المواقف واالتجاهات الضعیفة وتدعیم 
والمواقف المرغوبة والعمل على إیجاد ثغرات في بنیة القیم المرفوضة األفكار واالتجاهات

.وزعزعة القناعة بها وٕاظهار مساوئها وأضرارها وٕایجاد نوع من الكراهیة اتجاهها
كما أنه من خالل الدراسة التي أطرها الدكتور أحمد آدم من جنوب أفریقیا عبر 

:تغییر السلوك على النحو التاليعن قناعته بالتأثیر المباشر لوسائل اإلعالم في
كل األشیاء التي نسمعها ونراها ونشمها ونلمسها ونشعر بها ونتذوقها، تخزن في (

أدمغتنا، ویقوم الدماغ بتشغیل هذه اللقطات من الفیدیو متعدد المسار في عقولنا، إن 
العملیة أدمغتنا هي بمثابة كامیرا رقمیة ضخمة تسجل وتستعید خبراتنا في كل وقت، هذه

).یمكن أن نصفها وفق الصیغة التالیة، أدخل أشیاء حسنة تخرج أشیاء حسنة
وما دمنا نناقش كیفیة تأثیر اإلذاعة على الرأي العام فقد بات الوصول إلى 
الجمهور بطریقة میسورة وسهلة من خالل الوسائل التقنیة الحدیثة التي تتناسب مع السرعة 

أدنى درجة من حیث التجاوب مقارنة بالتلفزیون الذي یشمل واالنتشار، فاإلذاعة مثال هي
الصوت والصورة، ولكنها وسیلة سریعة وواسعة االنتشار بالمقارنة مع الحوار الشخصي 
المباشر والمناقشات واالجتماعات التي تمتاز بدرجة كبیرة من التجاوب والمشاركة ولكنها 

.وسائل بطیئة محدودة االنتشار



240

سريسموع والعنف األمقاربة اإلعالم المــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالرابعالفصل 

XI -لعوامل الثقافیةالدین وا:
وسائل التبادل یثالعولمة حسجراءلحالة من السیولة الفكریة المجتمعاتتتعرض 

الثقافي وتعدد أوجه التواصل التي أصبحت تؤثر في كثیر من المواقف والعادات والقیم 
والعالقات التي تنعكس على البناء االجتماعي عامة واألسرة خاصة، وٕاذا كانت هذه 

عربیانظام األسرة، فقد أثرت سلبیا في توازن األسرة تحللعض المجتمعات التغیرات في ب
.والحمایة والسكن والعطفالرعایةواستمرار وظیفتها من 

نهضت بها االستراتیجیة اإلعالمیة العربیة التيإن من بین األهداف المهمة 
للحفاظ على الهویة الثقافیة والحضاریة لألمة العربیة في عصر العولمة في إطار متوازن 

محوریة في ظل العالم المفتوح حیث قضیةبین األصالة والمعاصرة، باعتبار الهویة 
إلى جذوره األصلیة وقیمه یساهم اإلعالم في هذه الحالة إلى تعمیق انتماء اإلنسان العربي

الروحیة والحفاظ على هویته لكن هذا ال یمنع انشغاله بقضایا المعاصرة وطموحاته وآماله 
من أجل مستقبل أفضل لیكون ذلك سیاج الوعي الذي یحافظ من خالله على هویته، 

إیجاد حلول اجتماعیة : وینفتح في ذات الوقت على العصر الذي یعیش فیه كمثال
مبنیة على الخبرة الخاصة ال بغرض النماذج الجاهزة طنیةن خالل تجربة و صحیحة م

الدین والثقافة والموروث والتقالید هو األساس األخذ بعین االعتبار علیه، ومن الضروري 
إلیجاد هذه الحلول إذ االنفتاح على المعرفة والثقافة العالمیة ال بد أن یتماشى مع هذا 

.الموروث العریق
التجاهات في مجتمعاتنا العربیة تطبق القوانین والمواثیق والقرارات إن بعض ا

الصادرة عن الهیئات الدولیة دون انسجامها مع األصالة الدینیة والوطنیة ألن الهیئات 
عاما ینطبق مع كافة المجتمعات اإلنسانیة توصیفاالدولیة توصف المشكالت االجتماعیة 

دینیة والثقافیة الكبیرة بین هذه المجتمعات ألن لكن هي تحمل في طیاتها الفروقات ال
المشكالت األسریة لیست كلها متشابهة فالعنف األسري في أوربا لیس كالعنف األسري 

التفكك األسري أصبحت فقضیة في الجزائر فیعتمد في تحلیله على میكانیزمات مغایرة، 
األسري نسقالعیقرضیة تجد ضعیفة في الدول الغربیة، من جهة أخرى تغیر ظاهرة م

لظاهرة الطفولة المشردة وأطفال بالنسبة في المجتمعات العربیة المسلمة، نفس الطرح 
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الشوارع، وٕاهمال المسنین وتعنیفهم والتخلي عنهم فالزواج المثلي في المجتمعات الغربیة 
إال أنه في المجتمعات المسلمة یدخل ضمن 2013أصبح الیوم مقنعا منذ أفریل 

.التي نهى عنها الدین اإلسالميالمحرمات 
للمجتمعات الغربیة تدعوا إلى إبطال تعدد الزوجات وٕاعادة بالنسبةكمثال آخر 

النظر في توزیع المیراث وزواج المسلمة بغیر المسلم، لكن بالنسبة للجمعیات العربیة 
.المسلمة هذه حدود ال یمكن التطرق إلیها

ن القضایا المهمة ف األسري هي موترى الشریعة اإلسالمیة أن ظاهرة العن
انطالقا من حقیقة أنه العالقة في نطاق األسرة ال بد أن تقوم على المحبة والحیویة 
والترابط ال على العنف والبغض والكراهیة، والمجتمع اإلسالمي أوصى بحسن والوفاق 

مي أن المعاشرة الزوجیة ونفس الشيء بالنسبة للمیراث والوصایا، وشدد المجمع اإلسال
قوامة الرجل لیس التسلط واالستبداد بل هي نوع من القیادة وتحمیل المسؤولیة والزوجیة 

.وتحمیل األعباء في األسرة
إذا حسب العلماء ال بد من التمسك بالضوابط اإلسالمیة بتحدید مفهوم العنف 

ما أن الذي یأخذ بعد أخالقي وتربوي قیمي، كوالتأدیبألن هناك فرق بین مفهوم العنف 
القرآن والسنة النبویة الشریفة ناقشت أنواع العالقة مع اآلباء واألمهات واألبناء نجد ذلك 

َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإیَّاُه َوِباْلَواِلَدْیِن ِإْحَسانًا ِإمَّا َیْبُلَغنَّ : ((في سورة اإلسراء، قال تعالى
) 23(ِكالُهَما َفال َتُقْل َلُهَما ُأفٍّ َوال َتْنَهْرُهَما َوُقْل َلُهَما َقْوًال َكِریمًا ِعْنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدُهَما َأوْ 

.)))24(َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّلِّ ِمْن الرَّْحَمِة َوُقْل رَّبِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربََّیاِني َصِغیرًا 
إذا اإلسالم أكد على تأصیل المجتمع الحواري وتدریبیة انطالقا من القیم والمبادئ 
التي دعت إلیها األدیان السماویة من مفاهیم التراحم والتكافل بین األسر عبر األجیال 

عن جابر ،وبّین الرسول أن وجود الرفق في قوم لهو دلیل على أن اهللا یرید بهم الخیر
رواه البزار ". (إذا أراد اهللا بقوم خیرا أدخل علیهم الرفق: "قالنبي رضي الّله عنه أن ال
).ورجاله رجال الصحیح
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وأخبر علیه الصالة والسالم أن اهللا تعالى یعطي على الرفق ما ال یعطي على ما 
إن الّله رفیق : "قالسواه، ففي صحیح مسلم عن عائشة رضي الّله عنها أن رسول الّله 

".على الرفق ما ال یعطي على العنف، وما ال یعطي على ما سواه یحب الرفق، ویعطي
حدیث أم زرع، وفیه ) باب حسن المعاشرة مع األهل(ونقرأ في صحیح البخاري 

.إشارات تربویة لطیفة، ودروس یستفاد منها في حسن معاملة النساء
، فتعاَهْدَن جلست إحدى عشرة امرأة: "َقاَلتْ - َرِضَي اهللا َعْنَها-َعْن َعاِئَشةَ 

.وتعاقدن أن ال یكتمن من أخبار أزواجهن شیئاً 
زوجي لحم َجمٍل َغّث، على رأس جبل وعر، ال سهٌل فیرتقى، ): فقالت األولى(-

.وال سمین فینتقل
زوجي ال أثیر خبره، إني أخاف أن ال أَذَرُه، إن أذكره أذكر ): قالت الثانیة(-

.ُعَجره وُبَجره
.وجي الَعَشّنق، إن أْنِطْق ُأطلَّق، وٕان أسكت ُأَعلَّقز ): قالت الثالثة(-
، وال مخافة وال سآمة): قالت الرابعة(- .زوجي َكَلْیِل تهامَة، ال َحرَّ وال َقرَّ
.زوجي إن دخل َفِهَد، وٕان خرج أِسَد، وال یسأل عما َعِهدَ ): قالت الخامسة(-
، زوجي إن أكل َلف، وٕان شِرَب اشْ ): قالت السادسة(- ، وٕان اضطجع التفَّ َتفَّ

.وال یولُج الكفَّ ِلَیعلَم الَبثَ 
ِك أو ) أو غیایاءُ (زوجي َعیایاُء ): قالت السابعة(- طباقاء، كلُّ داٍء له داء، َشجَّ

.َفلَِّك، أو جمع ُكًال َلكِ 
.زوجي المسُّ مسُّ أرنب، والریح ریح َزْرَنبْ ): قالت الثامنة(-
رفیُع العماد، طویل النجاد عظیُم الرَّماد، قریُب البیت زوجي ): قالت التاسعة(-
.من الناد

زوجي مالك، وما ماِلك؟ مالك خیر من ذلك، له إبل كثیراُت ): قالت العاشرة(-
.المبارك، قلیالت المسارح، إذا سمعن صوت الِمْزَهر أیقنَّ أنهنَّ َهوالك

، زوجي أبو َزْرع، وما أبو َزرْ ): قالت الحادیة عشرة(- ع؟ أناَس من ُحليِّ ُأُذَنيَّ
َحني فَبَجْحُت إليَّ نفسي، وجدني في أهل ُغنیمٍةَبَشٍق ،  ، وَبجَّ ومأل من َشْحٍم َعُضديَّ
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فجعلني في أهل َصهیِل وَأطیٍط ، وداِئٍس وُمَنقٍّ ، فعنده أقوُل فال ُأَقبَُّح، وأرقُد فأتصّبُح، 
ُعكوُمهاَرَداٌح ، وبیتها َفَساح، ابن أبي زرع : زرع؟وأشرُب فَأتَقمَُّح، أم أبي زرع فما أمُّ أبي 

فما بنت : مضجعه كمسل َشْطبٍة، وُتْشِبُعُه ِذراُع الَجفَرِة، بنت أبي زرع: فما ابن أبي زرع؟
أبي زرع؟ َطوُع أبیها وَطوُع أمها،وملُء كسائها، وَغیُظ جارتها، جاریة أبي زرع فما جاریة 

.، وال َتْنُقُث میرَتنا تنقیثًا، وال تَمأل بیتنا تعشیشاً ایثً ال َتبثُّ حدیثنا تبث: ي زرع؟أب
قالت خرج أبو زرع واألوطاب ُتْمَخُض، َفلقي امرأًة معها ولدان لها كالفهدین، 
یلعبان من تحت َخْصرها برمَّانتین، فطلَّقني ونكحها، فنكْحُت بعده رجًال َسریَّا،َرِكَب َشریًا، 

! كلي أم زرع: َعمًا َثِریًا، وأعطاني من كل رائحٍة زوجًا، وقالوأخذ َخِطیَّا، وأراح عليَّ نَ 
.ومیري أهلك، فلو جمعُت كل شيء أعطانیه ما بلغ أصغر آنیة أبي زرع

كنُت لِك كأبي زرٍع ألم : ((فقال لي رسول الّله: قالت عائشة رضي الّله عنها
.))زرع

مثال فقط، لكنها لیست هذه قصة خیالیة تحكى على سبیل االعتبار وضرب األ
توصیف حي لواقع ملموس في العالقات األسریة، بدلیل أن شّراح الحدیث یوردون اسم أم 

.زرع بنت أكیمل بن ساعدة
كنت لك : "القدوة العملیة لإلحسان إلى النساء عندما یقولوفیه یقدم الرسول 

وجة، وفي القصة، ، وفي هذا أبلغ توجیه وٕارشاد في كیفیة معاملة الز "كأبي زرع ألم زرع
األخالقي، فهناكرجال یمارسون ) النقیض(وصف أحوال الرجال مع زوجاتهم، بأسلوب 

العنف األسري في أسوأ مظاهره، وآخرون یعاملون زوجاتهم في غایة الذوق واألدب، 
.ودرجات بین العنف واللطف

عمر لقد شهد المجتمع عقب بعثة الرسول تحوًال اجتماعیًا مشهودًا، فنرى سیدنا
بن الخطاب رضي اهللا عنه یحكي قصة وأده ابنته فیبكي في رحمة تمألشعاب نفسه مبدیًا 
التحسر والندم، لقد انتهت تلك العادة الجاهلیة نهایة تامة مع اإلسالم، وتقلصت مظاهر 

.الظلم الذي حاق بالمرأة في الجاهلیة
من ال یرحم ال : قال لألقرع بن حابس التمیميفي روایة البخاري أن الرسول 

ومن ذلك . إن لي عشرة من األوالد ما قبلتأحدًا منهم: یرحم، وذلك جوابًا على قول األقرع
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الراحمون یرحمهم الّله، ارحموا من في األرض یرحمكم من في ((قول المصطفى 
.رواه أبو داود والترمذي. ))السماء

من المجتمع نهایة إن بعض مظاهر العنف الشاذة مثل وأد البنات أمكن انتهاؤها
كاملة، ولكن العنف من حیث هو ال یمكن منعه نهائیًا، وتعني الوقایة منهحصره في 

وقد رأینا المجتمع الذي تصفه ،أضیق نطاق، وخفض انتشاره ودرجته إلى الحد األدنى
عائشة مشتمًال على مظاهر من تعنیف النساء، مما یدل على أنالمجتمع ال یمكن أن 

.مًا من العنفیخلو خلوًا تا
ویبقى الدین أهم المداخل لمعالجة العنف بكافة أشكاله، لما یجده من احترام وأثر 

،في المجتمع، وٕاذا ما استخدم الخطاب الدیني بأسلوب فاعل، یكون له أعظماألثر
وارتكاز اإلذاعة على بنیة دینیة أساس لنجاحه، ویكتسب اإلعالم فاعلیته وحیویته من 

.على تطبیقه، فهم الذین یجعلون له قیمة ومعنىالناس القائمین 
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:خالصة
لى درجة، تكاد تحاصرنا في كل مكان إاهتم المجتمع بوسائل اإلعالم الجماهیري 

ضة لمضامین ما نشاهده أو نسمعه أو ر جمیعاألوقات، إذ أصبحنا عينذهب إلیه، وف
.نقرأه یومیا في هذه الوسائل

ثارها ونتائجها آهذه المضامین لمعرفة ةالباحثین دراسومن هنا فإنه یتحتم على 
ضیة تستوجب اهتمام الباحثین وعنایتهم كقضیة العنف الذي قوالتوجد،على الجمهور

عالم بأشكالها المختلفة ل اإلئذ تستطیع وساإنشاهده ونسمعه ونقرأه یومیا في هذهالوسائل 
.سري بأشكاله المختلفةصدى لظاهرة العنف األتأن ت

وعوي والتثقیفي لهذه الوسائل في الواقع، فأن الحدیث عن الجهود تولنبدأ بالدور ال
:اسیتین هماسوف أمام فرضیتین أقالتثقیفیةیقودنا للو -التوعویة

هذه النظریة بأن وسائل يوهي فرضیة االتجاه السلبي، تدع: ولىاألةالفرضی
التي تضعها في متناول خالل المضامینناالعالم تساهم في انتشارالعنف وذلك م

.الخ...م السینمائیةفالوالفیدیو واألت لفزیون والصحف والمجالتالجمهور من خالل ال
ةعالمیة العنیفالفرضیة برقابة مشددة على المحتویات اإلذهلذا یطالب أصحاب ه

سرة، كما أنهم یرون أنفرد من أفراد األية، أوالطفل، أو كبیر السن، أو أأكاإلساءة للمر 
دوات فعالة ألى إصال تخطیط البرامجي الهادف معالرقابة قادران على تحویل وسائل االتال

.لمواجهة العنف األسري
ي فرضیة االتجاه النشط أو المشارك، فیتعدى تصورها هوأما الفرضیة الثانیة، و 

ذاعة المحلیة اإل(عالم ل اإلئلى حد مساهمة وساإنطاق الرقابة والبرمجةالبناءة لیصل 
سري وذلك من تصدي لمشكلة العنف األلومشاركتها المباشرة والصریحةفي ا) نموذجا

وهذا یعني أن ،یةنفیذها في إطارسیاسة وطنتخالل جهود توعویة مدروسة ومتكاملة یتم 
لىاستبدال إسعى تي تالاإلعالمیة عالم یمكن استغاللها عن طریق الحمالت وسائل اإل

سرة والمجتمع بمعلومات ثاره على األآلعنف، ومخاطره و المعلومات الخاطئة حول مفهوم ا
.عالمیة مخصصة لهذه الغایةإل ئحقیقیةودقیقة وذلك باستخدام وسا
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وعند الحدیث عن استراتیجیة إعالمیة تحاول التصدي لهذه الظاهرة فإننا في 
م الواقع نتحدث عن سیاسة اتصالیة تقوم على عدة مرتكزات حتى یتم لها النجاح ولعل أه

هذه المرتكزات هو إعطاء حقائق رقمیةعن طبیعة هذه المشكلة وحجمها ثم خصائص 
.مرتكبیها النفسیة واالجتماعیة والعمریة والثقافیة

ثم بعد ذلك تحدید من هذه الحملة الجهات المقصودة بالتوعیة، ما هي 
خصائصهم؟ ویدخل ضمن هدف أو أهداف هذه الحملة تحدید مدى الضرر أو اآلثار 

.سلبیة التي یتركها العنف على األسرة والمجتمع المحلیوالمجتمع الكبیر على حد سواءال
رتكز في تویجب أال یغیب عن بال القائمین على هذه الحملة أنها یجب أن 

مضامینها وتوجهاتها على العناصر االجتماعیة والثقافیة والنفسیة التي تمیز مجتمع ما 
.عما سواه

لة الوطنیة أیضا أن یستعینوا بقادة الرأي في المجتمع ویمكن لمدیري هذه الحم
ضاغطة ومؤثرة في غیرهم، ویلعب قادة الرأي في مجتمعات العالم لیكونوا بمثابة جماعات

الثالث بشكل عام أدوار كبیرة في التأثیر على بقیة أفراد المجتمع المحلي، شریطة، أن 
.الحملةمقتنعین بهذه ) أي قادة الرأي(یكونوا هم أنفسهم 

تهـا في تصمیم الحمالت اإلعالمیة في اومن القضایا األساسیة التي تجب مراع
ذ إیق للرسائل اإلعالمیة المستخدمة مجال التصدي للعنف األسري هو التصمیم الدق

قناع المعروفة كالوضوح، والدقة یستلزم األمر منهم أن یعرفوا كیف یستخدموا أسالیب اإل
.یجازثم اإلوالصحة، والكمال، واللطف
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:تمهید
یرتبط مفهوم المجتمع الحضري ارتباطا وثیقا بمفهومي التخطیط الشامل المتكامل  

ویعرف المجتمع الحضري بأنه مجتمع له مقومات المجتمع القدیر من حیث النظرة والتنمیة،
أنشئ من خالله إدارة إنسانیة مخططة االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة الالزمة ببقائه،

وذلك للتغلب على المشاكل التي طرحها المجتمع القدیم ف اقتصادیة واجتماعیة،لتحقیق أهدا
والتي ظهرت إما في زیادة أو في نقص الموارد أو في الخلل الذي أصاب العالقات 

وٕاذا كان المجتمع البدوي مثل الطور الطبیعي النتقال المجتمع إلى طور أرقى االجتماعیة،
إن ذلك ال یأتي إال بعد تحول المجتمع الحضري إلى النمط وهو مجتمع المدینة أو الحضر ف

االقتصادي وتجاوز الضروري إلى الكمالي وهو ما یؤدي بالضرورة إلى تغییر في نمط 
ومن ثم تبدأ العوامل األخرى في البناء وأسلوب الحیاة سواء على مستوى الفرد أو الجماعة،

دخول في مفاهیم جدیدة حول السوق االجتماعي وما تربطها من عالقات تدعوهم إلى ال
كما  یعد المجتمع الحضري مجتمع یحاول أن ینشئ لنفسه كل ما تیسر ،والصناعة والتجارة

له الحیاة  االجتماعیة الراقیة ویبتكر األدوات مما یجعل حیاته أكثر رفاهیة وازدهار فالمدینة 
دد بحجمها هذا ما یجعل الكثیر الخ، أكثر مما تح...تتحدد بوظائفها االقتصادیة واالجتماعیة

.وتصنیفها حسب وظائفها وتحدید خصائصهامن الباحثین یلجأ إلى التعرف على المدینة،



249

الحضرياالتجاھات النظریة في دراسة المجتمعــــــــــــــــــــــــــــــــــالخامسالفصل 

I-مفهوم المدینة:
ال شك أنه في السعي لتعریف مصطلح المدینة نواجه العدید من المشاكل برغم 

والتجمعات السكانیة األخرى البساطة البادیة على المصطلح وذلك أن التمییز بین المدینة 
سواء في القرى أو المراكز شبه الحضریة أو في مدن المراكز في البالد من األمور التي 
شغلت عددا كبیرا من العلماء وخاصة علماء االجتماع والجغرافیا والسكان الذین اجتهدوا 

.1ىلوضع مواصفات معینة للمدن األم والمدن الصغیرة والمدن شبه الحضریة والقر 
إن كلمة المدینة في اللغة العربیة واللغات السامیة : 2تعریف المدینة لغة-1

.األخرى مشتقة من دان یدین الحاكم، الدیان، القاضي فهي مكان إقامة القاضي
نظروا إلى المدینة كما كان یشمل على الشوارع والمباني : تعریف الجغرافیین-2

تجعل من حیاة المدینة ممكنة، ولقد كان وجه وغیر ذلك من المادیات التي ... والطرق
اهتمامهم في المحل األول تبیان العالقة المتبادلة بین المادة والعوامل االجتماعیة، فالدراسات 

.الجغرافیة تعتمد على المشاكل وتعمم حاالت اإلنتاج واالتصال والمواصالت وما شابهه ذلك
أنها تعبیر مقترح للحضارة عن ینظرون إلى المدینة على :المؤرخینتعریف-3

.طریقه یخضع تكنیك الوثائق للتحلیالت
اعتبروا المدینة كقالب للتنظیم السیاسي وارتفعوا في : تعریف علماء السیاسة-4

دراساتهم باهتمامهم بها لقیاس مدى التماسك فیها بمدى كفایة الخدمات العامة والمحلیة، 
.نة والدولة والقطر والوكاالت السیاسیة الفیدرالیةوحاولوا إیجاد شتى العالقات بین المدی

اعتبروا المدینة كمشروع اقتصادي وحاولوا بجهدهم :تعریف االقتصادیین-5
اكتشاف حقیقة السلوك الحضري كنتیجة لتقسیم العمل واعتماد الناس على التبادل ومستویات 

.الثروة
السة البلدیة التي توضع عن المدینة نوع من القانون أو المج:میناتعریف المح-6

طریق أشخاص متخصصین وتتطلب االحتفاظ بالملكیة وٕابرام العقود وتعمل بقوتها هذه أشیاء 
.جمة ال یستطیع المحامي فعلها

34: ، ص1993علم االجتماع الحضري، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، : فادیة عمر الجوالني- 1
75: ، ص2006علم االجتماع الحضري، دار المعرفة الجامعیة، : غریب محمد سید أحمد- 2
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یشیرون إلى أن المدینة كوسیلة : تعریف أخصائي الرعایة االجتماعیة الوظیفیة-7
حكومي بل یجعل منها أداة لإلصالح للرعایة اإلنسانیة وال یجعلها كمشروع اقتصادي أو

.االجتماعي وتحسین التعلیم الحر وحمایة الصحة وارتفاع مستوى المعیشة
لهمكانالمدینةأنإلىیشیر: القانونیةالمصطلحاتفيالمدینةتعریف-8

.1علیاسیاسیةسلطةطریقعنصفتهیكسبدستور
المكانذلكالمدنیعتبراإلحصاءمكتبأننجدحیث:اإلحصائيالتعریف-9

احتیاجاتتقابلالطریقةهذهوالسكانمنفأكثرنسمةملیون2500یظمالذي
.2مؤیدیهبینفیهاواضحةفروقایواجهمحكوهذااإلحصائیین
المعاصرالعالمأنالمدینةلتعریفتعرضهفيیقول: 3ویرثلویستعریف-15

منواسعةرقعةعلىینتشرونالناسمنمنعزلةصغیرةجماعاتمنیتكونالذيالعالمیعد
فياإلنسانحیاةألسلوبالممیزالمظهرأنالبدائيالمجتمعیصف" تیمز"كانكمااألرض
اتساععلىتعملمحددةمراكزفیهاتقامهائلةتجمعاتفيتركزههوالحدیثالعصر
أنهاعلىسوسیولوجیةغراضألویعرفهاالمدینة،اسمعلیهایطلقالتيوالممارساتاألفكار
.متجانسینغیرأفرادیسكنهوالكثافةبالكبریتمیزلإلقامةدائممكان

یجعلماالناسمنتجمعاتمجردلیستعندهالمدینة:باركروبرتتعریف-11
فوقالمدینةإنواإلدارات،النظممنمجموعةمجردلیستأنهاكماممكناأمرافیهاحیاتهم

أنهاذلكاإلنسانصنعهبناءأوفیزیائيمیكانیزممجردلیستأنهاكماعقليهاتجاكلههذا
وذاتالطبیعةنتاجإنهایكونونهاالذینالناستنظمالتيالحیویةالعملیاتفيمتضمنة

.الخصوصوجهعلىإنسانیةطبیعة

أنذكرولكنهللمدینةمحدداتعریفازیملیقدملم:زیملجورجتعریف-12
فردیتهواستقاللهعلىیحافظأنالفردمطلبمنتنبعالمدینةلحیاةالعمیقةاكلالمش

.57: صسابق،مرجعاالجتماع،علمقاموس: غیثعاطفمحمد- 1
.37: صسابق،مرجع: الجوالنيعمرفادیة- 2
.129-127: ص- صسابق،مرجعالحضري،االجتماععلم: غیثعاطفمحمد- 3
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تكتیكوفيالخارجیةوالثقافةالتاریخيوللتراثالهائلةاالجتماعیةالقوىوجهفيووجوده
.الحیاة

محددتعریفإیجادحاولواالذیناألوائلمنیعتبر: فیبرماركستعریف-13
أالوهوللمدینةالعدیدةالتعریفاتبینمشتركاواحداعنصراهناكأنیقولحینللمدینة
.مغلقإقامةمكانتعتبرنسبیالكنهاالمتفرقةالمساكنمنأكثرأومجموعةمنتتكون

نتمكنالتيالصخریةالذكریاتمنمجموعةالمدینةتمثل:أرسطوتعریف-14
ذاتواألمصارالمدنأن" خلدونابن"فیرىالعربعندأماومكوناتها،معانیهاإدراكمن

إلىفتحتاجللخصوصالللعمومموضوعةوهي... كبیروبناءعظیمةوٕاجرامهیاكل
.الدولةمنالمدنواختطاطتمصیرمنبدفال... التعاونوكثرةاألیدياجتماع

:للمدینةریف اإلجرائيعالت-
استیطان عدد كبیر من الناس نتبنى تعریف فادیة الجوالني، المدینة هي عبارة عن 

في منطقة معینة نسود بها أنشطة غیر زراعیة وتعتمد على الروابط الثانویة والضوابط 
.1الرسمیة
:نشأة المجتمع الحضري-1

وٕاذا تتبعنا نشأة المدن لوجدنا أنها تبدأ إن المدینة ما هي إال نسبة للتنظیم اإلنساني،
جدیدة تمتد إلى الحضارة الرومانیة وكانت نشأة من آخر العصر الوسیط ألنها تعد نشأة

المدینة مرتبطة بالریف األمر الذي جعل حركة عملیة التحضر في القدیم غیر واضحة 
والبحث عن تكون المدینة البد أن یمر من خالل والحدود ومفهومة بالشكل الكافي،.المعالم

ذلك ألن المدن قد نشأت في النظر إلى الجانب المادي واالقتصادي الذي عرفه اإلنسان،
أن الوسط الزراعي ولكن المهم أن المعالم االقتصادیة لعبت دورا فعاال في تكون المدن،

األحداث التطورات التي حددها االقتصاد من اقتصاد زراعي یعتمد على الماشیة مما صنع 
ن نحو األرض تحول في العالقات االجتماعیة والثقافیة وحتى في الروابط التي تربط اإلنسا

.46: فادیة عمر الجوالني، مرجع سابق، ص- 1
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باعتبارها نقطة البدایة في التغییر وتهذیب اإلنسان وهو یمر براحل االنتقال من الزراعة إلى 
1.الفنون المرتبطة باألرض

ومن ثم فإن وظائف فإنها في الواقع تعبر عن حصول على مرحلة تقنیة جدیدة،
بین الریف والمدینة في ولذلك تبدأ الفروقالمدینة تبدأ في التغییر لمسایرة هذه المرحلة،

فاالعتماد على السیر التاریخي للتطورات المختلفة تكون المدن سواء منها الظهور واالتساع،
2.الجوانب االقتصادیة أو الصناعیة

فاكتشاف اإلنسان للزراعة أحدث ثورة اقتصادیة واجتماعیة سمیت بالثورة األولى 
یة فبدأت باكتشاف التجارة والصناعة البسیطةأما الثورة الثانالتي أدت إلى ظهور الریف،

.وأدت إلى ظهور المدینة والى ظهور الدولة أیضا،﴾الحرف﴿
ولقد ظهرت المدن في بادئ األمر في بالد مابین النهرین وفي وادي النیل والهند 
بحیث تدل بعض اآلثار التاریخیة على أن عدد السكان في بعض مدن هذه المناطق كان 

وانتشرت فیها بابل،: ومن هذه المدنألف نسمة في المدن السومریة،20و7یتراوح مابین
األبنیة الدینیة واإلداریة 

والحرف الیدویة واألبنیة وخاصة صناعة األسلحة،واألسواق التجاریة والمصانع،
تنتجه األقالیم المجاورة من وكان اعتماد معظم سكانها على ماالسكنیة وثكنات الجیش،

خام المخصصة الصناعیة والمواد الغذائیة كما ظهر في جنوب العراق من سوسة المواد ال
:وهذه األخیرة كانت قرب مكان مدینة بابل التاریخیة وفي مصر عدة مدن منهاوأوكشین،

في حوض نهر هاوانغهو وقد نشأت معظم ،"أنیانغ"ممفیس وفي الصین كانت مدینة طیبة،
وظهر في أمریكا الوسطى عدة مدن بل المیالد،سنة ق5000-3000بین هذه المدن ما

قبل المیالد وكانت أهم مراكز إمبراطوریة 1000في فترة " كوبان"أیضا كان أهمها مدینة 
3.األنكا

النظام القبلي واستعماالت األرض في المجال الحضري، دراسة میدانیة بمدینة باتنة، مذكرة مكملة :فافي صالح الدین-1
بن السعدي إسماعیل،معهد العلوم االجتماعیة،جامعة :د:لنیل شهادة الماجستیر في علم االجتماع الحضري،تحت إشراف

25:،ص2008-2007بابنة،الجزائر،
2-Encyclopedie de la sociologie.pris.1975.
.49:ص2004تاریخ المجتمع الریفي والمدني،دار المواسم للطباعة والنشر والتوزیع،:عرب دعكور3
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وهكذا نجد أن المدن التي كانت قد نشأت قدیما أساسا بسبب النشاط التجاري أي 
الزائد عن الحاجة المحلیة من أهم فقد كان اإلنتاج الزراعي والحیواني" المدینة التجاریة"

وخاصة أنها كانت مراكز تجاریة لبیع ما تنتجه األقالیم األسباب التي أدت إلى نشوئها،
المجاورة لها من مواد زراعیة وغذائیة وحیوانیة ومعدنیة وأدت هذه التجارة إلى زیادة عدد 

ریة والنهریة والبحریة،سكان مثل هذه المحالت في أماكن رئیسیة على مفترق الطرقات الب
فتطلب وجود تزاید السكان إلى إنشاء صناعات ودور للسكن والعبادة وغیرهما من النواحي 

فیال "الفنیة وثم اتسعت المدن وازداد حجم سكانها في عدة مناطق من العالم مثل مدینة
.إحدى جزر بحر ایجة"جزیرة میلوس"في جزیرة "كوبي

ا حركة التصدیر واالستیراد مثل مدن الساحل كما ظهرت مدن ساحلیة أساسه
جبیل التي اشتهرت بالتجارة الواسعة عبر الشرق األوسط من ناحیة -صور-الفینیقي حیدا

ثانیة بالنسبة للمدینتین األولین وأما المدینة الثالثة فقد اشتهرت بالتجارة مابین الساحل 
لشواطئ الشرقیة للمتوسط وشرق بین اوماالفینیقي وبالد األناضول عبر حلب من جهة،

وهي مركز بري كبیر وهناك العدید ن المدن األوربیة في جنوبي ،"تدمر" األوسط عبر مدینة
بین الشرق ایطالیا وصقلیة وشمالي إفریقیا وجنوبي فرنسا واسبانیا التي اهتمت بالتجارة ما

.وبینهما داخل القارةوالغرب،
أصبحت المركز الرئیسي للتوسع الفینیقي في وخاصة بالنسبة لمدینة قرطاجة التي

.شمال إفریقیا وأوربا الجنوبیة
:مدن الیونان- أ

كان لظهور المدن الیونانیة في ذلك الوقت نظام خاص یستحق التسجیل فقد كان 
كل منهما كأثینا واسبرطة والسیراكوز مدینة ودولة في نفس الوقت، أي أنها كانت مستقلة 

صة ومحاطة بصور كبیر لحمایتها من الغزو الخارجي وفي داخل ولها حكوماتها الخا
والعامة والتجار وأصحاب األسوار یسكن أهل المدینة األمراء والحكماء في وسط المدینة،

.المهن في الجوانب
أما خارج األسوار فكانت القرى الملحقة تزرع وتعد الغذاء ألهل المدینة فإذا حدث 

لكن هذه المدن لم تكتفي بتامین الفالحون إلى المدینة لتحمیهم،غزو من الخارج التجأ هؤالء 
على حساب القرى والمدن حاجاتها من بیئتها، بل أخذت بالتوسع،بغزو المناطق المجاورة،
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األخرى،ثم ما لبثت أن تعدت ذلك إلى استعمار مناطق بعیدة من إقلیمها حیث امتد نفوذها 
یطالیا وجزرها المجاورة ولم یزداد عدد المدن على شواطئ البحر التوسط والسیما في ا

الیونانیة فحسب بل في خارجها حیث أسس الیونانیون مدینة سیراكوز في ایطالیا 
وهذه المدن نشأت أساسا على اثر توسع اإلمبراطوریة الخ،...واالسكندرونةواإلسكندریة،

.یدة،وتوحید العملة السائدةأثناء انتشار الطرق الجد"االسكندر المقدوني "الیونانیة في عهد
واستمرت المدن الیونانیة من مختلف النواحي االقتصادیة والعمرانیة مما ساعد على 

1.ازدهار التجارة

بین بالد مابین النهرین وشمالي سوریان وشمالي البحر المتوسط ومنطقة حوض 
2.مدینة70ه حوالينهر الدانوب األدنى،وقد بلغ عدد المدن التي بناها اإلسكندر وحملة اسم

:مدن مصر- ب
امتازت المدن المصریة القدیمة من غیرها في ذلك الوقت ببعض المزایا،فبینما كانت 
المدن اإلغریقیة تشكل دوال مستقلة تحارب بعضها البعض كانت مدن مصر تشكل وحدة 
مترابطة یجمع بینها شبكة من طرق المواصالت المختلفة،وتدافع عن بعضها في 

.ومن ثم تدین بالوالء للمدینة الكبرى أي العاصمة" تتخذ إذا هاجمها عدو خارجي"الملمات
مركزا تجاري بین " آرسینوي"ومن المدن المصریة التي عرفت ازدهارا واسعا كان

الشرق األقصى واألوسط،ثم مدینة اإلسكندریة التي كانت في عهد الرومان عاصمة 
ذا كانت تنتقل إلیها المنتجات الزراعیة من لمصر،حیث أطلق علیها لقب إمراءات روما،إ

الشرق األوسط إلى الشاطئ الشرقي لمصر عن البحر األحمر، ثم إلى النقل النهري عبر 
3.النیل،وأخیرا إلى مرفأ اإلسكندریة لتنقل بعدها إلى روما

.51- 50:عرب دعكور،مرجع سابق،ص:د-1
.310-309:علي وهب،الجغرافیا البشریة،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر،ص:د-2
52- 51:مرجع سابق،ص:عرب علي دكور:د-3
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:مدن اإلمبراطوریة العربیة-ج 
مبراطوریة البیزنطیة بعد سیطرة الدولة اإلسالمیة على مساحات شاسعة من اإل

،سامراءفاس،مراكش،الء،كربالمدینة المنورة،: مجموعة من المدن الكبیرة مثلظهرت
.وكانت كلها مراكز للدین والحكم والتجارة والصناعة والجیش غي نفس الوقتالقاهرة

كما ازدهرت مدینة اإلسكندریة التي أسسها الیونان،وعند نقاط االتصاالت البحریة 
في " قربطة"البصرة وغیرها وبالتوسع العربي غربا أنشأ ومدینة:ئت عدة مدن تجاریة مثلأنش

العصر األموي وهذه عرفت حضارة واسعة من مختلف النواحي الفكریة واالقتصادیة 
.السیاسیة

وقد حافظ العرب على نمط حیاتهم البدوي في المدن التي دخلوها فأنشأوا أحیاء 
.تفصل بینها جدران وأبوابخاصة لكل قبیلة أو عشیرة

معسكرا ومدن متعددة األغراض وكانت :وكانت المدن عند العرب نوعین أساسیین
المدن التي أنشئت لتكون معسكرات مدنا من الدرجة الثانیة كالقاهرة مثال التي نشأت لتكون 

.معسكرا وكذلك البصرة والكوفة وغیرها
:مدن العصور الوسطى في غرب أوروبا-د

مدن التي ظهرت في غرب أوروبا في هذه الفترة وعرفت التطور واالزدهار إن ال
:كانت على أنقاض المدن الرومانیة القدیمة ویمكن تصنیفها إلى ثالث أنواع أساسیة

.المدن الدینیة التي كانت مراكزها إداریة ألجهزة الدین المسیحي-
ها أبراج للمالحظة ولها المدن الدفاعیة المسماة بالبرج وكانت محاطة بأسوار علی-

أبواب یحرسها الجنود،وكان على هذه المدن أن تدافع عن سكان القرى المجارة،هذا والزالت 
.باریس،لندن،روما:بقایا هذه األسوار موجودة في مدن أوروبیة كثیرة مثل

المدن التجاریة وباتصال العرب بأوروبا عن طریق التجارة وجدد عصر النهضة -
ثالث من المدن هي المدن التجاریة،وكان لرواج التجارة بشكل واسع في ذلك فیها ظهر نوع 

الوقت وخاصة بعد اختراع البارود والمدافع في أوروبا والتجدید في وسائل المالحة وكان 
لعهد االستعمار األوروبي للعالم اثر كبیرا في هذه المدن حجما وعددا حتى أصبحت مدنا 

.سمة للمدینة الواحدةألف ن40ضخمة فاق عدد سكانها 
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وأدى رواج التجارة هذا إلى رواج الصناعة الیدویة أیضا في أوروبا،كصناعة 
وهذا الیعني أن المدن الدینیة والدفاعیة . األنسجة الصوفیة والصناعات المعدنیة وغیرها

كانت خالیة من التجارة والحرف،فالواقع أنها بدأت هي األخرى في األخذ بالتجارة والصناعة 
بدرجات متفاوتة على مر الزمن،وهكذا دخل غرب أوروبا في عصر الثورة التجارة التجاریة 

. الحرفیة
:عوامل تطور المدن في العصر الحدیث-2

یث من حیث اتساع إن األسباب التي أدت إلى تطور بعض المدن في العصر الحد
ري واإلداري والسیاسي عدد السكان ووظائف تمركز المدن االجتماعي والتجاالمساحة وزیادة 

:والتربوي واالقتصادي یرجع إلى عدة عوامل أهمها
: التقدم الزراعي-1

یعتمد كل إنسان على مساحة معینة من األراضي المزروعة التي توفر له 
غذاءه،وتعتمد مساحة هذه األرض على الجهد المبذول والكفاءة المتوفرة في استغاللها،فإذا 

ساحة وٕاذا قلة الكفاءة زادت المساحة،فإذا وصلت قلة الكفاءة لدرجة ارتفعت الكفاءة قلت الم
أن كل زارع ال یمكنه أن ینتج من أرضه إال ما یكفیه هو وعائلته فأنه لن یكون هناك فائضا 
إلعالة أشخاص آخرون یعملون في مهنة غیر زراعیة،وكذا یتحتم على كل إنسان أن یكون 

ن یعیش،أما إذا ارتفعت كفاءة الزارع لدرجة یمكنه بها أن جامعا أو منتجا للغذاء إذا أراد أ
ینتج من أرضه ما یكفیه هو وعائلته ویحقق فائضا بعد ذلك، فإن الفرصة تكون مواتیة 
لبعض المواطنین لكي یعملوا في مهن غیر زراعیة،واالعتماد على زمالئهم المزارعین في 

.تدبیر الغذاء الالزم للجمیع
ظروف تكون مالئمة لنشأة المدن،وذلك ألن الفالح الذي الیعمل إذا حدث هذا فإن ال

في الزراعة یهاجر لمناطق أخرى للعمل في التجارة أو الصناعة وبذا تنشأ المدن ویزداد 
1.حجمها وینموا

مجتمع المدینة،علم االجتماع الحضري،دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، :عبد المنعم شوقي.د-1
.43-42:،ص1981بیروت،
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1: التقدم الصناعي-2

التي كانت في البیوت وداخل األكواخ ) الحرفیة(إذا كانت الصناعة الیدویة
ة ال تحتاج إلى أعداد كبیرة من العمال یتمركزون في منطقة واحدة فإن الصناعة البسیط

الحدیثة على العكس من ذلك فهي تحتاج إلى تجمع عدد كبیر من العمال في مكان واحد 
داخل عدد من المصانع المتجاورة التي تعتمد على بعضها البعض أو التي تعتمد على 

.مصدر واحد للمادة الخام
في هذا االتجاه وجود مصادر الطاقة المحركة كالفحم والشالالت في وساعد

أمكنة محددة مما استدعى إقامة المصانع في تلك المناطق وذلك العتبارات اقتصادیة 
.مختلفة

زادت الحاجة للعمال الذین اضطروا للسكن في منطقة وعندما ازدهرت الصناعة،
بات الحیاة الیومیة من مدارس ومستشفیات المصانع كسبا للوقت،وساهم ذلك بتامین متطل

ومستوصفات ومراكز للهو واألحذیة والمحالت التجاریة ووسائل النقل وغیرها،كل هذه 
الضروریات هامة في مراكز تجمع العمال الصناعیین،مما أدى إلى مدینة كبیرة مثل المدن 

" فولسفاغن"ات ألمانیا حیث مدینة مصانع سیار : التي أنشئت لغایة صناعیة في كل من
.الوالیات المتحدة األمریكیة،لصناعة الحدید والصلب" بتسبورغ"ومدینة 

:التقدم التجاري-3
أن المدن اعتمدت في فترة ما قبل الثورة الصناعیة على التجارة في نشأتها فكان 
السوق هو مركزها وكانت التجارة هي حیاتها ومصدر ثروتها،فالمدن الصغیرة تعتمد التجارة

.بین عدد من المدن الغیرة القرى،أما المدن الكبیرة فكانت تجارتها دولیة أي بین دول مختلفة
وال یعني هذا أن المدن مأوى التجار فقط،وٕانما یعني أن أساس اقتصادها كان تجاریا 
وأن أغلب العاملین في المدینة من كتبة وموظفین ومدیرین ومختصین في الدعایة ومحاسبین 

لحقات العملیات التجاریة،وأن األطباء والمهندسین والمحامین والمدرسین كانوا في كانوا من م
.خدمة التجار وملحقاتهم

.55- 54:عرب دعكور، مرجع سابق،ص. د1
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إن هذا العالم التجاري وازدهار ینتج عنه نشاط زیادة سكانیة في المدن لتحول العدید 
من الریف نحو العمل التجاري في المدن كما نشأت من جراء التجارة مدن مخصصة لهذه 

غایة ألسباب جغرافیة تتعلق بموقع المدینة في نقطة التقاء مابین منطقتین قریبتین أو ال
بعیدتین عن بعضهما،ولكنهما مكملتان لبعضهما اقتصادیا مثال ذلك المدن القدیمة التي 
أنشئت في الصحراء بین منتجات الشرق وتجارة الساحل الشرقي للبحر المتوسط وثم للغرب 

نومدتدمر،مثل مدینة 
الساحل الجنوبي للبحر المتوسط المتمثلة بمدن المغرب العربي،ونفس الشيء بالنسبة 

،كمحطات التجارة مابین مكة والمدینة المنورة ومدن آسیا البتراءلمدن دمشق وحلب،وقبلهما 
1.الوسطى

:المواصالت-4
أي تعتمد التجارة والصناعة على المواصالت اعتمادا كبیرا،فال یمكننا أن نتصور

نهضة تجاریة أو صناعیة بدون سكك حدیدیة أو طرق زراعیة أو خطوط مالحیة بحریة 
.وجویة إلى غیر ذلك من وسائل المواصالت

كانت المالحة النهریة الجویة هي األساس في العصور لنشأة المدن،ولهذا نشأت 
قي الخطوط وبنشأة السكك الحدیدیة عند تال،المدن على األنهار وسواحل البحار والمحیطات

أو تفرعها وعند بدایتها أو نهایتها وبنشأة الطرق الزراعیة واختراع السیارة نشأت مدن على 
الطرق الزراعیة،على أن رخص وسیلة النقل الزال له األثر األكبر في وجود المدن،ولما 
كانت السكك الحدیدیة أرخص من السیارات،والمالحة النهریة والبحریة أرخص من السكك 

یدیة، فإن سواحل البحار وضفاف األنهار الزالت تجتذب المدن أكثر من السكك الحد
.الحدیدیة،كما أن السكك الحدیدیة تجتذب المدن أكثر من الزراعة

.55:عرب دعكور، مرجع سابق،ص.د1
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:العامل السیاسي والوظیفة الحكومیة-5
تختار الحكومات مراكزها عادة في المدن،ونظرة واحدة إلى أي عاصمة من عواصم 

رى مدى تأثیر وجود الحكومة المركزیة فیها على نموها،ویرجع هذا إلى العالم تجعلنا ن
:سببین

.أن الحكومة تجتذب عددا كبیرا من الناس لیعملوا فیها أو على أمل أن یعملوا فیها-
.رغبة الناس في المعیشة بالقرب من مصدر السلطة لكثرة العمل وتنوعها-

أیضا لنفس األسباب،ولكن بدرجة وهذا وتجتذب عواصم األقالیم عددا من الناس 
.أقل

ویزداد تأثیر الحكومة على نمو المدن بمرور الوقت وذلك الزدیاد مسؤولیات 
1.الحكومة باستمرار وبنموها نموا كبیرا وخاصة في الحكومة االشتراكیة

:العامل الدیني-6
ساعد العامل الدیني على تأسیس عدد من المدن مخصصة للعبادة سواء في 

أنشئت أساسا لغایة دینیة حیث كانت معبدا أثیناصور الوسطى والقدیمة والحدیثة،فمدینةالع
مدینة بعد هجرة الرسول صلى اهللا علیه وسلم إلیها سمیت یثربكما أصبحت " أثینا"آللهة 

ومنذ ذلك الوقت ازداد عدد سكانها فاتسعت ونالت شهرة عالمیة وأصبحت ،المدینة المنورة
میة،ومثلها مكة المكرمة والقدس والقیروان والنجف والكوفة وكربالء،إن كل هذه الدولة اإلسال

األماكن كانت قد ازدهرت وتطور عدد سكانها واتسعت مساحتها بسبب العامل الدیني الذي 
2.أعطاها صفة القداسة وجعلها محط أنظار األلوان من السكان للزیارة والتبرك

:االستعمار-7
في أوروبا وزیادة اإلنتاج عن حالة السوق المحلیة جعل الدول إن ازدهار الصناعة

األوروبیة تتسابق في التفتیش على األسواق خارج بالدها وبزیادة التصریف ازداد احتیاج 
الدول إلى المواد األولیة التي یمكن تدبیرها محلیا،ولذا تسابقت دول غرب أوربا إلى آسیا 

الخام،وبازدیاد حدة التنافس بین تلك الدول بدأت كل وٕافریقیا محاولة الحصول على المواد

.49:عبد المنعم شوقي،مرجع سابق،ص.د1
.59:عرب دعكور،مرجع سابق،ص.د2
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منها تحاول السیطرة على أكثر ما یمكن من مصادر الثروة مستخدمة القوة العسكریة ومن 
.هنا بدأ االستعمار

فرض االستعمار نظامه االجتماعي على البلدان اإلفریقیة واآلسیویة فظهرت مدن 
األوروبیین إلى تلك البالد إلى تكوین مجتمعات أوربیة جدیدة في تلك البالد، وقد أدى انتقال 

.جدیدة قواها الموظفون والتجار والمهندسون والكتبة والبحارة والجنود،ورجال الدین وغیرهم
واجهت هذه المدن عدد كبیر من السكان األصلیین فانقسم أهلها إلى قسمین 

:أساسیین یختلفان عن بعضهما كل االختالف
.كنه األوربیونقسم أوربي یس-
.قسم محلي یسكنه السكان األصلیون-

أكرا،داكار،بانكوك،سانغفورة،بومباي،:أمثلة هذه المدن نذكرومن
1.دار السالمجوهانسبورغ،

:أسباب أخرى-8
وعالوة على ما سبق فقد كانت هناك أسباب أخرى إضافیة أدت إلى ظهور عدد 

لحربیة التي تنشأ عادة على حدود الدول،والمدن كبیر من المدن، ومن أمثلتها المدن ا
الترویجیة التي تِنشأ في المناطق الساحلیة كسواحل البحار والبحیرات أو فوق الجبال والمدن 

.الجامعیة التي تنشأ حول بعض الجامعات إلى غیر ذلك من العوامل
دن جغرافیة،وسیاسیة أدت إلى نشأة الم،ومن هذا نرى أن هناك أسبا اقتصادیة

2.ونموها،وان هناك أسباب أخرى نفسیة واجتماعیة أدت إلى نموها

1 -Derruau.m.Nouveau precis de geographie humaine.p.360.
.50:صمرجع سابق،عبد المنعم شوقي،.د- 2
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):المدینة(يوظائف المجتمع الحضر-3
ومن المفید أن نشیر إلى وظائف المدینة في اإلدارة والتجارة والصناعة والثقافة 

.واالجتماع
:الوظیفة اإلداریة-أ

یقتصر حكمها على المدینة إن المدن في هذا الشأن هي مقر السلطة العامة،التي ال 
موحدها بل تشمل المنطقة التي حولها ولكي تنمي تلبیة المدینة باالحتیاجات اإلداریة،یجب 
أن تختلف تبعا لنمط اإلدارة،ویمكن القول بصفة عامة بأن وجود الحكومة المركزیة وقواتها 

دد الضخم من العسكریة والممثلین األجانب المعتمدین لدیها أو المتعاملین معها،والع
الموظفین اإلداریین والعمومیین ورجال األعمال، كل أولئك یخلقون في المدینة طلبا علیها أن 
تواجهه بمختلف التقنیات، فتنشأ القوة الشرائیة من اإلنفاق العام من إنفاق الجماعات المتصلة 

كن والخدمات بالسلطات اإلداریة في المدینة،وهذه القوة الشرائیة حین توجه السلع والمسا
.االجتماعیة والمرافق الترفیهیة وغیرها،إنما تساعد على تنمیة المدینة

ویمكن القول بأن كفاءة المدن ال تقتصر على الجوانب االقتصادیة فحسب وال تتبع 
الخ،...الفرصة لتراكم األموال والخبرات واستثمارها في مجاالت العلم والتعلیم والفن والصحة

ا تتیح الفرصة للتعمق في المجاالت التخصصیة العمیقة وتبادل األفكار هذا أنهیضاف إلى
والمعارف والثقافات،ولكن لنمو المدن وتراكم الناس في مناطق سكانیة درجات عالیة من 

مثل .الكثافة السكانیة تثیر من ناحیة أخرى العدید من المشكالت االقتصادیة واالجتماعیة
ف األحداث والصحة والتفكك االجتماعي واختالل المعاییر مشكالت اإلسكان والجریمة وانحرا

والصراع،ولعل هذه المشكالت هي التي تدفع بعض المفكرین إلى التغلب على هذه 
المشكالت من خالل االبتكارات واالختراعات والتنظیمات السیاسیة والضبط 

أن تشكل دفاعا االجتماعي،یضاف إلى هذا أن عوامل المنافسة في الحیاة الحضریة بشأنها 
.هاما لالبتكار
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كل هذه العوامل تؤدي في نظر هذه المدخل إلى التغییر الثقافي السریع،وهكذا 
تساهم المدینة في حركة النمو االقتصادي وهذا مایفسر الترابط الكبیر بین عجلة التحضر 

1.والنمو الصناعي في العدید من مجتمعات دول العالم

:الوظیفة التجاریة- ب
مدینة كمركز لتجمع السكان تؤدي وظیفة تجاریة،تباع فیها منتجات المنطقة إن ال

الریفیة لسكاني المدینة،ولسكان المناطق الریفیة األخرى التي تنتج نفس الحاصالت،كما 
یعرض الصناع والمستوردون في أسواق المدینة سلعهم،ویشترون السلع المحلیة 

مدینة مابین أسواق أسبوعیة للخضر وبین لتصدیرها،وتختلف المؤسسات التجاریة في ال
المراكز المصرفیة الحدیثة فالتاجر البادئ یباشر بنفسه عملیات البیع والشراء والنقل 
والتمویل،لكن التجارة الحدیثة أخصائیین لشتى هذه الوظائف فأصبح هناك تجارة الجملة 

د وشركات للتأمین وأخرى والتجزئة،وأصبح هناك تجارة في الخارج وأسواق للسلع وأسواق للنق
2.للنقل ومخازن ومصارف وبورصات غرف تجاریة وشركات تجاریة وهكذا

:الوظیفة الصناعیة-ج
یمكن القول من الناحیة التاریخیة بأن للصناعة الحدیثة أساسین هما الكشوف 
ا العلمیة والفنیة،ثم الطلب المتزاید على السلع المصنعة،وللمدینة دور خاص تلعبه في كلت

الحالتین فالكشوف العلمیة والفنیة الیوم غالبا مایتم تدریبهم تكوینهم في المدینة عادة،وزیادة 
الطلب على السلع المصنعة سواء بقصد االستهالك أو لبناء رأس المال إنما تعني اتساع 
الدور الذي تلعبه المدینة في التجارة كما أن وجود محطات للقوى والماء وخدمات النقل 

ینة إلى جانب العمال المهرة في الصناعة عوامل هامة في جعلها مركزا للتنمیة بالمد
وان كانتا مرتبطتین ارتباطا وثیقا فقد الصناعیة،والتصنیع عملیة تختلف عن إقامة المدن،

تنشأ المناطق الحضریة لتأدیة وظائف أداریة أو تجاریة أو غیر ذلك دون أن یكون هدفها 
المحتمل قیام التصنیع دون خلق من الوضع االجتماعي المعروف األول هو التصنیع،ومن 

نشأت كثیر من الصناعات السویسریة :بالمدینة،وثمة أمثلة عل ذلك ورد بعضها فیما یلي

.29:م،ص1974الهیئة المصریة للكتاب،القاهرة،جتماع التنمیة،علم اال:نبیل الساملوطي.د1
تخطیط العالقة بین التخطیط الحضري والتخطیط القومي في الجمهوریة العربیة المتحدة،:ابراهیم حلمي عبد الرحیم.د2

.39:،ص1964المدن في العالم العربي،المنظمة العالمیة لحریة الثقافة،
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الحدیثة في أقسام المدن التقلیدیة وأحبائها دون تحضر حدیث وتنتج الصناعة الیابانیة جزء 
میكانیكیة الدقیقة والكهربائیة والبصریة داخل إطار من السلع،وخاصة قطع الغیار واألدوات ال

األسرة والقریة،كذلك تتجه الصناعات الصغیرة على مستوى القریة في الهند ومصر إلى توفیر 
بعض فوائد الصناعة للفالح الصغیر كزیادة دخله دون تحمل تكالیف إنشاء المدن وال 

الت وستظل لوقت طویل ذات أهمیة متاعبها ومع ذلك فإن الوظیفة الصناعیة للمجتمع ماز 
قویمة وخاصة إذا اعتبرنا األساس الفني والعلمي للنمو الصناعي،فانتشار مراكز الطاقة 
النوویة والذریة ومحطات أبحاث فضائیة،زیادة االستثمار العام في البحوث تنشئ مراكز 

عارضة حضریة لخدمة الحاجات العلمیة بصفة أصلیة،ولتنمیة صناعات المستقبل بصفة
وقد أدى اكتظاظ المدن الكبرى بالمعاهد العلمیة إلى االتجاه نحو الالمركزیة في كثیر من 
البالد،وتتشابه الظواهر الرئیسیة لهذا االتجاه مع الظواهر التي ذكرناها من قبل عن حالة 

1.المراكز الصناعیة في المدن الصغیرة

: الوظائف الثقافیة واالجتماعیة-د
المدینة یسمح بالتخصص سواء في الصناعات العادیة والحرف إن نمط مجتمع

والوسائل الفنیة،أو في النواحي األخرى من النشاط الثقافي الخالق الذي ال یمكن أن یكون 
عاما،فالمعاهد التعلیمیة والتربویة تجد الطلب على 

:دنواع المأن- 4
:ث األعمال التي تؤدیهاتقسیما سداسیا للمدن من حی" جیست وهالیرت"یستعمل 

مدن صحیة –مدن ثقافیة –مدن سیاسیة –مدن تجاریة –مدن صناعیة -
.مدن متعددة األغراض–وترویحیة 

وقد یعتبر هذا التقسیم من حیث الوصف،على أنه تقسیم بعید كل البعد عن الدقة 
عتبر متعددة الالزمة في الدراسة االجتماعیة،ومشكلته الكبرى هي أن كل المدن تقریبا ت

.األغراض

.41-40:مرجع سابق،ص:الرحیمابراهیم حلمي عبد.د1
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المدن إلى تسعة أنواع بناءا على دراسة ألنواع العمل التي یقوم " هاریس"وقد قسم 
: 1بها األهالي في كل مدینة

مدن تجاریة القطاعي-مدن صناعیة                 -
مراكز للمواصالت-مدن تجاریة بالحملة         -
یةمدن جامع-مدن استخراجیة             -
مدن سیاسیة-مدن ترویجیة                -
مدن متعددة األغراض-

بین تطور شكل المدینة ویبین القوى التراكمیة التي بدأت تتضح " ممفورد"ویربط 
فاعلیتها مع قیام صورها المعاصرة مما یؤدي إلى تهدیدها إذا ما استمرت تلك القوى أو 

" ممفورد"من هنا تقدم دورة للنمو الحضري یرى العوامل على حالها باالنهیار واالنحالل و 
:2قیامها ویرتب مراحلها على النحو التالي

:)المدینة قبل فجر قیامها(مرحلة النشأة -أ
وتتمیز بانضمام بعض القرى إلى بعض استقرار الحیاة االجتماعیة السیما بعد 

الیدویة والحرفیة اكتشاف الزراعة واستئناس الحیوان وتربیة الطیور وقیام الصناعات 
البسیطة،وكانت الجماعات التي تكون المدن في البدء جماعات مرتبطة برابطة الدم والقرابة 

.كما مارس الدین نشاطا أساسیا في حیاة هذه المدن
:polisالمدینة بالمعنى الصحیح- ب

وتمتاز هذه المرحلة بوضوح التنظیم االجتماعي واإلداري والتشریعي واستقرار 
السیاسي بالنسبة للطبقتین الحاكمة والمحكومة،وانتعاش التجارة واتساع نطاق األسواق الوضع

التبادلیة وتنوع األعمال والوظائف واالختصاصات والتمیز الطبقي بین مختلف فئات 
المدینة،واتساع أوقات الفراغ وظهور الفلسفات ومبادئ العلوم النظریة واالهتمام بالفلك 

مؤسسات والفنون ونشأة المدارس وحلقات المناظرات،بحیث أصبحت والریاضیات وقیام ال

.32- 31:عبد المنعم شوقي،مرجع سابق،ص.د1
.88-87:م،ص1994مجتمع القریة،دراسات بحوث،االسكندریة،دار المعرفة الجامعیة،القاهرة،:غریب محمد السید أحمد.د2
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المدینة في هذه المرحلة مركز ثقل یقصدها األفراد لالستمتاع بمباهج الحیاة التقدمیة وقضاء 
.مصالحهم
:Métropoliesالمدینة الكبیرة-ج

یم نجد في كل إقلیم مدینة منفردة تنفرد بممیزات خاصة ویبرز شأنها في حدود اإلقل
الذي تقع فیه،كأن تنشأ ظروفها الطبیعیة ومقوماتها أن تأخذ وضعا استراتیجیا ممیزا وتتوافر 
فیها الرواسب المائیة بحیث ترتبها بالجودة والخصوبة،وتتوفر فیها الطرق السهلة وتربطها 
بالریف شبكة من المواصالت السریعة،هذه األمور من شأنها أن تجذب أكبر عدد من 

ك تنموا المدینة ویتسع نطاقها وتتعدد أنشطتها،وتهتم الحكومة فیها بتحقیق السكان وبذل
وتحتل فیها التجارة .مطالب سكانها وسرعان ما تأخذ مثل هذه المدینة بأسباب التصنیع

والصناعة المقام األول بینما تحتل الزراعة المقام الثاني،ومن الطبیعي أن أتساع نطاق 
یؤدي إلى ظواهر حضریة كثیرة أهمها تنوع الوظائف وتعدد األعمال التجاریة والصناعیة 

المهن والتخصصات،ونشأة المعاهد الفنیة العلیا التي تزود المدینة بطائفة من المدربین تدریبا 
.عالیا من الفنیین وقیام الجامعات

وقد تصل بعض هذه المدن إلى عاصمة منطقة أو دولة وتصبح هي المركز 
دارة المحلیة وتتركز فیها كل المظاهر والنشاط االجتماعي الرئیسي للحكومة أو اإل

.واالقتصادي والسیاسي بحیث تصبح بحق هي المدینة األم
:Mégalopolisالمدینة العظمى-د

تعتبر هذه المرحلة بدایة انحالل المدینة وأول مراحل سقوطها وانهیارها فإن عالمات 
مل كثیرة تغذیها أهمها أن اإلنتاج اآللي الضعف تأخذ في الظهور ومن وراء ستار،ألن عوا

،ویقسم التفوق اآللي المجتمع إلى فئات متنافسة ومن یبرز شأن یحل محل الفن األصل
الطبقة الرأسمالیة وتصبح هي المتحكمة في إدارات الحكومة وفي شؤون الحكم 

المال والسیاسة،وتأخذ الفردیة في الظهور وتزداد أسباب الصراع بین طبقة أصحاب رؤوس
والعمال ویأخذ هذا الصراع مظاهر ایجابیة یؤدي إلى حدوث األحزاب والتخریب والتدمیر ثم 
قیام الحكومات المحلیة بأعمال القمع والتعذیب والتشرید،وتنشأ عن هذه الظواهر واألعمال 
واالتجاهات السلبیة والمواقف المتعارضة انتشار النظم البیروقراطیة في اإلدارة وأجهزة 
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حكم،ویالحظ كذلك انتشار االنحرافات في محیط األحداث والجرائم في محیط الرجال وغیر ال
.ذلك

:Tyrannopolisالمدینة الطاغیة-ـه
یبلغ التزمت الطبقي في هذه المرحلة أعلى درجاته،والمسافات االجتماعیة أقصى 

یتخذهم الحكام اتساعا لها وتصبح البیروقراطیة في القمة وتكثر العیون والرقباء الذین 
جواسیس لهم،وتصبح وظیفة الحرب هي المطلب األول للحكام،وتسخر كل أجهزة المدینة 
لخدمة المطالب االستعماریة والحربیة،وتحتل مقاییس العدالة والمساواة والحریة،فتمنع 
الحكومات المحلیة االجتماعات والمظاهرات،تحجز على األقالم فیسود الكبت وتشتد وسائل 

تصبح المدینة وكأنها تتأرجح في فوهات براكین وشبكة االنفجار،وكانت روما غي الضبط و 
.،من األمثلة الواضحة لهذه المرحلة"هتلر"وبرلین في عصر " موسولیني"عصر

:Nekropolisالمدینة المنهارة-و
،فقد انهارت مقوماتها وتحللت في هذه المرحلة تصبح المدینة في حالة یرثى لها

حت مدینة موتى،وهذا ما نشهده في أوقات الحرب والثورات واالنقالبات عناصرها وأصب
العنیفة التي تطیح بالمدن وتنشئ أخرى على أنقاضها،وقد حدث عقب الحربین العالمیتین أن 
صارت بعض المدن رموزا وأنقاضا وقبورا لدفن األحیاء وهذا ما یحدث كذلك نتیجة الكوارث 

إلى بقایا على إثر ما حدث فیها من زلزال غب فرانسیسكوسان الطبیعیة،فقد تحولت مدینة 
.أوائل القرن العشرین

:الضواحي-ي
یختلفون من حیث الخصائص عن المتروبولیتیةولقد تبین أن سكان الضواحي 

سكان المدن المتمركزة ویتضح اختالف سكان الضواحي في عدة سمات،فهم عادة متجانسون 
م یتمتعون بمستوى اقتصادي اجتماعي عالي،كما انه هناك نسبیا من حیث الساللة،كما أنه

.اختالف من حیث تماسك العائلة ومشاركة المرأة في العمل
في اعتبارهما منذ البدایة مشكلة تحدید المفاهیم فیشیران إلى ان دنكن،وریسویأخذ 

مكتب مفهوم الضاحیة لم تبذل أیة محاولة لتحدیده ویبدوا أن السبب في ذلك یرجع إلى أن
إال أنه قد ،حضري أو ریفي: التعداد لم یقدم تعریفا رسمیا للمفهوم كما هو شأن مفاهیم مثل

جرى استخدام عدد من الكتاب لمفهوم الضاحیة على أنها منطقة حضریة خارج حدود 
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المدینة الكبرى،ولكنها قریبة منها بحیث تتكامل معها في الحیاة االقتصادیة،وعلى ذلك یكون 
الذي یفرق بین الضاحیة والمدینة لیس هو المعیار االقتصادي أو االیكولوجي ولكنه المعیار 

1.المعیار السیاسي

II-المداخل النظریة في دراسة  المجتمع الحضري:
والكتابات الخاصة بالنظریات السوسیولوجیة ،إن المتصفح للتراث النظري الضخم
جمیع النظریات والتفسیرات النظریة یجد أن،الحضریة في كتب علم االجتماع الحضري

:للظواهر الحضریة تصب في خمسة اتجاهات نظریة أساسیة هي
یمثل هذا االتجاه المدرسة األلمانیة في علم :االجتماعي–االتجاه النفسي - 1

كما تعرف باالتجاه السلوكي أو ،االجتماع وتعرف من الناحیة الزمنیة بالمدرسة الكالسیكیة
.2ظیمياالتجاه التن

وبؤرة اهتمام أصحاب هذا المدرسة هو السلوك أو الفعل والعالقات االجتماعیة 
فال نطلق على الفرد صفة الحضریة انطالقا من مكان ،واألشكال التنظیمیة للحیاة الحضریة

ولكن المعیار األساسي والذي على ضوئه نخصه بهذه السمة  هو نمط ،إقامته فحسب
.واالبتعاد عن االستجابة العاطفیة نتیجة لتعقد الحیاة الحضریةكالفعل العقالني،السلوك

ماكس –فردیناند تونیز " وتبرز معالم هذا االتجاه في نظریات وأفكار كل من 
الذین یرون أن السلوك الحضري ینتج من التعقید النظامي " شبنجلر- جورج زیمل -فیبر

دفع ساكني الحضر إلى التكیف مع أنماط غیر المحدد للمدن الذي یتمیز بكثافة الحجم مما ی
معینة من السلوك واالستجابات لكي یتوافق مع الشخصیة  الحضریة  مثل سیطرة الروح 
العقالنیة والعالقات الالشخصیة  واإلحساس بالكم والوقت واالتجاه نحو الرشادة في 

الساكن الحضري و هكذا فان الطبیعة المعقدة لنمط الحیاة الحضریة یطبع سلوك ...التعامل
المؤسسات ( ما تلبث أن تنعكس على المدینة في حد ذاتها تبممیزات خاصة وهذه السلوكیا

.90-89:مرجع سابق،ص:غریب محمد السید أحمد.د1
–الفكریة والتنظیمیة والعمرانیة والتنمویة التحضر –المعاصرة التوطین الصناعي وقضایاه: محمد بومخلوف- 2

.71، ص 2001الجزائر،دار األمة، 
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وذلك انطالقا مما یحمله سكان المدن من تصور وأفكار وعقالنیة ورشادة في ..) .والتنظیمات
1.حیاتهم الخاصة وفي تعامالتهم  وهكذا فالعقالنیة والمدینة شیئان متالزمان

الذي انطلق في عملیة تحلیله للمدینة على خصائص " جورج زیمل " بة  لـ فالبنس
اجتماعیة لیلقي الضوء على أهم صور التفاعل االجتماعي الممیز للحیاة اإلنسانیة في البیئة 

لیتمكنوا  ،الحضریة وانتهى زیمل إلى أن ساكني الحضر بحاجة إلى مزید من الدقة والتوقیت
من أهم نتائج هذا التعقید ،ط هذه الشبكة المعقدة لوظائف الحضریةمن الوفاء بالتزامهم وس

الكبرى وسیطرة روح العقالنیة والعالقات تطویر اقتصاد السوق والتنظیمات البیروقراطیة
و لكي یتوافق الحضري مع هذا ،وهذا ینعكس بدوره على شخصیة الحضري،الالشخصیة

" العقل " و " المال " ة وٕاحساسا بالكم والوقت أن التعقید النظامي علیه أن یكون أكثر عقالنی
یصبحان من أهم المقومات التي تضمن بقاء واستمرار وتوافق " القلب " أو " الروح " ولیس 

األمر الذي تصبح معه العالقات بین اإلنسان وأقرانه  وبینه وبین البیئة ،الشخصیة الحضریة
2.عموما عالقات جزئیة

التي بدورها تطبع )  شخصیة أفرادها ( تطبع عقلیة أفرادها وهكذا فان المدینة 
:و ذلك وفق ثالث مستویات أساسیة هي،المدینة بطابع  خاص من خالل التنظیمات

المستوى المادي الهیكلي التخطیطي للمدینة الذي یالحظ في المسكن أو الشارع -
.أو الحي أو المدینة ككل

وعالقات المصلحة والمنفعة ،الصناعة والتبادلالمستوى االقتصادي القائم على -
.والتعاقد

مثل مؤسسات الضبط ،مستوى المؤسسات الرسمیة التي تنظم الحیاة في المدینة-
.وحفظ األمن والسهر على مصالح السكان

تشیر هذه التسمیة  في علم االجتماع الحضري إلى :االتجاه االیكولوجي-2
التي انتهجت منحنى خاص بها في تفسیر الظواهر األعمال الضخمة لمدرسة شیكاغو

ریدریك –ایرنست برغس –روبرت بارك "وهذا االتجاه  من تأسیس الرواد الثالثة ،الحضریة

.72المرجع نفسه، ص : محمد بومخلوف- 1
darislam.comwww.: المدینة اإلسالمیة في ضوء علم االجتماع الحضري  مقال باالنترنت : إبراهیم الموسوي-2

22/08/2008 ،14:00.
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واالقتصاد ،الداروینیة االجتماعیة"وتأثرت هذه المدرسة بعدة تیارات فكریة مثل ،"ماكینزي
مكانا " ذلك نجد هذا االتجاه یعتبر المدینة ول،"الكالسیكي واتجاه االیكولوجیا الطبیعیة  

وذلك في تفسیره للعملیات االجتماعیة الحضریة "بناء طبیعي " وأنها عبارة عن " طبیعیا
. 1وأنماط التفاعل االجتماعي الحضري

:كما أن األفكار الرئیسیة لهذه المدرسة كانت تتمركز حول األجوبة على سؤالین هما
وما هي إمكانیات ؟تصادیة التي تعمل على خلق ثقافة المدینةما هي القوى غیر االق

2؟االختیار الحر والتجدید في ثقافة المدینة

في تحدید اإلطار العام للنظریة حین اعتبر المدینة " بارك " یرجع الفضل  إلى 
وهو یرى أن المدینة تیار طبیعي یخضع لقوانین ،مكانا طبیعیا إلقامة اإلنسان المتحضر

وألنها كذلك فانه من الصعب تجاوز هذه القوانین إلجراء أي تعدیالت في بنائها ،بهخاصة
و على هذا األساس  فان المدینة تمثل وحدة على درجة ،أو نظامها األخالقي ،الفیزیقي

عند هذه المرحلة یأتي دور ،عالیة من التنظیم من حیث المكان انبثقت وفقا لقوانینها الخاصة
وتعرف هذه النظریة باسم ،قدمه من تصور نظري للنمط االیكولوجي للمدینةفیما" برغس " 

والتي توصل إلیها من خالل دراسته لمدینة ،نظریة الدوائر المركزیة أو بالتصور الحلقي
فإنها تتخذ في هذا ،شیكاغو مفادها انه ما لم یواجه نمو المدینة األمریكیة عوامل معوقة

تمثل الحلقة األولى منها منطقة ،حلقات متحدة المركزالشكل من النمو  شكل خمس 
وفیها تدور أكثر نشاطات المدینة وتقع على أطرافها حلقة ثانیة هي ،األعمال المركزیة 

كما ،منطقة التحول واالنتقال تتعرض وباستمرار للتغیر نتیجة التساع ونمو الحلقة األولى
كك االجتماعي أم الحلقة الثالثة فتضم منطقة ظهور التف،تتمیز بكثافتها السكانیة العالیة

یلیها منطقة الفیالت وفي النهایة تقع الحلقة الخامسة خارج حدود ،ساكني الطبقة العاملة
. 3حیث تشكل الضواحي واألطراف مناطق سكنیة لذوي الدخل المرتفع ،المدینة

.74المرجع السابق، ص : محمد بومخلوف- 1
.37،ص1998، اإلسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، -مدخل نظري –علم االجتماع الحضري : محمد عاطف غیث- 2
.75المرجع السابق، ص : محمد بومخلوف- 3
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النظري توصلت هذه المدرسة وفقا لمدخلها" محمد بومخلوف "  وحسب الدكتور 
.1إلى صیاغة مجموعة من القضایا

یمكن أن یتم من خاللها رصد جمیع التفاعالت :المدینة مخبر اجتماعي-
.والعملیات االجتماعیة

ویقصدون به تلك األحیاء السكنیة التي تنمو  طبیعیا وبصفة حرة :الحي الطبیعي-
.اجتماعي طبیعي للحياألمر الذي یفسح المجال للحصول على بناء ،دون تعمیم مسبق

فالناس یعیشون مع بعضهم البعض  ال ألنهم  متشابهون بل :عالقات المصلحة-
.ألن الواحد منهم ضروري لآلخر

فالسكان یتوزعون على أحیاء المدینة وفق :التقسیم االجتماعي للمجال الحضري-
.مدخولهم االقتصادي كما یتوزع المتفرجون على قاعات  السینما

ففي المدینة تظهر وتبرز الطبیعة البشریة :ینة من إنتاج الطبیعة البشریةالمد-
حیث تسود فیها المنافسة والفردیة وعالقات المنفعة والعقالنیة واختفاء السلوك ،على حقیقتها

.العاطفي والتقلیدي
یجمع العلماء والمتخصصون في علم االجتماع الحضري أن هذه النظریة تجاهلت 

وبهذا المعنى فهي تسلب البیئة اإلنسانیة ،افیة في سبیل تبسیط مشكلة البحثالعوامل الثق
فالمدینة هي بناء التفاعل ولیست بناء الحجر والصلب ،خصوصیتها وتجردها من كل معنى

،كما أن هذه النظریة تنطبق على مدینة  شیكاغو والمدن األمریكیة،واالسمنت واإلسفلت
.التعمیموبذلك تفتقد هذه النظریة إلى

هو احد المداخل النظریة الذي یحاول بصفة خاصة :اتجاه الثقافة الحضریة-3
وما یمیزه من خصائص من خالل منظور ثقافي ،تقدیم صورة لنموذج المجتمع الحضري

باعتبار الحضریة ناتجة عن الحیاة في المدینة نظرا لما تتمتع به من سمات وخصائص 
.الجتماعیة الریفیةاجتماعیة تمیزها عن الحیاة ا

.76المرجع نفسه، ص : محمد بومخلوف- 1
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ویتفق  علماء االجتماع الحضري على أن هذا االتجاه من تطویر  لویس ویرث  
–الحضریة كطریقة للحیاة -وهو من مدرسة  شیكاغو  و تتضمن مقالة  ویرث الشهیرة  

.الدعائم األساسیة لهذا االتجاه
أو االجتماعیة كمتغیر تؤكد هذه المدرسة أهمیة القیم الثقافیة : االتجاه القیمي- 4

" وتدخل كتابات ،محوري عند دراسة أنماط استخدام األرض والبنایات الحضریة االجتماعیة
فقد اعتبر  فیبر  قیم اإلنسان االجتماعیة والثقافیة ،في إطار تراث هذه المدرسة" ماكس فیبر

، ولقد كتب بعض 1المتغیر المفسر المستقل على حین اعتبر البناء االجتماعي متغیرا تابعا 
مقاال یؤید هذا االتجاه ویطبق أفكاره على المدن 1955عام " فون جرونبوم" المؤلفین 

على أنواع النشاط المختلفة في الحیاة اإلسالمیة  التقلیدیة التي تهیمن القیم الدینیة
وقد توصل إلى ذلك حین استنتج من الصالة التي تقام خمس مرات في الیوم ،الحضریة

نتائج تتصل بغلبة القیم والمعتقدات وتأثیرها في طابع الحیاة ،م شهر رمضانوصیا
. الحضریة
من ( یقوم هذا االتجاه  بدراسة تأثیر وسائل التكنولوجیا :االتجاه التكنولوجي- 5

على البناء االیكولوجي للمجتمع الحضري وعلى ...) وسائل االتصال و المواصالت
و هذا بفضل ،التكنولوجیا في اختیار نوع المسكن ونوع الجیرانالعالقات  االجتماعیة ودور 

.تطور الدراسات العمرانیة
وقد حرصا على ،من رواد هذا االتجاه" أموس هولي " و " ویلیام أوجبرن " ویعد 

.تأكید دور وسائل النقل في التأثیر على األنماط المكانیة والزمانیة للمدن والمراكز الحضریة
تعد في نظر أوجبرن  نتاجا ،المدینة ومواقع إقامتهم  وأعمالهم طبیعة سكانإن 

بل أن المدن  ذاتها تعتبر من خلق وسائل النقل الخارجیة ،مباشرا لوظائف النقل المحلي
و إعادة التوزیع السكاني الذي ،كما أن تشتت سكان المراكز الحضریة،والبعیدة المدى

من عملیات ایكولوجیة هي في نظر  هولي استجابة تشهده هذه المواقع الحضریة وغیر ذلك 
مباشرة لما یشهده مجال النقل الداخلي  والخارجي من اتساع ملحوظ في إمكانیة الحركة 

.وتسهیالته

.المرجع السابق: هیم الموسويإبرا- 1
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ال احد یمكن أن ینظر ما للتكنولوجیا من آثار على طبیعة الحیاة الحضریة من 
زلة االجتماعیة ویؤثر على المركزیة وهذا ما یقلل من الع،تجهیز للمباني وتقریب لالتصاالت

كما قد تزید وسائل االتصال من فرص التماسك االجتماعي عن ،في المدن من عدمها
كما أنها في میدان البناء وفرت فرصة ،طریق كثافة االتصال الذي توفره التكنولوجیا الحدیثة

من ،البناء االجتماعيظهور األسرة النوویة في كنف العائلة الممتدة أي االستمرار في نفس 
و مع ذلك فان هذه المظاهر ،خالل التنقل مثال إلى الضواحي على األرض و البناء جماعة

.1تبقى كفرضیات تحتاج إلى تحقیق امبریقي واسع
III-مفهوم المجتمع الحضري:

زاد من تنوعه تعدد التخصصات ،حظي المجتمع الحضري بتراث نظري هائل
و كان اهتمام علماء االجتماع ،اآلثاروالجغرافیا واالقتصاد والسیاسة وعلم والخلفیات كالتاریخ
المدینة على إلىونظر علماء االجتماع ،األخرىمغایرا لنظرة العلوم ،بالمجتمع الحضري

فعكفوا ،المجتمعات المحلیة وأن طریقة الحیاة فیها أیضا ممیزةأشكالشكل متمیز من أنها
.ریدة للمدینةعلى دراسة الثقافة الف

عدد كبیر من البحوث في العشرینات و الثالثینات من هذا القرن عن وأجرى
االتجاهات االجتماعیة  لسكان المدینة، قام بها علماء االجتماع في مدرسة  شیكاغو 

.2ألزوریت فاریس و لویس ویرث،كلیفورد شو،إرنست برغس،وخاصة  بارك
ویتمیز هذا المجتمع ،نة عند علماء االجتماعوالمجتمع  الحضري هو مجتمع المدی

بعدة سمات مثل التعقید والتباین وتقسیم العمل وارتفاع مستوى التكنولوجیا وتباین السلوك 
والعلمانیة وتقدم التنظیم االجتماعي والالتجانس وشدة الحراك االجتماعي وكثافة السكان 

3.وكبر الحجم

.81المرجع السابق، ص : محمد بومخلوف- 1
، 2000النظریات االجتماعیة المعاصرة وظاهرة الجریمة في البلدان النامیة، عمان، مؤسسة الوراق، : مصلح الصالح- 2

. 175ص 
اعیة، اإلسكندریة، دار المعرفة المرجع في مصطلحات العلوم االجتم: تألیف نخبة من أساتذة قسم علم االجتماع-3
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،أي خصائص الحیاة الحضریة،حضريالتعریف خصائص المجتمع الیوضح هذا
هذا التعریف من وجاءبها المدینة كبیئة یسكنها الحضر،حیث یبرز عدة سمات تتمیز

ظاهرةأنهاعلى ین یركزون أثناء دراستهم للمدینة منظور علماء االجتماع الحضري الذ
.خصائص هذه الحیاة االجتماعیةإبرازاجتهدوا في و عیة،اجتما

مرجع في مصطلحات العلوم االجتماعیة أیضا أن المجتمع كما جاء في ال
إلىالحضري نمط مثالي أو مجرد طوره  روبرت رادفیلد كجزء من تصنیفه المجتمعي 

ویتمیز المجتمع الحضري بعدد السكان الكبیر وبالالتجانس واالتصال ،شعبي... حضري
یسوده تقسیم العمل . ..من خالل التجارة وعملیة االتصالاألخرىالوثیق بالمجتمعات 

غیر ذلك فهو إلىباإلضافة،و سیطرة االهتمامات المتبادلة العلمانیة على المقدسة،المعقد
و ذلك في ،یتمیز برغبة أعضائه في تنظیم السلوك على نحو عقالني نحو أهداف  محددة

ص ومن ابرز خصائ.مقابل االنقیاد وراء مستویات السلوك ومعاییره التقلیدیة دون جدل
.1المجتمع  أن العالقات غیر الشخصیة وتعاقدیة وأن ضوابطه االجتماعیة من النوع الرسمي

روبرت رادفیلد  الذي انطلق في األمریكينثربولوجي وواضع هذا التعریف هو األ
من خالل دراسات میدانیة امبریقیة لعدد من ،تعریفه للمجتمع الحضري من نموذج تصوري

،2مجتمعات محلیة في شبه جزیرة الیوكوتان بالمكسیكأربعةالمجتمعات المحلیة وهي
: 3عشرة متغیرات أساسیة وهيإلىوتوصل 

.أو أكثر ارتباطا بالعالم الخارجي-إنه أقل
.أو أكثر تغایرا-إنه أقل
.أو أكثر تقسیما للعمل-إنه أقل
.أو أكثر تطویرا القتصاد السوق والمال-إنه أقل
.حتواءا على تخصصات مهنیة أكثر علمانیةأو أكثر ا-إنه أقل
.أو أكثر بعدا عن االعتماد على الروابط والنظم القرابیة-إنه أقل
.أو أكثر اعتمادا على مؤسسات ذات طابع غیر شخصي للضبط-إنه أقل

.497المرجع نفسه، ص :  تألیف نخبة من أساتذة قسم علم االجتماع- 1
. 74، ص 1، ج2001علم االجتماع الحضري، االزاریطة، دار المعرفة الجامعیة، : السید عبد العاطي السید- 2
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.الهندياألصلأو أكثر تمسكا بالعقیدة الكاثولیكیة أو -إنه أقل
.التقلیدیةواألعرافالعادات أو أكثر بعدا عن التمسك ب-إنه أقل
.أو أكثر تسامحا وتأكیدا للروح الفردیة في الفعل أو االختیار-إنه أقل

المجتمع الذي یتمیز بالتعقید وتقسیم العمل إلىویشیر المجتمع الحضري 
وكبر ،وتمایز التنظیم االجتماعي،والخدماتاإلنتاجوالالتجانس   واستخدام التكنولوجیا في 

و تعقد أسالیب التفاعل ،السكان والعالقات الرسمیة ووضوح الحراك االجتماعيكثافةحجم
.1االجتماعي

تقطن في البیئة الحضریة األفرادمجموعة من " وعرف المجتمع الحضري هو 
.2وتتسم بأسلوب حیاة معین یتجاوب مع خصائص الحجم والكثافة والالتجانس،)المدینة(

الذي وضح في " لویس ویرث"لقوا من هذا التعریفومن السوسیولوجیین الذین انط
ویرى  ویرث  أن الحجم ،مقالته الحضریة كطریقة للحیاة  تصوره عن المجتمع الحضري

،والكثافة والتغایر أو الالتجانس متغیرات أساسیة أو خصائص ممیزة للمجتمع الحضري
التقلیدیة األسسوانهیار ،وینتج عن هذه المتغیرات خصائص ممیزة للمجتمع الحضري

و تحول العالقات ،طابع ال شخصيإلىوتحول العالقات االجتماعیة ،للتماسك االجتماعي
غیر ذلك من إلىوتحول الضبط الرسمي محل روابط التضامن ،عالقات ثانویةإلىاألولیة

.الخصائص
.وتبع كل من جورج زیمل ودافیز أسلوب ویرث في تصوره للحیاة الحضریة

كل تجمع سكاني یزید عن عشرة " :المتحدة فعرفت المجتمع الحضري بأنهمماألأما 
.3"آالف نسمة

وهناك من السوسیولوجیین في مجال علم االجتماع الحضري من أخذ بهذا 
،الضعفأوجههذا التمییز یعاني من العدید من أنإال،المعیار لتمییز المجتمع الحضري

كون مفیدا في حالة دراسة سرعة التحضر في مناطق حیث أن المحك السكاني یمكن أن ی
فقد توجد مناطق یتوفر سكانها على ،أنه ال یصلح للتطبیق في كل مكان وزمانإالمعنیة 

.179، ص 1997مصطلحات علم االجتماع، السعودیة، مكتبة الشقري ، : سمیرة أحمد السید- 1
. 555المرجع السابق ، ص : إحسان محمد الحسن- 2
.173المرجع السابق، ص : مصلح الصالح- 3
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ولهذا یعد هذا المحك غیر مفید تماما من الناحیة ،هذا الحجم و ال تتمتع بموصفات الحضر
.السوسیولوجیة
هیم المتعلقة بالمجتمع الحضري بعض المفا* 
التحضر من منظور سوسیولوجي -1

الحدیث عن المجتمع الحضري استخدمت بعض المصطلحات تمثل إطارفي 
وحري بنا أن ،"الحضریة " و " التحضر " و ذلك مثل ،اشتقاقات لغویة من اللفظ الحضري

ومن هذه ،مدلوالتها المختلفةنوضح ولو بصورة موجزة المعاني المرتبطة بهذه المصطلحات و 
.المصطلحات التحضر

العملیات التي یتم من إلىلإلشارةلتحضر معان كثیرة استخدمها علماء االجتماع 
.الثقافة الحضریةإلىلإلشارةاآلخرینكما استخدمه ،خاللها اكتساب النمط الحضري

یة ینتقل السكان في أنه ظاهرة اجتماعیة جغراف" إلىویشیر المعنى العام للتحضر 
المناطق الحضریة، وبعد انتقالهم یتكیفون بالتدرج مع طرق إلىظلها من المناطق الریفیة 

الحیاة وأنماط المعیشة الموجودة في المدن، وهو أساسا یعني تمركز السكان في المدن 
انویة و تدعیم الروح الفردیة في العالقات التي تصبح ثتغییر اجتماعي وثقافي،إلىویؤدي 

1.بعدما كانت أولیة في القریة

األساسیةمختلف العملیات االجتماعیة إلىوفقا لهذا التعریف یشیر التحضر 
:التي تصاحب عملیة التحضر وتفرضها الحیاة االجتماعیة الحضریة وهي

.الحراك الجغرافي للسكان
.التمركز السكاني في المدن

.اة في المدینةالتكیف التدریجي للسكان مع شروط الحی
.العالقات الثانویةإلىاألولیةالتحول في العالقات االجتماعیة من العالقات 

.االتجاه نحو الفردیة 

ع العربي، اتحاد الجامعات أنماط التجمعات في الوطن العربي، في كتاب، دراسات في المجتم: فوزي رضوان العربي-1
.138- 137، ص 1985العربیة، األمانة العامة، 
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هو العملیة التي تتم به زیادة سكان " عبد المنعم شوقي " والتحضر  كما عرفه 
ق أو عن طری،حیاة حضریةإلىالمدن عن طریق تغیر الحیاة في الریف من حیاة ریفیة 

هجرة القرویین للمدن المقصودة بما في ذلك التغیرات التي قد تحدث لطبائع وعادات وطرق 
1.معیشة سكان الریف حتى یتكیفوا للمعیشة في المدن

حیث أشار صاحب ،هذا التعریف ال یختلف كثیرا عن المعنى العام للتحضر
:المصاحبة للتحضر وهياألساسیةالعملیات إلىالتعریف 

.عملیة تتم من خاللها زیادة عدد سكان المدن عن طریق الهجرةالتحضر-
.)عملیة التكیف ( وعاداتهم الناسالتغیر الذي یحدث لطبائع -
.اكتساب الطابع الحضري-

،عملیة التكیف واكتساب الطابع الممیز للحیاة الحضریةأنإلىننوه أنولكن یجب 
.السكن في الحضرإلىجرد االنتقال یتطلب وقتا طویال و ال یحدث بصفة آلیة بم

وتتمثل في المعنى الجغرافي ،ویمكن أن نمیز بین خمسة معاني للتحضر
وسنعتمد في عرض هذه المعاني على ،والتنظیمي والسوسیولوجي،والدیموغرافي واالیكولوجي

2"محمد بومخلوف " كتابات 

اتساع الرقعة الجغرافیة إلىیشیر التحضر في معناه الجغرافي :المعنى الجغرافي-أ
سواء بتوسع التجمعات الحضریة القائمة نحو محیطها ،الوطنیة للتجمعات السكنیة الحضریة

تجمعات حضریة بسبب ما یطرأ علیها من تحول اقتصادي أو إلىأو بتحول القرى ،الریفي
دیدة كما في حالة المدن الج،أو غیر ذلك أو بظهور تجمعات حضریة جدیدة تماماإداري
للمدن على الرقعة الجغرافیة الوطنیة له داللة الجغرافي التوزیعأن،الصناعیةوالمدن
،واستراتیجیاواقتصادیا وسیاسیا وثقافیاصعید اجتماعیا أكثر منوعلى األهمیةبالغة 
.3الصحة الحضریة للمجتمعمؤشر على فهو 

. 23، ص 1981، 07بیروت، دار النهضة العربیة، ط–االجتماع الحضري –مجتمع المدینة : عبد المنعم شوقي- 1
25المرجع السابق ،ص :  محمد بومخلوف- 2
.25المرجع نفسه، ص : محمد بومخلوف- 3
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سكان التجمع السكاني الحضري ازدیاد عددإلىیشیر :المعنى الدیموغرافي- ب
النمو السكاني الطبیعي والنمو السكاني : نتیجة لعملیتین دیموغرافیتین أساسیتین هماإحصائیا

.1المدینةإلىالناتج عن الحركة الجغرافیة للسكان من الریف 
جانب البیئة الناتجة عن عملیة إلىیشیر هذا المعنى  :المعنى االیكولوجي-ج

وارتفاع كثافتها وظهور ،زدیاد عدد البنایات وتجاورها وتوسع حجم المدینةالتحضر من ا
،ینتج عن كل ذلك بیئة اجتماعیة خاصة،المتخصصةاألنشطةوالمناطق ذات األحیاء

،تتمیز بعالقات جوار خاصة وكثافة التفاعل االجتماعي واالتصال المباشر وغیر المباشر
وانتشارها وتبادل الخبرات وما یتولد األفكارتالقح إلىولذلك فان البیئة الحضریة قد تؤدي 

وذلك الن البیئة ،فكري وثقافي وحضاريإشعاعبیئة إلىفتتحول وٕابداععن كل ذلك ابتكار 
وتتمیز بالتباین الشدید والمجهولیة ،الحضریة بطبیعتها توفر فضاء واسعا للحریة والتفاعل

إنتاجإلىوهكذا فان التحضر یؤدي ،ات االجتماعیةوالمیل نحو الفردیة والنفعیة في العالق
.2بیئة ذات طبیعة خاصة 

اإلنسانتبرز فیه سیطرة ،المدینة هي تنظیم اجتماعي كبیر:المعنى التنظیمي-د
بفضل التنظیمات المختلفة التي تسهر ،بوضوحاإلنسانیةعلى المجال والنشاطات والعالقات 
تها في البیئة الحضریة بصورتها السابقة من اجل ضمان على ضبط الحیاة الجماعیة وعالقا
و ابرز مظهر تنظیمي یصاحب التحضر یتمثل في نظام ،فعالیة هذا التجمع البشري الكبیر

،الضبط القائم على القوانینإلىاألعرافالضبط االجتماعي الذي ینتقل من االعتماد على 
تنظیمات إلىا ینتمي في ذات الوقت جانب أن الفرد الحضري یصبح فردا تنظیمیإلىوهذا 

درجة القول أن المدینة تتمیز بتنظیماتها التي تنتظم إلىعدیدة حتى تستقیم حیاته في المدینة 
الفردیة  والجماعیة لتلك الجموع البشریة التي تجوب واألعمالالعالقات والجهود إطارهافي 

. 3وهكذا فالتحضر تنظیم،أرجاءها
تلك العملیات االجتماعیة التي تصاحب إلىیشیر :یولوجيالمعنى السوس-ـه

،التحوالت المجالیة والدیموغرافیة والبیئیة والتنظیمیة التي تصیب التجمع السكاني الحضري

.26المرجع نفسه، ص : مخلوفمحمد بو - 1
.26المرجع نفسه، ص : محمد بومخلوف- 2
. 26المرجع نفسه، ص : محمد بومخلوف- 3
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آثارهاتترك ،في التجمع الحضري قربي أو بعدتفالمسافات المكانیة السائدة بین السكان 
ببعض كما هو الشأن بالنسبة لكثافة والجماعات بعضهماألفرادواضحة على عالقات 

كل ،االتصال ودرجة التفاعل وحجم التجمع السكاني واالنتماء  التنظیمي القسري والطوعي
والتصورات والذهنیات ینتج عنه ما توالسلوكیاذلك یحدث نمطا جدیدا تماما من العالقات 

المنتقل -الفرد –ا یكتسبها یسمى بثقافة المدینة أو ثقافة الحضریة التي لها قیمها ومعاییره
حالة من الوجود إلىوهكذا فالتحضر یؤدي ،نة أو ینشأ علیها المولود فیهاالمدیإلى

والجماعات األفرادیتسم بالتعقید یفرض نفسه على ،االجتماعي بشقیه المادي والالمادي
.1وهو معنى الحضریة عند  لویس ویرث،معه

:الحضریـــة-2
واألسلوبیة للطابع الممیز للمجتمع المحلي الحضري یشیر مصطلح الحضر 

والذي ینتج عن الطبیعة ،الخاص الذي تتسم به طریقة الحیاة في المجتمع الحضري
الحضریة باعتبارها إلىو لذلك یمكن أن ننظر ،االیكولوجیة واالجتماعیة والثقافیة للمدینة
اكني الحضر سواء بالمیالد أو التي یكتسبها س،صفة تجریدیة للخصائص الممیزة للمدینة

.حسب ما تبین لنا في المعاني السابقة للتحضر،عن طریق الهجرة
أنماط الحیاة االجتماعیة التي یعتقد أنها ممیزة " إلىمفهوم الحضریة فیشیر

و هي تتضمن مستوى عال من تقسیم العمل ونمو الذرائعیة في ،لسكان المناطق الحضریة
ونمو المنظمات الطوعیة والتعددیة في ،ة وضعف العالقات القرابیةالعالقات االجتماعی

وسائل االتصال أهمیةو تعاظم ،المعاییر والتحول العلماني وزیادة الصراع االجتماعي
.2"الجماهیري

الحضریة أنها نموذج معین من الثقافة تنشأ عن تركز عدد إلىوهناك من ینظر 
الناتج عن تركز عدد " ماذج الثقافة والتفاعل االجتماعي ن" إلىكبیر من السكان فهي تشیر 

و تعكس الحضریة تنظیم المجتمع في حدود ،كبیر من السكان في مناطق محدودة نسبیا

.27المرجع نفسه، ص : محمد بومخلوف- 1
أحمد زاید وآخرون، المجلس األعلى للثقافة، المشروع القومي : موسوعة علم االجتماع، ترجمة: جوردن مارشال- 2

.653، ص 2جلد ، م2000للترجمة، 
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و االعتماد ،و مستویات التكنولوجیة المتفوقة والتنقل االجتماعي السریع،تقسیم العمل المعقد
.1دیة والعالقات االجتماعیة غیر الشخصیةالمتبادل بین أعضائه في أداء الوظائف االقتصا

الحصیلة النهائیة أنهاقدم صاحبي التعریفین السابقین الحضریة وخصائصها على 
حدیثنا عن إطارودائما في ،و بالتأكید هذا ینتج عنه ثقافة فریدة للمدینة،لعملیة التحضر

استه لمجتمعات الفولك في در " دفیلدار "قدم ،التغیرات المصاحبة للتحضروٕابرازالحضریة 
: 2ملخصة في الشكل اآلتيالحضریة

. 498المرجع  السابق ، ص :  تألیف نخبة من أساتذة قسم علم االجتماع- 1
سلسلة علم -مجتمع المدینة نموذجا-حمید خروف، بلقاسم سالطنیة، إسماعیل قیرة، اإلشكالیات النظریة والواقع  -2

.66-65، ص 1999االجتماع، قسنطینة، منشورات جامعة منتوري، 

فقدان الثقافة  لوحدتها التقلیدیة
اتساع نطاق البدائل الثقافیة أمام

األفراد المتاحة

فقدان التكامل واالرتباط بین
مقومات الثقافة

الصراع وعدم االتساق

تحرر الفرد من الضوابط التقلیدیة

التقلیدیةتحرر األفراد من الروابط

العقالنیة في التسییر

وء ضوابطصنع  القرار في ض
علمانیة رشیدة

مسؤولیة الفرد

الحضریة

اختفاء الوظائف الجمعیة
األسرة النوویة

ضعف سلطة الدین  والمعتقدات

التفكك الثقافي

العلمانیة

الفردیة
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یمثل خصائص الحضریة) 2(شكل رقم 
وتلخصت أفكار مدرسة شیكاغو عن الثقافة الحضریة ولخصت في مقالة مشهورة 

وتتمثل ،"الحضریة كطریقة للحیاة " من قبل  لویس ویرث  بعنوان 1938نشرت عام 
تقسیم معقد للعمل یعتمد على بناء مهني یتسم " :یليالخصائص التي قدمها ویرث في ما

الحراك المكاني ( معدل عال للتنقل ،بحیث یشكل أساسا لنسق التدرج االجتماعي،التباینب
شخصیة في العالقات الال،االعتماد الوظیفي والتساند المتبادل بین الناس،)االجتماعي 
غیر مباشرة للضبط االجتماعي أسالیباالعتماد على ،االجتماعیةاألدواروانقسامیة 

. 1ريواالنحراف المعیا
أن مفهوم الحضریة حظي بدراسة كثیر من العلماء باختالف إلیهاإلشارةومما تجدر 

بارك –زمرمان –بیترم سوروكین–جورج زیمل "  و قد تضمنت كتابات كل من ،مدارسهم
خاصا للمعیشة أسلوباعرضا لبعض الخصائص للحیاة الحضریة باعتبارها " سبایك مان –

أن معظم هذه التحوالت التي قدمها " السید عبد العاطي السید " ویرى،أو لطریقة الحیاة
:2على الخصائص التالیةعلى التأكیدأجمعت،العلماء

بحیث ،یتسم بالتباینتطویر نسق أكثر تعقیدا لتقسیم العمل یعتمد على بناء مهني -
.یشكل أساسا لنسق التدرج الطبقي

.499- 498المرجع السابق، ص :  نخبة من أساتذة قسم علم االجتماعتألیف- 1
.96المرجع السابق، ص : السید عبد العاطي السید- 2
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).المكاني ( یقي ارتفاع معدالت الحراك االجتماعي والفیز -
.األفراداالعتماد الوظیفي والتساند المتبادل بین -
إلىانتشار وسیطرة نسق من العالقات یتسم بالطابع السطحي وغیر الشخصي -

.جانب سیطرة الطابع االنقسامي على األدوار االجتماعیة
.غیر المباشرة للضبط االجتماعياألسالیباالعتماد على -

صاحب الحضریة كطریقة للحیاة یمكن تلخیصها فیما إلىدات ووجهت عدة انتقا
:1یلي

ومالحظاته المستندة أساسا أبحاثهمن إلیهاحاول أن یعمم النتائج التي توصل * 
قبل ذلك أن یجري عدة مقارنات تاریخیة واألجدروكان من المناسب ،من مدینة  شیكاغو 

.بین المجتمعات
أهل ( یوجد في مسار المقیمین الحضریین أیضاذلك أنه حتى في داخل أمریكا * 

حیث أن كل مدینة تنتج ،شبه الحضریةاألوساطالحیاة في أسلوبتنوع في ،)الحضر 
.نموذجا للثقافة الفرعیة الخاصة المرتبطة بالبناء االجتماعي

على ،إن الكثافة السكانیة لیس لها اثر موحد مهما كانت خصائص السكان*
تتغیر حسب درجة تحكم الجماعات المعنیة في مستقبلها ان هذه اآلثارذلك فالعكس من

.وحسب النموذج الثقافي المرجعي لدیها
،األولیةأن العالقات االجتماعیة الثانویة لیست بالضرورة بدیلة عن العالقات * 

والمثال على ذلك العالقات المعروفة في ،فكل نوع منها یمكن أن ینمو بصورة متكاملة
.في نطاق التحضر یمكن أن تعرف تجدیدا في المعنىفإنهائلة الممتدة العا

IV-التمییز بین الریف والحضر:
،لقد صدرت  العدید من الدراسات التي حاولت حصر ممیزات المجتمع الحضري

من أجل فهم المعاییر االجتماعیة التي تنظم العالقات والتي تتحكم في الصالت والتصرفات 
لكن هذه الدراسات لم تتفق حول تحدید دقیق ،المدینةإلىأعضاء المنتمین السلوكیة بین 

.31- 30المرجع السابق، ص : محمد بومخلوف- 1
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حیث ركزت على تمییز المجتمع الحضري من خالل مقارنته بالخصائص ،لهذه السمات
.االجتماعیة والثقافیة للمجتمع الریفي

.الواحد في تمییز الریف من الحضراستخدام المعیار- 1
محك أو معیار واحد في تمییز المجتمع الریفي إلىع على الرجو االتجاهیقوم هذا 

:و قد اتبعت في هذا الصدد عدة طرق منها ما یلي،من المجتمع الحضري
یركز أصحاب هذا االتجاه على حجم  المجتمع وعدد :الحجم أو عدد السكان-أ

تمع والمج،فالمجتمع الریفي هو ذلك المجتمع الذي یقل عدد أفراده عن عدد معین،سكانه
الحضري هو ذلك المجتمع الذي یزید عدد سكانه عن حد معین بغض النظر عن االعتبارات 

هذا االتجاه أن كثرة عدد السكان یستتبعه حدوث العدید من أصحابویفترض ،األخرى
كما تعتمد ،المتحدةاألمموهذا المحك هو الذي تأخذ به هیئة ،المتغیرات مثل استحداث العدید

تجعل الرقم الفاصل بین إذ" األمریكیةول العالم كالوالیات المتحدة علیه كثیر من د
زاد عن هذا كان التجمع  إذاحیث ،نسمة2500التجمعات السكانیة  الریفیة والحضریة هو 

." 1قل كان ریفیاوٕاذا،السكاني حضریا
على هذا االتجاه یتمثل في أن الخصائص األساسيولعل االعتراض 

ومن جهة أخرى فان هذا ،ة ال تتضمن الخصائص االجتماعیة هذا من جهةالدیموغرافی
فمعیار ،انه غیر مقید من الناحیة االجتماعیةإال،اإلحصائیةاألغراضالمحك ربما  یخدم 

.آخرإلىآخر ومن زمن إلىالحجم معیارا نسبیا یختلف من مجتمع 

داخل اإلداریةدات الوحأساسیقوم هذا التصنیف على :اإلداريالمعیار -ب
و ،للدولة هو الذي یحدد المجتمعات الریفیة والمجتمعات الحضریةاإلداريفالتقسیم ،الدولة

یعتبر التجمع السكاني حضریا وفق المعیار " إذاتأخذ جمهوریة مصر العربیة بهذا االتجاه 
،اویةباستثناء المناطق الصحر ،هو عاصمة للمحافظة أو عاصمة للمركزكل مااإلداري

دار الهجرة من الریف إلى المدن، دراسة میدانیة  عن الهجرة من الریف إلى المدن في المغرب، : عبد القادر القصیر- 1
.34، ص 1992النهضة العربیة، بیروت ، 
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على أن یكون التجمع السكاني القروي هو ما لیس عاصمة لمحافظة أو مركز من المراكز 
. "1اإلداریة

للتفرقة بیم أساسابعض دول العالم تتخذ من هذا المعیار إن:المعیار الضریبي-ج
الزراعي باإلنتاجكانت الضرائب المفروضة خاصة فإذا،المناطق الریفیة والمناطق الحضریة

كانت الضرائب خاصة إذاأما ،ریفیةأنهاصنفت هذه المنطقة على ،الزراعي فقطواألراضي
أي تلك التي تقع على المباني والمنشآت الصناعیة والتجاریة صنفت المنطقة ،بالعقارات

.حضریةأنهاعلى 
الشاهقة والشوارع العریضة باألبنیةتتمیز المدینة عن الریف :المعیار العمراني-د

والجسور والفنادق والمدارس والمطاعم والمقاهي ودور السینما كاألسواقالمرافق المختلفة و 
،ولهذا اعتمد البعض على هذا المعیار. .والجامعات والمدارس والمعاهدواألندیةوالمسارح 

.ویبقى هذا المحك هو اآلخر غیر كاف للتصنیف بین المجتمعات الریفیة والحضریة
هذا االتجاه هو المهنة التي أنصاروأساس التصنیف عدد : يالمعیار المهن-هـ

" ابن خلدون" رواد هذا االتجاه المفكر العربيومن بین،یمارسها غالبیة أعضاء المجتمع
فصوال في التمییز بین البدو والحضر وأرجع ابن خلدون الفروق بین البدو  أوردالذي 

أما ،أیه أن البدو یقومون على الزراعةفحسب ر ،والمهنةاإلنتاجوالحضر فروق في مصادر 
.الحضر فهم أهل الصنائع وعمران وجاء بعده بعدة قرون من یؤید هذا االتجاه

ویرى أنصار هذا االتجاه أي المحدثین منهم أن المناطق الریفیة هي المناطق التي 
أغلب فهي تلك المناطق التي یمتهن أما المناطق الحضریة ،یعمل أغلب أفرادها بالزراعة

وتعتبر ایطالیا من بین الدول التي تعمل بهذا ،سكانها مهنا أخرى غیر الصید والزراعة
.االتجاه

إلىالریفي اإلطارومن شأن هذا االتجاه أن یخرج العدید من المجتمعات من 
الحضري مثل القرى السیاحیة أو الصناعیة، كذلك فان العمل الزراعي قد یمارس اإلطار

.ن خالل استخدام التكنولوجیابأسالیب حدیثة م
استخدام مركب السمات في التمییز بین الریف والحضر -2

.35المرجع نفسه، ص : عبد القادر القصیر- 1
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،نظرا لفشل أنصار المعیار الواحد أو المحك الواحد في التمییز بین الریف والحضر
ونظرا لخصوصیة المجتمع الریفي والمجتمع الحضري والتي تجعل من الصعب االرتكاز 

فحجم الوحدة التي یعیش فیها السكان أو تعدادهم أو ،ییزعلى عامل واحد من أجل  التم
ولهذا جاء أنصار االتجاه ،أو تقسیم إداري معین هي محكات غیر كافیة،نشاطهم المهني

االجتماعي الذین یرون أن المعیار الحقیقي في التمییز بین الریف والحضر هو شكل 
التي تمیز الحیاة اإلنسانیةالعالقات فالعبرة لیست في عدد السكان ولكن بنوعیة ،العالقات

وكذلك نماذج الجماعات المنتشرة ونوعیة المعاییر التي تنظم سلوك ،الحضریة عن الریفیة
استخدام عدة إلىولذلك لجأ بعض الباحثین ،الناس وأنماط الضبط السائدة داخل المجتمع

.معاییر أو ما یعرف بمركب السمات
ت لتحدید خصائص المجتمع الحضري عن طریق المحاوالت التي بذلأقدمومن 

الریف نوقد میزا بی،"كارل زیمرمان"و" نسور وكی"مقارنته بالمجتمع الریفي محاولة كل من 
: 1التالیةلألسسوالحضر وفقا 

االختالفات المهنیة -

االختالفات البیئیة -
حجم المجتمع -
كثافة السكان -
م نفسیا واجتماعیا وثقافیا ولغویا وكذلك من ناحیة تجانس السكان أو عدم تجانسه-

شكل التباین ،معدالت الهجرة،درجة الحراك االجتماعي،المعتقدات وأنماط السلوك
.أنساق التفاعل االجتماعي،االجتماعي

على " المهنة " إلىو كارل زیمرمان  في نظرتهما نسور وكیوتتلخص محاولة 
. 2ات جي المجتمع من فروق واختالفبین نموذاألساسيالمحك أنها

- 120، ص 2001محاضرات في موضوع علم االجتماع الحضري ، المكتبة الجامعیة، اإلسكندریة، : هالة منصور-1
121.

.70-68المرجع السابق، ص : السید عبد العاطي السید- 2
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،ثنائیة تقابل بین مجتمع شعبي أو قروي وآخر حضري" دراد فیل" كما طور 
متجانس یربط بین ،أمي،منعزل،صغیرمجتمع" :أو القروي كما یقولفالمجتمع الشعبي 

وفي هذا ،والسلوك فیه تقلیدي وتلقائي وشخصي.. .أعضائه إحساس قوي بالتضامن
كما أن االقتصاد  یعتمد على ،ما هو علمانيیطغى كل ما هو مقدس على كل المجتمع

.1"المكانة أكثر من اعتماده على السوق
الذي یرى أن المدینة تتمیز عن الریف " ویرث " وفي نفس السیاق كانت نظریة  

2:بعدة خصائص وضعها في ما یلي

هور نظام علماني وانهیار النمو المصحوب بظ،شدة الكثافة،انكالحجم الكبیر للس
.سیادة الضوابط الرسمیة،شیوع الضوابط االجتماعیة الرسمیة،الالتجانس،األخالقيالمعیار 

راد "لم تسلم من النقد وخاصة) المحكات المتعددة ( ولكن حتى أعمال هذا االتجاه 
3."لویس أوسكار" نتربولوجي قد تم نقد هذه األعمال من طرف األف" ویرث"و " دفیل

المتصل الریفي الحضري ودراسة الفروق الریفیة الحضریة -3
والتي لم ،نظرا للنقص الواضح الذي میز أعمال نظریة الثنائیات الریفیة الحضریة

وأصل بعض العلماء جهودا ،تنجح في تقدیم نظریة شمولیة تفسر الفروق الریفیة الحضریة
وبرزت نظریة المتصل الریفي ،ظریات السابقةأخرى مغایرة لتطویر نظریة أكثر كفاءة من الن

.الحضري
وجود نوع من التدرج القائم من المجتمعات في إلىویذهب أصحاب هذه النظریة 

حیث یصبح من السهل بعد ذلك تصنیف أي مجتمع على نقطة من ،درجة التریف والتحضر
م المدینة الصغیرة الكبرى ثإلىفهناك تدرج واضح یبدأ من القریة الصغیرة ،هذا المتصل

فتصنیف الریف ثم الحضر یتم وفقا للفروق الكمیة في ،فالمدینة الكبیرة ثم المجتمع المسیطر
من الناحیة " الحضري –المتصل الریفي " وتستند فكرة ،للریفیة والحضریةالسمات الممیزة 

ستمر من هو أن المجتمعات المحلیة تندرج بشكل ماألولالنظریة إلى افتراضین أساسین 

.39المرجع السابق، ص : یرعبد القادر القص- 1
.196-195: دراسات في علم االجتماع الریفي والحضري، دار المعرفة الجامعیة، األزاریطة، ص: محمد الجوهري- 2
. 82-80المرجع السابق، ص : السید عبد العاطي السید- 3
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والثاني أن هذا التدرج یصاحبه بالضرورة ،وفقا لعدد من الخصائص،الریفیة والحضریة
1.السلوكأنماطاختالفات أو فروق متسقة في 

الحضري لم یحصروا تلك الفروق المتسقة - ومع أن أصحاب فكرة المتصل الریفي 
أن  إال،عض المجتمعاتالسلوك  والمصاحبة للتدرج  المستمر في  بأنماطالتي تحدث في 

2:علماء  االجتماع  الحضري  وضحوها كما یلي

البناء المهني -
التدرج االجتماعي -
الحراك االجتماعي -
المشاركة في التنظیمات الطوعیة -
العزلة السكنیة -
التساند الوظیفي -
العالقات االجتماعیة-

وعلى الرغم من أنهم ،الحضري–ن أصحاب نظریة المتصل الریفي إومع هذا ف
التي واجهت استخدام المعیار الواحد أو مركب تغلبوا على بعض المشكالت القیاسیة 

سواء منها  ما استخدم ،جمیع الدراساتإلىفان أهم االنتقادات التي وجهت ،السمات
عن الحیاة إن هذه الفروق التي تمیز الحیاة في الریف ،المعیار الواحد أو المعاییر المتعددة

.في الحضر یمكن أن تختلف من ثقافة إلى أخرى
V-خصائص الحیاة الحضریة:

لم تستقر اآلراء بین العلماء في مجال علم االجتماع الحضري حول العناصر 
:3وهناك عدة عناصر لذلك أهمها،االجتماعیة التي تمیز المجتمع الحضري عن غیره

.209المرجع السابق، ص :  محمد الجوهري- 1
.136المرجع السابق، ص : هالة  منصور- 2
زواج األقارب في المجتمع الحضري وانعكاساته على األسرة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر علم : بویعلي وسیلة-3

زمام نور الدین، جامعة الحاج : االجتماع العائلي، كلیة العلوم االجتماعیة و العلوم اإلسالمیة، قسم علم االجتماع،  إشراف
. 33- 32، ص 2005-2004لخضر باتنة ، 
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ن ابرز ممیزات المجتمع الحضري عدم م:الالتجانس أو التغایر االجتماعي- 1
فالمجتمع الحضري یضم في جعبته الكثیر من الفئات السكانیة المختلفة ،التجانس النسبي

وهذا ما ینعكس بصورة واضحة على .. .واالنتماءات والخلفیات القومیة والطائفیة واالقتصادیة
وكل هذا یجعل ،ق الفردیةفنجد أن هذا النمط من الحیاة یشجع ویؤكد الفرو ،سلوك األفراد

،فتصبح كبوتقة تختلط فیها األجناس والثقافات المتغایرة،المدینة موطنا للتغایر والالتجانس
ویتحقق تكامل المجتمع من خالل ما یطوره هذا االختالف والتغایر من تضامن بین األفراد 

نفعهم لبعضهم یكون على أن هذا االختالف والتغایر من تضامن بین األفراد على أساس 
.ولیس على أساس تماثلهم وتشابههم،البعض

إن أهم ما أوجده :الطابع الثانوي للعالقات االجتماعیة وسیطرة الضبط الرسمي-2
اتساع حجم المدینة هو التحول الحاصل في العالقات األولیة وسیطرة الضبط الرسمي محل 

ر في حیاتهم الیومیة بحلقات من و ذلك نتیجة الحتكاك سكان الحض،الضبط الثانوي لألسرة
وذلك على نحو ما هو حادث في المكاتب والنوادي ،المؤسسات واألشخاص لقضاء حاجاتهم

وارتباط اإلنسان الحضري باآلخرین یكون على أساس نشاطهم وأدوارهم أو ما ،والجامعات
یز والتي تم،وهذه الجماعات  تختلف عن الجماعات األولیة،یقومون به من وظائف

وما تقوم به هذه ،المجتمعات الریفیة والذي یكون التفاعل بین أعضائها بشكل مباشر
الجماعات من ضبط لسلوك أفرادها وذلك على النقیض مما هو موجود  في المجتمع  

...المحاكم،الذي یمارس الضبط من خالل جماعات ثانویة مثل الشرطة،الحضري
لتقالید الشعبیة إلى حد ما تأثیرها كموجهات وفي هذه الحالة  تفقد األعراف وا

إال أن هذا ال ینفي القول ،ولكن رغم سیطرة عالقات الجماعة الثانویة في المدینة،للسلوك
بان مجتمع المدینة في ذات الوقت عبارة عن مجموعة من الجماعات األولیة المتداخلة التي 

.تمارس قدرا ال یستهان به من ضبط السلوك
من بین الخصائص التي ركز علیها علماء :والحراك االجتماعيالتنقل- 3

إذ یوجد في ،االجتماع الحضري في وصف خصائص الحیاة الحضریة والحراك االجتماعي
مجتمع المدینة أهم المنظمات االجتماعیة التي تعتبر وسائل للحراك الرأسي كالمؤسسات 

ت التي یستطیع الفرد من خاللها صعود الدینیة والقیادات العسكریة والبرلمانات والجامعا
إضافة إلى الحراك االجتماعي ألعلى وأسفل في معدالت الدخل ،السلم االجتماعي الحضري
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و الحراك األفقي كاالنتقال من جماعة أسریة إلى أخرى فیما یخص ،التي ترتفع وتنخفض
عمل إلى آخر  باإلضافة إلى وجود االنتقال من منطقة إلى أخرى ومن...الزواج والطالق

.واالنتقال من  مكان إقامة إلى مكان  آخر
وذلك كنتیجة ،تشجع الحیاة الحضریة وباستمرار تأكید  روح  الفردیة:الفردیة- 4

باإلضافة إلى الطابع الثانوي ،حتمیة للتزاید الهائل للسكان والتوسع الكبیر للجموع البشریة
وتعارض المصالح ونعدد ،الحراك االجتماعيوسهولة التنقل و،والطوعي للروابط الحضریة

هذه العوامل من شأنها أن تؤثر على الفرد حیث یصبح هو المسئول الوحید عن قراراته 
وبالمقابل تتالشى روح الجماعة وتتهاوى القیم المشجعة على ذلك من ،وأفعاله وسلوكه

.1تماسك وتعاون في خضم الروابط والمنظمات الكبرى في المدینة
إن الروابط بین السكان تتمیز :سطحیة العالقات والروابط االجتماعیة- 5
ینمو وتباین السكان ویترتب على ذلك ،وان هذه الخاصیة ترتبط ارتباطا وثیقا،بالسطحیة

.سیطرة الضبط االجتماعي وظهور وسائل االتصال بین الجماهیر

د واضح على تكشف الدراسات الحضریة المتنوعة على وجود تأكی:التخصص-6
فالحیاة في المدن  تعتمد ،التخصص باعتباره سمة من سمات الحیاة الحضریة في المدن

و ینتج معه اختالفات ،وهذا مرده إلى كثافة السكان واختالفهم،على التخصص بصفة بارزة
كما أن الكثافة السكانیة تفرض وجود نوع من . .في الحاجات من خدمات وسلع وأكل وغذاء

والتخصص یفرض تنظیم اجتماعي معقد لتقسیم العمل ،لبیة المطالب المتزایدةالتخصص لت
.ووجود تخصصات متنوعة في مختلف المهن في مجال الخدمات واإلنتاج

إن خاصیة الترابط على أساس المصالح أكثر :االرتباط على أساس المصالح-7
،قة اإلنسان بغیره من الناسویبدو هذا في عال،وضوحا في المدینة عنها في المجتمع الریفي

فالبرعم من أن سكان المدینة یسكنون بجوار بعضهم البعض إال أن حیاتهم قائمة على 
ویبدو ذلك في العالقات  االجتماعیة ،على أساس المصالح،أساس ارتباط كل منهم باآلخر

.34نفس المرجع، ص : بویعلي وسیلة- 1
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تماعیة من أشكال التنظیمات االج.. .مع األصدقاء وااللتحاق بالنوادي أو جمعیات خیریة
.المتمیزة للمدینة

ولهذا نجد ،یستطیع ساكن الحضر أن یحدد دائما آخرین لهم نفس المصلحة
نجد من ،معظم الجماعات في المجتمع الحضري تستند أساسا على المصالح المتخصصة

كما أن ،وأصبحت مصلحة الفرد ترتبط بمصالح  جماعة معنیة،بینها القومیات والنوادي
اختیاریة وطوعیة سواء على مستوى المهنة أو الهوایة أو على مستوى الموطن الروابط تكون 

و لهذا نجد في المجتمع الحضري كیانات ،األصلي أو الدیانة أو على مستوى السن والساللة
.جغرافیة تفتقر دائما إلى الوالء واالنتماء،سیاسیة،مختلفة إداریة

ومن ثم فان ،ن المجتمعات العربیةتعبر الخصائص السالفة الذكر عن واقع غریب م
هذه الخصائص تنطبق على واقع المدن الغربیة والذي میز نشأتها ونموها  وبناءها 

.نتاج لنظام اقتصادي واجتماعي وفكري وحتى تاریخي) المدن الغربیة ( االجتماعي فهي 
إن مثل هذه الظروف التي ساهمت في بروز خصائص بعینها للحیاة 

،ال تنطبق على واقع المجتمع العربي) أوروبا،أمریكا( ة الحضریة في الغرب االجتماعی
ولهذا فان دراسة المدن العربیة في حاجة أكثر  للتوصل إلى بناء نماذج نظریة  علمیة 

وفي إعطاء تفسیر للظواهر االجتماعیة ومنها ،تساعد في دراسة وفهم المجتمع العربي
.التحضر والحضریة:ظاهرتي

VI-1الحضريالمجتمعمشكالت :
ویقصداالقتصادیةللمشكالتبؤرةالمدنأصبحت: اقتصادیةمشاكل-1
المادیةاإلنسانحاجاتإلشباعتستخدمالتيواألسالیباالجتماعیةاألفعالأنماطباالقتصاد

وماوىالمأالملبس،"الغذاء،إلىاإلنسانكحاجةواستهالكهاوتوزیعهاالنادرةالسلعإنتاجمن
المشكلةعنتنتجالتيالبطالةاالقتصادیةالمشكلةعنینتجمابینومنبالملكیة،یتعلق

فيرئیسیادوراتشغلوأصبحتالمدنإلىتعددتولكنهاالریففيظهرتوقداالقتصادیة
ویمكنلفشلهمدعاةفهيالفردشخصیةضعفإلىالبطالةترجعكماالحضریةالمشكلة
:أهمهاأشكالإلىلةالبطاتصنیفه

.171-153:ص- ص،1997اإلسكندریة،المدینة،مشكالت: رشوانأحمدالحمیدعبدحسین- 1
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قدرتهمنالرغمعلىالعملمنالعاملخلوحالةتعنيوالتي:السافرةالبطالة: أوال
.العملعلى

ویتقاضىمعینبعملاإلنسانفیهایعملالتيالحالةوهي:المقنعةالبطالة: ثانیا
.اإلنتاجفيوجدیةفعالةمساهمةیسهمالأنهغیرأجرا،

إلىیؤديمااإلنتاجوفنیةهیكلفيللتغیراتنتیجةتنشأ:هیكلیةالالبطالة: ثالثا
القدیمةاآلالتمحلالحدیثةاآلالتإحالل

الدینیةبالحاجةالقریةفيالتعلیمارتبط": التعلیمیة"التربویةالخدماتمشكلة-2
بحتأصالحاليوقتناوفيالقریةفيللتعلیمالوحیدالمكانهوالكتابوكانوالروحیة
أماالكریم،القرآنتحفیظبدوریقومونفكانواالكتابأماالقریةفيرئیسیاعنصراالمدرسة
بعضتلقیهمطریقعنالعامةالوظائفلتوليالمواطنینإعدادهدفهفكانالمدنفيالتعلیم
أدىالعشوائيالسكنوتشكلاألریافمنالمدننحوالمهاجرونویتدفقوالمعلوماتالمواد

الكبارتعلیممشكالتإلىباإلضافةالمدن،لسكانالتعلیمخدماتنسبةانخفاضإلىكذل
.الخ... وریاضةوهوایاتفنونمنالمدرسیةاألنشطةوتقلصتالعامةالثقافةبرامجوكل

فيوفرةوأكثرمستوىأرقىعادةالصحیةالخدماتتكون: صحیةمشكالت-3
الخدمةمستویاتفیهاتنوعتكلفاكبیراالمدینةمحجكانوكلماالریففيعنهاالمدن

المدنفيالصحیةالخدماتمراكزإلىالریفسكانمنمتزایدةبأعدادیدفعمماالصحیة
السكنیةاألحیاءفيخاصةالمتقدمةالبلدانمدنفيالصحیةالمشاكلوتظهرالكبرى

إلىاألمورهذهأدتوقدزلالمناطعاموفضالتالروثفیهامكومالطرقفكانتالمتخلفة
.األمراضوانتشارالصحیةالحالةوسوءالمدننظافةعدم

بالنسقاألولىبالدرجةترتبطبیئیةظاهرةالتلوث: البیئةتلوثمشكلة-4
الكثافةبزیادةالبیئيالتوازناختلفقداإلنسان،صنعمنظاهرةالتلوثویعتبرالسیكولوجي،

مثلالملوثاتوظهرتالمختلفةبأنواعهالوقوداختراقازدادسكانالازدیادفمعالسكانیة
األشجارحرقعنالناتجةوالغازاتالمختلفةالزراعیةالعملیاتأثناءالمتطایرةاألتربة

البیئيالتلوثمشكلةبدأتوقد،...والحیوانیةاآلدمیةوالمخلفاتالنباتیةوالمخلفاتوالغابات
القرنفيالصناعیةالثورةمجيءمعاألخیرةالعصوريفالمعدنفيبوضوحتظهر

.المالحظومنصحیةمشاكلإلىهذاكلأدىوقدالعشرین
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. بهاالتلوثمعدلارتفعالمدنحجمارتفعكلماأنه
الكبرىالمدنأنإالمستمرتزایدفيالكهرباءإنتاجأنرغم:الكهرباءمشكلة-5

لعدةالتیاروانقطاعالشبكاتفيأعطالتحدثمارافكثیالكهرباء،فينقصمنتعاني
.العامةوالحیاةالصناعةفيمشكالتإليیؤديمااألحیانبعضفيساعات

إفادةیفیدالمجتمعأنشكال:الفراغوقتوقضاءالترفیهیةالخدماتمشكلة-6
وقتأكبرمنحهمىعلاقتصرإذاأمافراغهم،وقتمنإیجابیةفوائدألفرادهأتیحإذاكبیرة
الهدمعواملمكنقدیكونذلكفإناستخدامهلحسنالوسائللهمیعیدأنبدونللفراغ

تنظیمعلىیشرفأنالحدیثالمجتمععلىویحتمالمجتمعتقریضعلىتعملن أوالفساد
.الفراغوقتلقضاءوسیلةاللعبویعداستغاللهحسنإلىاألفرادویوجهالفراغوقت

إنتاجفيمماثلبنمومصحوباالمدنفيالمتزایدالنمویكنلم: المیاهةمشكل-7
لمالمدنمخططيأنإذالمدنتلكفيالصناعیةاالستخداماتأوللشربالالزمةالمیاه

تتوفرالالكبرىالمدنفبعضللحیاةواستهالكهمالمتزایدالسكاننمواعتبارهمفيیضعوا
میاهكمصدرالجوفیةالمیاهالكبرىالمدنمنكثیروتستخدمشربللالنقیةللمیاهمصادرلها

یرتبطألنهالمدن،لكلمتاحالیسالمصدرهذاولكنالصناعیةاالستخداماتأوللشرب
المیاهسحبفياإلفراطعنینتجوقدالمدینة،سطحتحتالمیاهلتلكعاملةطبقاتبوجود

.األمطارمیاهبواسطةلهاالخاملةللطبقاتالسنویةالتغذیةمعیتفقالبماالجوفیة
شبكاتتصمیماالعتباربعینیؤخذلم:الصحيالصرفشبكاتمشكلة-8

. للسكانكبیرتزایدظلفيالصحيالصرف
أهممنتعدالتيالنقلبمشكلمرتبطةمشكلةهي:المروراختناقمشكلة-9

مرورحركةمعتتناسبتعدلموارعالشأنماطأنذلكالحدیثالعصرفيالمدینةمشاكل
أصحابیضطرأنواعهابمختلفوالسیاراتالمشاةحركةوكذلكالعصرهذافيالسیارات
تقطعهاالتيالرحالتعلىقدرتهامنبكثیرأقلبقدرسرعتهممنالتقلیلإلىالسیارات
قدتكنلملتياالمدنفيالنقلمحاورعلىالسیاراتضغطازدادولقدوركابها،السیارات
.والخاصةالعامةالسیاراتمنالهائلالكمهذاتستوعببحیثصممت

التيالخصائصمنعددفيبعضعنبعضهاالمدنتختلف:النقلمشكلة-10
الكبرىالمدنفيواالتصالوالحركةالنقلمشكلةفإنذلكومعحداعلىمدینةمنكلتمیز
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معدلأدىفقدالمدن،تلكجمیعزوارأونسكایلمسهاالتيالمشكالتإحدىتمثل
علىالسیاراتضغطوزادالسریعالنقلعلىالطلبفيأسرعزیادةإلىالسریعالتحضر
.الحركةمنالكمهذاتستوعببحیثصممتقدتكنلمالتيالكبرىالمدنفيالنقلمحاور

بینتالعالقافيضعفإلىعادةیؤديالتحضر: الحضريالمجتمعتفكك-11
أعوامتمرفقدالكبرى،المدنفيالعماراتمنعمارةأيفيوالسكنالجیرةنفسفيالناس
.جازهأنهیكتشفثمناديأومقهىفيبعضهمعلىیتعرفونثمأشخاصعلى

فياألبقیادةتحتالمشتركةاالقتصادیةالعملیةإن:الحضریةاألسرةتفكك-12
العائلةتمسكإلىوالتبعیةالقیادةوضوحإليوتؤدياألسرةترابطعلىتساعدالریف

االستقاللعلىالمرأةوقدرةالمدینة،فياالقتصادیةالوحداتهذهانكساروأنببعضها،
المواقففيالقیادةوتوزیعلألسرةالوالءفيتخلخلإلىیؤدياألحیانبعضفيبنفسها

بینالشقاقوحدوثاألحداثوتشردالقالطنسبةارتفاعالتفككهذامظاهرومنالمختلفة
.الحضریةاألسرةأفراد

المصنعةغیرالمجتمعاتخصائصإحدىمنالمزمنالفقریعتبر:التسول-13
والحضرالریفبینمشتركةظاهرةفالفقرالحضر،فيأوالریففيذلككانسواءعموما
أنحاءمختلففيذلكینتشربینمامتسولالریففينجدفقلماحضریةظاهرةالتسولولكن
.المدن

أنإلىیؤدينسبیاالحضریةواألسرةالمجتمعمنكلتفكك:األحداثتشرد-14
الحدثویجدویتبعهإلیهفیطمئنالحدودلهیضعللسلطةآخرمصدرعنالحدثیبحث

شلةتتحولأینالفقیرةاألحیاءفينشاطهویكثرأصدقائهشلةفيعادةالمصدرهذا
أحداثإلىخطوةإلىخطوةیتحولواإلهمالالفقرشدةومععصاباتإلىصدقاءاأل

.متشردین
:منهاأسبابلعدةالمدنفيالبغاءانتشاریرجع:البغاء-15
.اإلناثعلىالذكورعددزیادةإلىیؤديمماللمدنالریفمنالشبابهجرة:أوال
األولىاالجتماعيالضبطمنلیقلمماالحضرفيواألسرةالمجتمعتفكك:ثانیا

.المدنفي
.المدینةفيالدینسلطةضعف:ثالثا



293

الحضرياالتجاھات النظریة في دراسة المجتمعــــــــــــــــــــــــــــــــــالخامسالفصل 

.المدینةأسربعضینتابالذيالفقر:رابعا
فيالمشكلةتنحصروالالعالمأنحاءجمیعفيحضاریةظاهرةالبغاءصاروبهذا

.السریةألمراضواوالخمور،المخدراتبانتشارترتبطالثانیةالمشكلةولكنفقطذاتهالبغاء
بالمشكلةلیسالغربیةبالثقافةالمدینةاتصال: الغربیةبالثقافةالمدینةاتصال-16

هوالوضعهذاوعیوبمیزاتمنالثقافةهذهفيماالمدنأهلقبوللكنذاتهحدفي
.المشكلة

التيالمدنفيالعلیاوالمعاهدالجامعاتدورغیاب:الشبابحمایةمشكلة-17
الرسالةتحملفيالشبابهذاإعدادفيتكمنوالمشكلةثقفة،مالاألمةشبابتضمماعادة

مجتمعهداخلالشبابمشكالتمعالجةفيودورهاالفراغبوقتكاالهتمامالكلمةبمعنى
.بمستقبلهواالهتمام

الصناعیةللثورةكناتجالمتخلفةالحیاءكانتلقد:المتخلفةاألحیاءمشكلة-18
التياألمكنةهيالمتخلفةوالمنطقةالمتقدمة،الدولفيللمدنالمخططغیرالنمووحركة
والمساكنالمبانيمنمجموعةأومبانيبتواجدوذلكالسكنیةاألحوالسوءفیهاتتجسد
والظروفوالتخلفالشدیدباالزدحاموتتسمالصرفأعمالإلىوتفتقرللسقوطاآلیلةالقدیمة

وتلعبواألخالقاألمنعلىآثارمنهذاوجودعلىیترتبومائمةالمالغیرالصحیة
العملیاتأنذلكویؤكدالمتخلفةاألحیاءقیامفيبارزادوراواالجتماعیةاالقتصادیةالعوامل

هاجروعلیهأوروبافيمنهاأسرعكانتاألمریكیةالمتحدةالوالیاتفيوالتصنیعالحضاریة
األحیاءفيواحتشدواالمدنإلىكبیرةجماعاتفيالمنخفضةجوراألذويالبدویونالعمال

مزدحممكانتعتبرأنهابخصائصوتتمیزجدیدةمتخلفةأحیاءذلكبعدأقاموابلالمتخلفة،
فيبهمیرحبوالفقرفيسكانهایعیشكماالسكنیةاألحوالسوءفیهتتجسدوبالمباني
الجریمةمعدالتاألحیاءبهذهترتفعكمابها،امةلإلقانتقلواماإذااألخرىالمناطق

الصحي،الصرفقنواتوجودوعدموالوفیاتوالطالقوالجهلوالرذیلةوالتشردواالنحراف
ثالثإلىالمتخلفةاألحیاء" برجل"ویصنفالصحیةالمستویاتوانخفاضالنظافةوعدم
الوسطىالطبقتینعائالتهجرةببسبفیقعوالثانيالمتخلفالحيهوأحدهارئیسیةنماذج

مظاهرعدةفيالمتخلفللحيكئابةواألكثرالثالثالنموذجأماأخرىمناطقإلىوالعالیة
وعلىمالئمةغیرمواقعمنیعانيوبعضهاالشدیدباالزدحامتتمیزالمساكنفبعضأخرى
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مستوىوانخفاضالفقرأنهيأساسیةخاصیةفيتشتركأنهاإالالتباینهذامنالرغم
اجتماعیةمشكالتمنالمناطقبهذهیرتبطماكلفيالحاسمالعاملیمثلللسكانالمعیشة
علىسواءالمجتمعكاملعلىیقعاقتصادیاعبئاتمثلأخرىناحیةمنوٕانهاخطیرة

.القوميأوالمحليالمستوى
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VII-بعض خصائص الحیاة الحضریة والتحضر في المجتمع الجزائري:
كانت الجزائر في عهد ما قبل االستعمار تعتبر مجتمعا جماعیا تتوفر فیه 

و كان االقتصاد و السیما في الوسط الریفي یقوم بصفة خاصة على ،عالقات عائلیة أو قبلیة
التي تجد في ) القبیلة أو العشیرة ( الحاجات بالنسبة للجماعة االجتماعیة القائمة إنتاج

بل كان في توازن على أن أزمةومن ثم لم یكن المجتمع في ،تجه بیدهاتحقیق عیشها مما تن
.1نسبیاإالهذا التوازن لم یكن 

التقلبات إن،فقد وقع من المتغیرات والتقلبات البنیویة ما هز المجتمع وزعزعته
سبي الكثیرة التي انتابت المجتمع الریفي التقلیدي منذ بدایة القرن العشرین أخلت بالتوازن الن

المعیشة البشریة وحتى الحیوانیة وأدخلت إلىوأساءت ،والطبیعةاإلنسانالذي كان قائما بین 
.على المجموعة عناصر جدیدة غیرت شكلها

هذه السیاسة االستعماریة أنتجت وضعا اجتماعیا یمثل حالة نموذجیة لمخطط إن
به بدائي تمهیدا وضع شإلىكولونیالي متكامل لنقل شعب ذي تقالید حضاریة عریقة 

فوقع تفكیك للبنى العائلیة أو القبلیة وتغییر بعید المدى في عادات ،2وٕاباداتهإلخضاعه
الرعوي الذي اإلنتاجحیث تحطم نمط ،السكان و السیما الریفیین منهم وفي نمط معیشتهم

یحقق ) يجاإلنتاالنمط ( و الذي كان أي ،كان یجمع أفراد العائلة أو القبیلة في وحدة واحدة
و قامت مقامه شیئا فشیئا أنظمة زراعیة من النوع الخفیف الواسع التي ،لهم العیش واالستقرار

وبدأت ظاهرة ،األركانمهدد باألرضفأصبح التعلق ،القلیل من الفائض الغذائيإالال تؤتي 
یة النزوح من الریف محدثة عدم االستقرار االجتماعي ومكونة لبدایة ما قد یسمى بهامش

( أزمة البنى الحضریة إنها،المدنأزمةإلىاألریافوتحولت فجأة أزمة ،السكان النازحین
التي تخضع لصعوبة متعاظمة من زحمة السكان ) أوقات الفراغ ،التموین،التسییر،السكن
.هشة ةالمدینكذلك أزمة إنها،الجدد

السلطة األبویة في العائلة الجزائریة وحركة التغیر االجتماعي، رسالة ماجستیر، معهد البحوث : محمد مختار بوراكي-1
.67-59،  ص 1987لبحوث والدراسات العربیة، بغداد،  والدراسات العربیة، قسم ا

.124المرجع  السابق، ص : محمد بومخلوف- 2
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،عزلتهم وهامشیتهمعلى سكان الریف بالخصوص لاآلثارن لالستعمار أسوأ  اوك
المواد الغذائیة مما جر تعمم إنتاجوتحطیم نظام الزراعیة العائلیة األمالكتمزیق آثارهومن 

فوارق ،الفقر وأزمة غذائیة ونشأت من ذلك كله من تمییز مختلف المجموعات االجتماعیة
تقلیدي من جراء وهكذا أخذ المجتمع الجزائري ال،اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة كبیرة الخطورة

مجتمع متغایر الصفات سواء في المیدان إلىالتغیرات البنیویة المتعددة یتحول شیئا فشیئا
و أن هذا  التغایر ،االجتماعي أو االقتصادي العام أو في مجال العالقات السلوكیة للسكان

نماطاألال یبدو بصورة أوضح في ذلك الوسط الریفي الذي تغیر وأصبح یعرف مجموعة من 
.العائلیة الزواجیة ذات الطابع الحضري

التطور التاریخي لنمط الحیاة االجتماعیة في الجزائر خلق تقلبات كثیرة في بنیة إن
حیث جعلت واقع المجتمع ،وكثیر التناقضات،المجتمع الجزائري مجتمع شدید التنوع

في تقدیس الحیاة القدیمة یظهراألول،الجزائري یتسم بازدواج نمط الحیاة التقلیدي والحضري
مدنیة بوجه ،و لكن  لیست الحیاة الحضریة،الحیاة العصریةإلىیظهر في التطلع واآلخر
وجه كبیر بحیث أن البلد تقلیدي أساسا مع وجود دائم لتجمعات إلىبل تقلیدیة ،الحصر

.سكنیة مدنیة
اعیة التربویة بعد االستقالل تعرف التغیرات االجتمالمنطقة الریفیةبدأتلقد 

كما أن هذه المنطقة الریفیة هي التي یوجد ،واالجتماعیة االقتصادیة واالجتماعیة  المهنیة
وتغیرات هذا ،وهي أكثر ثباتا في الوقت الحاضر،فیها البناء االجتماعي العائلي التقلیدي

راجع التي تحتفظ بنفس النسق للم،البناء لیست داخلیة للجماعة االجتماعیة العائلیة
والعمل المأجور في میدان لألطفاللكنها للجماعة بمفاهیم التربیة المدرسیة ،االجتماعیة

،غاز،ماء(عصري للرجال وبإدخال باستمرار فوائد عصریة في الوسط االجتماعي العائلي
كذلك الجماعة االجتماعیة لهذه المنطقة وفیة لنسق القیم التقلیدیة ومرتبطة دائما )كهرباء

لكن عناصر خارجیة قویة وایجابیة بدأت تقتحم النظام االقتصادي والنظام ،ناء التقلیديبالب
.لهذا البناء االجتماعي العائلي) القضائي( السیاسي والنظام المعرفي 

المنطقة الحضریة المتكونة من مدن صغیرة ومتوسطة وكبیرة وباستثناء إن
والمنطقة الحضریة كما تشیر التقدیرات ،حضریةالمدن الصغیرة التي تدخل في منطقة شبه 

و ،1960عام %30بعد ما كانت تمثل 1994عام %55أن نسبة التحضر بلغت إلى
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لذلك یمكن القول أن المجتمع الجزائري من الناحیة السوسیولوجیة  ال زال یعتبر مجتمعا 
ن ال زالوا وذلك الن تقریبا نصف السكا،أو حدیث التحضر،أو نصف متحضر،ریفیا

من السكان المقیمین في المدن معظمهم من اآلخروأن النصف ،یقیمون في المناطق الریفیة
.1اجتماعیة ریفیة وتحضرهم حدیث ال یتعدى عمر الجیل الواحد في أعظم الحاالتأصول

وى بالنسبة للمجتمع الحضري على المستاألهمیةهذه الحقیقة بالغة إن
العائلة –نظام الزواج ( الحضریة واألنظمةاهر الحضریة ة الظو السوسیولوجي لفهم ومعالج

یعرف أكثر تثقیفا ولكن بدون أن یرفض ،حیث نجد النظام العائلي والبناء االجتماعي،)
.نسق المراجع االجتماعیة ونسق القیم التقلیدیة

ماعیة ترتبطان بشبكة من العالقات االجتوالمدینةما تقدم نجد القریة إلىباإلضافة
كما أن ،على استقرار عالقات القریة بالمدینةاألسواقوقد عملت مراكز ،ریفیة حضریة

نحو األریافالتحرك على الصعید المكاني ینحصر في انتقال مركز الثقل في الجزائر من 
و قد تجرد أهل الریف بأمواج هائلة متتالیة ،المدن التي یعیش فیها أكثر من نصف السكان

.الریفيمن طابعهم 
عملیة (أن نالحظ)لریف التقلیديتحضر ا(غي في نفس الوقت الذي یجري فیه وینب

حیث أن مساكن المدن تنتشر ابع الریفي التقلیدي على المدینة،الطإضفاء)ترییف المدینة
حدودها بشكل قاطع ،و ال یمكن تخطیطقلب الریفإلىبعیدا عن مركز المدینة حتى تصل 

نمط وینمو في هذه المناطق ،لیم ظلت ریفیة بأكملها حتى وقتنا هذاهناك أقاو ،على الخریطة
بین ما هو تقلیدي وما وهكذا فان الصراع،لم یكن ریفیا خالصاإن،من الحیاة یعد ریفیا نسبیا

ثقافة المجتمع الجزائري لم فأبناءأي التقلیدي ،األولیحسم غالبا لصالح الطرف ،هو حدیث
واشتغالهم بالوظائف ،لمدینةعلى الرغم من تحولهم إلى حیاة ایتخُل عن أسالیبهم الریفیة 

ستعماریة والسبب في ذلك یعود إلى سیطرة القدرة اال،الحكومیة وانفتاحهم على العالم الخارجي
االنطواء على بقایا معدات نظام إلىودماره العمیق جعله یمیل ،على المجتمع الجزائري

الفرد نظرفي األصلتمثل ألنهاة قبل االستعمار،الثقافیة المعروفالمراجع االجتماعیة 

.121المرجع نفسه، ص : محمد بومخلوف- 1
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التام للعالقات االجتماعیة الممیزة للنظام الجزائري واإلنكارالجزائري ال یمكن التخلي عنها 
.1وخاصة في المجتمع الریفي الذي یكون فیه التغیر بطیئا 

،ة الحدیثةوعلى الرغم من  قبول المجتمع الكثیر من التغیرات المادیة التكنولوجی
معنى ذلك أن التغیر یمكن أن یصیب الجانب المادي من الثقافة بینما أسرع منه في 

ثقافي ومن جهة أخرى فان الثقافة التقلیدیة حدوث التخلف الإلىالجوانب الالمادیة مما یؤدي 
هامشیة في الوظائف االجتماعیة تبقىللمجتمع مستمرة في التجلي بطریقة أو بأخرى لكنها 

.قتصادیة والتربویة الحدیثةاال

. 122المرجع نفسه، ص : محمد بومخلوف- 1
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I - وتحلیل النتائجعرض:

:البیانات السوسیولوجیة/ أ

:الجنسیوضح توزیع المبحوثینحسب متغیر ) 16(الجدول رقم 
قیمة كاف الفرقالتكرار المتوقعالنسبةالتكرار المشاھدالجنس

تربیع
الداللةمستوى درجة الحریة

100208.0010.005%12060ذكور
دال إحصائیا 20-100%8040إناث

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة البالغ عددهم إجماال ) 16(من خالل الجدول أعاله رقم
كما.%40أنثى بنسبة بلغت ) 80(و %60ذكر بنسبة قدرت بـ ) 120(توزعوا إلى ) 200(

، كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین حجم الذكور )4(هو موضح في الشكل رقم 
ومستوى  الداللة ) 1(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2(ذا ما دلت علیه قیمة وهواإلناث 

مع احتمال الوقوع في الخطأ %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي ) α) (8=0.01(ألفا 
ولعل االرتفاع الطفیف في .تعمیم هذه النتیجة على مجتمع البحث ،ومنه یمكن %1بنسبة 

.نسبة الذكور یرجع الى جنس المحققین ـ اغلبهم ذكور ـ اثناء توزیع االستمارة 

إناث
40%

توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر الجنس) 4(الشكل رقم 
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I - وتحلیل النتائجعرض:

:البیانات السوسیولوجیة/ أ

:الجنسیوضح توزیع المبحوثینحسب متغیر ) 16(الجدول رقم 
قیمة كاف الفرقالتكرار المتوقعالنسبةالتكرار المشاھدالجنس

تربیع
الداللةمستوى درجة الحریة

100208.0010.005%12060ذكور
دال إحصائیا 20-100%8040إناث

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة البالغ عددهم إجماال ) 16(من خالل الجدول أعاله رقم
كما.%40أنثى بنسبة بلغت ) 80(و %60ذكر بنسبة قدرت بـ ) 120(توزعوا إلى ) 200(

، كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین حجم الذكور )4(هو موضح في الشكل رقم 
ومستوى  الداللة ) 1(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2(ذا ما دلت علیه قیمة وهواإلناث 

مع احتمال الوقوع في الخطأ %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي ) α) (8=0.01(ألفا 
ولعل االرتفاع الطفیف في .تعمیم هذه النتیجة على مجتمع البحث ،ومنه یمكن %1بنسبة 

.نسبة الذكور یرجع الى جنس المحققین ـ اغلبهم ذكور ـ اثناء توزیع االستمارة 

ذكور
60%

توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر الجنس) 4(الشكل رقم 
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I - وتحلیل النتائجعرض:

:البیانات السوسیولوجیة/ أ

:الجنسیوضح توزیع المبحوثینحسب متغیر ) 16(الجدول رقم 
قیمة كاف الفرقالتكرار المتوقعالنسبةالتكرار المشاھدالجنس

تربیع
الداللةمستوى درجة الحریة

100208.0010.005%12060ذكور
دال إحصائیا 20-100%8040إناث

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة البالغ عددهم إجماال ) 16(من خالل الجدول أعاله رقم
كما.%40أنثى بنسبة بلغت ) 80(و %60ذكر بنسبة قدرت بـ ) 120(توزعوا إلى ) 200(

، كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین حجم الذكور )4(هو موضح في الشكل رقم 
ومستوى  الداللة ) 1(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2(ذا ما دلت علیه قیمة وهواإلناث 

مع احتمال الوقوع في الخطأ %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي ) α) (8=0.01(ألفا 
ولعل االرتفاع الطفیف في .تعمیم هذه النتیجة على مجتمع البحث ،ومنه یمكن %1بنسبة 

.نسبة الذكور یرجع الى جنس المحققین ـ اغلبهم ذكور ـ اثناء توزیع االستمارة 

توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر الجنس) 4(الشكل رقم 
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:الحالة االجتماعیةیوضح توزیع المبحوثینحسب متغیر) 17(الجدول رقم 
الحالة 

االجتماعیة
التكرار 
المشاھد

قیمة كاف الفرقالمتوقعالتكرارالنسبة
تربیع

مستوى الداللةدرجة الحریة

5080180.0030.000%13065متزوج
دال إحصائیا 10-50%4020أعزب

40-50%105مطلق

30-50%2010أرمل

%200100االجمالي

البالغ عددهم إجماال نالحظ أن أفراد عینة الدراسة ) 17(من خالل الجدول أعاله رقم 
) 130(أربع مجموعات ، المجموعة األولى تمثاللمتزوجین والبالغ عددهم توزعوا إلى) 200(

، أما مجموعة %20بنسبة بلغت عزبأ) 40(مجموعة العزابو ، %65بنسبة قدرت بـ 
، في حین بلغ عدد المرملین في المجموعة %10بنسبة بلغت ) 10(المطلقین والبالغ عددها

.)5(كما هو موضح في الشكل رقم .%20بنسبة بلغت رمل أ) 20(األخیرة

ـ توزع العینة وبنسب مختلفة حسب الحالة العائلیة ، هذا المتغیر یكتسي أهمیة كبیرة 
في تحلیل و تأویل تصورات و ممارسات الجمهور حیال المتابعة االذاعیة ، خاصة بالنسبة 

.الختیار البرامج المتابعة 

وهذا ما دلت علیه هذه المجموعات م احجأكما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین 
) α) (180.00=0.01(ومستوى  الداللة ألفا ) 3(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( قیمة 

.%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 

:السنالمبحوثینحسبمتغیر یوضح توزیع ) 18(الجدول رقم 
التكرار السن

المشاھد
قیمة كاف الفرقالتكرار المتوقعالنسبة

تربیع
مستوى الداللةدرجة الحریة

أعزب
20%

مطلق
5%

توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر الحالة االجتماعیة) 5(الشكل رقم 
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:الحالة االجتماعیةیوضح توزیع المبحوثینحسب متغیر) 17(الجدول رقم 
الحالة 

االجتماعیة
التكرار 
المشاھد

قیمة كاف الفرقالمتوقعالتكرارالنسبة
تربیع

مستوى الداللةدرجة الحریة

5080180.0030.000%13065متزوج
دال إحصائیا 10-50%4020أعزب

40-50%105مطلق

30-50%2010أرمل

%200100االجمالي

البالغ عددهم إجماال نالحظ أن أفراد عینة الدراسة ) 17(من خالل الجدول أعاله رقم 
) 130(أربع مجموعات ، المجموعة األولى تمثاللمتزوجین والبالغ عددهم توزعوا إلى) 200(

، أما مجموعة %20بنسبة بلغت عزبأ) 40(مجموعة العزابو ، %65بنسبة قدرت بـ 
، في حین بلغ عدد المرملین في المجموعة %10بنسبة بلغت ) 10(المطلقین والبالغ عددها

.)5(كما هو موضح في الشكل رقم .%20بنسبة بلغت رمل أ) 20(األخیرة

ـ توزع العینة وبنسب مختلفة حسب الحالة العائلیة ، هذا المتغیر یكتسي أهمیة كبیرة 
في تحلیل و تأویل تصورات و ممارسات الجمهور حیال المتابعة االذاعیة ، خاصة بالنسبة 

.الختیار البرامج المتابعة 

وهذا ما دلت علیه هذه المجموعات م احجأكما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین 
) α) (180.00=0.01(ومستوى  الداللة ألفا ) 3(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( قیمة 

.%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 

:السنالمبحوثینحسبمتغیر یوضح توزیع ) 18(الجدول رقم 
التكرار السن

المشاھد
قیمة كاف الفرقالتكرار المتوقعالنسبة

تربیع
مستوى الداللةدرجة الحریة

متزوج
65%

أرمل
10%

توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر الحالة االجتماعیة) 5(الشكل رقم 

331

عرض ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسابعالفصل 

:الحالة االجتماعیةیوضح توزیع المبحوثینحسب متغیر) 17(الجدول رقم 
الحالة 

االجتماعیة
التكرار 
المشاھد

قیمة كاف الفرقالمتوقعالتكرارالنسبة
تربیع

مستوى الداللةدرجة الحریة

5080180.0030.000%13065متزوج
دال إحصائیا 10-50%4020أعزب

40-50%105مطلق

30-50%2010أرمل

%200100االجمالي

البالغ عددهم إجماال نالحظ أن أفراد عینة الدراسة ) 17(من خالل الجدول أعاله رقم 
) 130(أربع مجموعات ، المجموعة األولى تمثاللمتزوجین والبالغ عددهم توزعوا إلى) 200(

، أما مجموعة %20بنسبة بلغت عزبأ) 40(مجموعة العزابو ، %65بنسبة قدرت بـ 
، في حین بلغ عدد المرملین في المجموعة %10بنسبة بلغت ) 10(المطلقین والبالغ عددها

.)5(كما هو موضح في الشكل رقم .%20بنسبة بلغت رمل أ) 20(األخیرة

ـ توزع العینة وبنسب مختلفة حسب الحالة العائلیة ، هذا المتغیر یكتسي أهمیة كبیرة 
في تحلیل و تأویل تصورات و ممارسات الجمهور حیال المتابعة االذاعیة ، خاصة بالنسبة 

.الختیار البرامج المتابعة 

وهذا ما دلت علیه هذه المجموعات م احجأكما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین 
) α) (180.00=0.01(ومستوى  الداللة ألفا ) 3(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( قیمة 

.%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 

:السنالمبحوثینحسبمتغیر یوضح توزیع ) 18(الجدول رقم 
التكرار السن

المشاھد
قیمة كاف الفرقالتكرار المتوقعالنسبة

تربیع
مستوى الداللةدرجة الحریة

متزوج
65%

توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر الحالة االجتماعیة) 5(الشكل رقم 
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إلى 18من 

سنة26
10251%4062177.8540.000

دال إحصائیا
إلى 27من 

سنة35
6532%4025

إلى 36من 
سنة44

2010%40-20

إلى 45من
سنة53

74%40-33

54أكثر من 
سنة

63%40-34

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة توزعوا إلى خمس ) 18(من خالل الجدول أعاله رقم 
26-18(مجموعات ، المجموعة األولى تمثل الفئة العمریة التي تتراوح أعمارهم ما بین 

الثانیة والتي تمثل الفئة مجموعة ال، و %51بنسبة قدرت بـ ) 102(والبالغ عددهم) سنة
مجموعة ال، أما %32بنسبة بلغت فردا ) 65(وعددهم ) سنة35-27(العمریة ما بین 

بنسبة بلغت فردا)20(والبالغ عددها ) سنة44-36(ثالثةوالتي تمثل الفئة العمریة ما بین ال
والبالغ عددها ) سنة53-45(تمثل الفئة العمریة ما بین ، أما المجموعة الرابعة والتي ،10%

والتي تضم في المجموعة األخیرةاألفرادفي حین بلغ عدد ،%4أفراد بنسبة بلغت ) 7(
كما هو موضح في .%3بنسبة بلغت أفراد) 6(سنة54أكثر من تراوح أعمارهم الذین 

.)6(الشكل رقم 
و لعل ما یفسر هذا التوزیع هو كون أغلبیة سكان مدینة المسیلة شباب مثلما هو ـ 

الحال بالنسبة ألفراد المجتمع الجزائري ككل ، كما أن سن المحققین الذین هم طلبة جامعیین 
األخرى ، أضف لى العمریةیجعلهم أكثر تعامال  و احتكاكا مع فئة الشباب مقارنة بالفئات 

نیة جمع المعطیات من المیدان المتمثلة في صحیفة االستبیان التي تمأل ذلك أن طبیعة تق
من طرف المبحوث تجعل فئة كبار السن تحجم عن المشاركة بسبب األمیة عموما أو عدم 

.إتقان اللغة العربیة 
كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه 

) α) (177.85=0.01(ومستوى  الداللة ألفا ) 4(غت عند درجة الحریة والتي بل) K2( قیمة 
.%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 
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:المستوى التعلیميیوضح توزیع المبحوثینحسبمتغیر ) 19(الجدول رقم 
المستوى 
التعلیمي

التكرار 
المشاھد

قیمة كاف الفرقالتكرار المتوقعالنسبة
تربیع

مستوى الداللةدرجة الحریة

3581.2540.000-40%52إبتدائي
دال إحصائیا 25-40%158متوسط

4020%6030ثانوي

4030%7035جامعي

4010%5025دراسات علیا

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة توزعوا إلى خمس ) 19(من خالل الجدول أعاله رقم 
بنسبة قدرت بـ ) 5(مستوى التعلیم االبتدائي وعددهم مجموعات ، المجموعة األولى تمثل 

فردا بنسبة بلغت ) 15(وعددهم مستوى التعلیم المتوسط، والمجموعة الثانیة والتي تمثل 2%
فردا ) 60(والبالغ عددها علیم الثانوي مستوى الت، أما المجموعة الثالثة والتي تمثل 8%

) 70(والبالغ عددها المستوى الجامعي ، أما المجموعة الرابعة والتي تمثل %30بنسبة بلغت 
تمثل ذو ، في حین بلغ عدد األفراد في المجموعة األخیرة والتي %35بنسبة بلغت افرد

.)7(في الشكل رقم كما هو موضح.%25بنسبة بلغت افرد) 50(مستوى الدراسات العلیا

ـ 
إنأغلبیةالمبحوثینلدیهممستوىتعلیمیمعتبر،یفترضأنیضمنلهمحدأدنىمنالوعیوالنضجالفكریوالقدرةعلىا

الستیعابفیمایخصمتابعةأغلبالبرامجاالذاعیةمهماكانتمواضیعهاوكذااللغةالمستعملة

سنة35إلى 27من 
32%

سنة44إلى 36من 
10%

سنة53إلى 45من 
4%

توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر السن) 6(الشكل رقم 
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:المستوى التعلیميیوضح توزیع المبحوثینحسبمتغیر ) 19(الجدول رقم 
المستوى 
التعلیمي

التكرار 
المشاھد

قیمة كاف الفرقالتكرار المتوقعالنسبة
تربیع

مستوى الداللةدرجة الحریة

3581.2540.000-40%52إبتدائي
دال إحصائیا 25-40%158متوسط

4020%6030ثانوي

4030%7035جامعي

4010%5025دراسات علیا

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة توزعوا إلى خمس ) 19(من خالل الجدول أعاله رقم 
بنسبة قدرت بـ ) 5(مستوى التعلیم االبتدائي وعددهم مجموعات ، المجموعة األولى تمثل 

فردا بنسبة بلغت ) 15(وعددهم مستوى التعلیم المتوسط، والمجموعة الثانیة والتي تمثل 2%
فردا ) 60(والبالغ عددها علیم الثانوي مستوى الت، أما المجموعة الثالثة والتي تمثل 8%

) 70(والبالغ عددها المستوى الجامعي ، أما المجموعة الرابعة والتي تمثل %30بنسبة بلغت 
تمثل ذو ، في حین بلغ عدد األفراد في المجموعة األخیرة والتي %35بنسبة بلغت افرد

.)7(في الشكل رقم كما هو موضح.%25بنسبة بلغت افرد) 50(مستوى الدراسات العلیا

ـ 
إنأغلبیةالمبحوثینلدیهممستوىتعلیمیمعتبر،یفترضأنیضمنلهمحدأدنىمنالوعیوالنضجالفكریوالقدرةعلىا

الستیعابفیمایخصمتابعةأغلبالبرامجاالذاعیةمهماكانتمواضیعهاوكذااللغةالمستعملة

سنة26إلى 18من 
51%

سنة44إلى 36من 
10%

سنة53إلى 45من 
4%

سنة54أكثر من 
3%

توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر السن) 6(الشكل رقم 
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:المستوى التعلیميیوضح توزیع المبحوثینحسبمتغیر ) 19(الجدول رقم 
المستوى 
التعلیمي

التكرار 
المشاھد

قیمة كاف الفرقالتكرار المتوقعالنسبة
تربیع

مستوى الداللةدرجة الحریة

3581.2540.000-40%52إبتدائي
دال إحصائیا 25-40%158متوسط

4020%6030ثانوي

4030%7035جامعي

4010%5025دراسات علیا

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة توزعوا إلى خمس ) 19(من خالل الجدول أعاله رقم 
بنسبة قدرت بـ ) 5(مستوى التعلیم االبتدائي وعددهم مجموعات ، المجموعة األولى تمثل 

فردا بنسبة بلغت ) 15(وعددهم مستوى التعلیم المتوسط، والمجموعة الثانیة والتي تمثل 2%
فردا ) 60(والبالغ عددها علیم الثانوي مستوى الت، أما المجموعة الثالثة والتي تمثل 8%

) 70(والبالغ عددها المستوى الجامعي ، أما المجموعة الرابعة والتي تمثل %30بنسبة بلغت 
تمثل ذو ، في حین بلغ عدد األفراد في المجموعة األخیرة والتي %35بنسبة بلغت افرد

.)7(في الشكل رقم كما هو موضح.%25بنسبة بلغت افرد) 50(مستوى الدراسات العلیا

ـ 
إنأغلبیةالمبحوثینلدیهممستوىتعلیمیمعتبر،یفترضأنیضمنلهمحدأدنىمنالوعیوالنضجالفكریوالقدرةعلىا

الستیعابفیمایخصمتابعةأغلبالبرامجاالذاعیةمهماكانتمواضیعهاوكذااللغةالمستعملة

سنة26إلى 18من 
51%

توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر السن) 6(الشكل رقم 
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كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه 
) α) (81.25=0.01(ومستوى  الداللة ألفا ) 4(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( قیمة 

.%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 

:نوع السكنمتغیر مبحوثینحسبیوضح توزیع ال) 20(الجدول رقم 
التكرار نوع السكن

المشاھد
قیمة كاف الفرقالتكرار المتوقعالنسبة

تربیع
مستوى الداللةدرجة الحریة

301810.000-100%7035مع الوالدین
دال إحصائیا 10030%13065مستقل

%200100االجمالي

) 70(نالحظ أن أفراد عینة الدراسة توزعوا إلى ) 20(من خالل الجدول أعاله رقم 
%65بنسبة بلغت فردا مستقلین) 130(و %35بنسبة قدرت بـ الوالدینفردا یعیشون مع 

.)8(كما هو موضح في الشكل رقم .

ـ اغلب سكان افراد العینة ،مستقلین في السكن وهذا ما یفسر طبیعة السكن العمودي 
.تتسع لألسر الكبیرة بالمدینة والتي تظم شقق ال

في السكنینللمستقاالمستقلین وغیر كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین حجم 
ومستوى  الداللة ألفا ) 1(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( وهذا ما دلت علیه قیمة 

)0.01=α) (18 ( مع احتمال الوقوع في الخطأ %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي
.%1نسبة ب

جامعي
35%

دراسات علیا
25%

توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر المستوى التعلیمي) 7(الشكل رقم 
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) 70(نالحظ أن أفراد عینة الدراسة توزعوا إلى ) 20(من خالل الجدول أعاله رقم 
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)0.01=α) (18 ( مع احتمال الوقوع في الخطأ %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي
.%1نسبة ب

إبتدائي
2%

متوسط
8%

ثانوي
30%

دراسات علیا
25%

توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر المستوى التعلیمي) 7(الشكل رقم 
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كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه 
) α) (81.25=0.01(ومستوى  الداللة ألفا ) 4(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( قیمة 

.%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 

:نوع السكنمتغیر مبحوثینحسبیوضح توزیع ال) 20(الجدول رقم 
التكرار نوع السكن

المشاھد
قیمة كاف الفرقالتكرار المتوقعالنسبة

تربیع
مستوى الداللةدرجة الحریة

301810.000-100%7035مع الوالدین
دال إحصائیا 10030%13065مستقل

%200100االجمالي

) 70(نالحظ أن أفراد عینة الدراسة توزعوا إلى ) 20(من خالل الجدول أعاله رقم 
%65بنسبة بلغت فردا مستقلین) 130(و %35بنسبة قدرت بـ الوالدینفردا یعیشون مع 

.)8(كما هو موضح في الشكل رقم .

ـ اغلب سكان افراد العینة ،مستقلین في السكن وهذا ما یفسر طبیعة السكن العمودي 
.تتسع لألسر الكبیرة بالمدینة والتي تظم شقق ال

في السكنینللمستقاالمستقلین وغیر كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین حجم 
ومستوى  الداللة ألفا ) 1(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( وهذا ما دلت علیه قیمة 

)0.01=α) (18 ( مع احتمال الوقوع في الخطأ %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي
.%1نسبة ب

ثانوي
30%

توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر المستوى التعلیمي) 7(الشكل رقم 
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:الراتب الشهريمتغیر یوضح توزیع المبحوثینحسب) 21(الجدول رقم 
الراتب 
الشھري

التكرار 
المشاھد

قیمة كاف الفرقالتكرار المتوقعالنسبة
تربیع

مستوى الداللةدرجة الحریة

أقل من 
15000

2010%40-2048.5040.000
دال إحصائیا

15100مابین 
20000إلى 

157%40-25

20100مابین
25000إلى 

6533%4025

25100مابین 
30000إلى 

4422%404

أكثر من 
31000

5628%4016

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة توزعوا إلى خمس ) 21(من خالل الجدول أعاله رقم 
فردا)20(وعددهم )15000(دخلهم عن الذین یقل مجموعات ، المجموعة األولى تمثل 

-15100(الذین یتراوح دخلهم بین ، والمجموعة الثانیة والتي تمثل %10بنسبة قدرت بـ 
تمثل الذین یتراوح ، أما المجموعة الثالثة %7فردا بنسبة بلغت ) 15(وعددهم ) 20000

، أما %33فردا بنسبة بلغت ) 65(والبالغ عددها ) 25000- 20100(دخلهم بین 
) 44(والبالغ عددها ) 30000- 25100(فتمثل الذین یتراوح دخلهم بین المجموعة الرابعة 
والتیتمثل الذین یفوق ، في حین بلغ عدد األفراد في المجموعة األخیرة%22فردا بنسبة بلغت 

، )9(كما هو موضح في الشكل رقم .%28فردا بنسبة بلغت ) 56() 31000(دخلهم عن 
( ن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه قیمة كما نالحظ أ

K2 ( والتي بلغت عند درجة الحریة)0.01(ومستوى  الداللة ألفا ) 4=α) (48.50 ( ونسبة
.%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99التأكد من هذه النتیجة هي 

مستقل
65%

توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر نوع السكن) 8(الشكل رقم 
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-15100(الذین یتراوح دخلهم بین ، والمجموعة الثانیة والتي تمثل %10بنسبة قدرت بـ 
تمثل الذین یتراوح ، أما المجموعة الثالثة %7فردا بنسبة بلغت ) 15(وعددهم ) 20000

، أما %33فردا بنسبة بلغت ) 65(والبالغ عددها ) 25000- 20100(دخلهم بین 
) 44(والبالغ عددها ) 30000- 25100(فتمثل الذین یتراوح دخلهم بین المجموعة الرابعة 
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، أما %33فردا بنسبة بلغت ) 65(والبالغ عددها ) 25000- 20100(دخلهم بین 
) 44(والبالغ عددها ) 30000- 25100(فتمثل الذین یتراوح دخلهم بین المجموعة الرابعة 
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، )9(كما هو موضح في الشكل رقم .%28فردا بنسبة بلغت ) 56() 31000(دخلهم عن 
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:المهنةمتغیر یوضح توزیع المبحوثینحسب) 22(الجدول رقم 
التكرار المھنة

المشاھد
قیمة كاف الفرقالتكرار المتوقعالنسبة

تربیع
مستوى الداللةدرجة الحریة

28,621,488.9660.000%5025إطار سامي
دال إحصائیا 28,624,4%5326مھن حرة

28,613,4%4221إطار متوسط

13,6-28,6%157عامل مؤھل

28,61,4%3015موظف بسیط

عامل غیر 
مؤھل

74%28,6-21,6

25,6-28,6%32عامل موسمي

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة توزعوا إلى سبع ) 22(من خالل الجدول أعاله رقم 
بنسبة قدرت بـ ) 50(وعددهم فئة اإلطارات السامیةمجموعات ، المجموعة األولى تمثل 

فردا بنسبة بلغت ) 53(وعددهم فئة المهن الحرة، والمجموعة الثانیة والتي تمثل 25%
فردا بنسبة ) 42(والبالغ عددها إطارات متوسطة، أما المجموعة الثالثة والتي تمثل 26%

فردا ) 15(والبالغ عددها فئة العمال المؤهلین، أما المجموعة الرابعة والتي تمثل %21بلغت 
) 30(أما المجموعة الخامسة والتي تمثل فئة موظف بسیط والبالغ عددها ،%7بنسبة بلغت 

،  أما المجموعة السادسة والتي تمثل فئة العمال غیر المؤهلین %15فردا بنسبة بلغت 
في حین بلغ عدد األفراد في المجموعة األخیرة ،%4بنسبة بلغت أفراد ) 7(والبالغ عددها 

كما هو موضح في الشكل رقم .%2د بنسبة بلغت افر أ) 3(فئة العمال الموسمیینثل والتي تم
)10(.

إلى 25100مابین 
30000

22%

31000أكثر من 
28%

توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر الراتب الشھري) 9(الشكل رقم 
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:المهنةمتغیر یوضح توزیع المبحوثینحسب) 22(الجدول رقم 
التكرار المھنة

المشاھد
قیمة كاف الفرقالتكرار المتوقعالنسبة

تربیع
مستوى الداللةدرجة الحریة

28,621,488.9660.000%5025إطار سامي
دال إحصائیا 28,624,4%5326مھن حرة

28,613,4%4221إطار متوسط

13,6-28,6%157عامل مؤھل

28,61,4%3015موظف بسیط

عامل غیر 
مؤھل

74%28,6-21,6

25,6-28,6%32عامل موسمي

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة توزعوا إلى سبع ) 22(من خالل الجدول أعاله رقم 
بنسبة قدرت بـ ) 50(وعددهم فئة اإلطارات السامیةمجموعات ، المجموعة األولى تمثل 

فردا بنسبة بلغت ) 53(وعددهم فئة المهن الحرة، والمجموعة الثانیة والتي تمثل 25%
فردا بنسبة ) 42(والبالغ عددها إطارات متوسطة، أما المجموعة الثالثة والتي تمثل 26%

فردا ) 15(والبالغ عددها فئة العمال المؤهلین، أما المجموعة الرابعة والتي تمثل %21بلغت 
) 30(أما المجموعة الخامسة والتي تمثل فئة موظف بسیط والبالغ عددها ،%7بنسبة بلغت 

،  أما المجموعة السادسة والتي تمثل فئة العمال غیر المؤهلین %15فردا بنسبة بلغت 
في حین بلغ عدد األفراد في المجموعة األخیرة ،%4بنسبة بلغت أفراد ) 7(والبالغ عددها 

كما هو موضح في الشكل رقم .%2د بنسبة بلغت افر أ) 3(فئة العمال الموسمیینثل والتي تم
)10(.

15000أقل من 
10% إلى 15100مابین 

20000
7%

إلى 20100مابین
25000

33%

31000أكثر من 
28%

توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر الراتب الشھري) 9(الشكل رقم 
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:المهنةمتغیر یوضح توزیع المبحوثینحسب) 22(الجدول رقم 
التكرار المھنة

المشاھد
قیمة كاف الفرقالتكرار المتوقعالنسبة

تربیع
مستوى الداللةدرجة الحریة

28,621,488.9660.000%5025إطار سامي
دال إحصائیا 28,624,4%5326مھن حرة

28,613,4%4221إطار متوسط

13,6-28,6%157عامل مؤھل

28,61,4%3015موظف بسیط

عامل غیر 
مؤھل

74%28,6-21,6

25,6-28,6%32عامل موسمي

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة توزعوا إلى سبع ) 22(من خالل الجدول أعاله رقم 
بنسبة قدرت بـ ) 50(وعددهم فئة اإلطارات السامیةمجموعات ، المجموعة األولى تمثل 

فردا بنسبة بلغت ) 53(وعددهم فئة المهن الحرة، والمجموعة الثانیة والتي تمثل 25%
فردا بنسبة ) 42(والبالغ عددها إطارات متوسطة، أما المجموعة الثالثة والتي تمثل 26%

فردا ) 15(والبالغ عددها فئة العمال المؤهلین، أما المجموعة الرابعة والتي تمثل %21بلغت 
) 30(أما المجموعة الخامسة والتي تمثل فئة موظف بسیط والبالغ عددها ،%7بنسبة بلغت 

،  أما المجموعة السادسة والتي تمثل فئة العمال غیر المؤهلین %15فردا بنسبة بلغت 
في حین بلغ عدد األفراد في المجموعة األخیرة ،%4بنسبة بلغت أفراد ) 7(والبالغ عددها 

كما هو موضح في الشكل رقم .%2د بنسبة بلغت افر أ) 3(فئة العمال الموسمیینثل والتي تم
)10(.

إلى 15100مابین 
20000

7%

إلى 20100مابین
25000

33%

توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر الراتب الشھري) 9(الشكل رقم 
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ـ تجدر االشارة إلى أننا استخرجنا الفئة االجتماعیة المهنیة انطالقا من المهنة 
،  و اعتمدنا على أحد نماذج تصنیف و ترتیب الفئات المصرح بها من طرف المبحوثین

االجتماعیة المهنیة المعمول بها في الدراسات االجتماعیة على مستوى بعض مراكز البحث 
.المتخصصة 

یبدوا من خالل معطیات الجدول أن االتجاه العام لتوزیع المبحوثین یتمحور في فئات 
واطار متوسط بنسبة )%26(و المستقلین و أصحاب المهن الحرة أ)%25(اطار سامي 

)21%.(
كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه 

) α) (88.96=0.01(ومستوى  الداللة ألفا ) 6(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( قیمة 
وبالتالي .%1طأ بنسبة مع احتمال الوقوع في الخ%99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 

توجداختالفات في آراءالعینة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو 
.المبحوثین على باقي افراد العینةعشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات 

إطار متوسط
21%

عامل مؤھل
7%

موظف بسیط
15%

توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر المھنة) 10(الشكل رقم 
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ـ تجدر االشارة إلى أننا استخرجنا الفئة االجتماعیة المهنیة انطالقا من المهنة 
،  و اعتمدنا على أحد نماذج تصنیف و ترتیب الفئات المصرح بها من طرف المبحوثین

االجتماعیة المهنیة المعمول بها في الدراسات االجتماعیة على مستوى بعض مراكز البحث 
.المتخصصة 

یبدوا من خالل معطیات الجدول أن االتجاه العام لتوزیع المبحوثین یتمحور في فئات 
واطار متوسط بنسبة )%26(و المستقلین و أصحاب المهن الحرة أ)%25(اطار سامي 

)21%.(
كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه 

) α) (88.96=0.01(ومستوى  الداللة ألفا ) 6(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( قیمة 
وبالتالي .%1طأ بنسبة مع احتمال الوقوع في الخ%99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 

توجداختالفات في آراءالعینة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو 
.المبحوثین على باقي افراد العینةعشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات 

إطار سامي
25%

مھن حرة
26%

عامل غیر مؤھل
4%

عامل موسمي
2%

توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر المھنة) 10(الشكل رقم 
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ـ تجدر االشارة إلى أننا استخرجنا الفئة االجتماعیة المهنیة انطالقا من المهنة 
،  و اعتمدنا على أحد نماذج تصنیف و ترتیب الفئات المصرح بها من طرف المبحوثین

االجتماعیة المهنیة المعمول بها في الدراسات االجتماعیة على مستوى بعض مراكز البحث 
.المتخصصة 

یبدوا من خالل معطیات الجدول أن االتجاه العام لتوزیع المبحوثین یتمحور في فئات 
واطار متوسط بنسبة )%26(و المستقلین و أصحاب المهن الحرة أ)%25(اطار سامي 

)21%.(
كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه 

) α) (88.96=0.01(ومستوى  الداللة ألفا ) 6(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( قیمة 
وبالتالي .%1طأ بنسبة مع احتمال الوقوع في الخ%99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 

توجداختالفات في آراءالعینة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو 
.المبحوثین على باقي افراد العینةعشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات 

إطار سامي
25%

مھن حرة
26%

توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر المھنة) 10(الشكل رقم 
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:بیانات االستبیان/ ب
):08(السؤال

، وبعد المعالجة االحصائیة تم "؟من المسیلةھل أنت من مستمعي االذاعة الجزائریة "ذي نص على وال
: التوصل إلى ما یلي

)08(السؤال یوضح إجابات أفرد عینة الدراسة على) 23(الجدول رقم 
السؤال 

)08(
التكرار 
المشاھد

قیمة كاف الفرقالتكرار المتوقعالنسبة
تربیع

مستوى الداللةدرجة الحریة

66,783,3157.0020.000%15075دائما
دال إحصائیا 36,7-66,7%3015أحیانا

46,7-66,7%2010أبدا

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة البالغ عددهم إجماال ) 23(من خالل الجدول أعاله رقم 
تستمع دائما إلى اإلذاعة الجزائریة مجموعات ، المجموعة األولى ثالثتوزعوا إلى ) 200(

الثانیةتستمع إلى مجموعةال، و %75بنسبة قدرت بـ ) 150(والبالغ عددهم من المسیلة 
، في %15بنسبة بلغت فردا) 30(في بعضاألحیان وعددها اإلذاعة الجزائریة من المسیلة

في المجموعة األخیرة غیر المستمعین أبدا إلى اإلذاعة الجزائریة من المسیلة حین بلغ عدد 
.%10بنسبة بلغت فردا) 20(

ـ یظهر جلیا أن إذاعة المسیلة تتمتع بنسبة متابعة عالیة ـ على األقل فیما یخص 
عینة هذا البحث ـ رغم أن داللة عبارة أحیانا لیست داللة محددة بدقة ، إذ مثلما هو الحال 
بالنسبة للقیم الوسیطة ضمن المتغیرات الترتیبیة فإن الداللة تتأرجح بین طرفي توزیع القیم 

ف نتمكن من فحص درجة المتابعة هذه من خالل متغیرات أخرى ، لكن هذه ككل ، و سو 
: النسبة العالیة من المتابعة یمكن تفسیرها مبدئیا من خالل العدید من العوامل لعل أبرزها 

القرب االجتماعي لإلذاعات المحلیة ككل بالنسبة للسكان المعنیین ، ذلك القرب المعنوي 
واضیع المرتبطة بخصوصیات المنطقة و كذا توافق األذواق الذي قد یتجسد من خالل الم

الفنیة و االرتباط الشخصي للجمهور بالمنشطین و الضیوف و كذا انسجام لغة االرسال مع 
لغة االستقبال و كونها متنفس أو فضاء للتعبیر بالنسبة ألهل المنطقة و نقل االنشغاالت إلى 

.   إلخ . ...المعنیین مباسرة من السلطات المحلیة 
كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت ـ 

) α=0.01(ومستوى  الداللة ألفا ) 2(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( علیه قیمة 
مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي ) 157.00(
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الفات في آراء العینة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال وبالتالي توجد اخت.1%
.المبحوثین على باقي افراد العینةاختالفات صدفة أو عشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات 

):09(السؤال 
، وبعد المعالجة االحصائیة تم "ماهي البرامج التي تهتم بها أكثر؟"والذي نص على 

: التوصل إلى ما یلي
)09(السؤال یوضح إجابات أفرد عینة الدراسة على) 24(الجدول رقم 

التكرار )09(السؤال 
المشاھد

قیمة كاف الفرقالتكرار المتوقعالنسبة
تربیع

مستوى الداللةدرجة الحریة

0,751.76110.000-16,7%168إخباریة
دال إحصائیا 8,7-16,7%84إجتماعیة

16,77,3%2412ریاضیة

5,7-16,7%115ثقافیة

16,716,3%3316ترفیھیة

10,7-16,7%63دینیة

إخباریة 
إجتماعیة

53%16,7-11,7

إخباریة 
ریاضیة

2613%16,79,3

16,71,3%189إخباریة ثقافیة

إجتماعیة 
ترفیھیة

105%16,7-6,7

16,73,3%2010إجتماعیة دینیة

ریاضیة 
ترفیھیة

2312%16,76,3

%200100االجمالي

اثني نالحظ أن أفراد عینة الدراسة توزعوا إلى ) 24(من خالل الجدول أعاله رقم 
بنسبة قدرت بـ ) 16(وعددهم تهتم بالبرامج االخباریة، المجموعة األولى ةمجموععشرة
، %4د بنسبة بلغت افر أ) 8(وعددهم رامج االجتماعیةبتهتم بال، والمجموعة الثانیة 8%

فردا بنسبة بلغت ) 24(والبالغ عددها تهتم بالبرامج الریاضیةأما المجموعة الثالثة والتي 
فردا بنسبة بلغت ) 11(والبالغ عددها فتهتم بالبرامج الثقافیة، أما المجموعة الرابعة 12%
فردا بنسبة بلغت ) 33(والبالغ عددها فتهتم بالبرامج الترفیهیة ، أما المجموعة الخامسة 5%
أفراد بنسبة ) 6(والبالغ عددها والتي تهتم بالبرامج الدینیةأما المجموعة السادسة ،16%

أما المجموعة السابعة والتي تهتم بالبرامج االخباریة واالجتماعیة معا والبالغ ، %3بلغت 
أما المجموعة الثامنة والتي تهتم بالبرامج االخباریة ، %3أفراد بنسبة بلغت ) 5(عددها 

، أما المجموعة التاسعة والتي %13فردا بنسبة بلغت ) 26(والریاضیة معا والبالغ عددها 
وأما ، %9فردا بنسبة بلغت ) 18(تهتم بالبرامج االخباریة والثقافیة معا والبالغ عددها 

فردا ) 10(جتماعیة والترفیهیة معا والبالغ عددها المجموعة العاشرة والتي تهتم بالبرامج اال
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معا االجتماعیة والدینیة ، أما المجموعة الحادیة عشرةوالتي تهتم بالبرامج %5بنسبة بلغت 
في حین بلغ عدد األفراد في المجموعة األخیرة ، %10فردا بنسبة بلغت ) 20(والبالغ عددها 

.%12أفراد بنسبة بلغت ) 23(یهیةفر تتهتم بالبرامج الریاضیة والوالتي 
ـ من خالل الجدول یتضح ان هناك من المبحوثین من یفضل اكثر من برنامج في 

:نفس الوقت ، ومن خالل االحصائیا المتحصل علیها نقرأ مایلي 
البرامج االخباریة مرة مع 66تساوت تقریبا البرامج الترفیهیة بتكرار: ـ المرتبة االولى 

بالنسبة للبرامج من أفراد العینة ،%100مرة ،التي مثلت نسبة 65وذلك بتكرار قدره 
الترفیهیة 

وقدیعودهذاإلىأغلبیةجمهوراالذاعةهممنالشبابالذینیمیلونإلىاالستماعإلىالموسیقىوالغناءخاصةحینما
،باإلضافة الى انعدام مرافق للترفیه على مستوى الوالیة مما ترافقهاالهداءاتالتیتتخذطابعامحلیا

یجعل من االذاعة المالذ الوحید للترویح عن النفس من خالل المشاركة في البرامج الترفیهیة 
الى كون البرامج باإلضافة. 

الترفیهیةتجذباالهتمامنظرالكونهافیالغالبحصصتواصلیةتجعاللجمهوریهتمبهاخاصة 
لمنشطة،فیزیدذلكمنالمتعةوالرغبةفیالمشاركةالتیالتتسنىإالمنخالاللمتابعةالمستمرة إذاأحبالمنشطأوا

.
إلى وعي أما بالنسبة للبرامج االخباریة التي تحظى بمتابعة كبیرة ،یمكن تفسیر ذلك

افراد العینة وطریقة اختیارهم لنوعیة البرامج التي یستمعون الیها ،والتي یغلب علیها الطبیعة 
.ادفة ،كما أن االتجاه العام لتوزیع المبحوثین یتمحور في فئة اطار سامي الجادة واله

مرة ، ویرجع ذلك الى كون 63البرامج الریاضیة وذلك بتكرار قدره : ثالثةالمرتبة ال
اغلب افراد العینة شباب وأن اذاعة المسیلة 

.القدمتتیحمتابعةأخبارالفرقوالمنافساتواالعبینالمحلیین،خاصةبالنسبةلریاضةكرة
ویمكن ارجاع ،مرة 52كان من نصیب البرامج الثقافیة بتكرار قدره : لرابعةـ المرتبة ا

ذلك الى كون اغلب افراد العینة ذي مستوى جامعي فما فوق ،مما یولد لدیهم اقبال على 
البرامج الثقافیة واألدبیة خاصة اذا تعلقت بالموروث الثقافي للمنطقة وتاریخها الحضاري 

.بعض علمائها وسیر 
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الشيء الذي نرجعه إلى ،مرة 43البرامج االجتماعیة بتكرار قدره :  الخامسةـ المرتبة 
كونها تنتمي مباشرة للواقع الیومي الذي یعیشه الجمهور، كما أن القضایا االجتماعیة تلقى 
رواجا في كل المناطق سواء كانت حضریة أو ریفیة ، مع كل الفئات االجتماعیة و من 

التنمیة األسرة ، البطالة ،: مختلف المستویات التعلیمیة ، و المواضیع االجتماعیة مثل 
.تجذب اهتمام المتتبعین  ..... المحلیة ، العنف ، قضایا المواطن 

یلعب دورا مهما في في حد ذاتهالتنشیطبأنالحظنا من خالل إجابات المبحوثینو قد 
في اإلجابات " آلو حیاة " و" عین المجتمع"جااستقطاب الجمهور ، وهذا ما یفسر تداول برنام

.  بشكل ملفت لالنتباه 
مرة ،التي مثلت 23رجعت المرتبة السادسة للبرامج الدینیة بتكرار :  ـ المرتبة السادسة

،ویرجع ذلك الى اهتمام ثلثي افراد العینة ، بشؤون الدین من افراد العینة %100نسبة 
وطلبهم للفتوى ،وهذا ما یفسر تداول اسم الشیخ سرایش وبرنامجه وهي فئة كبار السن 

الدینیة ،بإعتبار المنطقة تعرف نسبة كبیرة من االمیة ،وال یمكن قراءة او المتابعین للبرامج
.فهم تعالیم الدین اال سمعا 

كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه 
) α) (51.76=0.01(ومستوى الداللة ألفا ) 11(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( قیمة 

وبالتالي .%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 
توجداختالفات في آراءالعینة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو 

.المبحوثین على باقي افراد العینةعشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات 
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): 10(السؤال 
، وبعد "؟ 9إلى 1رتب هذه الحصص حسب اهتماماتك من "والذي نص على

: المعالجة االحصائیة تم التوصل إلى ما یلي
)10(السؤال یوضح إجابات أفرد عینة الدراسة على) 25(الجدول رقم 

الترتیباالنحراف المعیاريالمتوسط الحسابي)10(السؤال 

5,1252,803332عین على المجتمع

5,022,614154إضاءات

4,7652,428849صباح الخیر یا حضنة

4,922,48088محطات

4,9452,560226ألو حیاة

4,9352,644957العیادة النفسیة

5,0952,515473مجلة المرأة

5,0052,700275في العمق

5,192,501031من المسؤول

ألفراد عینة الدراسة نالحظ أن المتوسطات الحسابیة ) 25(من خالل الجدول رقم
حصةكأدنى متوسط حسابي كان لصالح 4,76حیث تراوحت بین جداجاءت متقاربة 

وهذا ) من المسؤول(حصةكأعلى متوسط حسابي لصالح 5,19و) صباح الخیر یا حضنة(
).11(ما توضحه األعمدة البیانیة في الشكل رقم

حیث صاعديجاءت مرتبة حسب الترتیب التهذه الحصص ونالحظ أیضا أن 
وانحراف معیاري بلغ 5,19المرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره )من المسؤول(تحصةاحتل
5,12بمتوسط حسابي قدره ) عین على المجتمع(حصة في المرتبة الثانیة الیهت،ثم 2,50

بمتوسط حسابي ) مجلة المرأة(حصةفي المرتبة الثالثة ت،وحل2,80وانحراف معیاري بلغ 
) إضاءات(، وفي المرتبة الرابعة جاءت حصة2,51وانحراف معیاري بلغ 5,09قدره 

سة فقد كانت ماخ،أما المرتبة ال2,61وانحراف معیاري بلغ 5,02بمتوسط حسابي قدره 
، وفي المرتبة 2,70وانحراف معیاري بلغ 5,00بمتوسط حسابي قدره ) في العمق(حصةل

أما ،2,56وانحراف معیاري بلغ 4,94بمتوسط حسابي قدره ) ألو حیاة(تحصةة حلدسالسا
وانحراف 4,93بمتوسط حسابي قدره ) العیادة النفسیة(تحصةحلفقد ة بعفي المرتبة السا

4,92بمتوسط حسابي قدره ) محطات(تحصةة حللثامنفي المرتبة او ، 2,64معیاري بلغ 

ترتیب الحصص ) صباح الخیر یا حضنة(تذیلتحصةفي حین2,48وانحراف معیاري بلغ 
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2,42وانحراف معیاري بلغ 4,76بمتوسط حسابي قدره وحلت في المرتبة التاسعة واألخیرة

).11(وهذا ما یوضحه الشكل رقم 
االخباریة واالجتماعیة في المراتب االولى ، في ذلك رغبة واهتمام البرامجـ ظهور 

.جمهور عینتنا بهذا النوع من البرامج التي هي مجال بحثنا الحالي 

):11(السؤال
، وبعد المعالجة االحصائیة تم "؟ ما هي فترات استماعك لإلذاعة"والذي نص على 

:التوصل إلى ما یلي
)11(السؤال یوضح إجابات أفرد عینة الدراسة على) 26(الجدول رقم 

التكرار )11(السؤال 
المشاھد

قیمة كاف الفرقالتكرار المتوقعالنسبة
تربیع

مستوى الداللةدرجة الحریة

(7-9)3216%25730.8070.000
دال إحصائیا (9-12)136%25-12

(12-16)147%25-11

وحتى 16من
نھایة اإلرسال

3015%255

(7-9)&(9-
12)

2814%253

(7-9)&(12-
16)

2010%25-5

من )&(7-9)
حتى نھایة 16

(االرسال

4422%2519

(12-
من )&(16

جتى نھایة 16
(االرسال

1910%25-6

%200100االجمالي

من 
المسؤول

المتوسط الحسابي 5.19

أعمدة بیانیة توضح ترتیب أفراد عینة الدراسة للحصص ) 11(الشكل رقم 
اإلذاعیة حسب اھتماماتھم
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المشاھد

قیمة كاف الفرقالتكرار المتوقعالنسبة
تربیع

مستوى الداللةدرجة الحریة

(7-9)3216%25730.8070.000
دال إحصائیا (9-12)136%25-12

(12-16)147%25-11

وحتى 16من
نھایة اإلرسال

3015%255

(7-9)&(9-
12)

2814%253

(7-9)&(12-
16)

2010%25-5

من )&(7-9)
حتى نھایة 16

(االرسال

4422%2519

(12-
من )&(16

جتى نھایة 16
(االرسال

1910%25-6

%200100االجمالي

عین 
على 

المجتمع

صباح إضاءات
الخیر یا 
حضنة

العیادة ألو حیاةمحطات
النفسیة

مجلة 
المرأة

في 
العمق

من 
المسؤول

5.1255.024.7654.924.9454.9355.0955.0055.19

أعمدة بیانیة توضح ترتیب أفراد عینة الدراسة للحصص ) 11(الشكل رقم 
اإلذاعیة حسب اھتماماتھم
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):11(السؤال
، وبعد المعالجة االحصائیة تم "؟ ما هي فترات استماعك لإلذاعة"والذي نص على 

:التوصل إلى ما یلي
)11(السؤال یوضح إجابات أفرد عینة الدراسة على) 26(الجدول رقم 

التكرار )11(السؤال 
المشاھد

قیمة كاف الفرقالتكرار المتوقعالنسبة
تربیع

مستوى الداللةدرجة الحریة

(7-9)3216%25730.8070.000
دال إحصائیا (9-12)136%25-12

(12-16)147%25-11
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3015%255

(7-9)&(9-
12)

2814%253

(7-9)&(12-
16)

2010%25-5
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(االرسال

4422%2519

(12-
من )&(16

جتى نھایة 16
(االرسال

1910%25-6

%200100االجمالي

4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2

عین 
على 

المجتمع

إضاءات

5.1255.02

أعمدة بیانیة توضح ترتیب أفراد عینة الدراسة للحصص ) 11(الشكل رقم 
اإلذاعیة حسب اھتماماتھم



344

عرض ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسابعالفصل 

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة توزعوا إلى ثماني ) 26(من خالل الجدول أعاله رقم 
وعددهم )9(إلى الساعة ) 7(تستمع لإلذاعة من الساعة ، المجموعة األولى اتمجموع

إلى الساعة ) 9(تستمع لإلذاعة من الساعة ، والمجموعة الثانیة %16بنسبة قدرت بـ ) 32(
فهیتستمع لإلذاعة من ، أما المجموعة الثالثة %6بنسبة بلغت فردا ) 13(وعددهم ) 12(

، أما المجموعة %7فردا بنسبة بلغت ) 14(والبالغ عددها ) 16(إلى الساعة ) 12(الساعة 
فردا ) 30(والبالغ عددها وحتى نهایة االرسال ) 16(فهي تستمع لإلذاعة من الساعة الرابعة 

) 9-7(اع لإلذاعة في فترتي من فتفضل االستم، أما المجموعة الخامسة %15بنسبة بلغت 
فهي ، أما المجموعة السادسة %14فردا بنسبة بلغت ) 28(والبالغ عددها )12-9(ومن 

أفراد ) 20(والبالغ عددها )16-12(ومن ) 9-7(تفضل االستماع لإلذاعة في فترتي من 
-7(فهي تفضل االستماع لإلذاعة في فترتي من، أما المجموعة السابعة %10بنسبة بلغت 

، في حین %22أفراد بنسبة بلغت ) 44(والبالغ عددها وحتى نهایة االرسال ) 16(ومن ) 9
- 12(تفضل االستماع لإلذاعة في فترتي من بلغ عدد األفراد في المجموعة األخیرة والتي 

.%10بنسبة بلغت فردا) 19(وحتى نهایة االرسال)16(ومن ) 16
لإلذاعة واذا من یفضل اكثر من فترة لالستماع ـ نستنتج ان هناك من المبحوثین

في الفترة لإلذاعةنجد اقبالشدید على التعرض ) الصباحیة و المسائیة (اخترنا فترتین فقط 
الصباحیة ، حیث ان هذه الفترة تعتبر من اكبر الفترات استماعا كون المستمعین یتصادف 

، كما ان نوعیة إلعمالهمالذهاب تواجدهم في سیاراتهم او وسائل النقل الحضري اثناء
.الفترة الصباحیة او الظهیرةواءسالبرامج الجاذبة التفاعلیة التي تقدم في مثل هذه الفترات ،

ویمكن القول أن هذا التوزیع ملفت لالنتباه و یحتاج إلى تفسیر من خالل ربط هذا 
خاصة مكان ضعیة المهنیة و الو المتغیر بمتغیرات أخرى مثل السن  والجنس والحالة العائلیة و 

.   االستماع 
كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه ـ

) α) (30.80=0.01(ومستوى  الداللة ألفا ) 7(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( قیمة 
.%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 

): 12(السؤال 
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، وبعد المعالجة االحصائیة تم "؟ أماكن استماعك لإلذاعةما هي "والذي نص على 
:التوصل إلى ما یلي

)12(السؤال یوضح إجابات أفرد عینة الدراسة على) 27(الجدول رقم 
التكرار )12(السؤال 

المشاھد
قیمة كاف الفرقالمتوقعالتكرارالنسبة

تربیع
مستوى الداللةدرجة الحریة

66,713,39.8820.007%8040السیارة
دال إحصائیا 20,7-66,7%4623العمل

66,77,3%7437المنزل

%200100االجمالي

عددهم إجماال نالحظ أن أفراد عینة الدراسة البالغ ) 27(من خالل الجدول أعاله رقم 
توزعوا إلى ثالث مجموعات ، المجموعة األولى تستمع إلى اإلذاعة الجزائریة من ) 200(

، والمجموعة الثانیة تستمع %40بنسبة قدرت بـ ) 80(والبالغ عددهم في السیارةالمسیلة
، %23فردا بنسبة بلغت ) 46(وعددها مكان العملإلى اإلذاعة الجزائریة من المسیلة في 

المجموعة أيالمنزلفي حین بلغ عدد المستمعین إلى اإلذاعة الجزائریة من المسیلة في
.%37فردا بنسبة بلغت ) 74(األخیرة 

لألوقاتفي السیارة یأتي نتیجة لإلذاعةـ أن استماع نسبة كبیرة من افراد العینة 
اب والعودة من أعمالهم الكثیرة التي یقضیها افراد العینة داخل سیارتهم وخاصة اثناء الذه

من منازلهم لإلذاعةكما انه ال یزال هناك البأس بها من الجمهور یحرص على االستماع .
.ور یحرص على متابعة برامج بعینهاخاصة ربات البیوت ،وذلك نظرا ألن الكثیر من الجمه

األمر الذي سهل عملیة التعرضـ سهولة التقاط تردد االذاعة على شاشة التلفزیون
.ذاعة لإل

ـ  طبعا فإن مكان العمل لیس هو االطار الطبیعي لمتابعة وسائل االعالم ككل ، و 
االذاعة واحدة منها ، غیر أن طبیعة االذاعة المتمثلة خاصة في كونها وسیلة سماعیة أو 
سمعیة یجعلها أكثر وسائل االعالم حظوظا للمتابعة خالل أوقات العمل ، و هذا بالنسبة 

مهن و الظروف المهنیة ، و قد تكون مناسبة جدا بل مساعدة بالنسبة لمهن معینة لمختلف ال
حیث تساعد على التركیز و تدفع الملل دون أن .. مثل السیاقة و الحراسة اللیلیة و غیرهما 

.تأثر سلبیا على الفعالیة الوظیفیة 
كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه ـ 

) α) (9.88=0.01(ومستوى  الداللة ألفا ) 2(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( قیمة 
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وبالتالي .%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 
نة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو توجداختالفات في آراءالعی

.عشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات المبحوثین على باقي افراد العینة
):13(السؤال

، وبعد المعالجة "استماعك لإلذاعة ؟أسباب ودوافعما هي "والذي نص على 
:االحصائیة تم التوصل إلى ما یلي

)13(السؤال یوضح إجابات أفرد عینة الدراسة على) 28(الجدول رقم 
التكرار )13(السؤال 

المشاھد
التكرار النسبة

المتوقع
قیمة كاف الفرق

تربیع
درجة 
الحریة

مستوى 
الداللة

5,784.76110.000-16,7%115متابعة األخبار
دال 

إحصائیا
6,7-16,7%105متابعة القضایا ومشكالت المجتمع المحلي

4,7-16,7%126متابعة البرامج الدینیة

2,7-16,7%147متابعة البرامج الریاضیة

10,7-16,7%63االستماع للموسیقى والفنون الشعبیة

1,7-16,7%157النصائح واالرشادات متابعة 

9,7-16,7%73برامج خفیفة ومسلیة

4,7-16,7%126والثانياالختیار األول 

0,7-16,7%168االختیار األول والثاني والثالث

16,716,3%3317االختیار األول والثاني والثالث والرابع

16,728,3%4523كل االختیارات

16,72,3%1910والخامس والسادساالختیار األول والثاني

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة توزعوا إلى اثني ) 28(من خالل الجدول أعاله رقم 
%5بنسبة قدرت بـ ) 11(وعددهم بمتابعة األخبارعشرة مجموعة ، المجموعة األولى تهتم 

أفراد ) 10(وعددهم بمتابعة القضایا ومشكالت المجتمع المحلي ، والمجموعة الثانیة تهتم 
والبالغ عددها بمتابعة البرامج الدینیة ، أما المجموعة الثالثة والتي تهتم %5بنسبة بلغت 

والبالغ بمتابعة البرامج الریاضیة، أما المجموعة الرابعة فتهتم %6فردا بنسبة بلغت ) 12(
باالستماع للموسیقى ، أما المجموعة الخامسة فتهتم %7فردا بنسبة بلغت ) 14(عددها 

، أما المجموعة السادسة والتي تهتم %3بنسبة بلغت أفراد ) 6(غ عددها والبالوالفنون الشعبیة
، أما المجموعة %7بنسبة بلغت فردا) 15(بمتابعة النصائح واإلرشاداتفقد بلغ عددها

أفراد بنسبة بلغت ) 7(والبالغ عددها فهي تفضل متابعة البرامج الخفیفة والمسلیةالسابعة 
تفضل متابعة كل من األخبار وقضایا ومشكالت المجتمع فهي ، أما المجموعة الثامنة 3%

فهي تفضل ، أما المجموعة التاسعة %6فردا بنسبة بلغت ) 12(والبالغ عددها المحلیة
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والبالغ عددها متابعة كل من األخبار وقضایا ومشكالت المجتمع المحلیة  والبرامج الدینیة 
فهي تفضل متابعة كل من األخبار، وأما المجموعة العاشرة %8فردا بنسبة بلغت ) 16(

فردا ) 33(والبالغ عددها والبرامج الدینیة والریاضیة وقضایا ومشكالت المجتمع المحلیة
والبالغ عددها فهي تتابع كل ما تم ذكره، أما المجموعة الحادیة عشرة %17بنسبة بلغت 

تفضل األفراد في المجموعة األخیرة والتي ، في حین بلغ عدد%23فردا بنسبة بلغت ) 45(
متابعة كل من األخبار وقضایا ومشكالت المجتمع المحلیة و النصائح واإلرشادات و البرامج 

.%10بنسبة بلغت فردا) 19(الخفیفة والمسلیة
ـ نالحظ من الجدول ان ألفراد العینة اكثر من سبب أو دافع واحد لمتابعة برامج 

تیب تكرار المشاهدة نجد ان متابعة االخبار ومتابعة القضایا ومشكالت االذاعة ،وحسب تر 
التي مثلت نسبة مرة 136المجتمع المحلي اخذتا اكبر تكرار حیث اخذت متابعة االخبار 

مرة ،وهي اشارة قویة الى اهتمام عینة 135ومتابعة مشكالت المجتمع المحلي بـ 100%
ثنا الحالي ،فموضوع العنف االسري یمكن تناوله البحث بهذه البرامج التي هي مجال بح

قراءة النسب المقدمة من المصالح المعنیة وتحلیلها أو تناوله بشكل اخبار یمن خالل 
. كمشكلة من مشكالت المجتمع المحلي رفقة المختصین في هذا المجال 

كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه 
) α) (84.76=0.01(ومستوى  الداللة ألفا ) 11(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( قیمة 

وبالتالي .%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 
العینة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو اختالفات في آراءد توج

.باقي افراد العینةعشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات المبحوثین على
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):14(السؤال
، وبعد المعالجة "هل تستمع لبرامج اإلذاعة الجزائریة من المسیلة ؟ "والذي نص على 

:االحصائیة تم التوصل إلى ما یلي
)14(السؤال یوضح إجابات أفرد عینة الدراسة على) 29(الجدول رقم 

التكرار )14(السؤال 
المشاھد

قیمة كاف الفرقالتكرار المتوقعالنسبة
تربیع

مستوى الداللةدرجة الحریة

8,313.9650.016-33,3%2512بمفردك
دال إحصائیا 33,39,7%4321مع العائلة

5,3-33,3%2814األصدقاء

بمفردك ومع 
العائلة

2714%33,3-6,3

بمفردك 
واألصدقاء

4824%33,314,7

مع العائلة 
واألصدقاء

2915%33,3-4,3

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة توزعوا إلى ستة ) 29(من خالل الجدول أعاله رقم 
بنسبة قدرت بـ ) 25(وعددهم یستمعون لإلذاعة بمفردهم مجموعات ، المجموعة األولى 

فردا بنسبة ) 43(وعددهم ، والمجموعة الثانیة تفضل االستماع لإلذاعة مع العائلة12%
) 28(والبالغ عددها یستمعون لإلذاعة مع األصدقاء فهم، أما المجموعة الثالثة %21بلغت 

تارةیستمعون لإلذاعة بمفردهم وتارة ، أما المجموعة الرابعة فهي%14فردا بنسبة بلغت 
، أما المجموعة الخامسة %14فردا بنسبة بلغت ) 27(والبالغ عددها أخرى مع العائلة 

فردا بنسبة ) 48(والبالغ عددها ءتارة بمفردهم وتارة مع األصدقافتفضل االستماع لإلذاعة 
، في حین بلغ عدد األفراد في المجموعة األخیرة والتي تفضل االستماع لإلذاعة %24بلغت 

.%15فردا بنسبة بلغت ) 29(تارة مع العائلة وتارة مع األصدقاء 
ـ نستنتج ان االذاعة من خالل المواضیع المطروحة اوجدت درجة كبیرة من االهتمام 

بهدف تبادل وجهات النظر وهذا ما یعكسه عدد افراد العینة عندما یتابعون االذاعة والتجاوب
.رفقة االصدقاء والعائلة 

كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه 
) α) (13.96=0.05(ومستوى  الداللة ألفا ) 7(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( قیمة 

وبالتالي .%5مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %95ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 
توجداختالفات في آراءالعینة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو 

.المبحوثین على باقي افراد العینةعشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات 
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):15(السؤال
، وبعد المعالجة االحصائیة تم "عند استماعك للبرامج هل ؟ "والذي نص على 

:التوصل إلى ما یلي
)15(السؤال یوضح إجابات أفرد عینة الدراسة على) 30(الجدول رقم 

التكرار )15(السؤال 
المشاھد

قیمة كاف الفرقالتكرار المتوقعالنسبة
تربیع

مستوى الداللةدرجة الحریة

تتابعھا حتى 
النھایة

12060%66,753,376.0020.000
دال إحصائیا

تتابع جزء 
منھا

6030%66,7-6,7

46,7-66,7%2010كیفیة أخرى

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة البالغ عددهم إجماال ) 30(من خالل الجدول أعاله رقم 
المجموعة األولى تتابع البرامج اإلذاعیة حتي نهایتها توزعوا إلى ثالث مجموعات ، ) 200(

تتابع جزءا من هذه البرامج، والمجموعة الثانیة %60بنسبة قدرت بـ ) 120(والبالغ عددهم 
هذه البرامج إلى المتابعین، في حین بلغ عدد %30فردا بنسبة بلغت ) 60(وعددها 

.%20بة بلغت فردا بنس) 20(المجموعة األخیرة بكیفیات أخرى أي 
من افراد العینة یتابعون برامج االذاعة حتى النهایة ،إشارة إلى أن االذاعة من %60ـ 

.الوسائل الجاذبة للجماهیر من خالل نوعیة البرامج التي تقدمها
كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه 

) α) (76.00=0.01(ومستوى  الداللة ألفا ) 2(ة الحریة والتي بلغت عند درج) K2( قیمة 
وبالتالي .%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 

توجداختالفات في آراءالعینة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو 
.على باقي افراد العینةالمبحوثینعشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات 
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محور االسرة في االذاعة الجزائریة 
):16(السؤال

، "ماهي البرامج التي ترى بأنها تزودك بالمعلومات حول األسرة؟ "والذي نص على 
:وبعد المعالجة االحصائیة تم التوصل إلى ما یلي

)16(السؤال على یوضح إجابات أفرد عینة الدراسة ) 31(الجدول رقم 
التكرار )16(السؤال 

المشاھد
التكرار النسبة

المتوقع
قیمة كاف الفرق

تربیع
درجة 
الحریة

مستوى 
الداللة

2,245.7980.000-22,2%2010البرامج االجتماعیة
دال 

إحصائیا
4,2-22,2%189البرامج الدینیة

9,2-22,2%136الروبورتاجات

10,2-22,2%126صباح الخیر مسیلة

14,2-22,2%84الحمالت التوعویة

22,213,8%3618الخیار األول والثاني

22,22,8%2513الخیار األول والثاني والثالث

22,219,8%4221لث والرابعالخیار األول والثا

22,23,8%2613الخیار األول والثالث والرابع والخامس

%200100االجمالي

تسعةنالحظ أن أفراد عینة الدراسة توزعوا إلى ) 31(من خالل الجدول أعاله رقم 
، المجموعة األولى ترى بأن البرامج التي تزودهم بالمعلومات حول األسرة هي اتمجموع

ترى بأن البرامج ، والمجموعة الثانیة %10بنسبة قدرت بـ ) 20(البرامج االجتماعیة وعددهم 
أفراد بنسبة بلغت ) 18(وعددهم التي تزودهم بالمعلومات حول األسرة هي البرامج الدینیة 

ترى بأن الروبورتاجات هي التي تزودهم بالمعلومات حول ، أما المجموعة الثالثة 9%
رى بأن حصة ، أما المجموعة الرابعة فت%6فردا بنسبة بلغت ) 13(والبالغ عددها األسرة 

فردا بنسبة ) 12(والبالغ عددها تزودهم أكثر بالمعلومات حول األسرة باح الخیر مسیلة ص
بأن أكثر ما یزودهم بالمعلومات حول األسرة هي فترى، أما المجموعة الخامسة%6بلغت 

، أما المجموعة السادسة والتي %4أفراد بنسبة بلغت ) 8(والبالغ عددها الحمالت التوعویة
فقد والدینیةالتي تزودهم بالمعلومات حول األسرة هي البرامج االجتماعیةترى بأن البرامج

ترى بأن كل من ،أما المجموعة السابعة فهي %18فردا بنسبة بلغت ) 36(بلغ عددها 
والبالغ الروبورتاجات هي التي تزودهم بالمعلومات حول األسرة والدینیة و البرامج االجتماعیة

فهي ترى بأن كل من البرامج ، أما المجموعة الثامنة %13أفراد بنسبة بلغت ) 25(عددها 
االجتماعیة والروبورتاجات وبرنامج صباح الخیر مسیلة هي التي تزودهم بالمعلومات حول 

، في حین بلغ عدد األفراد في المجموعة %21فردا بنسبة بلغت ) 42(والبالغ عددها األسرة
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لبرامج التي تزودهم بالمعلومات حول األسرة هي كل من البرامج ترى بأن ااألخیرة والتي 
االجتماعیة والروبورتاجات وبرنامج صباح الخیر مسیلة باإلضافة إلى الحمالت التوعویة

.%13فردا بنسبة بلغت ) 26(
ركان ـ روبورتاجات أبرامج ـ ( ذاعة من ه أن جمیع االشكال البرامجیة باإلـ ما نستنتج

،وحسب تكرار مختلفةتزود الجمهور بمعلومات حول االسرة وٕانما بنسب ) یة ـحمالت تحسیس
المشاهدة بالجدول اعاله نجد البرامج االجتماعیة تحتل الصدارة في التطرق للمواضیع 

حدى اشكال التناول ،ثم البرامج الدینیة ،وبعدها صباح إاالسریة ،وتأتي بعدها الربورتاجات ك
فیه طریقة التناول للمواضیع االسریة من اركان الى فترات الخیر یا حضنة الذي تتعدد

.تنشیطیة ووصالت غنائیة تعنى بالشأن االسري ،واخیرا الحمالت التحسیسیة 
ریة التي تهتم االذاعة بمعالجتها، یعكس الدور یمكن القول ان تعدد المواضیع االس

.المهم الذي تحظى به االذاعة في القیام بهذا الدور
نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت كما ـ 

) α=0.01(ومستوى  الداللة ألفا ) 8(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( علیه قیمة 
.%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي ) 45.79(

ة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات وبالتالي توجد اختالفات في آراء العین
.صدفة أو عشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات المبحوثین على باقي افراد العینة
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):17(السؤال
، وبعد المعالجة "هل ترى بأن البرامج المخصصة لألسرة كافیة؟ "والذي نص على 

:االحصائیة تم التوصل إلى ما یلي
)17(السؤال علىیوضح إجابات أفرد عینة الدراسة ) 32(الجدول رقم 

مستوى الداللةدرجة الحریةقیمة كاف تربیعالفرقالتكرار المتوقعالنسبةالتكرار المشاھد)17(السؤال 

66,786,3168.9720.000%15376كافیة
دال إحصائیا 36,7-66,7%3015قلیلة

49,7-66,7%179قلیلة جدا

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة البالغ عددهم إجماال ) 32(من خالل الجدول أعاله رقم 
توزعوا إلى ثالث مجموعات ، المجموعة األولى ترى بأن هذه البرامج كافیة والبالغ ) 200(

وعددها البرامج قلیلةترى بأن هذه ، والمجموعة الثانیة %76بنسبة قدرت بـ ) 153(عددهم 
أي المجموعة یرون بأنها قلیلة جداالذین ، في حین بلغ عدد%15فردا بنسبة بلغت ) 30(

.%9فردا بنسبة بلغت ) 17(األخیرة 
ـ تشیر هذه النتیجة إلى أن هناك احساس بالمنفعة التي تقدمها هذه االشكال من 

، هذا مؤشر طبیعي %76فیة وبنسبة البرامج في التناول االسري ،وشعور الجمهور انها كا
تفرضه طبیعة الوسیلة االعالمیة كونها تمثل اقدر الوسائل في تناول الظاهرة االسریة وذلك 

.نظرا الرتباط الجمهور بالوسائل االعالمیة وفي مقدمتها االذاعات المحلیة 
نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت كماـ 

) α=0.01(ومستوى  الداللة ألفا ) 2(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( علیه قیمة 
مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي ) 168.97(
ینة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال وبالتالي توجد اختالفات في آراء الع.1%

.المبحوثین على باقي افراد العینةاختالفات صدفة أو عشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات 
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):18(السؤال
، وبعد المعالجة "؟ في رأیك هل المعلومات المتحصل علیها"والذي نص على 

:االحصائیة تم التوصل إلى ما یلي
)18(السؤال علىیوضح إجابات أفرد عینة الدراسة ) 33(الجدول رقم 

مستوى الداللةدرجة الحریةقیمة كاف تربیعالفرقالتكرار المتوقعالنسبةالتكرار المشاھد)18(السؤال 

66,787,3172,6920.000%15477كافیة
دال إحصائیا 37,7-66,7%2914قلیلة

49,7-66,7%179قلیلة جدا

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة البالغ عددهم إجماال ) 33(من خالل الجدول أعاله رقم 
توزعوا إلى ثالث مجموعات ، المجموعة األولى ترى بأن هذه المعلومات كافیة ) 200(

، والمجموعة الثانیة ترى بأن هذه المعلومات %77بنسبة قدرت بـ ) 154(والبالغ عددهم 
، في حین بلغ عدد یرون بأنها قلیلة جدا أي %14فردا بنسبة بلغت ) 29(قلیلة وعددها 

. %9فردا بنسبة بلغت ) 17(المجموعة األخیرة 
ـ هذه النتیجة تشیر كذلك كما ذكرنا سابقا ان هناك احساس بالمنفعة التي تقدمها هذه 

وهذا ) %14نسبة (قلیلة وبالرغم من شعور البعض ان المعلومات ،لبرامجاالشكال من ا
یث یمثل فئة كبار السن من عینة البحث والتي ربما تتلقى صعوبة نظرا لطریقة التناول من ح

.،والتي سیقف علیها الباحث في الجداول الالحقةاللغة والضیوف ومنشط البرنامج
بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا ـ

) α) (172.69=0.01(ومستوى  الداللة ألفا ) 2(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( قیمة 
وبالتالي .%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 

توجد اختالفات في آراء العینة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو 
.عشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات المبحوثین على باقي افراد العینة
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):19(السؤال
، وبعد "هل أنت متابع للبرامج التي تتطرق للمشكالت االجتماعیة؟ "والذي نص على 

:جة االحصائیة تم التوصل إلى ما یليالمعال
)19(السؤال علىیوضح إجابات أفرد عینة الدراسة ) 34(الجدول رقم 

مستوى الداللةدرجة الحریةقیمة كاف تربیعالفرقالتكرار المتوقعالنسبةالتكرار المشاھد)19(السؤال 

10080128.0010.000%18090نعم
دال إحصائیا 80-100%2010ال

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة البالغ عددهم إجماال ) 34(من خالل الجدول أعاله رقم 
تمثل األفراد الذین یتابعون البرامج التي ، المجموعة األولى مجموعتینتوزعوا إلى ) 200(

، في حین بلغ %90بنسبة قدرت بـ ) 180(والبالغ عددهم تتطرق للمشكالت االجتماعیة
. %10فردا بنسبة بلغت ) 20(الذین ال یتابعونهاعدد 

حقیقة هذه النتیجة تؤكد صدق النتائج في الجدولین السابقین ،وارتباط الجمهور 
، ومتابعته للبرامج التي تتطرق للمشكالت االجتماعیة كالعنف االسري ـ المحلي بإذاعته

.الخ ....االحداث الطالق ـ انحرف 
كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه 

) α) (128.00=0.01(ومستوى  الداللة ألفا ) 1(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2(قیمة 
وبالتالي .%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 

اختالفات في آراء العینة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو توجد 
.المبحوثین على باقي افراد العینةعشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات 
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):20(السؤال

، وبعد المعالجة االحصائیة "إذا كانت إجابتك بنعم فهل متابعتك؟ "والذي نص على 
:تم التوصل إلى ما یلي

)20(السؤال علىیوضح إجابات أفرد عینة الدراسة ) 35(الجدول رقم 
مستوى الداللةدرجة الحریةقیمة كاف تربیعالفرقالتكرار المتوقعالنسبةالتكرار المشاھد)20(السؤال 

904647.0210.000%13676منتظمة
دال إحصائیا 46-90%4424غیر منتظمة

%180100االجمالي

الذین یتابعون نالحظ أن أفراد عینة الدراسة ) 35(من خالل الجدول أعاله رقم 
توزعوا إلى ) 180(البالغ عددهم إجماال البرامج التي تتطرق للمشكالت االجتماعیة و 

بطریقة منتظمة البرامج هذه مجموعتین ، المجموعة األولى تمثل األفراد الذین یتابعون 
بطریقة غیر ، في حین بلغ عدد الذین یتابعونها%76بنسبة قدرت بـ ) 136(وعددهم 
. %24فردا بنسبة بلغت ) 44(منتظمة

ـ اغلب افراد العینة كانت متابعتهم للبرامج التي تتطرق للمشاكل االجتماعیة بصفة 
لطرح قضایا تقترب من واقع المشكالت االجتماعیة للمجتمع المحلي منتظمة ،هو مؤشر 

. نتیجة للدور الذي تقوم به االذاعة في معالجة المشاكل االجتماعیة ،وهي 

كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه 
) α) (47.02=0.01(ومستوى  الداللة ألفا ) 1(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( قیمة 

وبالتالي .%1احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة مع%99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 
توجد اختالفات في آراء العینة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو 

.عشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات المبحوثین على باقي افراد العینة
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عرض ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسابعالفصل 

):21(السؤال

؟ توعیتكم بالمشاكل األسریةهل ترى بأن إذاعة المسیلة تساهم في "والذي نص على 
:، وبعد المعالجة االحصائیة تم التوصل إلى ما یلي"

)21(السؤال علىیوضح إجابات أفرد عینة الدراسة ) 36(الجدول رقم 
مستوى الداللةدرجة الحریةقیمة كاف تربیعالفرقالتكرار المتوقعالنسبةالتكرار المشاھد)21(السؤال 

66,753,387.5220.000%12060نعم
دال إحصائیا 66,71,3%6834ال

54,7-66,7%126بدون إجابة

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة البالغ عددهم إجماال ) 36(من خالل الجدول أعاله رقم 
إذاعة المسیلة تساهم في توزعوا إلى ثالث مجموعات ، المجموعة األولى ترى بأن ) 200(

، والمجموعة الثانیة %60بنسبة قدرت بـ ) 120(والبالغ عددهم توعیتهم بالمشاكل األسریة 
، في %34فردا بنسبة بلغت ) 68(وعددها ها ال تساهم في توعیتهم بهذه المشاكلترى بأن

وهذه .%6ت فردا بنسبة بلغ) 12(أي المجموعة األخیرة امتنعوا عن االجابةحین بلغ عدد 
:إلىالنتیجة تشیر 

مختلف حول ـ طاقم االذاعة نجح في التوعیة بالمشاكل االسریة ومنه في خلق وعي 
.المشاكل االسریة والتي سنتعرف علیها الحقا في الجداول الالحقة 

كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه 
) α) (87.52=0.01(ومستوى  الداللة ألفا ) 2(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( قیمة 

وبالتالي .%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 
توجد اختالفات في آراء العینة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو 

.میم إجابات المبحوثین على باقي افراد العینةعشوائیة وبالتالي یمكن تع
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عرض ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسابعالفصل 

):22(السؤال

، وبعد المعالجة "ابتك بنعم فهل یكون ذلك من خالل؟إذا كانت إج"والذي نص على 
:االحصائیة تم التوصل إلى ما یلي

)22(السؤال علىیوضح إجابات أفرد عینة الدراسة ) 37(الجدول رقم 
التكرار )22(السؤال 

المشاھد
التكرار النسبة

المتوقع
قیمة كاف الفرق

تربیع
درجة 
الحریة

مستوى 
الداللة

1963.1520.000-40%2117المحافظة علیھاوأھمیةمن خالل االھتمام باألسرة
دال 

إحصائیا 22-40%1815حصص خاصة بالعنف األسري

4041%8168ثابتة تھتم بالتوعیة األسریةدائمة فقرات 

%120100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة الذین یرون بأن ) 37(من خالل الجدول أعاله رقم 
توزعوا إلى ) 120(إذاعة المسیلة تساهم في توعیتهم بالمشاكل األسریة والبالغ عددهم إجماال 

وعددهم باألسرةیرون بأنها تساهم من خالل االهتمام ، المجموعة األولى ثالث مجموعات
والمجموعة الثانیة یرون بأنها تساهم من خالل عرض بعض ،%17بنسبة قدرت بـ ) 21(

في حین بلغ عدد ،%15بنسبة قدرت بـ ) 18(وعددهم الخاصة بالعنف األسري الحصص
فردا بنسبة بلغت ) 81(یرون بأنها تساهم من خالل فقرات ثابتة تهتم بالتوعیة األسریةالذین 
:نأنستنتج. 68%

ـ افراد العینة الذین حدث معهم وعي مختلف تجاه المشاكل االسریة كان نتیجة فقرات 
،وهذه النتیجة تشیر ثابتة تهتم بالتوعیة االسریة وهو ما تجسده البرامج االجتماعیة والدینیة 

الى مدى استمراریة االعالم الجواري المسموع ألحداث التغییر المناسب على مستوى 
هات والقیم وفق رؤیة ورسالة واضحتین تجاه المشاكل االسریة ،ومنها ظاهرة العنف االتجا

.االسري مجال الدراسة

كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه 
) α) (63.15=0.01(الداللة ألفا ومستوى) 2(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( قیمة 

وبالتالي .%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99التأكد من هذه النتیجة هي ونسبة 
توجد اختالفات في آراء العینة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو 

.عشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات المبحوثین على باقي افراد العینة 
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):23(السؤال

البرامج التي تراها تساهم أكثر في التحسیس بمشاكل العنف ماهي "والذي نص على 
: ، وبعد المعالجة االحصائیة تم التوصل إلى ما یلي"؟ األسري

)23(السؤال علىیوضح إجابات أفرد عینة الدراسة ) 38(الجدول رقم 
الترتیباالنحراف المعیاريالمتوسط الحسابي)23(السؤال 

5,5552,97514عین على المجتمع

5,162,983110إضاءات

5,262,928369صباح الخیر یا حضنة

5,5452,726755محطات

5,5352,787046ألو حیاة

5,532,831828العیادة النفسیة

5,5352,700977مجلة المرأة

5,6352,718221في العمق

5,6153,078013من المسؤول

5,632,996332ندوة الجمعة

ألفراد عینة الدراسة نالحظ أن المتوسطات الحسابیة ) 38(من خالل الجدول رقم
حصةكأدنى متوسط حسابي كان لصالح 5,16حیث تراوحت بین جداجاءت متقاربة 

وهذا ما توضحه ) في العمق(حصةكأعلى متوسط حسابي لصالح 5,63و) إضاءات(
).12(األعمدة البیانیة في الشكل رقم

حیث صاعديجاءت مرتبة حسب الترتیب التهذه الحصص ونالحظ أیضا أن 
وانحراف معیاري بلغ 5,635المرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره )في العمق(تحصةاحتل
وانحراف 5,63بمتوسط حسابي قدره ) ندوة الجمعة(حصة في المرتبة الثانیة الیهت،ثم 2,71

بمتوسط حسابي قدره ) من المسؤول(حصةالثالثة في المرتبةت،وحل2,99معیاري بلغ 
) عین على المجتمع(، وفي المرتبة الرابعة جاءت حصة3,07وانحراف معیاري بلغ 5,61

سة فقد كانت ماخ،أما المرتبة ال2,97وانحراف معیاري بلغ 5,55بمتوسط حسابي قدره 
.2,72وانحراف معیاري بلغ 5,54بمتوسط حسابي قدره ) محطات(حصةل

) ألو حیاة(كما نالحظ أن هناك تساٍو في المتوسطات الحسابیة بین حصتي
أكبر وبالنظر إلى االنحرافات المعیاریة یمكن القول بأن 5,535حیث بلغ ) مجلة المرأة(و

هي ) ألو حیاة(إنحراف معیاري هو الذي یتحصل على المرتبة السادسة وبالتالي فإن حصة 
) مجلة المرأة(تحتل حصة، في حین 2,78دسة بانحراف معیاري قدره التي تحتل المرتبة السا
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) العیادة النفسیة(حصةفقد كانت لثامنةأما المرتبة ال،2,70الرتبة السابعة بانحراف قدره 
حصةلتاسعةجاءتالمرتبة ال، وفي2,83وانحراف معیاري بلغ 5,530بمتوسط حسابي قدره 

، في حین 2,98وانحراف معیاري بلغ 5,26بمتوسط حسابي قدره ) صباح الخیر یا حضنة(
وانحراف معیاري قدر بـ 5,16بمتوسط حسابي قدر بـ ) إضاءات(تذیلت الترتیب حصة 

:لىإوهذه النتائج تشیر ).12(رقم ، كما هو مبین في الشكل 2,98

من االذاعة ـ ظاهرة العنف االسري تمثل خطرا حقیقیا على المجتمع االمر الذي جعل 
.المحلیة تخصیص برامج متنوعة لمعالجة الظاهرة

ـ تفضیل برنامج عن آخر یعود الى طریقة اعداد وتقدیم البرنامج وتناول الظاهرة 
. وطبیعة الضیوف وكذا منشط البرنامج ومدى المامه بالموضوع وطریقة تعامله مع المستمع 

من 
المسؤول

ندوة 
الجمعة

Série1 5.6355.6155.63

أعمدة بیانیة توضح ترتیب أفراد عینة الدراسة للحصص ) 12(الشكل رقم 
اإلذاعیة حسب مساھمتھا في التحسیس بمشاكل العنف األسري
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) العیادة النفسیة(حصةفقد كانت لثامنةأما المرتبة ال،2,70الرتبة السابعة بانحراف قدره 
حصةلتاسعةجاءتالمرتبة ال، وفي2,83وانحراف معیاري بلغ 5,530بمتوسط حسابي قدره 

، في حین 2,98وانحراف معیاري بلغ 5,26بمتوسط حسابي قدره ) صباح الخیر یا حضنة(
وانحراف معیاري قدر بـ 5,16بمتوسط حسابي قدر بـ ) إضاءات(تذیلت الترتیب حصة 

:لىإوهذه النتائج تشیر ).12(رقم ، كما هو مبین في الشكل 2,98

من االذاعة ـ ظاهرة العنف االسري تمثل خطرا حقیقیا على المجتمع االمر الذي جعل 
.المحلیة تخصیص برامج متنوعة لمعالجة الظاهرة

ـ تفضیل برنامج عن آخر یعود الى طریقة اعداد وتقدیم البرنامج وتناول الظاهرة 
. وطبیعة الضیوف وكذا منشط البرنامج ومدى المامه بالموضوع وطریقة تعامله مع المستمع 

عین 
على 

المجتمع

صباح إضاءات
الخیر یا 
حضنة

العیادة ألو حیاةمحطات
النفسیة

مجلة 
المرأة

في 
العمق

من 
المسؤول

5.5555.165.265.5455.5355.535.5355.6355.615

أعمدة بیانیة توضح ترتیب أفراد عینة الدراسة للحصص ) 12(الشكل رقم 
اإلذاعیة حسب مساھمتھا في التحسیس بمشاكل العنف األسري
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) العیادة النفسیة(حصةفقد كانت لثامنةأما المرتبة ال،2,70الرتبة السابعة بانحراف قدره 
حصةلتاسعةجاءتالمرتبة ال، وفي2,83وانحراف معیاري بلغ 5,530بمتوسط حسابي قدره 

، في حین 2,98وانحراف معیاري بلغ 5,26بمتوسط حسابي قدره ) صباح الخیر یا حضنة(
وانحراف معیاري قدر بـ 5,16بمتوسط حسابي قدر بـ ) إضاءات(تذیلت الترتیب حصة 

:لىإوهذه النتائج تشیر ).12(رقم ، كما هو مبین في الشكل 2,98

من االذاعة ـ ظاهرة العنف االسري تمثل خطرا حقیقیا على المجتمع االمر الذي جعل 
.المحلیة تخصیص برامج متنوعة لمعالجة الظاهرة

ـ تفضیل برنامج عن آخر یعود الى طریقة اعداد وتقدیم البرنامج وتناول الظاهرة 
. وطبیعة الضیوف وكذا منشط البرنامج ومدى المامه بالموضوع وطریقة تعامله مع المستمع 

4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

عین 
على 

المجتمع

إضاءات

5.5555.16

أعمدة بیانیة توضح ترتیب أفراد عینة الدراسة للحصص ) 12(الشكل رقم 
اإلذاعیة حسب مساھمتھا في التحسیس بمشاكل العنف األسري
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):24(السؤال

، وبعد المعالجة االحصائیة "هل تشارك في البرنامج الذي یهمك؟ "نص على والذي
:تم التوصل إلى ما یلي

)24(السؤال علىیوضح إجابات أفرد عینة الدراسة ) 39(الجدول رقم 
مستوى الداللةدرجة الحریةقیمة كاف تربیعالفرقالتكرار المتوقعالنسبةالتكرار المشاھد)24(السؤال 

505069.4430.000%10050دائما
دال إحصائیا 10-50%4020أحیانا

14-50%3618نادرا

26-50%2412ال أشارك

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة والبالغ عددهم ) 39(ن خالل الجدول أعاله رقم م
األولى تشارك دائما في البرامج التي مجموعات ، المجموعة أربعتوزعوا إلى ) 200(إجماال 
تشارك في بعض األحیان ، والمجموعة الثانیة %50بنسبة قدرت بـ ) 100(وعددهم تهمها

والمجموعة الثالثة نادرا ما ، %20بنسبة قدرت بـ ) 40(وعددهم في البرامج التي تهمها
في حین بلغ عدد الذین ، %18بة قدرت بـ بنس) 36(تشارك في البرامج التي تهمها وعددهم 
.%12فردا بنسبة بلغت ) 24(ال یشاركون تماما في البرامج االذاعیة

ـ ویرجعسببالمشاركةفیالحصصالىأنالمستمعینیتابعونبرامجاالذاعةالمحلیةباالهتمامنظرا 
ركونمجاالللتوالمحتویاتالبرامج،كمایمكنأنیرجعإلىطبیعةالبرامجوطریقةتنشیطهامنقباللمذیعینالذینیت

اما الفئة .صلمعالجمهور،وهذاإلصغائهموعدم مقاطعتهمأوعدمالحكمعلیهموعلىاآلراءالتییدلونبها
التي ال تشارك ربما تعود لتدني المستوى التعلیمي والتحرج من المشاركة 

كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه 
) α) (69.44=0.01(ومستوى الداللة ألفا ) 3(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( قیمة 

وبالتالي .%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 
توجد اختالفات في آراء العینة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو 

.المبحوثین على باقي افراد العینةإجابات عشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم
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):25(السؤال

، وبعد المعالجة "؟ هل تتناقش مع غیرك حول الموضوع المناقش"والذي نص على 
:االحصائیة تم التوصل إلى ما یلي

)25(السؤال علىیوضح إجابات أفرد عینة الدراسة ) 40(الجدول رقم 
مستوى الداللةدرجة الحریةقیمة كاف تربیعالفرقالتكرار المتوقعالنسبةالتكرار المشاھد)25(السؤال 

10080128.0010.000%18090نعم
دال إحصائیا 80-100%2010ال

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة البالغ عددهم إجماال ) 40(من خالل الجدول أعاله رقم 
یتناقشون مع غیرهمحول توزعوا إلى مجموعتین، المجموعة األولى تمثل األفراد الذین ) 200(

، في %90بنسبة قدرت بـ ) 180(والبالغ عددهم المواضیع المناقشة عبر أمواج اإلذاعة 
من . %10فردا بنسبة بلغت ) 20(المواضیعیتناقشون حول هذه حین بلغ عدد الذین ال 

:خالل النتائج یمكن استنتاج 

ـ اغلب افراد العینة یناقشون مع غیرهم المواضیع المطروحة ،وهذا مؤشر صحي 
وسنتعرف مع من . یعكس الدور الذي احدثته االذاعة في اقامة حوارات لدى المستمعین 

.یكون الحوار في الجدول القادم 

هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه كما نالحظ أن
) α) (128.00=0.01(الداللة ألفا ومستوى ) 1(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( قیمة 

وبالتالي .%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 
تالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو توجد اختالفات في آراء العینة وهي اخ
.المبحوثین على باقي افراد العینةعشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات 
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):26(السؤال

، "الذین تتناقش معهم؟ من هم األشخاص إذا كانت إجابتك بنعم " والذي نص على 
:وبعد المعالجة االحصائیة تم التوصل إلى ما یلي

)26(السؤال علىیوضح إجابات أفرد عینة الدراسة ) 41(رقم الجدول 
مستوى الداللةدرجة الحریةقیمة كاف تربیعالفرقالتكرار المتوقعالنسبةالتكرار المشاھد)26(السؤال 

604862.4020.000%10860مع العائلة
دال إحصائیا 12-60%4827مع األصدقاء

36-60%2413مع األقارب

%180100االجمالي

نالحظ أن أفراد الذین یتناقشون مع غیرهم حول ) 41(من خالل الجدول أعاله رقم 
ثالثتوزعوا إلى ) 180(المواضیع المناقشة عبر أمواج اإلذاعة والبالغ عددهم إجماال 

بنسبة ) 108(وعددهم تتناقش في هذه المواضیع مع العائلةمجموعات ، المجموعة األولى 
) 48(وعددهم تتناقش في هذه المواضیع مع األصدقاء ، والمجموعة الثانیة %60قدرت بـ 

تتناقشون في هذه المواضیع مع األقارب ، في حین بلغ عدد الذین %27بنسبة قدرت بـ 
. %13فردا بنسبة بلغت ) 24(

مما وفر رة داخل االسر، ـ یمكن القول ان االذاعة حققت صفة االجتماعیة ومكانة كبی
لها عامل الثقة في الرسالة المرسلة وبالتالي سهولة التدخل لمعالجة ظاهرة العنف االسري 

.كإحدى المشكالت المطروحة

كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه 
) α) (62.40=0.01(اللة ألفا ومستوى الد) 2(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( قیمة 

وبالتالي .%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 
توجد اختالفات في آراء العینة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو 

.عشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات المبحوثین على باقي افراد العینة 
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):27(السؤال

؟ لظاهرة العنف األسريما مدى نجاح إذاعة المسیلة في التعرض " والذي نص على 
:، وبعد المعالجة االحصائیة تم التوصل إلى ما یلي"

)27(السؤال علىیوضح إجابات أفرد عینة الدراسة ) 42(الجدول رقم 
مستوى الداللةدرجة الحریةقیمة كاف تربیعالفرقالتكرار المتوقعالنسبةالتكرار المشاھد)27(السؤال 

نجحت لحد 
كبیر

9949%66,732,357.1920.000
دال إحصائیا

نجحت إلى حد 
ما

8442%66,717,3

49,7-66,7%179لم تنجح

%200100االجمالي

والبالغ عددهم نالحظ أن أفراد عینة الدراسة ) 42(ن خالل الجدول أعاله رقم م
إذاعة المسیلة ترى بأن توزعوا إلى ثالث مجموعات ، المجموعة األولى ) 200(إجماال 

بنسبة قدرت بـ ) 99(وعددهم نجحت إلى حد كبیر في التعرض لظاهرة العنف األسري
ترى بأن إذاعة المسیلة نجحت إلى حد ما في التعرض لظاهرة ، والمجموعة الثانیة 49%

یرون بأنها لم ، في حین بلغ عدد الذین %42بنسبة قدرت بـ ) 84(عددهم و العنف األسري 
. %9فردا بنسبة بلغت ) 17(تنجح 

في التعرض لظاهرة العنف بنسبة عالیةنجحتـ یظهر جلیا أن إذاعة المسیلة 
نجحت لحد ماـ على األقل فیما یخص عینة هذا البحث ـ رغم أن داللة عبارة االسري 

لیست داللة محددة بدقة ، إذ مثلما هو الحال بالنسبة للقیم الوسیطة ضمن المتغیرات 
الترتیبیة فإن الداللة تتأرجح بین طرفي توزیع القیم ككل، و سوف نتمكن من فحص درجة 

یمكن تفسیرها النجاحهذه من خالل متغیرات أخرى، لكن هذه النسبة العالیة من النجاح
القرب االجتماعي لإلذاعات المحلیة ككل : ید من العوامل لعل أبرزهامبدئیا من خالل العد

تناول موضوع بالنسبة للسكان المعنیین، ذلك القرب المعنوي الذي قد یتجسد من خالل 
االرتباط الشخصي للجمهور العنف االسري عن طریق برامج مختلفة االشكال واالنواع 

.   إلخ ...مع لغة االستقبالكذا انسجام لغة االرسالو بالمنشطین والضیوف 

كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه 
) α) (57.19=0.01(ومستوى الداللة ألفا ) 2(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( قیمة 

تالي وبال.%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 
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توجد اختالفات في آراء العینة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو 
.عشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات المبحوثین على باقي افراد العینة 

):28(السؤال

األسري من خالل هل ترتبط دوافع اتباعك لمواضیع العنف ":والذي نص على
:وبعد المعالجة االحصائیة تم التوصل إلى ما یلي، "األسباب التالیة؟

)28(السؤال علىیوضح إجابات أفرد عینة الدراسة ) 43(الجدول رقم 
التكرار )28(السؤال 

المشاھد
التكرار النسبة

المتوقع
قیمة كاف الفرق

تربیع
درجة 
الحریة

مستوى 
الداللة

1345.5270.000-25%126معرفة المزید من المعلومات حول العنف األسري
دال 

إحصائیا
251%2613االستفادة من الحلول المقترحة

5-25%2010الوقوف على رأي المختصین حول العنف األسري

12-25%136المشاركة بالرأي حول الموضوع

11-25%147معرفة حقوقك وواجباتك

2510%3518الخیار األول والثاني

2523%4824الخیار األول والثاني والرابع

257%3216الخیار الثالث والخامس

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة توزعوا إلى ثماني ) 43(من خالل الجدول أعاله رقم 
ظاهرة حول تتبع هذه المواضیع لمعرفة المزید من المعلومات مجموعات ، المجموعة األولى 

تتبع هذه المواضیع ، والمجموعة الثانیة %6بنسبة قدرت بـ ) 12(وعددهم العنف األسري
فتتبع ، أما المجموعة %13بنسبة بلغت فردا ) 26(وعددهم لالستفادة من الحلول المقترحة

فردا ) 20(والبالغ عددها ل العنف األسري هذه المواضیع الوقوف على رأي المختصین حو 
فهي تتبع هذه المواضیع للمشاركة بالرأي حول ، أما المجموعة الرابعة %10بنسبة بلغت 

فهدفها معرفة ، أما المجموعة الخامسة %6فردا بنسبة بلغت ) 13(والبالغ عددها الموضوع
والتي ، أما المجموعة السادسة %7بنسبة بلغت فردا ) 14(والبالغ عددها الحقوق والواجبات

ظاهرة العنف األسري ولالستفادة من حول تتبع هذه المواضیع لمعرفة المزید من المعلومات 
، أما المجموعة السابعة فهي %18فردا بنسبة بلغت ) 35(فقد بلغ عددها الحلول المقترحة 

سري ولالستفادة من تتبع هذه المواضیع لمعرفة المزید من المعلومات حول ظاهرة العنف األ
بنسبة بلغت فردا ) 48(والبالغ عددها وضوعمالحلول المقترحة وكذا المشاركة بالرأي حول ال

تتبع هذه المواضیع بهدف ، في حین بلغ عدد األفراد في المجموعة األخیرة والتي 24%
.%16فردا بنسبة بلغت ) 32(الوقوف على رأي المختصین ومعرفة الحقوق والواجبات 
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ن خالل حساب تكرار نسب المشاهدة ـ حیث كان للمبحوث فرصة اختیار اكثر ـ م
من دافع من الدوافع المقترحة ـ نجد ان اكبر دافع لمتابعة مواضیع العنف االسري كان حول 
،متابعة الحلول المقترحة ،ثم دافع التعرف على مزید من المعلومات حول الموضع ،یلیه دافع 

وضوع ، ثم الوقوف على رأي المختصین حول ظاهرة العنف المشاركة بالرأي حول الم
االسري ،واخیرا معرفة الحقوق والواجبات ، هذه النتیجة تشیر الى تحقیق االذاعة لدورها 

الجمهور المستهدف بمضمون التعبوي ،اذ یظل الهدف من اي عمل اعالمي هو ابالغ 
ا لها ، ولبلوغ هذا الهدف یتم االخبار الرسالة، بحیث یتأثر الى درجة االقتناع واالستجابة وفق

.والتوجیه من اجل بناء الرأي واقناع المتلقي بسلوك ملموس

كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه 
) α) (45.52=0.01(ومستوى الداللة ألفا ) 7(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( قیمة 

وبالتالي .%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99من هذه النتیجة هي ونسبة التأكد
توجد اختالفات في آراء العینة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو 

.المبحوثین على باقي افراد العینةعشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات 
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):29(السؤال

في التوعیة بحجم مشكلة العنف ضد ذاعة اإلنجاح كیف تقیم"والذي نص على 
:، وبعد المعالجة االحصائیة تم التوصل إلى ما یلي"؟الزوجات وأسبابها

)29(السؤال علىیوضح إجابات أفرد عینة الدراسة ) 44(الجدول رقم 
مستوى الداللةدرجة الحریةقیمة كاف تربیعالفرقالتكرار المتوقعالنسبةالتكرار المشاھد)29(السؤال 

نجحت لحد 
كبیر

9547%66,728,340.7520.000
دال إحصائیا

نجحت إلى حد 
ما

8040%66,713,3

41,7-66,7%2513لم تنجح

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة والبالغ عددهم ) 44(من خالل الجدول أعاله رقم 
توزعوا إلى ثالث مجموعات ، المجموعة األولى ترى بأن إذاعة المسیلة ) 200(إجماال 

بنسبة ) 95(وعددهم التوعیة بحجم مشكلة العنف ضد الزوجاتنجحت إلى حد كبیر في 
التوعیة ، والمجموعة الثانیة ترى بأن إذاعة المسیلة نجحت إلى حد ما في %47قدرت بـ 

، في حین بلغ عدد الذین یرون بأنها %40بنسبة قدرت بـ ) 80(وعددهم بحجم هذه المشكلة
. %13فردا بنسبة بلغت ) 25(لم تنجح 

ة ـ  نتیجة تشیر الى أن إذاعة المسیلة نجحت بنسبة عالیة في  التوعیة بحجم مشكل
العنف ضد الزوجات وأسبابها؟  ـ على األقل فیما یخص عینة هذا البحث ـ رغم أن داللة 
عبارة نجحت لحد ما لیست داللة محددة بدقة، إذ مثلما هو الحال بالنسبة للقیم الوسیطة 
ضمن المتغیرات الترتیبیة فإن الداللة تتأرجح بین طرفي توزیع القیم ككل، وسوف نتمكن من 

نجاح هذه من خالل متغیرات أخرى، لكن هذه النسبة العالیة من النجاح یمكن فحص درجة ال
القرب االجتماعي لإلذاعات المحلیة : تفسیرها مبدئیا من خالل العدید من العوامل لعل أبرزها

ككل بالنسبة للسكان المعنیین، ذلك القرب المعنوي الذي قد یتجسد من خالل تناول موضوع 
، عرض نماذج مختلفة طریق برامج مختلفة االشكال واالنواعالعنف ضد الزوجات عن 

.   الخ...،نزول المكریفون للشارع،تقدیم احصاءات حول حجم المشكلة لزوجات معنفات

كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه 
) α) (40.75=0.01(الداللة ألفا ومستوى ) 2(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( قیمة 
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وبالتالي .%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 
توجد اختالفات في آراء العینة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو 

.على باقي افراد العینةعشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات المبحوثین
):30(السؤال

كیف تقیم نجاح اإلذاعة في التوعیة بخطورة مشكلة العنف ضد "والذي نص على 
:، وبعد المعالجة االحصائیة تم التوصل إلى ما یلي"الزوجات وأسبابها؟

)30(السؤال علىیوضح إجابات أفرد عینة الدراسة ) 45(الجدول رقم 
مستوى الداللةدرجة الحریةقیمة كاف تربیعالفرقالتكرار المتوقعالنسبةالمشاھدالتكرار)30(السؤال 

نجحت لحد 
كبیر

9849%66,731,350.9220.000
دال إحصائیا

نجحت إلى حد 
ما

8241%66,715,3

46,7-66,7%2010لم تنجح

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة والبالغ عددهم ) 45(من خالل الجدول أعاله رقم 
توزعوا إلى ثالث مجموعات ، المجموعة األولى ترى بأن إذاعة المسیلة ) 200(إجماال 

بنسبة ) 98(مشكلة العنف ضد الزوجات وعددهم خطورةنجحت إلى حد كبیر في التوعیة ب
، والمجموعة الثانیة ترى بأن إذاعة المسیلة نجحت إلى حد ما في التوعیة %49قدرت بـ 

، في حین بلغ عدد الذین یرون %41بنسبة قدرت بـ ) 82(هذه المشكلة وعددهم خطورةب
. %10فردا بنسبة بلغت ) 20(بأنها لم تنجح 

في ـ تشیر القراءة الى نتیجة مهمة هي ان االذاعة استطاعت ان تؤدي دورا حاسما
تركیز االنتباه بصورة مباشرة في موضوع التوعیة بمشكلة العنف ضد الزوجات ،وفي مقدورها 

.ان ترفع بالمطامح والتطلعات للجمهور ازاء قضیة معینة

كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه 
) α) (50.92=0.01(توى الداللة ألفا ومس) 2(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( قیمة 

وبالتالي .%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 
توجد اختالفات في آراء العینة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو 

.لعینة عشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات المبحوثین على باقي افراد ا
):31(السؤال
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األسري مع مشكلة العنف مناقشةاإلذاعة في تحهل نج"والذي نص على 
:، وبعد المعالجة االحصائیة تم التوصل إلى ما یلي"؟المسؤولین والمختصین إلیجاد الحلول

)31(السؤال علىیوضح إجابات أفرد عینة الدراسة ) 46(الجدول رقم 
مستوى الداللةدرجة الحریةقیمة كاف تربیعالفرقالتكرار المتوقعالنسبةالتكرار المشاھد)31(السؤال 

نجحت لحد 
كبیر

9045%66,723,346.9320.000
دال إحصائیا

نجحت إلى حد 
ما

8944%66,722,3

45,7-66,7%2111لم تنجح

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة توزعوا إلى ثالث ) 46(من خالل الجدول أعاله رقم 
مناقشة مجموعات، المجموعة األولى ترى بأن إذاعة المسیلة نجحت إلى حد كبیر في 

، %45بنسبة قدرت بـ ) 90(وعددهم مشكلة العنف األسري مع المسؤولین والمختصین 
مع هذه المشكلة ةمناقشوالمجموعة الثانیة ترى بأن إذاعة المسیلة نجحت إلى حد ما في 

، في حین بلغ عدد الذین یرون %44بنسبة قدرت بـ ) 89(وعددهم المسؤولین والمختصین 
. %11فردا بنسبة بلغت ) 21(بأنها لم تنجح 

ـ تشیر النتائج ان العمل االذاعي حول مناقشة ظاهرة العنف االسري یسیر وفق خطط 
الجمهور بمعلومات صحیحة ووتعبئة إعالمیة بإشراك المسؤولین والمختصین وهذا لتزوید

.  سریةوتحشید القوى نحو تعدیل المواقف والتوجهات السلوكیة الخاصة بالحیاة األ

كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه 
) α) (46.93=0.01(ومستوى الداللة ألفا ) 2(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( قیمة 

وبالتالي .%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 
توجد اختالفات في آراء العینة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو 

.عشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات المبحوثین على باقي افراد العینة 
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عرض ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسابعالفصل 

):32(السؤال

، "عرض نماذج من الزوجات المعنفات؟هل نجحت اإلذاعة في"نص على والذي
:وبعد المعالجة االحصائیة تم التوصل إلى ما یلي

)32(السؤال علىیوضح إجابات أفرد عینة الدراسة ) 47(الجدول رقم 
مستوى الداللةدرجة الحریةقیمة كاف تربیعالفرقالتكرار المتوقعالنسبةالتكرار المشاھد)32(السؤال 

نجحت لحد 
كبیر

11557%66,748,357.2520.000
دال إحصائیا

نجحت إلى حد 
ما

5528%66,7-11,7

36,7-66,7%3015لم تنجح

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة توزعوا إلى ثالث ) 47(من خالل الجدول أعاله رقم 
عرض مجموعات ، المجموعة األولى ترى بأن إذاعة المسیلة نجحت إلى حد كبیر في 

، والمجموعة الثانیة ترى %57بنسبة قدرت بـ ) 115(وعددهم نماذج من الزوجات المعنفات
بنسبة قدرت بـ ) 55(وعددهم عرض هذه النماذجبأن إذاعة المسیلة نجحت إلى حد ما في 

. %15فردا بنسبة بلغت ) 30(، في حین بلغ عدد الذین یرون بأنها لم تنجح 28%

كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه قیمة 
)K2 ( والتي بلغت عند درجة الحریة)0.01(ومستوى الداللة ألفا ) 2=α) (57.25 ( ونسبة

وبالتالي توجد .%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99التأكد من هذه النتیجة هي 
اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو اختالفات في آراء العینة وهي 

.عشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات المبحوثین على باقي افراد العینة 
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عرض ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسابعالفصل 

):33(السؤال

التعریف بأسباب العنف ضد الزوجة بنزول هل نجحت اإلذاعة في "نص على والذي
:، وبعد المعالجة االحصائیة تم التوصل إلى ما یلي"؟المیكروفون إلى الشارع

)33(السؤال علىیوضح إجابات أفرد عینة الدراسة ) 48(الجدول رقم 
مستوى الداللةدرجة الحریةقیمة كاف تربیعالفرقالتكرار المتوقعالنسبةالتكرار المشاھد)33(السؤال 

نجحت لحد 
كبیر

10050%66,733,325.2720.000
دال إحصائیا

نجحت إلى حد 
ما

5326%66,7-13,7

19,7-66,7%4724لم تنجح

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة توزعوا إلى ثالث ) 48(من خالل الجدول أعاله رقم 
التعریف مجموعات ، المجموعة األولى ترى بأن إذاعة المسیلة نجحت إلى حد كبیر في 

بنسبة قدرت بـ ) 100(وعددهم بأسباب العنف ضد الزوجة بنزول المیكروفون إلى الشارع
األسبابهذه التعریفب، والمجموعة الثانیة ترى بأن إذاعة المسیلة نجحت إلى حد ما في 50%

فردا ) 47(، في حین بلغ عدد الذین یرون بأنها لم تنجح %26بنسبة قدرت بـ ) 53(وعددهم 
.%24بنسبة بلغت 

كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه 
) α) (25.27=0.01(ومستوى الداللة ألفا ) 2(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2(قیمة 

وبالتالي .%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 
توجد اختالفات في آراء العینة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو 

.المبحوثین على باقي افراد العینةتعمیم إجابات عشوائیة وبالتالي یمكن 
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عرض ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسابعالفصل 

):34(السؤال

، وبعد "؟بحقوق المرأة بصفة عامةهل نجحت اإلذاعة في التعریف "والذي نص على 
:المعالجة االحصائیة تم التوصل إلى ما یلي

)34(السؤال علىیوضح إجابات أفرد عینة الدراسة ) 49(الجدول رقم 
مستوى الداللةدرجة الحریةقیمة كاف تربیعالفرقالتكرار المتوقعالنسبةالمشاھدالتكرار)34(السؤال 

نجحت لحد 
كبیر

9547%66,728,349.7520.000
دال إحصائیا

نجحت إلى حد 
ما

8543%66,718,3

46,7-66,7%2010لم تنجح

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة توزعوا إلى ثالث ) 49(من خالل الجدول أعاله رقم 
مجموعات ، المجموعة األولى ترى بأن إذاعة المسیلة نجحت إلى حد كبیر في التعریف 

، والمجموعة الثانیة ترى بأن %47بنسبة قدرت بـ ) 95(وعددهم بحقوق المرأة بصفة عامة 
بنسبة قدرت بـ ) 85(وعددهم بحقوق المرأةإذاعة المسیلة نجحت إلى حد ما في التعریف 

. %10فردا بنسبة بلغت ) 20(، في حین بلغ عدد الذین یرون بأنها لم تنجح 43%
كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه 

) α) (49.75=0.01(ومستوى الداللة ألفا ) 2(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( قیمة 
وبالتالي .%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99التأكد من هذه النتیجة هي ونسبة

توجد اختالفات في آراء العینة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو 
.عشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات المبحوثین على باقي افراد العینة 
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عرض ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسابعالفصل 

):35(السؤال
، "هل نجحت اإلذاعة في التعریف بحقوق الزوجة بصفة خاصة؟"نص على والذي

:وبعد المعالجة االحصائیة تم التوصل إلى ما یلي
)35(السؤال علىیوضح إجابات أفرد عینة الدراسة ) 50(الجدول رقم 

مستوى الداللةدرجة الحریةقیمة كاف تربیعالفرقالتكرار المتوقعالنسبةالتكرار المشاھد)35(السؤال 

نجحت لحد 
كبیر

9045%66,723,349.0020.000
دال إحصائیا

نجحت إلى حد 
ما

9045%66,723,3

46,7-66,7%2010لم تنجح

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة توزعوا إلى ثالث ) 50(من خالل الجدول أعاله رقم 
مجموعات ، المجموعة األولى ترى بأن إذاعة المسیلة نجحت إلى حد كبیر في التعریف 

، والمجموعة الثانیة ترى %45بنسبة قدرت بـ ) 90(وعددهم خاصةبصفة الزوجةبحقوق 
بنسبة قدرت ) 90(وعددهم الزوجةبأن إذاعة المسیلة نجحت إلى حد ما في التعریف بحقوق 

. %10فردا بنسبة بلغت ) 20(، في حین بلغ عدد الذین یرون بأنها لم تنجح %45بـ 
كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه 

) α) (49.00=0.01(ومستوى الداللة ألفا ) 2(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( قیمة 
وبالتالي .%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99التأكد من هذه النتیجة هي ونسبة

توجد اختالفات في آراء العینة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو 
.عشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات المبحوثین على باقي افراد العینة
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عرض ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسابعالفصل 

:35ـ 34ـ33ـ32یخص الجداول رقماالستنتاج 

والتي تخص ـ ) 35ـ 34ـ33ـ32(النسب متقاربة من خالل الجداول رقم ـ بما ان 
انظر الجدول االذاعة في عرض نماذج من الزوجات المعنفاتعلى الترتیب ـ  مدى نجاح 

سباب العنف ضد الزوجة بنزول المیكروفون أومدى نجاح االذاعة في التعریف ب) 32(رقم
، أةوكذا مدى نجاح االذاعة في التعریف بحقوق المر ،)33(جدول رقم إلى الشارع ،انظر ال
، واخیرا مدى نجاح االذاعة في التعریف بحقوق الزوجة بصفة )34(انظر الجدول رقم 

الباحث ان تكون قراءة سوسیولوجیة مشتركة لهذا ارتئ) .35(خاصة، انظر الجدول رقم 
) 30(في الجدولین السابقین رقم ها دالة على نجاحهي مؤشراتالنجاح ،وهذه الجداول

،حول مدى التوعیة بحجم مشكلة العنف ضد الزوجات ،ومدى التوعیة بخطورة )31(و
ن االذاعة بقسمیها االخباري واالنتاجي تعمل إوما یفسروجهة نظر المبحوثین،. الظاهرة 

ن كل نوفمبرم25ن یوم أو ربورتاجات ، خاصة و أعلى عرض هذه النماذج في شكل برامج 
سنة  یعتبر یوم عالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ،هنا تكیف كل البرامج حول الظاهرة مع 
ربط عالقة توأمة مع االذاعات المحلیة االخرى عبر التراب الوطني لمناقشة الظاهرة 

وهنا یمكن القول ان االذاعة تمتلك رؤیة .والتعرف على نسبتها وأشكالها والحلول المقترحة 
ه موضوع العنف ضد الزوجات ،واهم متطلبات هذه الرؤیة وضوح الدور صحیحة تجا

.والدور التوجیهي ،والدور التعبوي االعالمي في مجاالته اثالث ،االخباري المعرفي ،
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عرض ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسابعالفصل 

):36(السؤال

أنت راٍض عن األداء اإلذاعي فیما یتعلق بمواجهة العنف ضد هل "والذي نص على 
:االحصائیة تم التوصل إلى ما یلي، وبعد المعالجة "؟ الزوجات

)36(السؤال علىیوضح إجابات أفرد عینة الدراسة ) 51(الجدول رقم 
مستوى الداللةدرجة الحریةقیمة كاف تربیعالفرقالتكرار المتوقعالنسبةالتكرار المشاھد)36(السؤال 

66,76,332.5920.000%7336راض جدا
دال إحصائیا 66,729,3%9648راض نوعا ما

35,7-66,7%3116غیر راض

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة توزعوا إلى ثالث ) 51(من خالل الجدول أعاله رقم 
بنسبة قدرت ) 73(وعددهم راضیة جدا عن األداء اإلذاعيمجموعات ، المجموعة األولى 

بنسبة قدرت ) 96(وعددهم راضیة نوعا ما عن األداء اإلذاعي ، والمجموعة الثانیة %36بـ 
فردا بنسبة بلغت ) 31(غیر الراضین عن األداء اإلذاعي، في حین بلغ عدد %48بـ 
16% .

تقییما إیجابیا إلذاعة لدیهمإن هذه النتائج تظهر أن حوالي نصف حجم عینة الدراسة 
لمواجهة العنف ضد الزوجاتعة من برامجأي أنهم راضون عن ما تقدمه هذه اإلذا(لمسیلةا

، ما یوحي الى ان النتائج التي سجلناها من قبل صادقة الى حد ما ، إذ یمكن أن نفّسر ) 
خصائص االقناع والدقة و الموضوعیة والتحلیل والمصداقیة بتوفر ما االیجابینوعاهذا التقییم 

االهداف التي أنشأت من أجلها من نقترابهام، وهذا كله ینم على مهنیة هذه اإلذاعة ، وا
ومعالجة كل مشاكله خالل خدمة الثقافة المحلیة واالستجابة لحاجات المجتمع المحلي 

برامجها ، وبالتالي قّیمها بالمشاركةفيجمهورها تفاعلنه كلما اقتربتمفكلما . االجتماعیة
.اجلبیاتقییما 

نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه كما
) α) (32.59=0.01(ومستوى الداللة ألفا ) 2(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( قیمة 

وبالتالي .%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 
ة وهیاختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو توجد اختالفات في آراء العین

.عشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات المبحوثین على باقي افراد العینة 
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عرض ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسابعالفصل 

):37(السؤال

هل سمح لك تتبعك لبرامج إذاعیة تتعرض لظاهرة العنف ضد " والذي نص على 
المعالجة االحصائیة تم التوصل إلى ، وبعد "الزوجات من التعرف على حقوقك وواجباتك؟ 

:ما یلي
)37(السؤال علىیوضح إجابات أفرد عینة الدراسة ) 52(الجدول رقم 

مستوى الداللةدرجة الحریةقیمة كاف تربیعالفرقالتكرار المتوقعالنسبةالتكرار المشاھد)37(السؤال 

تعرفت لحد 
كبیر

9547%66,728,349.7520.000
إحصائیادال 

66,718,3%8543تعرفت لحد ما

46,7-66,7%2010لم أتعرف

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة توزعوا إلى ثالث ) 52(من خالل الجدول أعاله رقم 
بنسبة ) 95(وعددهم تعرفت لحد كبیر على حقوقها وواجباتهامجموعات ، المجموعة األولى 

) 85(وعددهم تعرفت لحد ما على حقوقها وواجباتها ، والمجموعة الثانیة %47قدرت بـ 
فردا ) 20(الذین لم یتعرفوا على حقوقهم وواجباتهم، في حین بلغ عدد %43بنسبة قدرت بـ 

. %10بنسبة بلغت 

ومنه بناء ـ تشیر هذه النتیجة الى تحقق الدور التوجیهي والتعلیمي والتنویري لإلذاعة ،
. لإلذاعةالثقة بین الجمهور والمنظمات المعنیة ، وهذه هي الوظیفة الطبیعیة 

كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه 
) α) (49.75=0.01(ومستوى الداللة ألفا ) 2(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( قیمة 

وبالتالي .%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99النتیجة هي ونسبة التأكد من هذه 
توجد اختالفات في آراء العینة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو 

.المبحوثین على باقي افراد العینةعشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات 
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عرض ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسابعالفصل 

):38(السؤال

غیر ظاهرة العنف ضد الزوجات تناقش هل تتبعك لبرامج إذاعیة " نص على والذي
:، وبعد المعالجة االحصائیة تم التوصل إلى ما یلي"؟ من نظرتك اتجاه الظاهرة

)38(السؤال علىیوضح إجابات أفرد عینة الدراسة ) 53(الجدول رقم 
مستوى الداللةدرجة الحریةقیمة كاف تربیعالفرقالتكرار المتوقعالنسبةالتكرار المشاھد)38(السؤال 

غیرت بشكل 
كبیر

9045%66,723,365.1720.000
دال إحصائیا

66,730,3%9748غیرت لحد ما

53,7-66,7%137لم تغیر

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة توزعوا إلى ثالث ) 53(من خالل الجدول أعاله رقم 
جاتو اتجاه ظاهرة العنف ضد الز كبیر تغیرت نظرتها بشكلمجموعات ، المجموعة األولى 

حد ما وعددهم تغیرت نظرتها إلى ، والمجموعة الثانیة %45بنسبة قدرت بـ ) 90(وعددهم 
فردا بنسبة ) 13(نظرتهم تغیرت، في حین بلغ عدد الذین لم %48بنسبة قدرت بـ ) 97(

.%7بلغت 

تشیر هذه المعطیات الى ان االذاعة نجحت في احداث تأثیر على الجمهور من ـ 
خالل تعدیل وجه نظرهم تجاه طاهرة العنف ضد الزوجات وهذا على حسب نوع المعلومات 

ت به نظریة التي تلقاها ، لیبني اعتقاده واتجاهاته النفسیة ونوایاه السلوكیة ، وهذا ما جاء 
فمارتن فیشباین ، والتي على العامل المعرفي في عملیة : لـ " التحلیل المعرفي لالعالم "

وعملیة التأثیر في سلوك الفرد على كمیة . اإلقناع والتأثري وتغییر االتجاهات وتعدیلها
توفر المعلومات التي یوفرها المصدر، ونوعیتها ومنطقیتها، وببساطة ، ودرجة اإلثارة التي ت

.علیها

كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه 
) α) (65.17=0.01(ومستوى الداللة ألفا ) 2(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( قیمة 

وبالتالي .%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 
توجد اختالفات في آراء العینة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو 

.عشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات المبحوثین على باقي افراد العینة 
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عرض ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسابعالفصل 

):39(السؤال

، وبعد المعالجة "هل نجحت اإلذاعة في التعریف بحقوق الطفل؟ " والذي نص على 
:م التوصل إلى ما یلياالحصائیة ت

)39(السؤال علىیوضح إجابات أفرد عینة الدراسة ) 54(الجدول رقم 
مستوى الداللةدرجة الحریةقیمة كاف تربیعالفرقالتكرار المتوقعالنسبةالتكرار المشاھد)39(السؤال 

نجحت لحد 
كبیر

10151%66,734,373.3320.000
دال إحصائیا

نجحت إلى حد 
ما

8945%66,722,3

56,7-66,7%104لم تنجح

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة توزعوا إلى ثالث ) 54(من خالل الجدول أعاله رقم 
مجموعات ، المجموعة األولى ترى بأن إذاعة المسیلة نجحت إلى حد كبیر في التعریف 

، والمجموعة الثانیة ترى بأن إذاعة %51بنسبة قدرت بـ ) 101(وعددهم الطفلبحقوق 
، %45بنسبة قدرت بـ ) 89(وعددهم الطفلالمسیلة نجحت إلى حد ما في التعریف بحقوق 

. %4د بنسبة بلغت افر ا) 10(في حین بلغ عدد الذین یرون بأنها لم تنجح 

نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه كماـ 
) α) (73.33=0.01(ومستوى الداللة ألفا ) 2(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( قیمة 

وبالتالي .%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 
ة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو توجد اختالفات في آراء العین

.راد العینةعشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات المبحوثین على باقي اف
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عرض ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسابعالفصل 

):40(السؤال

هل نجحت اإلذاعة في تقدیم معلومات وٕاحصائیات الظاهرة " والذي نص على 
:یلي، وبعد المعالجة االحصائیة تم التوصل إلى ما"وخطورتها؟ 

)40(السؤال علىیوضح إجابات أفرد عینة الدراسة ) 55(الجدول رقم 
مستوى الداللةدرجة الحریةقیمة كاف تربیعالفرقالتكرار المتوقعالنسبةالتكرار المشاھد)40(السؤال 

نجحت لحد 
كبیر

10050%66,733,373.0020.000
دال إحصائیا

نجحت إلى حد 
ما

9045%66,723,3

56,7-66,7%105لم تنجح

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة توزعوا إلى ثالث ) 55(من خالل الجدول أعاله رقم 
تقدیم مجموعات ، المجموعة األولى ترى بأن إذاعة المسیلة نجحت إلى حد كبیر في 

، والمجموعة %50بنسبة قدرت بـ ) 100(وعددهم معلومات وٕاحصائیات الظاهرة وخطورتها 
تقدیم هذه المعلومات واالحصائیاتالثانیة ترى بأن إذاعة المسیلة نجحت إلى حد ما في 

) 10(، في حین بلغ عدد الذین یرون بأنها لم تنجح %45بنسبة قدرت بـ ) 90(وعددهم 
.%5افراد بنسبة بلغت 

هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام ـ 
) α) (73.00=0.01(ومستوى الداللة ألفا ) 2(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( قیمة 

وبالتالي .%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 
تالفات صدفة أو توجد اختالفات في آراء العینة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اخ

.مجتمع الدراسةالمبحوثین على باقي افراد عشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات 
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عرض ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسابعالفصل 

):41(السؤال

مناقشة الظاهرة مع المسؤولین هل نجحت اإلذاعة في " والذي نص على 
:، وبعد المعالجة االحصائیة تم التوصل إلى ما یلي"؟ والمختصین

)41(السؤال علىأفرد عینة الدراسة یوضح إجابات ) 56(الجدول رقم 
مستوى الداللةدرجة الحریةقیمة كاف تربیعالفرقالتكرار المتوقعالنسبةالتكرار المشاھد)41(السؤال 

نجحت لحد 
كبیر

8844%66,721,327.7520.000
دال إحصائیا

نجحت إلى حد 
ما

8040%66,713,3

34,7-66,7%3216لم تنجح

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة توزعوا إلى ثالث ) 56(من خالل الجدول أعاله رقم 
مجموعات ، المجموعة األولى ترى بأن إذاعة المسیلة نجحت إلى حد كبیر في مناقشة 

، %44بنسبة قدرت بـ ) 88(مع المسؤولین والمختصین وعددهم ضد الطفلمشكلة العنف 
والمجموعة الثانیة ترى بأن إذاعة المسیلة نجحت إلى حد ما في مناقشة هذه المشكلة مع 

، في حین بلغ عدد الذین یرون %40بنسبة قدرت بـ ) 80(المسؤولین والمختصین وعددهم 
. %6فردا بنسبة بلغت ) 32(بأنها لم تنجح 

نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه كماـ 
) α) (27.75=0.01(ومستوى الداللة ألفا ) 2(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( قیمة 

وبالتالي .%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 
ة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو توجد اختالفات في آراء العین

.مجتمع الدراسةعشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات المبحوثین على باقي افراد 
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عرض ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسابعالفصل 

: االستنتاج

ـ ظاهرة العنف ضد االطفال ظاهرة عالمیة وال یختص بها بلد دون آخر ، وبما ان 
نقل متطابقة والتي تعنى بمحور العنف ضد الطفل نتائج الجداول السابقة متقاربة جدا ان لم

، ومؤشر تقدیم معلومات )39انظر الجدول ( ، من خالل المؤشرات التعریف بحقوق الطفل
واخیرا مؤشر مناقشة ظاهرة العنف ) 40انظر الجدول رقم (وٕاحصائیات الظاهرة وخطورتها 

،فأعتمد الباحث تحلیل )41انظر الجدول رقم ( ضد االطفال مع المسؤولین والمختصین
:سوسیولوجي مشترك ،ویمكن تفسیر هذا النجاح الى 

ــ كون االذاعة تعتمد على خطط إعالمیة بإشراك المسؤولین والمختصین وهذا لتزوید 
الجمهور بمعلومات صحیحة ووتعبئة وتحشید القوى نحو تعدیل المواقف والتوجهات السلوكیة 

.الخاصة بالطفولة 

ـ للطفولة اعیاد وطنیة ودولیة تعمل االذاعة على تكییف جمیع برامجها مع هذه 
المناسبة ،حتى النشرات االخباریة یقدمها االطفال ،وبإشراك جمعیات حمایة الطفولة ، 

، والكشافة االسالمیة ،وبعض حركات المجتمع المدني الناشطة في مجال الطفولة 
ل الشبكة العادیة والصیفیة والرمضانیة ،دائما من طفال تكون قارة خالوتخصیص برامج لأل

.اجل رعایة وحمایة حقوق الطفل
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عرض ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسابعالفصل 

): 42(السؤال 

شرح دور وزارة األسرة و التضامن هل نجحت اإلذاعة في "والذي نص على 
:، وبعد المعالجة االحصائیة تم التوصل إلى ما یلي"؟ االجتماعي في حمایة األسرة

)42(السؤال علىیوضح إجابات أفرد عینة الدراسة ) 57(الجدول رقم 
مستوى الداللةدرجة الحریةقیمة كاف تربیعالفرقالتكرار المتوقعالنسبةالتكرار المشاھد)42(السؤال 

نجحت لحد 
كبیر

6834%66,71,355.5120.000
دال إحصائیا

نجحت إلى حد 
ما

10954%66,742,3

43,7-66,7%2312لم تنجح

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة توزعوا إلى ثالث ) 57(من خالل الجدول أعاله رقم 
شرح دور مجموعات ، المجموعة األولى ترى بأن إذاعة المسیلة نجحت إلى حد كبیر في 

، %34بنسبة قدرت بـ ) 68(وعددهم وزارة األسرة و التضامن االجتماعي في حمایة األسرة 
وعددهم شرحها لدور الوزارةوالمجموعة الثانیة ترى بأن إذاعة المسیلة نجحت إلى حد ما في 

فردا بنسبة ) 23(، في حین بلغ عدد الذین یرون بأنها لم تنجح %54بنسبة قدرت بـ ) 109(
:وتشیر النتیجة الى . %12بلغت 

،فهذا مؤشر على ) حت الى حد كبیر نجحت الى حد ما ونج(ــ باعتبار نجحت تظم 
الطفولة ـ المرأة ـ ( حمایة االسریة الوطنیة لللبرامج اوجود سیاسة اعالمیة تهدف الى شرح 

.، لتحقیق الدور التوجیهي والتعلیمي لالذاعة)المسن 

یقرون ان االذاعة %54نصف حجم عینة الدراسةاكثر منإن هذه النتائج تظهر ـ 
نجحت لحد ما ، اي هناك نقائص في شرح دور وزارة األسرة و التضامن االجتماعي في 

أو نقص والمنشطین لعدم كفاءة الصحفیین یمكن تفسیر هذا لتقییم الى ذ احمایة األسرة
البرامج المختلفة مثل هذهتكوینهم ، وربما ضعف الجانب التقني والفني والجمالي في عرض 

أكثر داللة من الناحیة السوسیولوجیة إذا أضیفت لها النتیجة الموَضحة النتائجوتصبح هذه ،
في الجدول الموالي
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عرض ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسابعالفصل 

كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه ـ 
)α) (55.51=0.01(ومستوى الداللة ألفا ) 2(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( قیمة 

وبالتالي .%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 
توجد اختالفات في آراء العینة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو 

.مجتمع الدراسةالمبحوثین على باقي افراد عشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات 

): 43(السؤال 

تقدیم حوارات مع عینة من األطفال هل نجحت اإلذاعة في " نص على والذي
:، وبعد المعالجة االحصائیة تم التوصل إلى ما یلي"؟ المعنفین

)43(السؤال علىیوضح إجابات أفرد عینة الدراسة ) 58(الجدول رقم 
مستوى الداللةدرجة الحریةقیمة كاف تربیعالفرقالتكرار المتوقعالنسبةالتكرار المشاھد)43(السؤال 

نجحت لحد 
كبیر

6331%66,7-3,757.0720.000
دال إحصائیا

نجحت إلى حد 
ما

11256%66,745,3

41,7-66,7%2513لم تنجح

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة توزعوا إلى ثالث ) 58(من خالل الجدول أعاله رقم 
تقدیم مجموعات ، المجموعة األولى ترى بأن إذاعة المسیلة نجحت إلى حد كبیر في 

، والمجموعة %31بنسبة قدرت بـ ) 63(وعددهم حوارات مع عینة من األطفال المعنفین
) 112(وعددهم الحواراتتقدیم هذه الثانیة ترى بأن إذاعة المسیلة نجحت إلى حد ما في 

فردا بنسبة بلغت ) 25(، في حین بلغ عدد الذین یرون بأنها لم تنجح %56بنسبة قدرت بـ 
13% .

ـ النتیجة تشیر الى ان اغلب افراد العینة تقر بنجاح االذاعة في تقدیم حوارات مع 
ما ، مما من افراد العینة یقرون انها نجحت لحد %56عینة من االطفال المعنفین ،لكن 

صعوبة ویمكن أن نرجع ذلكیوحي الى النتائج التي سجلناها في الجدول السابق صادقة ،
،كما ان هذا النوع من الحصول على هذه الفئة ،ألن اغلب حاالت التعنیف ال یبلغ عنها 

الحوارات یدخل ضمن الحصص الخاصة بالتحقیقات ،وهذا النوع من الحصص قلما نجده 
:إلعتبارین اثنین 
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ـ یتطلب جهد ووقت اكبر ونزول للمیدان ،وهذا النوع ال یحبذه الكثیر من الصحفیین 
.ومعدي البرامج ویكتفون بالبرامج الجاهزة وطاولة الحوارات ـ حسب خبرة الباحث نفسه ـ 

ـ عادة االذاعة ال تنقل االخبار الخاصة باالعتداءات والعنف والجرائم ، وتكتفي 
هي إذاعة عمومیة ال تنقل إال بنقل االحصائیات الرسمیة التي تقدم من الجهات المختصة ، 

وجهات النظر الرسمیة ، إذ أنها یبدو ظاهریا أنها ممارسة للخدمة العمومیة ولكن ضمنیا 
على _ دیولوجیة للسلطة عتبارها من األجهزة اإلاتخدم رسالة الدولة ، لذلك یمكن یظهر أنها

._حد تعبیر آلتوسیر 

كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه 
) α) (57.07=0.01(ومستوى الداللة ألفا ) 2(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( قیمة 

وبالتالي .%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99لتأكد من هذه النتیجة هي ونسبة ا
توجد اختالفات في آراء العینة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو 

.مجتمع الدراسةالمبحوثین على باقي افراد عشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات 
):44(السؤال

ظاهرة العنف ضد الطفل على الفرد هل اتضحت لك خطورة"والذي نص على 
:، وبعد المعالجة االحصائیة تم التوصل إلى ما یلي"؟ والمجتمع

)44(السؤال علىیوضح إجابات أفرد عینة الدراسة ) 59(الجدول رقم 
مستوى الداللةدرجة الحریةقیمة كاف تربیعالفرقالتكرار المتوقعالنسبةالتكرار المشاھد)44(السؤال 

اتضحت لحد 
كبیر

12261%66,755,387.6420.000
دال إحصائیا

2,7-66,7%6432اتضحت لحد ما

52,7-66,7%147لم تتضح

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة توزعوا إلى ثالث ) 59(من خالل الجدول أعاله رقم 
وعددهم إلى حد كبیر الظاهرةهذه اتضحت لهم خطورة مجموعات ، المجموعة األولى 

اتضحت لهم خطورة هذه الظاهرة إلى حد ، والمجموعة الثانیة %61بنسبة قدرت بـ ) 122(
لهم خطورة هذه ، في حین بلغ عدد الذین لم %32بنسبة قدرت بـ ) 112(وعددهم ما 

. %7فردا بنسبة بلغت ) 14(الظاهرة 
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ـ نتیجة تدل نجاح االذاعة في ایضاح خطورة العنف ضد الطفل على الفرد والمجتمع 
.،خاصة وان خصائص عینة الدراسة اغلبهم جامعي فما فوق 

كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه ـ 
) α) (87.64=0.01(ومستوى الداللة ألفا ) 2(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( قیمة 

وبالتالي .%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 
توجد اختالفات في آراء العینة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو 

.مجتمع الدراسةالمبحوثین على باقي افراد عشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات 
): 45(السؤال 

تتبعك لبرامج إذاعیة تتعرض لظاهرة العنف ضد الطفل عدل هل " والذي نص على 
:، وبعد المعالجة االحصائیة تم التوصل إلى ما یلي"؟ تك اتجاه هذه الفئةمن نظر 

)45(السؤال علىیوضح إجابات أفرد عینة الدراسة ) 60(الجدول رقم 
مستوى الداللةدرجة الحریةقیمة كاف تربیعالفرقالتكرار المتوقعالنسبةالتكرار المشاھد)45(السؤال 

66,752,385.9920.000%11959عدل لحد كبیر
دال إحصائیا 66,72,3%6935عدل لحد ما

54,7-66,7%126لم یعدل

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة توزعوا إلى ثالث ) 60(من خالل الجدول أعاله رقم 
العنف ضد األطفال مجموعات ، المجموعة األولى تعدلت نظرتها  بشكل كبیر اتجاه ظاهرة 

، والمجموعة الثانیة تعدلت نظرتها إلى حد ما وعددهم %59بنسبة قدرت بـ ) 119(وعددهم 
فردا بنسبة ) 12(نظرتهم تتعدل، في حین بلغ عدد الذین لم %35بنسبة قدرت بـ ) 69(

.%6بلغت 

ـ ـ تشیر هذه المعطیات الى ان االذاعة نجحت الى حد كبیر في احداث تأثیر على 
الجمهور من خالل تعدیل وجه نظرهم تجاه طاهرة العنف ضد الطفل وهذا على حسب نوع 
المعلومات التي تلقاها ، لیبني اعتقاده واتجاهاته النفسیة ونوایاه السلوكیة ، وهذا ما جاء ت 

فمارتن فیشباین ، والتي على العامل المعرفي في : لـ " لمعرفي لالعالم التحلیل ا"به نظریة 
وعملیة التأثیر في سلوك الفرد على كمیة . عملیة اإلقناع والتأثري وتغییر االتجاهات وتعدیلها

المعلومات التي یوفرها المصدر، ونوعیتها ومنطقیتها، وببساطة ، ودرجة اإلثارة التي تتوفر 
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النجاح الكبیر یعكس الدور الذي لعبته االذاعة في االقناع والتأثیر عبر كما ان هذا.علیها
.لـ میشال لونات " بنظریة التاءات الثالث " مراحل ، التوعیة والتشریع والتتبع او بما یسمى

كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه ـ 
) α) (85.99=0.01(ومستوى الداللة ألفا ) 2(درجة الحریة والتي بلغت عند) K2( قیمة 

وبالتالي .%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 
توجد اختالفات في آراء العینة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو 

.مجتمع الدراسةثین على باقي افراد المبحو عشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات 
):46(السؤال

هل أنت راض عن األداء اإلذاعي للحد من ظاهرة العنف ضد " والذي نص على 
:، وبعد المعالجة االحصائیة تم التوصل إلى ما یلي"األطفال؟ 

)46(السؤال علىیوضح إجابات أفرد عینة الدراسة ) 61(الجدول رقم 
مستوى الداللةدرجة الحریةقیمة كاف تربیعالفرقالتكرار المتوقعالنسبةالمشاھدالتكرار)46(السؤال 

66,76,357.6720.000%7336راض لحد كبیر
دال إحصائیا 66,740,3%10754راض لحد ما

46,7-66,7%2010غیر راض

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة توزعوا إلى ثالث ) 61(من خالل الجدول أعاله رقم 
مجموعات ، المجموعة األولى راضیة جدا عن األداء اإلذاعي في الحد من ظاهرة العنف 

، والمجموعة الثانیة راضیة نوعا ما عن %36بنسبة قدرت بـ ) 73(ضد األطفال وعددهم 
عدد غیر الراضین عن ، في حین بلغ %54بنسبة قدرت بـ ) 107(األداء اإلذاعي وعددهم 

. %10فردا بنسبة بلغت ) 20(األداء اإلذاعي 

ـ نتیجة تشیر الى میل فئة البحث الى الرضى عن االداء االذاعي للحد من ظاهرة 
العنف ضد الطفل ،فقط بعض النقائص والتي ترجع للصحفیین والمنشطین من تكوین وخبرة 

لعامة لإلذاعة وطریقة برمجة  مثل هكذا بالظاهرة ، وظروف اخرى ترتبط بالسیاسة اوٕالمام
.حول الظاهرة میدان الدراسة وأخباربرامج 

كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه ـ 
) α) (57.67=0.01(ومستوى الداللة ألفا ) 2(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( قیمة 
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وبالتالي .%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99یجة هي ونسبة التأكد من هذه النت
توجد اختالفات في آراء العینة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو 

.مجتمع الدراسةعشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات المبحوثین على باقي افراد 
):47(السؤال

في توعیة المواطنین بمشكلة العنف ضد نجحت اإلذاعة هل " والذي نص على 
:، وبعد المعالجة االحصائیة تم التوصل إلى ما یلي"؟ المسنین و أسبابها

)47(السؤال علىیوضح إجابات أفرد عینة الدراسة ) 62(الجدول رقم 
الداللةمستوى درجة الحریةقیمة كاف تربیعالفرقالتكرار المتوقعالنسبةالتكرار المشاھد)47(السؤال 

4,76.3720.041-66,7%6231نجحت لحد كبیر
دال إحصائیا 66,716,3%8341نجحت لحد ما

11,7-66,7%5528لم تنجح

%200100االجمالي

توزعوا إلى ثالث نالحظ أن أفراد عینة الدراسة ) 62(من خالل الجدول أعاله رقم 
، المجموعة األولى ترى بأن إذاعة المسیلة نجحت إلى حد كبیر في التوعیة مجموعات

، والمجموعة %31بنسبة قدرت بـ ) 62(وعددهم بمشكلة العنف ضد المسنین وأسبابها
) 83(هذه المشكلة وعددهم بالثانیة ترى بأن إذاعة المسیلة نجحت إلى حد ما في التوعیة 

فردا بنسبة بلغت ) 55(عدد الذین یرون بأنها لم تنجح ، في حین بلغ %41بنسبة قدرت بـ 
28%.

ـ  نتیجة تشیر الى أن إذاعة المسیلة نجحت الى حد ما  في  التوعیة بحجم مشكلة 
ـ على األقل فیما یخص عینة هذا البحث ـ وأسبابهاالعنف بمشكلة العنف ضد المسنین و 

بدقة ، إذ مثلما هو الحال بالنسبة رغم أن داللة عبارة نجحت لحد ما لیست داللة محددة
للقیم الوسیطة ضمن المتغیرات الترتیبیة فإن الداللة تتأرجح بین طرفي توزیع القیم ككل ، و 
سوف نتمكن من فحص درجة النجاح هذه من خالل متغیرات أخرى ، لكن هذه النسبة 

یا من خالل العدید یمكن تفسیرها مبدئتقر ان اذاعة المسیلة لم تنجح ، %28قابلتها نسبة 
، وكذا التحفظ في التصریح عدم وجود برنامج قار خاص بالمسنین: من العوامل لعل أبرزها 

) %65(بالحاالت المعنفة نظرا لخصوصیة المنطقة ،كما ان خصائص عینة بحثنا اغلبها 
.مستقلة في السكن 
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ما دلت علیه كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذاـ 
) α) (6.37=0.05(ومستوى الداللة ألفا ) 2(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2(قیمة 

وبالتالي .%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 
توجد اختالفات في آراء العینة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو 

.المبحوثین على باقي افراد العینةعشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات 
):48(السؤال

هل نجحت اإلذاعة في إبراز رأي الدین اتجاه المسنین وعواقب " نص على والذي
:، وبعد المعالجة االحصائیة تم التوصل إلى ما یلي"تعنیفهم ؟ 

)48(السؤال علىیوضح إجابات أفرد عینة الدراسة ) 63(الجدول رقم 
مستوى الداللةدرجة الحریةكاف تربیعقیمةالفرقالتكرار المتوقعالنسبةالتكرار المشاھد)48(السؤال 

66,79,373.9920.000%7638نجحت لحد كبیر
دال إحصائیا 66,744,3%11155نجحت لحد ما

53,7-66,7%137لم تنجح

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة توزعوا إلى ثالث ) 63(من خالل الجدول أعاله رقم 
إبراز رأي مجموعات، المجموعة األولى ترى بأن إذاعة المسیلة نجحت إلى حد كبیر في 

، والمجموعة %38بنسبة قدرت بـ ) 76(وعددهم الدین اتجاه المسنین وعواقب تعنیفهم
بنسبة ) 111(وعددهم في إبراز رأي الدین الثانیة ترى بأن إذاعة المسیلة نجحت إلى حد ما 

.%7فردا بنسبة بلغت ) 13(، في حین بلغ عدد الذین یرون بأنها لم تنجح %55قدرت بـ 

یشیر هذا االتجاه الى نجاح االذاعة في ابراز رأي الدین ،ویعود ذلك الى البرنامج 
،خاصة ) ة ـ والرمضانیةالعادیة ـ والصیفی(الدیني القار ندوة الجمعة خالل الشبكات الثالث 

مع المناسبة الدینیة ، واألغانيالرمضانیة این تكیف كل البرامج والفقرات التنشیطیة 
تستضیف المختصین االجتماعیین والنفسانیین باإلذاعةإلى ان البرامج االجتماعیة باإلضافة

.إلعطاء رأي الدین في الموضوع المناقش واألئمة

واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه كما نالحظ أن هناك اختالفا
) α) (73.99=0.01(ومستوى الداللة ألفا ) 2(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2(قیمة 

وبالتالي .%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 
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وجودة اصال ال اختالفات صدفة أو توجد اختالفات في آراء العینة وهي اختالفات جوهریة م
.مجتمع الدراسةعشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات المبحوثین على باقي افراد 

):49(السؤال

دور منظمات المجتمع المدني و هل نجحت اإلذاعة في إبراز " والذي نص على 
، وبعد المعالجة االحصائیة تم "؟ الجمعیات في الحد من ظاهرة العنف ضد المسنین

:التوصل إلى ما یلي
)49(السؤال علىیوضح إجابات أفرد عینة الدراسة ) 64(الجدول رقم 

مستوى الداللةدرجة الحریةقیمة كاف تربیعالفرقالتكرار المتوقعالنسبةالتكرار المشاھد)49(السؤال 

66,711,36,5220.038%7839نجحت لحد كبیر
دال إحصائیا 66,75,3%7236نجحت لحد ما

16,7-66,7%5025لم تنجح

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة توزعوا إلى ثالث ) 64(من خالل الجدول أعاله رقم 
إبراز دور مجموعات، المجموعة األولى ترى بأن إذاعة المسیلة نجحت إلى حد كبیر في 

وعددهم منظمات المجتمع المدني و الجمعیات في الحد من ظاهرة العنف ضد المسنین 
، والمجموعة الثانیة ترى بأن إذاعة المسیلة نجحت إلى حد ما %39بنسبة قدرت بـ ) 78(

، في حین بلغ عدد الذین یرون بأنها %36بنسبة قدرت بـ ) 72(في إبراز رأي الدین وعددهم 
:وهذه النتائج تثبت مایلي . %25فردا بنسبة بلغت ) 50(لم تنجح 

بحوثین یشعرون ان االذاعة نجحت في ابراز دور منظمات المجتمع مـ ان جمهور ال
.المدني و الجمعیات في الحد من ظاهرة العنف ضد المسنین 

ـ حرص االذاعة على العمل الجماعي للحد من ظاهرة العنف ضد المسن ، وٕاشراك 
.كل الشركاء

كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه ـ 
) α) (6.52=0.05(ومستوى الداللة ألفا ) 2(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2(قیمة 

وبالتالي .%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 
توجد اختالفات في آراء العینة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو 

.مجتمع الدراسةالمبحوثین على باقي افراد عشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات 
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):50(السؤال

التعریف بحقوق االنسان في القوانین هل نجحت اإلذاعة في " والذي نص على 
:، وبعد المعالجة االحصائیة تم التوصل إلى ما یلي"؟ والدولیةالجزائریة

)50(السؤال علىیوضح إجابات أفرد عینة الدراسة ) 65(الجدول رقم 
مستوى الداللةدرجة الحریةقیمة كاف تربیعالفرقالتكرار المتوقعالنسبةالتكرار المشاھد)50(السؤال 

66,713,359.4720.000%8040نجحت لحد كبیر
دال إحصائیا 66,736,3%10351نجحت لحد ما

49,7-66,7%179لم تنجح

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة توزعوا إلى ثالث ) 65(من خالل الجدول أعاله رقم 
التعریف مجموعات، المجموعة األولى ترى بأن إذاعة المسیلة نجحت إلى حد كبیر في 

، %40بنسبة قدرت بـ ) 80(وعددهم بحقوق االنسان في القوانین الجزائریة والدولیة 
التعریف بحقوق االنسان في والمجموعة الثانیة ترى بأن إذاعة المسیلة نجحت إلى حد ما 

) 17(، في حین بلغ عدد الذین یرون بأنها لم تنجح %51بنسبة قدرت بـ ) 103(وعددهم 
.%9فردا بنسبة بلغت 

كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه ـ 
) α) (59.47=0.01(ومستوى الداللة ألفا ) 2(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2(قیمة 

وبالتالي .%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 
توجد اختالفات في آراء العینة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو 

.المبحوثین على باقي افراد مجتمع الدراسةعشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات 
):51(الالسؤ

هل نجحت اإلذاعة في التعریف بدور وزارة التضامن االجتماعي" والذي نص على 
:، وبعد المعالجة االحصائیة تم التوصل إلى ما یلي"؟ اتجاه المسن

)51(السؤال علىیوضح إجابات أفرد عینة الدراسة ) 66(الجدول رقم 
مستوى الداللةدرجة الحریةقیمة كاف تربیعالفرقالتكرار المتوقعالنسبةالتكرار المشاھد)51(السؤال 

66,74,365.2920.000%7135نجحت لحد كبیر
دال إحصائیا 66,744,3%11156نجحت لحد ما

48,7-66,7%189لم تنجح

%200100االجمالي
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توزعوا إلى ثالث نالحظ أن أفراد عینة الدراسة ) 66(من خالل الجدول أعاله رقم 
التعریف بدور مجموعات، المجموعةاألولى ترى بأن إذاعة المسیلة نجحت إلى حد كبیر في 

، والمجموعة %35بنسبة قدرت بـ ) 71(وعددهم وزارة التضامن االجتماعي اتجاه المسن 
) 111(وعددهم بدور الوزارة الثانیة ترى بأن إذاعة المسیلة نجحت إلى حد ما في التعریف 

فردا بنسبة بلغت ) 18(، في حین بلغ عدد الذین یرون بأنها لم تنجح %56نسبة قدرت بـ ب
9% .

كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه 
) α) (65.29=0.01(ومستوى الداللة ألفا ) 2(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2(قیمة 

وبالتالي .%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99لنتیجة هي ونسبة التأكد من هذه ا
توجد اختالفات في آراء العینة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو 

.المبحوثین على باقي افراد مجتمع الدراسةعشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات 

نتجة تشیر الى الدور التعلیمي والتوجیهي ،  )67(و )66(ـ من خالل الجدولین السابقین 
. الوصیة تجاه ظارهة العنف االسريلإلذاعة، ومسایرتها للسیاسات المرسومة من الجهات
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):52(السؤال

تعرض اإلذاعة لظاهرة العنف ضد المسنین أكسبك رؤیة هل " والذي نص على 
:توصل إلى ما یلي، وبعد المعالجة االحصائیة تم ال"؟ واضحة اتجاه هذه الفئة

)52(السؤال علىیوضح إجابات أفرد عینة الدراسة ) 67(الجدول رقم 
مستوى الداللةدرجة الحریةقیمة كاف تربیعالفرقالتكرار المتوقعالنسبةالتكرار المشاھد)52(السؤال 

66,712,365.5320.000%7939اكتسبت رؤیة لحد كبیر
دال إحصائیا 66,739,3%10653رؤیة لحد مااكتسبت

51,7-66,7%158لم تكتسب رؤیة

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة توزعوا إلى ثالث ) 67(من خالل الجدول أعاله رقم 
وعددهم ، المجموعة األولى اكتسبت رؤیة واضحة إلى حد كبیر اتجاه فئة المسنینمجموعات

اكتسبت رؤیة واضحة إلى حد ما اتجاه هذه ، والمجموعة الثانیة %39بنسبة قدرت بـ ) 79(
، في حین بلغ عدد الذین یرون بأنها لم تنجح %53بنسبة قدرت بـ ) 106(وعددهم فئة 

. %8فردا بنسبة بلغت ) 15(

ـ االتجاه العام ألفراد عینة البحث تشیر ان االذاعة نجحت في اكساب رؤیة واضحة 
جاه فئة المسنین ،اما عبارة لحد ما یمكن ان تعود لبعض النقائص على مستوى معدي ت

ومدى تفضیلها من حیث البرامج من حیث الخبرة والتكوین ،او على مستوى نوعیة البرامج 
كل هذه ....كونها مباشرة او مسجلة ،او من حیث الضیوف ومدى تنوعهم واختصاصهم 

.ل الالحقة المؤشرات سنكشف عنها في الجداو 

كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه 
) α) (65.53=0.01(ومستوى الداللة ألفا ) 2(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2(قیمة 

وبالتالي .%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 
توجد اختالفات في آراء العینة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو 

.مجتمع الدراسةعشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات المبحوثین على باقي افراد 
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):53(السؤال

هل تعرض اإلذاعة لظاهرة العنف ضد المسنین غیر من نظرتك " والذي نص على 
:، وبعد المعالجة االحصائیة تم التوصل إلى ما یلي"الفئة ؟ نحو هذه

)53(السؤال علىیوضح إجابات أفرد عینة الدراسة ) 68(الجدول رقم 
مستوى الداللةدرجة الحریةقیمة كاف تربیعالفرقالتكرار المتوقعالنسبةالتكرار المشاھد)53(السؤال 

66,710,349.2120.000%7738تغیر لحد كبیر
دال إحصائیا 66,734,3%10151تغیر لحد ما

44,7-66,7%2211لم یتغیر

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة توزعوا إلى ثالث () من خالل الجدول أعاله رقم 
) 77(مجموعات ، المجموعة األولى تغیرت نظرتها  بشكل كبیر اتجاه هذه الفئة وعددهم

بنسبة ) 101(نظرتها إلى حد ما وعددهم تغیرت، والمجموعة الثانیة %38بنسبة قدرت بـ 
.%11فردا بنسبة بلغت ) 22(نظرتهم غیر، في حین بلغ عدد الذین لم تت%51قدرت بـ 

ـ تشیر هذه المعطیات الى ان االذاعة نجحت الى حد ما في احداث تأثیر على 
نظرهم تجاه طاهرة العنف ضد المسن وهذا على حسب الدور الجمهور من خالل تعدیل وجه 

في عملیة االقناع والتأثیر " التنظیم االجتماعي "الذي تقوم به ، وهذا ما اشارت الیه نظریة 
ألن التنظیم االجتماعي یمكن فهمه ومعرفته من خالل عناصره والتي تظهر في أربعة أسس 

، حیث ان االذاعة )ار ـ الرتبة ـ العقوبات والمكافئاتالمعاییر او النماذج ـ الوظائف او االدو (
في وصف التنظیم االجتماعي للجماعة ، وتظمین ذلك في رسائلها الى حد ما نجحت 

.االقناعیة من اجل تمریر االفكار المراد تمریرها عبر نافذة النظام االجتماعي 

ذا ما دلت علیه كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وه
) α) (49.21=0.01(ومستوى الداللة ألفا ) 2(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( قیمة 

وبالتالي .%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 
توجد اختالفات في آراء العینة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو 

.المبحوثین على باقي افراد العینةشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات ع
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):54(السؤال

، وبعد "؟ماهي أفضل األشكال البرامجیة لمعالجة العنف األسري"والذي نص على 
:المعالجة االحصائیة تم التوصل إلى ما یلي

)54(السؤال على یوضح إجابات أفرد عینة الدراسة ) 69(الجدول رقم 
التكرار )54(السؤال 

المشاھد
التكرار النسبة

المتوقع
قیمة كاف الفرق

تربیع
درجة 
الحریة

مستوى 
الداللة

22,25,828.8780.000%2814الشكل الحواري
دال 

إحصائیا
3,2-22,2%199الحمالت التوعویة

9,2-22,2%136الندوات

15,2-22,2%73الدراما

22,22,8%2513المیكروفون للشارعنزول

22,214,8%3719الخیار األول والثاني

22,24,8%2714الخیار األول والخامس

4,2-22,2%189الخیار الثاني والثالث

22,23,8%2613الخیار األول والثاني والخامس

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة توزعوا إلى تسعة ) 69(أعاله رقم من خالل الجدول 
وعددهم أفضل األشكال البرامجیةهي الشكل الحواريمجموعات ، المجموعة األولى ترى بأن

أفضل األشكال البرامجیة هي ، والمجموعة الثانیة ترى بأن %14بنسبة قدرت بـ ) 28(
، أما المجموعة الثالثة ترى بأن %9بنسبة بلغت افرد) 19(وعددهم الحمالت التوعویة

، أما %6فردا بنسبة بلغت ) 13(والبالغ عددها أفضل األشكال البرامجیة هي الندوات 
فردا ) 7(والبالغ عددها أفضل األشكال البرامجیة هي الدراماالمجموعة الرابعة فترى بأن 

األشكال البرامجیة هي نزول أفضل ، أما المجموعة الخامسة فترى بأن %3بنسبة بلغت 
، أما المجموعة السادسة %13بنسبة بلغت فردا) 25(والبالغ عددها المیكروفون للشارع 

فقد أفضل األشكال البرامجیة هي كل من الشكل الحواري والحمالت التوعویة والتي ترى بأن 
أفضل ، أما المجموعة السابعة فهي ترى بأن %19فردا بنسبة بلغت ) 37(بلغ عددها 

بنسبة فردا ) 27(والبالغ عددها األشكال تتمثل في الشكل الحواري ونزول المیكروفون للشارع
أفضل األشكال تتمثل في الحمالت ، أما المجموعة الثامنة فهي ترى بأن %14بلغت 

، في حین بلغ عدد %9فردا بنسبة بلغت ) 18(عددها التوعویة ونزول المیكروفون للشارع و 
والتي ترى بأن أفضل األشكال البرامجیة هي كل مجموعة األخیرة والتي ترى بأن األفراد في ال

فردا ) 26(لى نزول المیكروفون للشارع’باإلضافة من الشكل الحواري والحمالت التوعویة
:لى إوهي نتیجة تشیر . %13بنسبة بلغت 
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سؤال متعدد ـ السؤال المتعلق بأفضل األشكال البرامجیة لمعالجة العنف األسري هو 
االختیارات ،فقد یختار المبحوث اكثر من شكل من اشكال البرامج ، ومن خالل حساب 

:تكرار المشاهدة لكل برنامج نجد 

.مرة 118الشكل الحواري بتكرار مشاهدة  : الترتیب االول 

.مرة100الحمالت التوعویة بتكرار مشاهدة : الترتیب الثاني

مرة 78ل المكریفون للشارع بتكرار مشاهدةنزو : الترتیب الثالث

.مرة 31الندوات بتكرار مشاهدة : الترتیب الرابع

.مرات 7الدراما بترتیب : الترتیب الخامس

جمهور اذاعة المسیلة یفضل البرامج الحواریة ، وهذا یرجع الى كونها برامج تفاعلیة 
.للمستمع بالمشاركة وطرح انشغاالته حمما یسمو آنیة 

ـ كما ان البرامج الحواریة تكتسي اهمیة االقناع عن طریق الحوار ووتكسب درایة 
.كاملة بالجمهور وطریقة اقناعه

ـ الحمالت التوعیة لها خاصیة التكرار، فهي تتكرر في فترات متعددة لتعلم سلوك 
التوعیة ، وهذه االستجابة لها آثارها التي معین ، بمعنى المعلومات التي تحملها الحملة 

ـ حسب ألبرت باندراـ مطور مفاهیم نظریة التعلم .تكون عنصرمهما في التعلم االجتماعي
التي ترتكز على ثالثة مفاهیم اساسیة ـ العملیات ).انظر االصول النظریة للبحث(االجتماعي 

.االبدالیة ـ العملیة المعرفیة ـ عملیات التنظیم الذاتي

كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه 
) α) (28.87=0.01(ومستوى  الداللة ألفا ) 8(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( قیمة 

وبالتالي .%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 
توجد اختالفات في آراء العینة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو 

.مجتمع الدراسة عشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات المبحوثین على باقي افراد 
):55(السؤال
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ري هل تطبق النماذج المقدمة من قبل المختصین حول تفادي العنف األس" والذي نص على 
:، وبعد المعالجة االحصائیة تم التوصل إلى ما یلي"؟ 

)55(السؤال علىیوضح إجابات أفرد عینة الدراسة ) 70(الجدول رقم 
مستوى الداللةدرجة الحریةقیمة كاف تربیعالفرقالتكرار المتوقعالنسبةالتكرار المشاھد)55(السؤال 

66,717,367.5120.000%8442نعم
إحصائیادال  53,7-66,7%136ال

66,736,3%10352بدون إجابة

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة البالغ عددهم إجماال ) 70(من خالل الجدول أعاله رقم 
تطبق النماذج المقدمة إلیهم من قبل توزعوا إلى ثالث مجموعات ، المجموعة األولى ) 200(

، %42بنسبة قدرت بـ ) 84(والبالغ عددهم المختصین حول تفادي العنف األسري 
، %34فردا بنسبة بلغت ) 13(وعددها تطبق هذه النماذج والمجموعة الثانیة ترى بأنها ال 

بة بلغت د بنسافر ا) 103(في حین بلغ عدد امتنعوا عن االجابة أي المجموعة األخیرة 
52%.

ـ وهذا مؤشر طبیعي تفرضه طبیعة الوسائل االعالمیة كونها تمثل اقدر الوسائل في 
الحد من العنف االسري ،وذلك الرتباط الجمهور بالوسائل االعالمیة وفي مقدمتها االذاعة 

.المحلیة 

كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه 
) α) (67.51=0.01(ومستوى الداللة ألفا ) 2(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( ة قیم

وبالتالي .%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 
توجد اختالفات في آراء العینة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو 

.مجتمع الدراسةكن تعمیم إجابات المبحوثین على باقي افراد عشوائیة وبالتالي یم
):56(السؤال

تثق في المعلومات التي تقدم إلیك من خالل برامج اإلذاعة هل " والذي نص على 
:، وبعد المعالجة االحصائیة تم التوصل إلى ما یلي"؟ حول ظاهرة العنف األسري

)56(السؤال عینة الدراسة علىیوضح إجابات أفرد) 71(الجدول رقم 
مستوى الداللةدرجة الحریةقیمة كاف الفرقالتكرار المتوقعالنسبةالتكرار )56(السؤال 
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تربیعالمشاھد

10082134.4810.000%18291نعم
دال إحصائیا 82-100%189ال

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة توزعوا إلى ) 71(من خالل الجدول أعاله رقم 
مجموعتین، المجموعة األولى تمثل األفراد الذین یثقون في المعلومات التي تقدم إلیهم من 

%91بنسبة قدرت بـ ) 182(خالل برامج اإلذاعة حول ظاهرة العنف األسري والبالغ عددهم 
. %9لغت فردا بنسبة ب) 18(یثقون فیها، في حین بلغ عدد الذین ال 

و هذه النسبة العالیة من الثقة ـ  یظهر جلیا أن إذاعة المسیلة تتمتع بنسبة ثقة عالیة
القرب االجتماعي لإلذاعات : یمكن تفسیرها مبدئیا من خالل العدید من العوامل لعل أبرزها 

المحلیة ككل بالنسبة للسكان المعنیین ، ذلك القرب المعنوي الذي قد یتجسد من خالل 
واضیع المرتبطة بخصوصیات المنطقة و كذا نوعیة الضیوف و االرتباط الشخصي الم

للجمهور بالمنشطین و الضیوف و كذا انسجام لغة االرسال مع لغة االستقبال وكذا طریقة 
.   إلخ .... اعداد البرنامج ومدى االلمام بالظاهرة

هذا ما دلت علیه كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات و 
) α) (134.48=0.01(ومستوى  الداللة ألفا ) 1(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( قیمة 

وبالتالي .%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 
و توجد اختالفات في آراء العینة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أ

.عشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات المبحوثین على باقي افراد مجتمع الدراسة  
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):57(السؤال

هل ساعدتك اإلذاعة بمحتویات برامجها في ابتعادك عن " والذي نص على 
:، وبعد المعالجة االحصائیة تم التوصل إلى ما یلي"السلوكات العنیفة ؟ 

)57(السؤال أفرد عینة الدراسة علىیوضح إجابات ) 72(الجدول رقم 
التكرار )57(السؤال 

المشاھد
قیمة كاف الفرقالتكرار المتوقعالنسبة

تربیع
مستوى الداللةدرجة الحریة

10076115.5210.000%17688نعم
دال إحصائیا 76-100%2412ال

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة توزعوا إلى ) 72(من خالل الجدول أعاله رقم 
ساعدتهم اإلذاعة بمحتویات برامجها في مجموعتین، المجموعة األولى تمثل األفراد الذین 

، في حین بلغ %88بنسبة قدرت بـ ) 176(والبالغ عددهم ابتعادهم عن السلوكات العنیفة
. %12فردا بنسبة بلغت ) 24(لم تساعدهمعدد الذین 

كن اعتبار معطیات هذا الجدول بمثابة دلیل على أن االذاعة عامة و إذاعة ـ یم
المسیلة خاصة قد تمكنت من إثبات وجودها وان تؤدي دور مساعد في تعدیل المواقف 

، رغم المنافسة الشدیدة و غیر المتكافئة بینها و بین وسائل االعالم االخرى وتغییر السلوك
.خاصة التلفزیون 

هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه كما نالحظ أن
) α) (115.52=0.01(ومستوى الداللة ألفا ) 1(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( قیمة 

وبالتالي .%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 
توجد اختالفات في آراء العینة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو 

.الدراسة مجتمع عشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات المبحوثین على باقي افراد 
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):58(السؤال

؟ التي تخلیت عنهاإذا كانت إجابتك بنعم فما هي هذه السلوكات" والذي نص على 
:، وبعد المعالجة االحصائیة تم التوصل إلى ما یلي"

)58(السؤال یوضح إجابات أفرد عینة الدراسة على) 73(الجدول رقم 
التكرار النسبةالتكرار المشاھد)58(السؤال 

المتوقع
قیمة كاف الفرق

تربیع
درجة 
الحریة

مستوى الداللة

12,617,476.95130.000%3017عدم حب الوالدین
دال إحصائیا 4,6-12,6%85االھمال في العمل

6,6-12,6%63انعدام المسؤولیة

1,6-12,6%116إھمال الفرائض الدینیة

12,60,4%137مصاحبة رفقاء السوء

5,6-12,6%74عدم االحترام

7,6-12,6%53العنف العائلي

7,6-12,6%53عدم احترام الذات

6,6-12,6%63عدم احترام األقارب

5,6-12,6%74تضییع الوقت

12,611,4%2414الخیار الثاني والثالث والرابع والسادس

12,62,4%159الخیار األول والثالث والخامس والسادس

12,615,4%2816الخیار األول والخامس والسادس

1,6-12,6%116الخیار األول والثالث والخامس

%176100االجمالي

ذین ساعدتهم النالحظ أن أفراد عینة الدراسة) 73(من خالل الجدول أعاله رقم 
توزعوا إلى )176(محتویات برامج االذاعة في االبتعاد عن السلوكات العنیفة والبالغ عددهم 

) 30(أربعة عشرة مجموعة ، المجموعة األولى تخلت عن سلوك عدم حب الوالدین وعددهم 
)8(وعددهم األولى تخلت عن سلوك االهمال في العمل، والمجموعة %17بنسبة قدرت بـ 

والبالغ تخلت عن سلوك انعدام المسؤولیة ، أما المجموعة الثالثة %5د بنسبة بلغت افر ا
فقدتخلت عن سلوكإهمال الفرائض ، أما المجموعة الرابعة%3بنسبة بلغت افراد ) 6(عددها 
فقد تخلت عن ، أما المجموعة الخامسة %6فردا بنسبة بلغت ) 11(والبالغ عددها الدینیة 

، أما المجموعة السادسة %7فردا بنسبة بلغت ) 13(والبالغ عددها مصاحبة رفقاء السوء 
، أما %4فردا بنسبة بلغت ) 7(فقد بلغ عددها دم االحترام عفقد تخلت عن سلوك والتي 

فردا بنسبة بلغت ) 5(والبالغ عددها فقد تخلت عن سلوك العنف العائلي المجموعة السابعة 
فردا بنسبة ) 5(وعددها فقد تخلت عن سلوك عدم احترام الذات ، أما المجموعة الثامنة 3%

) 6(وعددها األقاربفقد تخلت عن سلوك عدم احترام لتاسعةأما المجموعة ا، %3بلغت 
أما المجموعة العاشرة فقد تخلت عن سلوك تضییع الوقت وعددها ،%3فردا بنسبة بلغت 
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مجموعة من فقد تخلت عن لحادیة عشرة، أما المجموعة ا%4فردا بنسبة بلغت ) 7(
الفرائض الدینیة وعدم واهمالالسلوكات تمثلت في االهمال في العمل وانعدام المسؤولیة

عن فقد تخلت عشرةةنی، أما المجموعة الثا%14فردا بنسبة بلغت ) 24(وعددها االحترام
مجموعة من السلوكات تمثلت في عدم حب الوالدین وانعدام المسؤولیة ومصاحبة رفقاء 

فقد عشرةةلث، أما المجموعة الثا%9فردا بنسبة بلغت ) 15(وعددها السوء وعدم االحترام 
عن مجموعة من السلوكات تمثلت في عدم حب الوالدین ومصاحبة رفقاء السوء وعدم تخلت 

في حین بلغ عدد األفراد في المجموعة ،%16فردا بنسبة بلغت ) 28(وعددها االحترام 
تمثلت في عدم حب الوالدین وانعدام تخلت عن مجموعة من السلوكاتاألخیرة والتي 

. %6فردا بنسبة بلغت ) 11(المسؤولیة ومصاحبة رفقاء السوء 

ـ من خالل حساب تكرار نسب المشاهدة ـ حیث كان للمبحوث فرصة اختیار اكثر 
اكثر السلوكات السلبیة التي تخلها عنها من سلوك من السلوكات المقترحة ـ نجد ان 

لوالدین ،تلیها مصاحبة رفقاء السوء ،ثم تأتي في المرتبة الثالثة المبحوثین هي عدم حب ا
نعدام المسؤولیة ،ثم السلوك الرابع تمثل في اهمال الفرائض الدینیة ،وخامسا االهمال في 
العمل ،وجاءت السلوكات االخرى متقاربة من حیث تكرارات المشاهدة ،لكن یبقى ترتیب هذه 

الدراسة بحكم اغلبهم شباب ومستقلون في السكن السلوكات نسبي نظرا لخصائص عینة
وهذه النتیجة تشیر الى اهمیة الدور الذي تقوم به االذاعة في .،ومستوى عالي من الدراسة 

خلق العدید من القیم ـ وهذه هي الوظیفة الطبیعیة لإلذاعة ـ وهذه السلوكات االیجابیة التي 
شكل جید من شأنها العمل على الحد من العنف اكتسبها المبحوثین اذا تم تنمیتها وٕاذكائها ب

. االسري في الوسط الحضري

كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه 
) α) (76.95=0.01(الداللة ألفا ومستوى) 13(بلغت عند درجة الحریة والتي ) K2(قیمة 

وبالتالي .%1احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة مع %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 
توجد اختالفات في آراء العینة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو 

.عشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات المبحوثین على باقي افراد مجتمع الدراسة  
):59(السؤال
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هل ترى بأن التطرق لمثل هذه المواضیع أثر على رؤیتك لألشیاء "نص على والذي
:، وبعد المعالجة االحصائیة تم التوصل إلى ما یلي"وتقییمك لألمور وسلوكیات الیومیة ؟

)57(السؤال یوضح إجابات أفرد عینة الدراسة على) 74(الجدول رقم 
التكرار )57(السؤال 

المشاھد
قیمة كاف الفرقالمتوقعالتكرارالنسبة

تربیع
مستوى الداللةدرجة الحریة

10071100.8210.000%17185نعم
دال إحصائیا 71-100%2915ال

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة توزعوا إلى ) 74(من خالل الجدول أعاله رقم 
اإلذاعة بتطرقها لمثل هذه أثرت علیهم مجموعتین، المجموعة األولى تمثل األفراد الذین 

تؤثر ، في حین بلغ عدد الذین لم %85بنسبة قدرت بـ ) 171(والبالغ عددهم المواضیع
. %15فردا بنسبة بلغت ) 29(علیهم

تحقق الدور التعبوي لالذاعة ، اذ یظل الهدف من اجل اي مؤشر ایجابي یشیر الى ـ
عمل اعالمي هو ابالغ الجمهور بمضمون الرسالة بحیث یتأثر الى درجة االقناع 
واالستجابة وفقا لها ، ولبلوغ هذا الهدف یتم االخبار والتوجیه من اجل بناء الرأي وٕاقناع 

.المتلقي بسلوك ممارس 

واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه كما نالحظ أن هناك اختالفا 
) α) (100.82=0.01(ومستوى  الداللة ألفا ) 1(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2(قیمة 

وبالتالي .%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 
موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو توجد اختالفات في آراء العینة وهي اختالفات جوهریة 

.عشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات المبحوثین على باقي افراد مجتمع الدراسة  

):60(السؤال

إذا كانت إجابتك بنعم فماهي أهم الجوانب التي طرأت علیها من " والذي نص على 
:، وبعد المعالجة االحصائیة تم التوصل إلى ما یلي"؟ تغیرات

)60(السؤال علىیوضح إجابات أفرد عینة الدراسة ) 75(الجدول رقم 
التكرار )60(السؤال 

المشاھد
التكرار النسبة

المتوقع
قیمة كاف الفرق

تربیع
درجة 
الحریة

مستوى 
الداللة
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4,410.2870.173-21,4%1710السلوك الیومي من خالل فھم العالقات األسریة

دال غیر
إحصائیا

21,42,6%2414االطالع على ظاھرة العنف أكثر وفھم حقوق المرأة والطفل والمسن

21,48,6%3018محاولة إیجاد الحلول

6,4-21,4%159المساھمة في التنمیة المجتمعیة

2,4-21,4%1911الخیار األول والثاني والثالث

21,46,6%2816الخیار الثاني والثالث

5,4-21,4%169الخیار األول والثالث

21,40,6%2213الخیار األول والثالث والرابع

%171100االجمالي

الذین أثرت علیهم نالحظ أن أفراد عینة الدراسة ) 75(من خالل الجدول أعاله رقم 
توزعوا إلى ثماني مجموعات ، ) 171(بتطرقها لمواضیع العنف والبالغ عددهم اإلذاعة 

أكدوا على تغیر بعض السلوكات الیومیة من خالل فهمها للعالقات المجموعة األولى 
لحقوق أكدوا على فهمهم ، والمجموعة الثانیة %10بنسبة قدرت بـ ) 17(وعددهم األسریة

بنسبة فردا ) 24(وعددهم المرأة والطفل و المسن ومعرفتهم أكثر بظاهرة العنف األسري
) 30(والبالغ عددها فقد أكدوا محاولتهم إیجاد الحلولالثالثة ، أما المجموعة%14بلغت 

فقد أكدوا على مساهمتهم في التنمیة ، أما المجموعة الرابعة %18فردا بنسبة بلغت 
، أما المجموعة الخامسة والبالغ عددها %9فردا بنسبة بلغت ) 15(والبالغ عددها المجتمعیة

فقد أكدوا على حدوث تغیرات تمثلت في فهم العالقات األسریة %11دا بنسبة بلغت فر ) 19(
فقد ، أما المجموعة السادسة كذا محاولتهم ایجاد الحلولو ل و المسنوفهم حقوق المرأة والطف

أكدوا على حدوث تغیرات تمثلت في فهم حقوق المرأة والطفل و المسن ومحاولة ایجاد 
، أما المجموعة %16فردا بنسبة بلغت ) 28(عددها نف األسري الحلول تجاه ظاهرة الع

فأهم التغیرات التي طرأت علیها كانت من خالل فهم العالقات األسریة أكثر السابعة 
، في حین بلغ عدد األفراد %9فردا بنسبة بلغت ) 16(والبالغ عددها ومحاولة إیجاد الحلول 
والتي طرأت علیها بعض التغیرات كانت من خالل فهم العالقات في المجموعة األخیرة 

األسریة أكثر ومحاولة إیجاد الحلول وكذا المساهمة في التنمیة المجتمعیة بصفة عامة والبالغ 
.%13فردا بنسبة بلغت ) 22(عددها 

حیث كان للمبحوث فرصة اختیار اكثر من جانب (من خالل نسبة تكرار المشاهدة ـ 
مرة ،ویلیه 115بتكرار " محاولة ایجاد الحلول "،فتصدر الترتیب ) ب المقترحةمن الجوان

االطالع " مرة ،وفي المرتبة الثالثة 74بــ " السلوك الیومي من خالل فهم العالقات األسریة"
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المساهمة في " مرة ،واخیرا 71بـ " على ظاهرة العنف أكثر وفهم حقوق المرأة والطفل والمسن
نتیجة تدل على انتشار ظاهرة العنف االسري واهتمام االذاعة .مرة 37بـ "تمعیةالتنمیة المج

.بمعالجتها والحد منها 

) K2(قیمة غیر أن كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات 
الداللة هي قیمة غیر دالة إحصائیا عند مستوى ) 7(عند درجة الحریة ) 10.28(والتي بلغت

مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %95ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي ) α=0.05(ألفا 
وبالتالي یمكن القول انه توجد اختالفات في آراء العینة غیر ان هذه االختالفات لیست .5%

جوهریة وان وجدت فهي  اختالفات راجعة للصدفة أو العشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات 
.على باقي افراد مجتمع الدراسةنالمبحوثی

):61(السؤال

؟ االسريما مدى وجود سلبیات في التناول اإلذاعي لظاهرة العنف" والذي نص على 
:، وبعد المعالجة االحصائیة تم التوصل إلى ما یلي"

)61(السؤال علىیوضح إجابات أفرد عینة الدراسة ) 76(الجدول رقم 
التكرار)61(السؤال 

المشاھد
التكرار النسبة

المتوقع
قیمة كاف الفرق

تربیع
درجة 
الحریة

مستوى 
الداللة

1354.0870.000-25%126البرامج التي تتناول تلك المشكالتقلة
دال 

إحصائیا
2517%4221تناول الظاھرة بطریقة سطحیة

12-25%136استضافة أشخاص غیر متخصصین

258%3316مقدمي البرامج بجوانب الظاھرةعدم إلمام

9-25%168عدم التنویع في الضیوف

14-25%116غالبا ال تقدم حلول علمیة

2520%4523الخیار الثاني والخامس

253%2814الخیار الثاني والرابع

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة توزعوا إلى ثماني ) 76(من خالل الجدول أعاله رقم 
التي تتناول تلك ترى أنه من بین السلبیات قلة البرامج مجموعات ، المجموعة األولى 

ترى أن من بین السلبیات ، والمجموعة الثانیة %6بنسبة قدرت بـ ) 12(وعددهم المشكالت
الثالثة، أما المجموعة%21فردا بنسبة بلغت ) 42(وعددهم تناول الظاهرة بشكل سطحي 

فردا بنسبة ) 13(والبالغ عددها ستضافة أشخاص غیر متخصصیناترى أن من بین السلبیاتف
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ترى أن من بین السلبیات عدم إلمام مقدمي البرامج ، أما المجموعة الرابعة فهي %6بلغت 
فترى ، أما المجموعة الخامسة %16فردا بنسبة بلغت ) 33(والبالغ عددها بجوانب الظاهرة 

، أما %8فردا بنسبة بلغت ) 16(والبالغ عددها أن من بین السلبیات عدم تنویع الضیوف
فقد ترى أن من بین السلبیات أنه في الغالب ال تقدم حلول علمیةالمجموعة السادسة والتي 

أن من بین ترى ، أما المجموعة السابعة فهي %6فردا بنسبة بلغت ) 11(بلغ عددها 
فردا ) 45(والبالغ عددها السلبیات تناول الظاهرة بطریقة سطحیة وكذا عدم تنویع الضیوف 

ترى أن من بین ، في حین بلغ عدد األفراد في المجموعة األخیرة والتي %23بنسبة بلغت 
عدم إلمام مقدمي البرامج بجوانب الظاهرة السلبیات تناول الظاهرة بطریقة سطحیة وكذا 

. %14فردا بنسبة بلغت ) 28(

حیث كان للمبحوث فرصة اختیار اكثر من جانب (من خالل نسبة تكرار المشاهدة 
، حیث تصدر الترتیب الجانب )لتناول ظاهرة العنف االسريالمقترحةالسلبیة من الجوانب 

مرة، 115بتكرار مشاهدة قدره " تناول الظاهرة بطریقة سطحیه"السلبي األول والمتمثل في 
عدم المام مقدمي البرامج بجوانب الظاهرة و عدم التنویع "وفي المرتبة الثانیة تساوت كل من 

تها إال بفرق ،اما باقي الجوانب السلبیة االخرى فتساوت نسب تكرار مشاهد" في الضیوف
ال یزالون یشعرون إن هذه النتائج تظهر أن نصف حجم عینة الدراسة . مشاهدة او مشاهدتین

، ما یوحي قصیر واضح في طریقة تناول ظاهرة العنف االسري ـ سطحیة التناول ـ ان هناك ت
الشعورالى ان النتائج التي سجلناها من قبل صادقة الى حد ما ، إذ یمكن أن نفّسر هذا 

وهذا السلبي الى حّد ما بغیاب خصائص االقناع والدقة و الموضوعیة والتحلیل والمصداقیة ،
عدم االلمام مقدمي البرامج بجوانب الظاهرة ـ (في المرتبة الثانیة المؤشران عنهما كشف

، ویمكن القول ان توفر الثقافة العالیة والخبرة السابقة والتكوین ، )وعدم التنوع في الضیوف 
واالبتعاد عن تكریس االشخاص، في هذا النوع من البرامج هي من مقومات نجاحه كونها 

.واالقناع ودرایة كاملة بنوعیة الجمهور وطرق اقناعهتتطلب مهارات خاصة في الحوار 

كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه 
) α) (54.08=0.01(ومستوى  الداللة ألفا ) 7(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( قیمة 

وبالتالي .%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 



404

عرض ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسابعالفصل 

یمكن القول انه توجد اختالفات في آراء العینة غیر ان هذه االختالفات لیست جوهریة وان 
ن وجدت فهي  اختالفات راجعة للصدفة أو العشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات المبحوثی

.على باقي افراد مجتمع الدراسة
):62(السؤال

، "؟ لمواجهة العنف األسريهل أنت راض عن األداء اإلذاعي " ي نص على والذ
:وبعد المعالجة االحصائیة تم التوصل إلى ما یلي

)62(السؤال علىیوضح إجابات أفرد عینة الدراسة ) 77(الجدول رقم 
مستوى الداللةدرجة الحریةقیمة كاف تربیعالفرقالتكرار المتوقعالنسبةالتكرار المشاھد)62(السؤال 

66,78,319,5720.000%7537راض لحد كبیر
دال إحصائیا 66,720,3%8744راض لحد ما

28,7-66,7%3819غیر راض

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة توزعوا إلى ثالث ) 77(من خالل الجدول أعاله رقم 
مواجهة العنف األسريمجموعات ، المجموعة األولى راضیة جدا عن األداء اإلذاعي في 

، والمجموعة الثانیة راضیة نوعا ما عن األداء اإلذاعي %37بنسبة قدرت بـ ) 75(وعددهم 
الراضین عن األداء اإلذاعي ، في حین بلغ عدد غیر %44بنسبة قدرت بـ ) 87(وعددهم 

. %19فردا بنسبة بلغت ) 38(

تشیر هذه النتیجة ان حوالي نصف حجم عینة الدراسة تقییمهم ألداء اذاعة المسیلة ــ 
أكثر داللة من النتائجوتصبح هذه ، )الى حد ما( لمواجهة العنف األسري كان متوسط 

ما یجعلنا نحكم ،لسابقالموَضحة في الجدول االناحیة السوسیولوجیةإذا أضیفت لها النتیجة 
األمر الذي یمكن أن نرده لعدم كفاءة األسریلظاهرة العنف علیها بالتناول السطحي

أو نقص تكوینهم ، وربما ضعف الجانب التقني والفني والجمالي في و المنشطین الصحفیین 
، ونوعیة الضیوف التي تحلل هذه البرامجطریقة اعداد وتوقیت هذه و حتى هكذا برامج 

. الظاهرة

كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه 
) α) (19.57=0.01(ومستوى الداللة ألفا ) 2(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( قیمة 

وبالتالي .%1بة مع احتمال الوقوع في الخطأ بنس%99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 
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یمكن القول انه توجد اختالفات في آراء العینة غیر ان هذه االختالفات لیست جوهریة وان 
ن وجدت فهي  اختالفات راجعة للصدفة أو العشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات المبحوثی

.على باقي افراد مجتمع الدراسة
):63(السؤال

هل تجد أن المواضیع التي تعكسها اإلذاعة تقترب من واقعك " نص على والذي
:، وبعد المعالجة االحصائیة تم التوصل إلى ما یلي"الیومي ؟ 

)63(السؤال یوضح إجابات أفرد عینة الدراسة على) 78(الجدول رقم 
التكرار )63(السؤال 

المشاھد
قیمة كاف الفرقالتكرار المتوقعالنسبة

تربیع
مستوى الداللةدرجة الحریة

10080128.0010.000%18090نعم
دال إحصائیا 80-100%2010ال

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة توزعوا إلى ) 78(من خالل الجدول أعاله رقم 
أكدوا على أن المواضیع التي تعكسها مجموعتین، المجموعة األولى تمثل األفراد الذین 

، في حین بلغ %90بنسبة قدرت بـ ) 180(والبالغ عددهم اإلذاعة قریبة من واقعهم الیومي 
.%10فردا بنسبة بلغت ) 20(خالف ذلكأقروابعدد الذین

االذاعة تقترب الى واقعهم ـ تشیر النتائج الى ان اغلب افراد العینة یشعرون ان 
خدمه كما تسهم في تنمیته وهي تتستجیب الحتیاجات المجتمع المحلي الذي واإلذاعةالیومي،

كونها تخدم ،تناضل من أجل دیمقراطیة االتصال من خالل مشاركة المجتمع المحلي
جمهورا محلیا ومتناسقا من الناحیة الجغرافیة وأالجتماعیة وتقدم له نتیجة لقربها منه برامج 

.الممیزةتلبي احتیاجاته الخاصة

كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه قیمة 
)K2 ( والتي بلغت عند درجة الحریة)0.01(ومستوى  الداللة ألفا ) 1=α) (128.00 (

وبالتالي .%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 
توجد اختالفات في آراء العینة غیر ان هذه االختالفات لیست جوهریة وان یمكن القول انه

ن وجدت فهي  اختالفات راجعة للصدفة أو العشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات المبحوثی
.على باقي افراد مجتمع الدراسة
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):64(السؤال

، وبعد المعالجة االحصائیة "هل تفضل البرامج التي تكون باللغة ؟"نص على والذي
:تم التوصل إلى ما یلي

)64(السؤال یوضح إجابات أفرد عینة الدراسة على) 79(الجدول رقم 
قیمة كاف الفرقالتكرار المتوقعالنسبةالتكرار المشاھد)64(السؤال 

تربیع
مستوى الداللةدرجة الحریة

3,76.6120.037-66,7%6331العربیة الفصحى
دال إحصائیا 12,7-66,7%5427العربیة الدارجة

66,716,3%8342ثنین معااال

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة توزعوا إلى ثالث ) 79(من خالل الجدول أعاله رقم 
تمثل األفراد الذین یفضلون هذه البرامج باللغة الفصحى والبالغ مجموعات، المجموعة األولى 

أما المجموعة الثانیة فتمثل األفراد الذین یفضلون هذه ،%31بنسبة قدرت بـ ) 63(عددهم 
في حین بلغ عدد الذین ، %27بنسبة قدرت بـ ) 54(البرامج باللغة الدارجة والبالغ عددهم 

. %42فردا بنسبة بلغت ) 83(یفضلونها باللغتین معا

في " العربیة والدارجة " تظهر النتیجة ان اغلب افراد العینة یفضلون اللغتین معا ـ 
البث االذاعي یصل الى اكبر التفضیل الى كون إذ یمكن أن نفّسر هذاالخطاب االذاعي، 

طى شریحة في المجتمع ویتخطى كل الحواجز وبالتالي تفضل اللغتین مهم، وهذا حتى نتخ
اللغة الثالثة في االعالم : حاجز األمیة، ولإلشارة بادرة اذاعة المسیلة الى تنظیم ملتقى حول 

كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه 
) α) (6.61=0.05(ومستوى  الداللة ألفا ) 2(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( قیمة 

وبالتالي .%5مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %95د من هذه النتیجة هي ونسبة التأك
یمكن القول انه توجد اختالفات في آراء العینة غیر ان هذه االختالفات لیست جوهریة وان 

نوجدت فهي  اختالفات راجعة للصدفة أو العشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات المبحوثی
.على باقي افراد مجتمع الدراسة

):65(السؤال

، ى العالقات االجتماعیة المحلیة ؟هل ترى أن اإلذاعة أثرت عل"والذي نص على 
:وبعد المعالجة االحصائیة تم التوصل إلى ما یلي
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)65(السؤال یوضح إجابات أفرد عینة الدراسة على) 80(الجدول رقم 

التكرار )65(السؤال 
المشاھد

قیمة كاف الفرقالتكرار المتوقعالنسبة
تربیع

مستوى الداللةدرجة الحریة

1002815,6810.000%12864نعم
دال إحصائیا 28-100%7236ال

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة توزعوا إلى ) 80(من خالل الجدول أعاله رقم 
تأثیر اإلذاعة على العالقات مجموعتین، المجموعة األولى تمثل األفراد الذین أكدوا على 

، في حین بلغ عدد الذین %64بنسبة قدرت بـ ) 128(والبالغ عددهم االجتماعیة المحلیة
.%36فردا بنسبة بلغت ) 72(خالف ذلك أقرو ب

ـ نتیجة تعكس الدور الذي تقوم به االذاعة في خلق العدید من ألقیم التي تحافظ 
وتنمي العالقات االجتماعیة، من خالل القرب االجتماعي من الحیاة االجتماعیة للمواطن 

. ومحاولة معالجة كل اشكال الخلل التي تظهر على مستوى شبكة العالقات 

أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین
) α) (15.68=0.01(ومستوى  الداللة ألفا ) 1(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( قیمة 

وبالتالي .%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 
تالفات لیست جوهریة وان یمكن القول انه توجد اختالفات في آراء العینة غیر ان هذه االخ

ن وجدت فهي  اختالفات راجعة للصدفة أو العشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات المبحوثی
.على باقي افراد مجتمع الدراسة
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):66(السؤال

" إذا كانت اإلجابة بنعم كیف ذلك ؟ " والذي نص على 

من عینة البحث الذین یرون ان اذاعة المسیلة اثرت على العالقات %64ـ 
العالقات االسریة والزوجیة ـ :كانت اجابتهم عن هذا السؤال ترتكز اغلبها في االجتماعیة

تنمیة عالقات الجیرة ـ صلة الرحم ـ عالقات االحترام ـ عالقة االنسان ببیئته ـ محاربة 
....).المخدرات ، السرقة ،التسول ( الظواهر السلبیة واالنحرافات 

):67(السؤال

، وبعد المعالجة "؟البرامج المعروضة من قبل اإلذاعة كیف تقیم"والذي نص على 
:االحصائیة تم التوصل إلى ما یلي

)67(السؤال علىیوضح إجابات أفرد عینة الدراسة ) 81(الجدول رقم 
مستوى الداللةدرجة الحریةقیمة كاف تربیعالفرقالمتوقعالتكرارالنسبةالتكرار المشاھد)67(السؤال 

66,710,332.1720.000%7738نجحت لحد كبیر
دال إحصائیا 66,726,3%9347نجحت لحد ما

36,7-66,7%3015لم تنجح

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة توزعوا إلى ثالث ) 81(من خالل الجدول أعاله رقم 
البرامج التي مجموعات، المجموعة األولى ترى بأن إذاعة المسیلة نجحت إلى حد كبیر في 

، والمجموعة الثانیة ترى بأن إذاعة المسیلة %38بنسبة قدرت بـ ) 77(وعددهم تعرضها
، في حین %47نسبة قدرت بـ ب) 93(وعددهم البرامج التي تعرضها نجحت إلى حد ما في 

.%15فردا بنسبة بلغت ) 30(بلغ عدد الذین یرون بأنها لم تنجح 

مع االشارة الى ( البرامج المعروضة متوسطة التقییم إن هذه النتائج تظهر أنـ 
ال تتمیز بالدقة و ال برامج كونها السلبي الى إذ یمكن أن نفّسر هذا التقییم ، )نجاحها 
تركیز وكذا في بعض القضایا ـا وقفنا عنه في الجداول السابقة وهذا مـسطحیةوهي بالتحلیل

نقص كفاءة معدي كما ان ، على وجهات النظر الرسمیة، فهي جهاز من أجهزة السلطة
لذا فهي تترك بصماتها على هذا الخطاب السمعي أو االذاعي قص التكوین، البرامج نظرا لن

رها باإلحباط ثم العزوف عن برامجها ، وبالتالي قّیمفكلما ابتعدت عنه كلما اصیب جمهو 
). لم تنجحأو نجحت لح ماإما (تقییما سلبیا برامجها
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كما نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه 
) α) (32.17=0.01(ومستوى الداللة ألفا ) 2(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2(قیمة 

وبالتالي .%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 
یمكن القول انه توجد اختالفات في آراء العینة غیر ان هذه االختالفات لیست جوهریة وان 

ن وجدت فهي  اختالفات راجعة للصدفة أو العشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات المبحوثی
.د مجتمع الدراسةعلى باقي افرا
):68(السؤال

، وبعد المعالجة االحصائیة تم "؟ ةاعذباإلهل ساعات البث المحلیة "والذي نص على 
:التوصل إلى ما یلي

)68(السؤال علىیوضح إجابات أفرد عینة الدراسة ) 82(الجدول رقم 
مستوى الداللةدرجة الحریةكاف تربیعقیمةالفرقالتكرار المتوقعالنسبةالتكرار المشاھد)68(السؤال 

66,7104,3245.5320.000%17185كافیة
دال إحصائیا 47,7-66,7%1910قلیلة

56,7-66,7%105كثیرة

%200100االجمالي

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة البالغ عددهم إجماال ) 82(من خالل الجدول أعاله رقم 
كافیة والبالغ البرامجتوزعوا إلى ثالث مجموعات ، المجموعة األولى ترى بأن هذه ) 200(

قلیلة وعددها البرامج، والمجموعة الثانیة ترى بأن هذه %85بنسبة قدرت بـ ) 171(عددهم 
أي المجموعة األخیرة كثیرة، في حین بلغ عدد یرون بأنها %10فردا بنسبة بلغت ) 19(
. %5بنسبة بلغت أفراد) 10(

كون االذاعة تبث كافیةغلب افراد العینة یرون ان ساعات البث المحلي باإلذاعة أـ 
ى توحید البث في د مساءا، مع االشارة ال20:00د الى 6:40برامجها بدءا من الساعة 

.الفترات اللیلیة

نالحظ أن هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه كما 
) α) (245.53=0.01(ومستوى الداللة ألفا ) 2(والتي بلغت عند درجة الحریة ) K2( قیمة 

وبالتالي .%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 
یمكن القول انه توجد اختالفات في آراء العینة غیر ان هذه االختالفات لیست جوهریة وان 
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ن وجدت فهي  اختالفات راجعة للصدفة أو العشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات المبحوثی
.على باقي افراد مجتمع الدراسة

):69(السؤال

المعالجة االحصائیة تم التوصل إلى ، وبعد"هل تفضل اإلذاعة ؟ " والذي نص على 
:ما یلي

)69(السؤال یوضح إجابات أفرد عینة الدراسة على) 83(الجدول رقم 
قیمة كاف الفرقالتكرار المتوقعالنسبةالتكرار المشاھد)69(السؤال 

تربیع
مستوى الداللةدرجة الحریة

66,73,366.5220.000%7035محلیة
دال إحصائیا 66,745,3%11256وطنیة

48,7-66,7%189أجنبیة

2001ياالجمال
100%

نالحظ أن أفراد عینة الدراسة توزعوا إلى ثالث ) 83(من خالل الجدول أعاله رقم 
والبالغ عددهم اإلذاعة المحلیةمجموعات، المجموعة األولى تمثل األفراد الذین یفضلون 

اإلذاعة ، أما المجموعة الثانیة فتمثل األفراد الذین یفضلون %35بنسبة قدرت بـ ) 70(
،  في حین بلغ عدد الذین یفضلون %56بنسبة قدرت بـ ) 112(والبالغ عددهم الوطنیة

:وهذه النتیجة تشیر الى.%9فردا بنسبة بلغت ) 18(اإلذاعة األجنبیة

المحلیة من حیت طریقة باإلذاعةالوطنیة تختلف عنها باإلذاعةـ نوعیة البرامج 
حیث نجد االذاعة الوطنیة تسهر ، ومقدمیهااعدادها وضیوفها وحتى المواضیع المطروحة 

على اعداد برامج متخصصة، وتسند هذه المهمة الى طاقم متخصص فهناك المعد ویشترط 
ان یكون متخصصا، وهناك المقدم ویشترط ان یكون متمكنا في اللغة وحسن الصوت، كما 

المخرج بمتابعة برامجه من حیث وصولها للمستمع كطبق فني متغیر في جوانبه الفنیة یلتزم 
والشكلیة ،عكس االذاعات المحلیة فقد نجد المنشط هو المعد والمقدم في نفس الوقت ، كما 

باإلضافة الى نقص نجد المخرج یسهر على فترات البث وفي نفس الوقت یعد ویقدم البرنامج 
.التكوین

الذاعة الوطنیة من محللین ومختصین اكثر خبرة وتجربة حتى مع الوسائل ـ ضیوف ا
، عكس االذاعة المحلیة لإلذاعة، مع سهولة احضارهم )كالفضائیات مثال(االعالمیة الدولیة 
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تتعلق وأخرىألسباب شخصیة أصالاین یقل عدد المختصین ومرات ال یفضلون الحضور 
.ات والمزایا ئبالمكاف

رامج والثقافات وحتى الذوق الوطنیة بثها وطني ولذلك نجد تنوع في البـ االذاعة 
خدمة المجتمع المحلي ، عكس االذاعات المحلیة محدودة البث ومهمتها ترتكز على الفني

وبالتالي فضل افراد العینة االذاعة .وقلما نجد مواضیع ذات بعد دولي مطروحة للنقاش
. الوطنیة عن المحلیة 

هناك اختالفا واضحا بین أحجام هذه المجموعات وهذا ما دلت علیه كما نالحظ أن 
) α) (66.52=0.01(لداللة ألفا ومستوى ا) 2(لغت عند درجة الحریة والتي ب) K2( قیمة 

.%1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 
):70(السؤال

؟ المسیلة الجهویةماذا تفضل في إذاعة" والذي نص على 

وجهات النظر فیما یخص هذا السؤال وهذا طبیعي بحكم خصائص عینة اینتـ تب
من افراد عینة %20الدراسة من حیث السن والمستوى التعلیمي، كما ال حظ الباحث ان 

الدراسة لم یجیبوا عن هذا السؤال، وباقي افراد العینة تراوحت اجاباتهم بین اختیار برامج 
الخ، وهناك من افراد العینة من ...كالبرامج الدینیة ،االجتماعیة ،النفسیة والترفیهیة معینة،

كانت اجابتهم عبارة عن توجیهات وانتقادات من حیث تنوع المواضیع والضیوف وتجنب 
التكرار ألكثر من مرة، كما سجل الباحث ذكر بعض االسماء من المنشطین عوض برامجهم 

العباراتواغلب الجمعة،عوض ذكر برنامج ندوة " یشار سخ الطاهر فضل الشیأ: "مثل عبارة
ما وقف علیه الباحث مرات أالجتماعیة،نرید حلول واقعیة للمشاكل " وتداولها بشكل ملفت

:لىإوالقراءة السوسیولوجیة تعود لمبحوثین،انسجل تناقضات في اجابات 

الى االذاعة المحلیة هو ما یفسر وجود )s’identifierاالنتماء (الشعور بالتماهي *
النتقادات و التقییمات السلبیة لمستوى برامج بیناالتناقض الظاهري في مواقف الجمهور 

و التمسك باالستماع إلیها في آن واحد ألنها ببساطة إذاعة محلیة فرغم كل مسیلةإذاعة ال
الجهة أو العرش أو المنطقة نقائصها و عیوبها إال أنها تشبع حاجة ما یسمى باالنتماء إلى
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ت وتفاصیل عكس االذاعة الوطنیة الغریبة و الغائبة عن الطابع المحلي الذي یمیز یومیا... 
.الحیاة لمجتمع الحضنة

:عرض وتحلیل الجداول المركبة/ 2

في السؤالین زمن االستماع لإلذاعة ومدى مساھمتھا في التوعیة بالمشاكل األسریةقة بینالعال
:21و11

11السؤال 

11/21السؤال على یوضح العالقة بین إجابات أفراد عینة الدراسة ) 84(الجدول رقم 
16من (12-16)(9-12)(7-9)

وحتى 
نھایة 
اإلرسال

(7-9)&(9-
12)

(7-9)&(12-
16)

من)&(7-9)
16 حتى نھایة 

(االرسال

من)&(12-16)
16 جتى نھایة 

(االرسال

قیمة 
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درجة 
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إحصائیا
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بدون 
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10110153

حسب إجاباتهم على أفراد عینة الدراسة توزیع أن ) 84(نالحظ من خالل الجدول رقم
آرائهم حول زمن االستماع لإلذاعة ومدى نتج عنه وجود اختالفات بین ) 11/21(السؤالین 
هذا ما وضحته .)13(كما هو مبین في الشكل رقم في التوعیة بالمشاكل األسریةمساهمتها

30.80:حیث بلغتا على الترتیب ) 21(والسؤال رقم )11(في السؤال رقم ) 2كا(قیمتا 

یتضح لنا ان اعلى النسب المئویة كانت لصالح )26(، وبالرجوع الى الجدول رقم 87.52و
صباحا ومن الرابعة مساءا حتى نهایة االرسال ،حیث بلغ )9الى 7من (الفترات التالیة 

ان ) 36(،ومن جهة اخرى نجد في الجدول رقم %51مجموع النسب حول هاتان الفترتان  
وبالتالي یمكن القول بناء .%60والتي  بلغت "بنعم " ین اجابوا اعلى نسبة كانت لصالح الذ
نالحظ أن اعلى التكرار كان لصالح هاتین الفترتین، مما ) 84( على معطیات الجدول رقم 

ذاعة هي تلك الفترتین تساهم في التوعیة بالمشاكل االسریة باإلیعني ان اكثر الفترات التي 
3,90والتي بلغت ) K2(قیمة كما ان ).والفترة المسائیة االخیرةالفترة الصباحیة االولى ـ .(

إحصائیا عند مستوى الداللة دالة جوهریة و تبین أن هذه االختالفات ) 1(عند درجة الحریة 
مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %95ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي ) α=0.05(ألفا 
العینة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال وبالتالي توجد اختالفات في آراء.5%
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أفراد مجتمع اختالفات صدفة أو عشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات المبحوثین على باقي 
.الدراسة

:25و9في السؤالین اھتمام افراد العینة بنوعیة البرامج ومناقشتھم لھا مع الغیرالعالقة بین 

9السؤال 

9/25السؤال یوضح العالقة بین إجابات أفراد عینة الدراسة على ) 85(الجدول رقم 
دینیترفیھیةثقافیةریاضیةإجتماعیةإخباریة

ة
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قیمة 
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درجة 
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مستوى 
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السؤال 
25

158181130452417818211,6641,197نعم
غیر 
دال

106032021222ال

أن توزیع أفراد عینة الدراسة حسب إجاباتهم على ) 85(نالحظ من خالل الجدول رقم 
نتج عنه وجود اختالفات بین آرائهم حول اهتماماتهم بنوعیة البرامج ) 9/25(السؤالین 

.)14(كما هو مبین في الشكل رقم ومناقشتهم لها مع الغیر 

حیث بلغتا على ) 25(والسؤال رقم )9(في السؤال رقم ) 2كا(ـ هذا ما وضحته قیمتا 
هناك یتضح لنا ان )40و24(رقم ینالجدولمعطیات ، وبالرجوع الى 128و51.76:الترتیب 

اتفاقا كبیرا بین افراد عینة الدراسة حول نوعیة البرامج االكثر مناقشة حیث احتلت البرامج 
الترفیهیة المرتبة االولى وتعود المرتبة الثانیة للبرامج الریاضیة في حین احتلت البرامج 

ى للبرامج االخباریة المرتبة الثالثة اما المرتبة الرابعة والخامسة والسادسة فكانت على التوال

Count
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یتضح ان هناك اتفاق ) 85(االجتماعیة والثقافیةوالدینیة ،وبالعودة لمعطیات هذا الجدول 
ت البرامج الثالثة االولى بینما كبیر بین مراتب هذه البرامج مع تغییرات طفیفة جدا التي مس

رامج وبالتالي یمكن القول ان اكثر الب.حافظت البرامج الثالثة االخیرة على نفس المراتب 
عند درجة 1,66والتي بلغت ) K2(قیمة وهذا مادلت علیه .متابعة هي اكثر البرامج نقاشا 

) α=0.05(دالة إحصائیا عند مستوى الداللة ألفا غیرتبین أن هذه االختالفات) 1(الحریة 
وبالتالي .%5مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %95ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 

یمكن القول انه توجد اختالفات في آراء العینة غیر ان هذه االختالفات لیست جوهریة وان 
وجدت فهي  اختالفات راجعة للصدفة أو العشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات المبحوثین 

.على باقي افراد مجتمع الدراسة 
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یة 

ترفیھیة

إجتماع
یة دینیة

ریاضی
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Q25نعم 81821
Q25ال 222
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)25(و ) 9(على السؤالین 

414

عرض ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسابعالفصل 

یتضح ان هناك اتفاق ) 85(االجتماعیة والثقافیةوالدینیة ،وبالعودة لمعطیات هذا الجدول 
ت البرامج الثالثة االولى بینما كبیر بین مراتب هذه البرامج مع تغییرات طفیفة جدا التي مس

رامج وبالتالي یمكن القول ان اكثر الب.حافظت البرامج الثالثة االخیرة على نفس المراتب 
عند درجة 1,66والتي بلغت ) K2(قیمة وهذا مادلت علیه .متابعة هي اكثر البرامج نقاشا 

) α=0.05(دالة إحصائیا عند مستوى الداللة ألفا غیرتبین أن هذه االختالفات) 1(الحریة 
وبالتالي .%5مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %95ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 

یمكن القول انه توجد اختالفات في آراء العینة غیر ان هذه االختالفات لیست جوهریة وان 
وجدت فهي  اختالفات راجعة للصدفة أو العشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات المبحوثین 

.على باقي افراد مجتمع الدراسة 

إجتماعإخباریة
یة

ریاضی
ة

إخباریة دینیةترفیھیةثقافیة
إجتماع

یة

إخباریة 
ریاضی

ة

إخباریة 
ثقافیة

إجتماع
یة 

ترفیھیة

Q9
81811304524178

060320212

أعمدة بیانیة توضح العالقة بین إجابات أفراد عینة الدراسة )14(الشكل رقم 
)25(و ) 9(على السؤالین 

414

عرض ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسابعالفصل 

یتضح ان هناك اتفاق ) 85(االجتماعیة والثقافیةوالدینیة ،وبالعودة لمعطیات هذا الجدول 
ت البرامج الثالثة االولى بینما كبیر بین مراتب هذه البرامج مع تغییرات طفیفة جدا التي مس

رامج وبالتالي یمكن القول ان اكثر الب.حافظت البرامج الثالثة االخیرة على نفس المراتب 
عند درجة 1,66والتي بلغت ) K2(قیمة وهذا مادلت علیه .متابعة هي اكثر البرامج نقاشا 

) α=0.05(دالة إحصائیا عند مستوى الداللة ألفا غیرتبین أن هذه االختالفات) 1(الحریة 
وبالتالي .%5مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %95ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 

یمكن القول انه توجد اختالفات في آراء العینة غیر ان هذه االختالفات لیست جوهریة وان 
وجدت فهي  اختالفات راجعة للصدفة أو العشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات المبحوثین 

.على باقي افراد مجتمع الدراسة 

0

5

10

15

20

25

30

إجتماعإخباریة
یة

15

1

أعمدة بیانیة توضح العالقة بین إجابات أفراد عینة الدراسة )14(الشكل رقم 
)25(و ) 9(على السؤالین 



415

عرض ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسابعالفصل 

المشاكل األسریة ودوافع اتباعھم لمواضیع حول مساھمة اإلذاعة في التوعیة بالعالقة بین 
:28و21السؤالین العنف األسری

21السؤال 

السؤال یوضح العالقة بین إجابات أفراد عینة الدراسة على ) 86(الجدول رقم 
21/28

بدون النعم
إجابة

قیمة 
كاف 
مربع

درجة 
الحریة

مستوى 
الداللة

7413,73870,809حول العنف األسريمعرفة المزید من المعلومات 28السؤال 
غیر دال 1781االستفادة من الحلول المقترحة

1190الوقوف على رأي المختصین حول العنف األسري

850المشاركة بالرأي حول الموضوع

761معرفة حقوقك وواجباتك

20123الخیار األول والثاني

27165الخیار األول والثاني والرابع

2381الخیار الثالث والخامس

أن توزیع أفراد عینة الدراسة حسب إجاباتهم على ) 86(نالحظ من خالل الجدول رقم 
نتج عنه وجود اختالفات بین آرائهم حول مساهمة اإلذاعة في التوعیة ) 21/28(السؤالین 

كما هو مبین في الشكل رقم اتباعهملمواضیع العنف األسري دوافع بالمشاكل األسریة و 
)15(.

حیث بلغتا على ) 28(والسؤال رقم )21(في السؤال رقم ) 2كا(ـ هذا ما وضحته قیمتا 
یتضح لنا ان )43و36(، وبالرجوع الى معطیات الجدولین رقم 45.52و87.52:الترتیب 

اكثر االسباب والدوافع مساهمة في التوعیة هناك اتفاقا كبیرا بین افراد عینة الدراسة حول 
االستفادة من الحلول المقترحة ـ معرفة المزید من المعلومات :بالمشاكل االسریة هي بالترتیب 

حول العنف االسري ـ ثم المشاركة بالرأي حول الموضوع ـ والوقوف على رأي المختصین 
والتي بلغت ) K2(ن خالل قیمة وم.حول العنف االسري ـ واخیرا معرفة الحقوق والواجبات 

تبین أن هذه االختالفات غیر دالة إحصائیا عند مستوى الداللة ) 1(عند درجة الحریة 1,66
مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %95ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي ) α=0.05(ألفا 
هذه االختالفات لیست وبالتالي یمكن القول انه توجد اختالفات في آراء العینة غیر ان .5%

جوهریة وان وجدت فهي  اختالفات راجعة للصدفة أو العشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات 
.المبحوثین على باقي افراد مجتمع الدراسة 
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عرض ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسابعالفصل 

مدى متابعة افراد العینة للبرامج التي تتطرق للمشكالت االجتماعیة وتقییمھم لمدى العالقة بین 
:29و19في السؤالین التوعیة بحجم مشكلة العنف ضد الزوجات وأسبابھنجاح اإلذاعة في 

19السؤال 

19/29السؤال یوضح العالقة بین إجابات أفراد عینة الدراسة على ) 87(الجدول رقم 

مستوى الداللةدرجة الحریةقیمة كاف مربعالنعم

8780,92520,63نجحت لحد كبیر29السؤال 
غیر دال 7010نجحت لحد ما

232لم تنجح

أن توزیع أفراد عینة الدراسة حسب إجاباتهم على ) 87(نالحظ من خالل الجدول رقم 
مدى متابعتهم للبرامج التي نتج عنه وجود اختالفات بین آرائهم حول ) 19/29(السؤالین 

التوعیة بحجم مشكلة العنف تقییمهم لمدى نجاح اإلذاعة في تتطرق للمشكالت االجتماعیة و 
.)16(كما هو مبین في الشكل رقم ضد الزوجات وأسبابه

حیث بلغتا على ) 29(والسؤال رقم )19(في السؤال رقم ) 2كا(ـ هذا ما وضحته قیمتا 
یتضح لنا ان هناك )40و34(، وبالرجوع الى معطیات الجدولین رقم 40.75و128:الترتیب 

نجاح االذاعة في التوعیة بحجم مشكلة العنف ضد الدراسة حول اتفاقا كبیرا بین افراد عینة 
قیمة عن طریق البرامج التي تتطرق للمشكالت االجتماعیة  ومن خالل الزوجات واسبابها 

)K2 ( عند درجة الحریة 0,92والتي بلغت)تبین أن هذه االختالفات غیر دالة إحصائیا ) 2
مع احتمال %95التأكد من هذه النتیجة هي ونسبة ) α=0.05(عند مستوى الداللة ألفا 
وبالتالي یمكن القول انه توجد اختالفات في آراء العینة غیر .%5الوقوع في الخطأ بنسبة 

ج ، ھـأ ، ب ، د

Q21نعم 23
Q21ال 8

Q21بدون إجابة 1

أعمدة بیانیة توضح العالقة بین إجابات أفراد عینة )15(الشكل رقم 
)28(و ) 21(الدراسة على السؤالین 
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71711872027

489561216
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ان هذه االختالفات لیست جوهریة وان وجدت فهي  اختالفات راجعة للصدفة أو العشوائیة 
.مع الدراسة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات المبحوثین على باقي افراد مجت

مدى وضوح خطورة ظاھرة العنف ضد الطفل على الفرد والمجتمع والبرامج التي العالقة بین 
:16و44في السؤالین تزود افراد عینة الدراسة بالمعلومات حول األسرة كما

44السؤال 

44/16السؤال یوضح العالقة بین إجابات أفراد عینة الدراسة على ) 88(الجدول رقم 

لم اتضحت لحد مااتضحت لحد كبیر
تتضح

درجة قیمة كاف مربع
الحریة

مستوى 
الداللة

Q1615509,9780,267البرامج االجتماعیة
غیر دال 1143البرامج الدینیة

931الروبورتاجات

840صباح الخیر مسیلة

350الحمالت التوعویة

21123والثانيالخیار األول 

10123الخیار األول والثاني والثالث

26142الخیار األول والثالث والرابع

1952الخیار األول والثالث والرابع والخامس

أن توزیع أفراد عینة الدراسة حسب إجاباتهم على ) 88(نالحظ من خالل الجدول رقم 
وضوح خطورة ظاهرة نتج عنه وجود اختالفات بین آرائهم حول مدى ) 43/16(السؤالین 

كما بالمعلومات حول األسرةالعنف ضد الطفل على الفرد والمجتمع والبرامج التي تزودهم
.)17(هو مبین في الشكل رقم 

حیث بلغتا على ) 44(والسؤال رقم )16(في السؤال رقم ) 2كا(هذا ما وضحته قیمتا ـ 
یتضح لنا ان )55و31(، وبالرجوع الى معطیات الجدولین رقم 87.64و45.79:الترتیب 

لم تنجح

Q19نعم 23
Q19ال 2

أعمدة بیانیة توضح العالقة بین إجابات أفراد عینة )16(الشكل رقم 
)29(و ) 19(الدراسة على السؤالین 
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خطورة ظاهرة العنف االسري والتي تزودوا بها هناك اتفاقا كبیرا بین افراد عینة الدراسة حول
،حیث ) 88(من خالل البرامج االسریة التي جاءت مرتبة حسب ماورد في هذا الجدول 

ة الترتیب ،تلیها الربورتاجات ، ثم صباح الخیر یا احتلت البرامج االجتماعیة صدار 
المسیلة،في حین حل في المرتبتین الرابعة والخامسة ، كل من البرامج الدینیة والحمالت 

) 8(عند درجة الحریة 9,97والتي بلغت ) K2(قیمة التوعویة ، وهذا ما دلت علیه كذلك 
ونسبة التأكد ) α=0.05(ى الداللة ألفا تبین أن هذه االختالفات غیر دالة إحصائیا عند مستو 

وبالتالي یمكن القول .%5مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %95من هذه النتیجة هي 
انه توجد اختالفات في آراء العینة غیر ان هذه االختالفات لیست جوهریة وان وجدت فهي  

ت المبحوثین على باقي اختالفات راجعة للصدفة أو العشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابا
.افراد مجتمع الدراسة 
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خطورة ظاهرة العنف االسري والتي تزودوا بها هناك اتفاقا كبیرا بین افراد عینة الدراسة حول
،حیث ) 88(من خالل البرامج االسریة التي جاءت مرتبة حسب ماورد في هذا الجدول 

ة الترتیب ،تلیها الربورتاجات ، ثم صباح الخیر یا احتلت البرامج االجتماعیة صدار 
المسیلة،في حین حل في المرتبتین الرابعة والخامسة ، كل من البرامج الدینیة والحمالت 

) 8(عند درجة الحریة 9,97والتي بلغت ) K2(قیمة التوعویة ، وهذا ما دلت علیه كذلك 
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ت المبحوثین على باقي اختالفات راجعة للصدفة أو العشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابا
.افراد مجتمع الدراسة 
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عرض ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسابعالفصل 

دوافع اتباع عینة الدراسة لمواضیع العنف األسري من خالل برامج اإلذاعة ومدى العالقة بین 
:55و28في السؤالین تطبیق النماذج المقدمة من قبل المختصین

28السؤال 

28/55السؤال بین إجابات أفراد عینة الدراسة على یوضح العالقة) 89(الجدول رقم 

معرفة المزید من 
المعلومات حول 
العنف األسري

االستفادة 
من الحلول 
المقترحة

الوقوف على رأي 
المختصین حول 
العنف األسري

المشاركة 
بالرأي حول 

الموضوع

معرفة 
حقوقك 
وواجباتك

الخیار 
األول 
والثاني

الخیار األول 
والثاني 
والرابع

الخیار 
الثالث 

والخامس

قیمة 
كاف 
مربع

درجة 
الحریة

مستوى 
الداللة

السؤال 
55

3129561621120,3620,84نعم
غیر 
دال 02211124ال

بدون 
إجلبة

912977182516

على أن توزیع أفراد عینة الدراسة حسب إجاباتهم) 89(نالحظ من خالل الجدول رقم 
نتج عنه وجود اختالفات بین آرائهم حول دوافع اتباعهم لمواضیع العنف ) 28/55(السؤالین 

األسري من خالل برامج اإلذاعة ومدى تطبیق النماذج المقدمة من قبل المختصین كما هو 
.)18(مبین في الشكل رقم 

بلغتا على حیث ) 55(والسؤال رقم )28(في السؤال رقم ) 2كا(ـ هذا ما وضحته قیمتا 
یتضح لنا ان )70و43(، وبالرجوع الى معطیات الجدولین رقم 67.51و45.52:الترتیب 

هناك اتفاقا كبیرا بین افراد عینة الدراسة حول مدى تطبیقهم للنماذج المقدمة من المختصین 
من حیث دوافع وأسباب اتباعهم لمواضیع العنف االسري والتي تجلت بوضوح في استفادتهم 

وبالنظر إلى الحلول المقترحة والوقوف على رأي المختصین حول ظاهرة العنف االسري ،من 
تبین أن هذه االختالفات غیر دالة ) 2(عند درجة الحریة 0,36والتي بلغت ) K2(قیمة 

مع %95ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي ) α=0.05(إحصائیا عند مستوى الداللة ألفا 
وبالتالي یمكن القول انه توجد اختالفات في آراء العینة .%5بنسبة احتمال الوقوع في الخطأ 

غیر ان هذه االختالفات لیست جوهریة وان وجدت فهي  اختالفات راجعة للصدفة أو 
.العشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات المبحوثین على باقي افراد مجتمع الدراسة 
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ومدى وجود سلبیات في التناول اإلذاعي لظاھرة استماع عینة الدراسة لإلذاعة العالقة بین
:61و8في السؤالین العنف األسری

8السؤال 

8/61السؤال یوضح العالقة بین إجابات أفراد عینة الدراسة على ) 90(الجدول رقم 

مستوى درجة الحریةقیمة كاف مربعأبداأحیانادائما
الداللة

السؤال 
61

9129,24170,236البرامج التي تتناول تلك المشكالتقلة
غیر دال 3552تناول الظاھرة بطریقة سطحیة

1030استضافة أشخاص غیر متخصصین

2346عدم إلمام مقدمي البرامج بجوانب الظاھرة

952عدم التنویع في الضیوف

731غالبا ال تقدم حلول علمیة

3276الخیار الثاني والخامس

2521الخیار الثاني والرابع

أن توزیع أفراد عینة الدراسة حسب إجاباتهم على ) 90(نالحظ من خالل الجدول رقم 
استماعهم لإلذاعة ومدى وجود نتج عنه وجود اختالفات بین آرائهم حول ) 8/61(السؤالین 

.)19(كما هو مبین في الشكل رقم لظاهرة العنف األسري سلبیات في التناول اإلذاعی

حیث بلغتا على ) 61(والسؤال رقم )8(في السؤال رقم ) 2كا(ـ هذا ما وضحته قیمتا 
یتضح لنا ان هناك )76و23(، وبالرجوع الى معطیات الجدولین رقم 54.08و157:الترتیب 

ت والنقائص الموجودة في التناول اتفاقا كبیرا بین افراد عینة الدراسة حول اكثر السلبیا
حیث اتفق افراد عینة الدراسة على الترتیب التالي حسب االذاعي لظاهرة العنف االسري

الخیار 
األول 
والثاني 
والرابع

الخیار 
الثالث 
والخامس

Q55نعم 12
Q55ال 4

Q55بدون إجلبة 16

أعمدة بیانیة توضح العالقة بین إجابات أفراد عینة الدراسة )18(الشكل رقم 
)55(و ) 28(على السؤالین 
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ومدى وجود سلبیات في التناول اإلذاعي لظاھرة استماع عینة الدراسة لإلذاعة العالقة بین
:61و8في السؤالین العنف األسری

8السؤال 

8/61السؤال یوضح العالقة بین إجابات أفراد عینة الدراسة على ) 90(الجدول رقم 

مستوى درجة الحریةقیمة كاف مربعأبداأحیانادائما
الداللة

السؤال 
61

9129,24170,236البرامج التي تتناول تلك المشكالتقلة
غیر دال 3552تناول الظاھرة بطریقة سطحیة

1030استضافة أشخاص غیر متخصصین

2346عدم إلمام مقدمي البرامج بجوانب الظاھرة

952عدم التنویع في الضیوف

731غالبا ال تقدم حلول علمیة

3276الخیار الثاني والخامس

2521الخیار الثاني والرابع

أن توزیع أفراد عینة الدراسة حسب إجاباتهم على ) 90(نالحظ من خالل الجدول رقم 
استماعهم لإلذاعة ومدى وجود نتج عنه وجود اختالفات بین آرائهم حول ) 8/61(السؤالین 

.)19(كما هو مبین في الشكل رقم لظاهرة العنف األسري سلبیات في التناول اإلذاعی

حیث بلغتا على ) 61(والسؤال رقم )8(في السؤال رقم ) 2كا(ـ هذا ما وضحته قیمتا 
یتضح لنا ان هناك )76و23(، وبالرجوع الى معطیات الجدولین رقم 54.08و157:الترتیب 

ت والنقائص الموجودة في التناول اتفاقا كبیرا بین افراد عینة الدراسة حول اكثر السلبیا
حیث اتفق افراد عینة الدراسة على الترتیب التالي حسب االذاعي لظاهرة العنف االسري
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ومدى وجود سلبیات في التناول اإلذاعي لظاھرة استماع عینة الدراسة لإلذاعة العالقة بین
:61و8في السؤالین العنف األسری
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أن توزیع أفراد عینة الدراسة حسب إجاباتهم على ) 90(نالحظ من خالل الجدول رقم 
استماعهم لإلذاعة ومدى وجود نتج عنه وجود اختالفات بین آرائهم حول ) 8/61(السؤالین 

.)19(كما هو مبین في الشكل رقم لظاهرة العنف األسري سلبیات في التناول اإلذاعی

حیث بلغتا على ) 61(والسؤال رقم )8(في السؤال رقم ) 2كا(ـ هذا ما وضحته قیمتا 
یتضح لنا ان هناك )76و23(، وبالرجوع الى معطیات الجدولین رقم 54.08و157:الترتیب 

ت والنقائص الموجودة في التناول اتفاقا كبیرا بین افراد عینة الدراسة حول اكثر السلبیا
حیث اتفق افراد عینة الدراسة على الترتیب التالي حسب االذاعي لظاهرة العنف االسري
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، حیث تصدرت تناول الظاهرة بطریقة سطحیة المرتبة االولى، ) 90(ماورد في هذا الجدول 
عدم التنویع في تلیها مباشرة عدم المام مقدمي البرامج بجوانب الظاهرة ،في حین احتلت 

الضیوف المرتبة الثالثة ،اما المرتبة الرابعة والخامسة والسادسة فقد كانت على التولي ، 
استضافة اشخاص غیر مختصین ـ قلة البرامج التي تتناول تلك المشكالت ـ غالبا ال تقدم 

ن تبین أ) 7(عند درجة الحریة 9,24والتي بلغت ) K2(وبالنظر إلى قیمة .حلول علمیة 
ونسبة التأكد من هذه ) α=0.05(هذه االختالفات غیر دالة إحصائیا عند مستوى الداللة ألفا 

وبالتالي یمكن القول انه توجد .%5مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %95النتیجة هي 
اختالفات في آراء العینة غیر ان هذه االختالفات لیست جوهریة وان وجدت فهي  اختالفات 

دفة أو العشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات المبحوثین على باقي افراد مجتمع راجعة للص
.الدراسة 

ب ، دب ، ھـ

Q8دائما 3225
Q8أحیانا 72
Q8أبدا 61

أعمدة بیانیة توضح العالقة بین إجابات أفراد عینة )19(الشكل رقم 
)61(و ) 08(الدراسة على السؤالین 
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، حیث تصدرت تناول الظاهرة بطریقة سطحیة المرتبة االولى، ) 90(ماورد في هذا الجدول 
عدم التنویع في تلیها مباشرة عدم المام مقدمي البرامج بجوانب الظاهرة ،في حین احتلت 

الضیوف المرتبة الثالثة ،اما المرتبة الرابعة والخامسة والسادسة فقد كانت على التولي ، 
استضافة اشخاص غیر مختصین ـ قلة البرامج التي تتناول تلك المشكالت ـ غالبا ال تقدم 

ن تبین أ) 7(عند درجة الحریة 9,24والتي بلغت ) K2(وبالنظر إلى قیمة .حلول علمیة 
ونسبة التأكد من هذه ) α=0.05(هذه االختالفات غیر دالة إحصائیا عند مستوى الداللة ألفا 

وبالتالي یمكن القول انه توجد .%5مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %95النتیجة هي 
اختالفات في آراء العینة غیر ان هذه االختالفات لیست جوهریة وان وجدت فهي  اختالفات 

دفة أو العشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات المبحوثین على باقي افراد مجتمع راجعة للص
.الدراسة 
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لإلذاعة ومدى رضاھم على األداء االذاعي لمواجھة افراد عینة الدراسةاستماعالعالقة بین 
:62و8في السؤالین العنف األسري 

8السؤال 

8/62السؤال بین إجابات أفراد عینة الدراسة على یوضح العالقة) 91(الجدول رقم 

قیمة كاف أبداأحیانادائما
مربع

مستوى الداللةدرجة الحریة

السؤال 
62

4817107,82820,02راض لحد كبیر

7377راض لحد ما

2963غیر راض

حسب إجاباتهم على أن توزیع أفراد عینة الدراسة ) 91(نالحظ من خالل الجدول رقم 
نتج عنه وجود اختالفات بین آرائهم حول استماعهم لإلذاعة ومدى رضاهم ) 8/62(السؤالین 

.)20(على األداء االذاعي لمواجهة العنف األسري كما هو مبین في الشكل رقم 

حیث بلغتا على ) 62(والسؤال رقم )8(في السؤال رقم ) 2كا(ـ هذا ما وضحته قیمتا 
یتضح لنا ان )77و23(، وبالرجوع الى معطیات الجدولین رقم 19.57و 157:الترتیب 

رضاهم عن االداء االذاعي لمواجهة ىهناك اختالفا كبیرا بین افراد عینة الدراسة حول مد
العنف االسري من خالل متابعتهم لبرامج االذاعة ، حیث بلغ مجموع نسب االفراد الراضین 

ان راض لحد كبیر وراضي لحد ما كالهما یعبر عن بإعتبار (%81اء االذاعي دعن اال
تبین أن ) 2(عند درجة الحریة 7,82والتي بلغت ) K2(قیمة هذا ما توضحه و ) الرضى

ونسبة التأكد من هذه ) α=0.05(هذه االختالفات دالة إحصائیا عند مستوى الداللة ألفا 
وبالتالي توجد اختالفات في .%5مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %95النتیجة هي 

آراء العینة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو عشوائیة وبالتالي 
.یمكن تعمیم إجابات المبحوثین على باقي افراد مجتمع الدراسة 
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ومدى انعكاس مواضیعھا واقترابھا من واقعھم البرامج التي یھتمون بھا أكثرالعالقة بین 
:63و9في السؤالین الیومی

9السؤال 

9/63السؤال یوضح العالقة بین إجابات أفراد عینة الدراسة على ) 92(الجدول رقم 
إخباریة دینیةترفیھیةثقافیةریاضیةإجتماعیةإخباریة

إجتماعیة
إخباریة 
ریاضیة

إخباریة 
ثقافیة

إجتماعیة
ترفیھیة

إجتماعیة 
دینیة

ریاضیة 
ترفیھیة

قیمة كاف 
مربع

درجة 
الحریة

مستوى 
الداللة

السؤال 
63

166211130452218918206,0320,049نعم

023032040123ال

أن توزیع أفراد عینة الدراسة حسب إجاباتهم على ) 92(نالحظ من خالل الجدول رقم 
البرامج التي یهتمون بها أكثر نتج عنه وجود اختالفات بین آرائهم حول ) 9/63(السؤالین 

.)21(كما هو مبین في الشكل رقم انعكاس مواضیعها واقترابها من واقعهم الیوميدى مو 

حیث بلغتا على ) 63(والسؤال رقم )9(في السؤال رقم ) 2كا(ـ هذا ما وضحته قیمتا 
یتضح لنا ان )78و24(، وبالرجوع الى معطیات الجدولین رقم 128و 51.76:الترتیب 

الدراسة حول نوعیة البرامج التي تقترب من واقع الیومي هناك اختالفا كبیرا بین افراد عینة
حیث احتلت البرامج الترفیهیة المرتبة االولى وتعود المرتبة الثانیة للبرامج الریاضیة للمستمع

في حین احتلت البرامج االخباریة المرتبة الثالثة اما المرتبة الرابعة والخامسة والسادسة فكانت 
یتضح ) 92(جتماعیة والثقافیةوالدینیة،وبالعودة لمعطیات هذا الجدول على التوالى للبرامج اال

Q62راض لحد كبیر

Q62راض لحد ما

Q62غیر راض

أعمدة بیانیة توضح العالقة بین إجابات أفراد عینة )20(الشكل رقم 
)62(و ) 08(الدراسة على السؤالین 
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ومدى انعكاس مواضیعھا واقترابھا من واقعھم البرامج التي یھتمون بھا أكثرالعالقة بین 
:63و9في السؤالین الیومی

9السؤال 

9/63السؤال یوضح العالقة بین إجابات أفراد عینة الدراسة على ) 92(الجدول رقم 
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مستوى 
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السؤال 
63

166211130452218918206,0320,049نعم

023032040123ال

أن توزیع أفراد عینة الدراسة حسب إجاباتهم على ) 92(نالحظ من خالل الجدول رقم 
البرامج التي یهتمون بها أكثر نتج عنه وجود اختالفات بین آرائهم حول ) 9/63(السؤالین 

.)21(كما هو مبین في الشكل رقم انعكاس مواضیعها واقترابها من واقعهم الیوميدى مو 

حیث بلغتا على ) 63(والسؤال رقم )9(في السؤال رقم ) 2كا(ـ هذا ما وضحته قیمتا 
یتضح لنا ان )78و24(، وبالرجوع الى معطیات الجدولین رقم 128و 51.76:الترتیب 

الدراسة حول نوعیة البرامج التي تقترب من واقع الیومي هناك اختالفا كبیرا بین افراد عینة
حیث احتلت البرامج الترفیهیة المرتبة االولى وتعود المرتبة الثانیة للبرامج الریاضیة للمستمع

في حین احتلت البرامج االخباریة المرتبة الثالثة اما المرتبة الرابعة والخامسة والسادسة فكانت 
یتضح ) 92(جتماعیة والثقافیةوالدینیة،وبالعودة لمعطیات هذا الجدول على التوالى للبرامج اال
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ومدى انعكاس مواضیعھا واقترابھا من واقعھم البرامج التي یھتمون بھا أكثرالعالقة بین 
:63و9في السؤالین الیومی

9السؤال 

9/63السؤال یوضح العالقة بین إجابات أفراد عینة الدراسة على ) 92(الجدول رقم 
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أن توزیع أفراد عینة الدراسة حسب إجاباتهم على ) 92(نالحظ من خالل الجدول رقم 
البرامج التي یهتمون بها أكثر نتج عنه وجود اختالفات بین آرائهم حول ) 9/63(السؤالین 

.)21(كما هو مبین في الشكل رقم انعكاس مواضیعها واقترابها من واقعهم الیوميدى مو 

حیث بلغتا على ) 63(والسؤال رقم )9(في السؤال رقم ) 2كا(ـ هذا ما وضحته قیمتا 
یتضح لنا ان )78و24(، وبالرجوع الى معطیات الجدولین رقم 128و 51.76:الترتیب 

الدراسة حول نوعیة البرامج التي تقترب من واقع الیومي هناك اختالفا كبیرا بین افراد عینة
حیث احتلت البرامج الترفیهیة المرتبة االولى وتعود المرتبة الثانیة للبرامج الریاضیة للمستمع

في حین احتلت البرامج االخباریة المرتبة الثالثة اما المرتبة الرابعة والخامسة والسادسة فكانت 
یتضح ) 92(جتماعیة والثقافیةوالدینیة،وبالعودة لمعطیات هذا الجدول على التوالى للبرامج اال
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ان هناك اختالف كبیر بین مراتب هذه البرامج حیث تصدرت البرامج االخباریة صدارة 
الترتیب ،تلیها البرامج الریاضیة ومن ثمة البرامج الترفیهیة ،في حین ان بقیة البرامج بقیة 

تبین أن ) 1(عند درجة الحریة 6,03والتي بلغت ) K2(ة وبالنظر إلى قیمبنفس الترتیب 
ونسبة التأكد من هذه ) α=0.05(هذه االختالفات دالة إحصائیا عند مستوى الداللة ألفا 

وبالتالي توجد اختالفات في .%5مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %95النتیجة هي 
آراء العینة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو عشوائیة وبالتالي 

.یمكن تعمیم إجابات المبحوثین على باقي افراد مجتمع الدراسة 
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أعمدة بیانیة توضح العالقة بین إجابات أفراد عینة الدراسة )21(الشكل رقم 
)63(و ) 09(على السؤالین 
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ان هناك اختالف كبیر بین مراتب هذه البرامج حیث تصدرت البرامج االخباریة صدارة 
الترتیب ،تلیها البرامج الریاضیة ومن ثمة البرامج الترفیهیة ،في حین ان بقیة البرامج بقیة 

تبین أن ) 1(عند درجة الحریة 6,03والتي بلغت ) K2(ة وبالنظر إلى قیمبنفس الترتیب 
ونسبة التأكد من هذه ) α=0.05(هذه االختالفات دالة إحصائیا عند مستوى الداللة ألفا 

وبالتالي توجد اختالفات في .%5مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %95النتیجة هي 
آراء العینة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو عشوائیة وبالتالي 

.یمكن تعمیم إجابات المبحوثین على باقي افراد مجتمع الدراسة 
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أعمدة بیانیة توضح العالقة بین إجابات أفراد عینة الدراسة )21(الشكل رقم 
)63(و ) 09(على السؤالین 
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دوافع اتباعھم لمواضیع العنف األسري وتفضیالتھم لألشكال وینالعالقة بین جنس المبحوث
:)54، 28(ینالسؤالالبرامجیة لمعالجة تلك المواضیع 

األسئلة
، 28(یوضح العالقة بین جنس المبحوث وإجابتھ على السؤالین ) 93(الجدول رقم 

54 (
مستوى الداللةدرجة الحریةقیمة كاف مربعإناثذكور

السؤال 
28

660,00510,946معرفة المزید من المعلومات حول العنف األسري

188االستفادة من الحلول المقترحة

911الوقوف على رأي المختصین حول العنف األسري

67المشاركة بالرأي حول الموضوع

104معرفة حقوقك وواجباتك

287الخیار األول والثاني

2127الخیار األول والثاني والرابع

2210الخیار الثالث والخامس

السؤال 
54

17113,06610,08الشكل الحواري

712الحمالت التوعویة

94الندوات

43الدراما

1213نزول المیكروفون للشارع

2215الخیار األول والثاني

207الخیار األول والخامس

99الخیار الثاني والثالث

206الخیار األول والثاني والخامس

أن أفراد عینة الدراسة رغم اختالفهم الواضح ) 93(نالحظ من خالل الجدول رقم 
أنثى إال أن هذا االختالف لم یؤثر على إجابتهم ) 80(ذكرا و) 120(إلى حسب متغیر الجنس

اإلناث في ما ین آراء الذكور و حیث نجد أن هناك اتفاقا كبیرا ب) 54، 28(على السؤالین 
األسري وتفضیالتهم لألشكال البرامجیة لمعالجة تلك یخص دوافع اتباعهم لمواضیع العنف 

المواضیع 

عند درجة على التوالي3,066و0.005اوالتي بلغت) K2(وهذا ما أكدته قیمتي 
) α=0.05(إحصائیا عند مستوى الداللة ألفا تان غیر دالتاوبالتالي فهاته القیم) 1(الحریة 

مع احتمال %95ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي .)22(وما یؤكد ذلك أیضا الشكل رقم 
وبالتالي یمكن القول انه توجد اختالفات في آراء العینة غیر ان .%5الوقوع في الخطأ بنسبة 

هذه االختالفات لیست جوهریة وان وجدت فهي  اختالفات راجعة للصدفة أو العشوائیة 
.وبالتالي یمكن تعمیم إجابات المبحوثین على باقي افراد مجتمع الدراسة 
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عرض ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسابعالفصل 

اتباعھم لمواضیع العنف األسري وتفضیالتھم دوافع وینالمبحوثالمستوى التعلیمیالعالقة بین
):54، 28(السؤالین لألشكال البرامجیة لمعالجة تلك المواضیع

األسئلة

یوضح العالقة بین المستوى التعلیمي للمبحوث وإجابتھ على ) 94(الجدول رقم 
)54، 28(السؤالین 

دراسات جامعيثانويمتوسطإبتدائي
علیا

قیمة 
كاف 
مربع

درجة 
الحریة

مستوى 
الداللة

السؤال 
28

معرفة المزید من المعلومات حول العنف 
األسري

022442,46640,651

0010610االستفادة من الحلول المقترحة

الوقوف على رأي المختصین حول العنف 
األسري

22547

00481المشاركة بالرأي حول الموضوع

01481حقوقك وواجباتكمعرفة 

0551510الخیار األول والثاني

1320159الخیار األول والثاني والرابع

2210108الخیار الثالث والخامس

السؤال 
54

1221586,36340,174الشكل الحواري

13654الحمالت التوعویة

10462الندوات

00241الدراما

0111103نزول المیكروفون للشارع

0511912الخیار األول والثاني

12798الخیار األول والخامس

11538الخیار الثاني والثالث

011294الخیار األول والثاني والخامس

أن أفراد عینة الدراسة رغم اختالفهم الواضح ) 94(نالحظ من خالل الجدول رقم 
في المستوى ) 15(في المستوى االبتدائي و) 5(حسب متغیر المستوى التعلیمي إلى 

في المستوى ما ) 50(في المستوى الجامعي و) 70(في المستوى الثانوي و)60(األساسي و
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Titre de l'axe

منحنى بیاني یمثل العالقة بین جنس المبحوثین ) 22(الشكل رقم 
)54، 28(وإجابتھم على السؤالین 

SEXإناث

SEXذكور
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حیث ) 54، 28(سؤالین على إجابتهم على الكذلك إال أن هذا االختالف لم یؤثر بعد التدرج 
في ما یخص دوافع اتباعهم لمواضیع العنف أفراد العینةنجد أن هناك اتفاقا كبیرا بین آراء 

) K2(األسري وتفضیالتهم لألشكال البرامجیة لمعالجة تلك المواضیع وهذا ما أكدته قیمتي 
ته القیمتان غیر وبالتالي فها) 4(على التوالي عند درجة الحریة 6,363و2,466والتي بلغتا 

وما یؤكد ذلك أیضا الشكل رقم ) α=0.05(دالتا إحصائیا عند مستوى الداللة ألفا 
.%5مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %95ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي )23(

وبالتالي یمكن القول انه توجد اختالفات في آراء العینة غیر ان هذه االختالفات لیست 
وجدت فهي  اختالفات راجعة للصدفة أو العشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات جوهریة وان 

.المبحوثین على باقي افراد مجتمع الدراسة 
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منحنى بیاني یمثل العالقة بین مستوى المبحوثین التعلیمي ) 23(الشكل رقم 
)54، 28(وإجابتھم على السؤالین 
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عرض ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسابعالفصل 

دوافع اتباعھم لمواضیع العنف األسري وتفضیالتھم وینالمبحوثالحالة االجتماعیةالعالقة بین
):54، 28(السؤالین لألشكال البرامجیة لمعالجة تلك المواضیع

األسئلة

مبحوث وإجابتھ على للالحالة االجتماعیةیوضح العالقة بین ) 95(الجدول رقم 
28،54(السؤالین 

قیمة كاف أرملمطلقأعزبمتزوج
مربع

درجة 
الحریة

مستوى 
الداللة

السؤال 
28

معرفة المزید من المعلومات حول العنف 
األسري

81121,88430,597

14813االستفادة من الحلول المقترحة

الوقوف على رأي المختصین حول العنف 
األسري

14303

6412المشاركة بالرأي حول الموضوع

7610معرفة حقوقك وواجباتك

25622الخیار األول والثاني

35526الخیار األول والثاني والرابع

21722الخیار الثالث والخامس

السؤال 
54

158052,29530,513الشكل الحواري

13321الحمالت التوعویة

8500الندوات

6010الدراما

19510نزول المیكروفون للشارع

22915الخیار األول والثاني

19332الخیار األول والخامس

12222الخیار الثاني والثالث

16505الخیار األول والثاني والخامس

أن أفراد عینة الدراسة رغم اختالفهم الواضح ) 95(نالحظ من خالل الجدول رقم 
) 20(ومطلقین) 10(وأعزبا) 40(ومتزوجا) 130(إلى الحالة االجتماعیةحسب متغیر 

حیث نجد ) 54، 28(إال أن هذا االختالف لم یؤثر كذلك على إجابتهم على السؤالین أرمال
أن هناك اتفاقا كبیرا بین آراء أفراد العینة في ما یخص دوافع اتباعهم لمواضیع العنف 

) K2(األسري وتفضیالتهم لألشكال البرامجیة لمعالجة تلك المواضیع وهذا ما أكدته قیمتي 
وبالتالي فهاته القیمتان غیر ) 3(على التوالي عند درجة الحریة 2,295و1,884والتي بلغتا 

وما یؤكد ذلك أیضا الشكل رقم ) α=0.05(دالتا إحصائیا عند مستوى الداللة ألفا 
.%5مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %95ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي .)24(

في آراء العینة غیر ان هذه االختالفات لیست وبالتالي یمكن القول انه توجد اختالفات 



429

عرض ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسابعالفصل 

جوهریة وان وجدت فهي  اختالفات راجعة للصدفة أو العشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات 
.المبحوثین على باقي افراد مجتمع الدراسة 

تقییمھم لمدى نجاح إذاعة المسیلة في التعرض لظاھرة العنف وینجنس المبحوثالعالقة بین
):61، 27(األسئلة ومدى وجود سلبیات في التناول اإلذاعیاألسري 

األسئلة

یوضح العالقة بین جنس المبحوث وإجابتھ على السؤالین ) 96(الجدول رقم 
)27 ،61(

درجة قیمة كاف مربعإناثذكور
الحریة

مستوى الداللة

سؤال 
27

821731,810.000نجحت لحد كبیر

2757نجحت إلى حد ما

116لم تنجح

سؤال 
61

847,3710,007قلة البرامج التي تتناول تلك المشكالت

3012تناول الظاھرة بطریقة سطحیة

121استضافة أشخاص غیر متخصصین

1518عدم إلمام مقدمي البرامج بجوانب الظاھرة

88عدم التنویع في الضیوف

110ال تقدم حلول علمیةغالبا

2718الخیار الثاني والخامس

919الخیار الثاني والرابع

أن أفراد عینة الدراسة اختالفهم الواضح حسب ) 96(نالحظ من خالل الجدول رقم 
) 61، 27(ثر على إجابتهم على السؤالین أأنثى ) 80(ذكرا و) 120(متغیر الجنس إلى 

تقییمهم كبیرا بین آراء الذكور واإلناث في ما یخص اختالفا واضحاو حیث نجد أن هناك 
ومدى وجود سلبیات في لمدى نجاح إذاعة المسیلة في التعرض لظاهرة العنف األسري

على التوالي عند 7,37و31,80والتي بلغتا ) K2(وهذا ما أكدته قیمتي التناول اإلذاعي
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منحنى بیاني یمثل العالقة بین حالة المبحوثین ) 24(الشكل رقم 
)54، 28(االجتماعیة وإجابتھم على السؤالین 
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عرض ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسابعالفصل 

) α=0.01(وبالتالي فهاته القیمتان دالتا إحصائیا عند مستوى الداللة ألفا ) 1(درجة الحریة 
مع احتمال %99،ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي )25(وما یؤكد ذلك أیضا الشكل رقم 

وبالتالي توجد اختالفات في آراء العینة وهي اختالفات جوهریة .%1الوقوع في الخطأ بنسبة 
صدفة أو عشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات المبحوثین على موجودة اصال ال اختالفات 

.باقي افراد مجتمع الدراسة 

تقییمھم لمدى نجاح إذاعة المسیلة في التعرض لظاھرة وینالمبحوثالعالقة بینالمستوى التعلیمی
):61، 27(السؤالین العنف األسري أما في ما یخص ومدى وجود سلبیات في التناول اإلذاعي 

األسئلة

المبحوث وإجابتھ على السؤالین المستوى التعلیميیوضح العالقة بین ) 97(الجدول رقم 
)27 ،61(

دراسات جامعيثانويمتوسطإبتدائي
علیا

قیمة كاف 
مربع

درجة 
الحریة

مستوى 
الداللة

السؤال 
27

0523452610,00840,04نجحت لحد كبیر

59331720نجحت إلى حد ما

01484لم تنجح

السؤال 
61

133233,71740,446قلة البرامج التي تتناول تلك المشكالت

02111613تناول الظاھرة بطریقة سطحیة

00265استضافة أشخاص غیر متخصصین

261393عدم إلمام مقدمي البرامج بجوانب الظاھرة

01663في الضیوفعدم التنویع 

00065غالبا ال تقدم حلول علمیة

22101912الخیار الثاني والخامس

011566الخیار الثاني والرابع
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منحنى بیاني یمثل العالقة بین جنس المبحوثین ) 25(الشكل رقم 
)61، 27(وإجابتھم على السؤال

SEXإناث

SEXذكور
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عرض ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسابعالفصل 

أن أفراد عینة الدراسة رغم اختالفهم الواضح ) 97(نالحظ من خالل الجدول رقم 
في المستوى ) 15(في المستوى االبتدائي و) 5(حسب متغیر المستوى التعلیمي إلى 

في المستوى ما ) 50(في المستوى الجامعي و) 70(في المستوى الثانوي و) 60(األساسي و
حیث نجد أن هناك ) 27(على إجابتهم على السؤال أثربعد التدرج إال أن هذا االختالف 

تقییمهم لمدى نجاح إذاعة المسیلة في آراء أفراد العینة في ما یخص فرقا واضحا بین 
التعرض لظاهرة العنف األسري أما في ما یخص ومدى وجود سلبیات في التناول اإلذاعي 

) K2(وهذا ما أكدته قیمتي ) 61(فنالحظ أن االختالف لم یؤثر على إجابتهم في السؤال 
فالقیمة األولى وبالتالي ) 4(على التوالي عند درجة الحریة 3,717و10,008ي بلغتا والت

وما یؤكد ذلك أیضا والثانیة غیر دالة إحصائیا)α=0.05(عند مستوى الداللة ألفا دالة 
مع احتمال الوقوع في الخطأ %95،ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي )26(الشكل رقم 

.%5بنسبة 

تقییمھم لمدى نجاح إذاعة المسیلة في التعرض لظاھرة وینالمبحوثینالحالة االجتماعیةالعالقة ب
):61، 27(السؤالین العنف األسري ومدى وجود سلبیات في التناول اإلذاعی
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Q27Q61

منحنى بیاني یمثل العالقة بین مستوى المبحوثین ) 26(الشكل رقم 
)61، 27(التعلیمي وإجابتھم على السؤالین 

NIVEAUدراسات علیا

NIVEAUجامعي

NIVEAUثانوي

NIVEAUمتوسط

NIVEAUإبتدائي

األسئلة

المبحوث وإجابتھ الحالة االجتماعیةیوضح العالقة بین ) 98(الجدول رقم 
)61، 27(على السؤالین 

قیمة كاف أرملمطلقأعزبمتزوج
مربع

درجة 
الحریة

مستوى 
الداللة

السؤال 
27

63213121,69230,639نجحت لحد كبیر

561477نجحت إلى حد ما

11501لم تنجح

السؤال 
61

81212,20230,532قلة البرامج التي تتناول تلك المشكالت

221334تناول الظاھرة بطریقة سطحیة

10102استضافة أشخاص غیر متخصصین
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عرض ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسابعالفصل 

أن أفراد عینة الدراسة رغم اختالفهم الواضح ) 98(من خالل الجدول رقم نالحظ 
) 20(مطلقین و) 10(أعزبا و) 40(متزوجا و) 130(حسب متغیر الحالة االجتماعیة إلى 

حیث نجد ) 61، 27(أرمال إال أن هذا االختالف لم یؤثر كذلك على إجابتهم على السؤالین 
ییمهم لمدى نجاح إذاعة المسیلة تقأن هناك اتفاقا كبیرا بین آراء أفراد العینة في ما یخص 

وهذا ما أكدته في التعرض لظاهرة العنف األسري ومدى وجود سلبیات في التناول اإلذاعي 
وبالتالي فهاته ) 3(على التوالي عند درجة الحریة 2,202و1,692والتي بلغتا ) K2(قیمتي 

یؤكد ذلك أیضا الشكل وما ) α=0.05(القیمتان غیر دالتا إحصائیا عند مستوى الداللة ألفا 
.%5مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %95،ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي )27(رقم 

وبالتالي یمكن القول انه توجد اختالفات في آراء العینة غیر ان هذه االختالفات لیست 
إجابات جوهریة وان وجدت فهي  اختالفات راجعة للصدفة أو العشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم 

.المبحوثین على باقي افراد مجتمع الدراسة 
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Q27Q61

منحنى بیاني یمثل العالقة بین حالة المبحوثین االجتماعیة ) 27(الشكل رقم 
)61، 27(وإجابتھم على السؤالین 

ETATFAMILأرمل

ETATFAMILمطلق

ETATFAMILأعزب

ETATFAMILمتزوج

22902عدم إلمام مقدمي البرامج بجوانب الظاھرة

10222عدم التنویع في الضیوف

7103غالبا ال تقدم حلول علمیة

33822الخیار الثاني والخامس

18514الخیار الثاني والرابع
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عرض ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسابعالفصل 

مدى مساعدة االذاعة بمحتویات برامجھا في االبتعاد عن السلوكات وینجنس المبحوثالعالقة بین
):59، 57(األسئلة العنیفة ومدى تأثرھم بمثل ھذه المواضیع

األسئلة

)59، 57(المبحوث وإجابتھ على السؤالین یوضح العالقة بین جنس) 99(الجدول رقم 

قیمة كاف إناثذكور
مربع

درجة 
الحریة

مستوى الداللة

السؤال 
57

112648,0410,005نعم

816ال

السؤال 
59

1116011,79810,001نعم

920ال

الواضح حسب أن أفراد عینة الدراسة اختالفهم ) 99(نالحظ من خالل الجدول رقم 
) 59، 57(أنثى أثر على إجابتهم على السؤالین ) 80(ذكرا و) 120(متغیر الجنس إلى 

االذاعة را بین آراء الذكور واإلناث فیمدى مساعدةحیث نجد أن هناك اختالفا واضحا وكبی
وهذا هم بمثل هذه المواضیعبمحتویات برامجها في االبتعاد عن السلوكات العنیفة ومدى تأثر 

) 1(على التوالي عند درجة الحریة 8,0411,798والتي بلغتا ) K2(أكدته قیمتي ما 
وما یؤكد ذلك ) α=0.01(وبالتالي فهاته القیمتان دالتا إحصائیا عند مستوى الداللة ألفا 

مع احتمال الوقوع في الخطأ %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي ،)28(أیضا الشكل رقم 
وجد اختالفات في آراء العینة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال وبالتالي ت.%1بنسبة 

اختالفات صدفة أو عشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات المبحوثین على باقي افراد مجتمع 
.الدراسة 
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منحنى بیاني یمثل العالقة بین جنس المبحوثین ) 28(الشكل رقم 
)59، 57(وإجابتھم على السؤال
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عرض ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسابعالفصل 

مدى مساعدة االذاعة بمحتویات برامجھا في االبتعاد عن ینالمبحوثالعالقة بینالمستوى التعلیمی
):59، 57(على السؤالین العنیفة ومدى تأثرھم بمثل ھذه المواضیعالسلوكات

األسئلة
)59، 57(المبحوث وإجابتھ على السؤالین المستوى التعلیميیوضح العالقة بین ) 100(الجدول رقم 

دراسات جامعيثانويمتوسطإبتدائي
علیا

قیمة كاف 
مربع

درجة 
الحریة

مستوى 
الداللة

السؤال 
57

51446654610,65240,031نعم

011454ال

السؤال 
59

51442664417,73940,001نعم

011846ال

أن أفراد عینة الدراسة رغم اختالفهم الواضح ) 100(نالحظ من خالل الجدول رقم 
المستوى في ) 15(في المستوى االبتدائي و) 5(حسب متغیر المستوى التعلیمي إلى 

في المستوى ما ) 50(في المستوى الجامعي و) 70(في المستوى الثانوي و) 60(األساسي و
حیث نجد أن ) 59، 57(ینبعد التدرج إال أن هذا االختالف أثر على إجابتهم على السؤال

مدى مساعدة االذاعة بمحتویات برامجها في هناك فرقا واضحا بین آراء أفراد العینة في 
) K2(وهذا ما أكدته قیمتي عن السلوكات العنیفة ومدى تأثرهم بمثل هذه المواضیع االبتعاد 

وبالتالي فالقیمة األولى ) 4(على التوالي عند درجة الحریة 17,739و10,652والتي بلغتا 
عندمستوى الداللة ألفا والثانیة دالة إحصائیا) α=0.05(دالة عند مستوى الداللة ألفا 

)0.01=α( ذلك أیضا الشكل رقم وما یؤكد)من ، ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي )29
وبالتالي توجد .%5إلى %1من مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %99إلى 95%

اختالفات في آراء العینة وهي اختالفات جوهریة موجودة اصال ال اختالفات صدفة أو 
.قي افراد مجتمع الدراسة عشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجابات المبحوثین على با
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منحنى بیاني یمثل العالقة بین مستوى المبحوثین ) 29(الشكل رقم 
)59، 57(التعلیمي وإجابتھم على السؤالین 

Q59ال

Q59نعم

Q57ال

Q57نعم
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عرض ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسابعالفصل 

مدى مساعدة االذاعة بمحتویات برامجھا في االبتعاد عن والعالقة بینالحالة االجتماعیة
):59، 57(السؤالین السلوكات العنیفة ومدى تأثرھم بمثل ھذه المواضیع

األسئلة
)59، 57(المبحوث وإجابتھ على السؤالین الحالة االجتماعیةیوضح العالقة بین ) 101(الجدول رقم 

قیمة كاف أرملمطلقأعزبمتزوج
مربع

مستوى درجة الحریة
الداللة

السؤال 
57

112378192,70730,439نعم

18321ال

السؤال 
59

110368170,97930,806نعم

20423ال

أن أفراد عینة الدراسة رغم اختالفهم الواضح ) 101(نالحظ من خالل الجدول رقم 
) 20(مطلقین و) 10(أعزبا و) 40(متزوجا و) 130(حسب متغیر الحالة االجتماعیة إلى 

حیث نجد ) 59، 57(أرمال إال أن هذا االختالف لم یؤثر كذلك على إجابتهم على السؤالین 
اعدة االذاعة بمحتویات برامجها في أن هناك اتفاقا كبیرا بین آراء أفراد العینة في ما مدى مس

) K2(االبتعاد عن السلوكات العنیفة ومدى تأثرهم بمثل هذه المواضیع وهذا ما أكدته قیمتي 
وبالتالي فهاته القیمتان غیر ) 3(على التوالي عند درجة الحریة 0,979و2,707والتي بلغتا 

ذلك أیضا الشكل رقم وما یؤكد) α=0.05(دالتا إحصائیا عند مستوى الداللة ألفا 
.%5مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة %95،ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي )30(

وبالتالي یمكن القول انه توجد اختالفات في آراء العینة غیر ان هذه االختالفات لیست 
ات جوهریة وان وجدت فهي  اختالفات راجعة للصدفة أو العشوائیة وبالتالي یمكن تعمیم إجاب

.المبحوثین على باقي افراد مجتمع الدراسة 
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منحنى بیاني یمثل العالقة بین حالة المبحوثین ) 30(الشكل رقم 
)59، 57(االجتماعیة وإجابتھم على السؤالین 
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Q57ال

Q57نعم
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عرض ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسابعالفصل 

II - نتائج الدراسة:
 على غرار –إن التعدیالت التي أدخلت على تسمیة اإلذاعة المحلیة للمسیلة

ال یمكن التغاضي عن دالالتها السوسیولوجیة العمیقة؛ فمن -غیرها من االذاعات المحلیة
، یبدو جلیا أن المسألة تتعلق بتصحیح المسیلةلى االذاعة الجزائریة من إذاعة الحضنة ا

.مسار ینحو باتجاه الجهویة على حساب البعد الوطني وذلك بالنسبة لكل االذاعات االخرى
وال شك أن تأسیس اإلذاعات المحلیة كان من ورائه هدف مراعاة الخصوصیات 

جتماعي ملفت المحلیة خاصة في مجتمع كالمجتمع الجزائري الذي یتسم بتنوع ثقافي و ا
ة أو إلحكام الهیمنة على لالنتباه ، وسواء من أجل ترقیة األداء االذاعي للخدمة العمومی

.الجمهور
 ختلفة،حیث من یستمع مإن اغلب افراد عینة الدراسة یستمعون لإلذاعة ولكن بنسب

، وفي ذلك اشارة الى ان االذاعة مازالت %75لإلذاعة بشكل دائم كانت نسبتهم 
.سبة استماع عالیةتحظى بن

 تبین من الدراسة ان البرامج الترفیهیة والبرامج االخباریة جاءت في مقدمة البرامج
مرة على 65و66:التي یفضل المستمعون متابعتها وذلك بتكرار مشاهدة بلغ 

.من افراد العینة%100التوالي، والتي مثلت نسبة 
وانحراف معیاري 5,19المرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره )من المسؤول(تحصةاحتل

بمتوسط حسابي ) عین على المجتمع(حصة في المرتبة الثانیة الیهتثم ،،2,50بلغ 
ظهور البرامج االخباریة واالجتماعیة في 2,80وانحراف معیاري بلغ 5,12قدره 

.هذا النوع من البرامجبى رغبة واهتمام الجمهور المراتب االولى ، في ذلك اشارة ال
 تبین من خالل الدراسة ان الفترة الصباحیة هي من أكثر الفترات التي یتعرض

.الجمهور لالستماع لإلذاعة
 أظهرت الدراسة أن السیارات تعد من أهم األماكن المفضلة لدى الجمهور لالستماع

.%40لإلذاعة بنسبة 
تعود الى متابعة االخبار ومتابعة أظهرت الدراسة أن اسباب ودوافع متابعة االذاعة

القضایا ومشكالت المجتمع المحلي اللتان اخذتا اكبر تكرار حیث اخذت متابعة 
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، ومتابعة مشكالت المجتمع المحلي بـ %100مرة التي مثلت نسبة 136االخبار 
.مرة135

ئلة، تؤكد الدراسة ان نسبة كبیرة من الجمهور یتابعون االذاعة رفقة االصدقاء والعا
.وهي اشارة الى االهتمام والتجاوب بهدف تبادل وجهات النظر

 من افراد العینة انهم عندما یستمعون للبرامج یتابعونها من البدایة الى %60ذكر
.النهایة

 تؤكد الدراسة أن نسبة كبیرة من الجمهور ترى ان البرامج االجتماعیة هي التي
.تزودهم بمعلومات عن االسرة

 من افراد ألعینة أن المعلومات المتحصل علیها من هذه البرامج كافیة%77ذكر.
 من افراد ألعینة انهم متابعون للبرامج التي تتطرق للمشكالت االجتماعیة%90ذكر.
 من المتابعین للبرامج التي تتطرق للمشكالت %75اكدت الدراسة أن نسبة

.أالجتماعیة أن متابعتهم كانت بصفة منتظمة
من افراد ألعینة ترى ان االذاعة الجزائریة من المسیلة %60لدراسة أن نسبة أكدت ا

.تساهم في توعیتهم بالمشاكل االسریة
 سریة من افراد العینة الذین حدث معهم وعي مختلف تجاه المشاكل األ%68ذكر

كان نتیجة فقرات ثابتة تهتم بالتوعیة االسریة وهو ما تجسده البرامج االجتماعیة 
.ینیةوالد
 بینت الدراسة ترتیب الحصص التي تراها تساهم أكثر بالحسیس بمشاكل العنف

المرتبة األولى بمتوسط حسابي )في العمق(تحصةاحتل: األسري على النحو التالي 
ندوة (حصة في المرتبة الثانیة الیهت،ثم 2,71وانحراف معیاري بلغ 5,635قدره 

في المرتبة ت،وحل2,99راف معیاري بلغ وانح5,63بمتوسط حسابي قدره ) الجمعة
وانحراف معیاري بلغ 5,61بمتوسط حسابي قدره ) من المسؤول(حصةالثالثة 
بمتوسط حسابي قدره ) عین على المجتمع(، وفي المرتبة الرابعة جاءت حصة3,07
) محطات(حصةسة فقد كانت لماخ،أما المرتبة ال2,97وانحراف معیاري بلغ 5,55

.2,72وانحراف معیاري بلغ 5,54بمتوسط حسابي قدره 
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 من افراد عینة ألدراسة انهم یشاركون في البرامج التي تهمهم%50ذكر.
 یرهم وبنسبة غاغلب افراد عینة ألدراسة یناقشون المواضیع المطروحة في االذاعة مع

90%.
 من افراد عینة الدراسة الذین یناقشون المواضیع المطروحة في اإلذاعة أن %60ذكر

وفیه اشارة للقرب االجتماعي لإلذاعة، والمواضیع الهادفة ،لعائلةامناقشتهم تكون مع 
.المطروحة للنقاش

 من افراد عینة ألدراسة أن االذاعة نجحت الى حد كبیر في التعرض %49ذكر
.لظاهرة العنف األسري

رجع افراد عینة الدراسة أسباب ودوافع متابعتهم لمواضیع العنف االسري كالتالي ا
،متابعة الحلول المقترحة ،ثم دافع التعرف على مزید من نجد:لترتیباوحسب 

المعلومات حول الموضع ،یلیه دافع المشاركة بالرأي حول الموضوع ، ثم الوقوف 
.،واخیرا معرفة الحقوق والواجباتعلى رأي المختصین حول ظاهرة العنف االسري 

 أن االذاعة الجزائریة من المسیلة نجحت الى حد ،من افراد عینة ألدراسة%47ذكر
.كبیر في التوعیة بحجم مشكلة العنف ضد الزوجات وأسبابها

 أن االذاعة الجزائریة من المسیلة نجحن الى حد ،من افراد عینة ألدراسة%49ذكر
.ورة مشكلة العنف ضد الزوجات وأسبابهاكبیر في التوعیة بخط

 من افراد عینة الدراسة، یرون ان االذاعة الجزائریة من %44تؤكد الدراسة أن نسبة
المسیلة نجحت لحد ما في مناقشة مشكلة العنف األسري مع المسؤولین والمختصین 

.إلیجاد الحلول
 المسیلة نجحت الى حد أن االذاعة الجزائریة من ،من افراد عینة ألدراسة%57ذكر

.كبیر في عرض نماذج من الزوجات المعنفات
 من افراد عینة الدراسة، أن االذاعة الجزائریة من المسیلة نجحت في %50ذكر

.التعریف بأسباب العنف ضد الزوجة بنزول المیكروفون إلى الشارع
  ن المسیلة أن االذاعة الجزائریة م،من افراد عینة ألدراسة%47تؤكد الدراسة أن

.نجحت الى حد كبیر في التعریف بحقوق المرأة بصفة عامة
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 من افراد عینة الدراسة، أن االذاعة الجزائریة من المسیلة نجحت في %45ذكر
.التعریف بحقوق الزوجة بصفة خاصة

 من افراد عینة الدراسة راضون نوعا ما عن األداء %48تؤكد الدراسة أن نسبة
.مواجهة العنف ضد الزوجاتاإلذاعي فیما یتعلق ب

 من یتابعون برامج العنف ضد الزوجات ،تعرفوا الى %47أظهرت الدراسة أن نسبة
.حد كبیر على حقوقهم وواجباتهم

 من افراد عینة الدراسة الذین یتابعون برامج تتطرق لظاهرة العنف ضد %48ذكر
.الظاهرةان هذه البرامج قد غیرت الى حد ما من نظرتهم تجاه،لزوجاتا
 أن االذاعة الجزائریة من المسیلة نجحت لحد ،من افراد عینة ألدراسة%51ذكر

.كبیر في التعریف بحقوق الطفل
 أن االذاعة الجزائریة من ،من افراد عینة ألدراسة%50أظهرت الدراسة أن نسبة

المسیلة نجحت لحد ما في تقدیم معلومات وٕاحصائیات عن ظاهرة العنف ضد 
.وخطورتهااالطفال

 أن االذاعة الجزائریة من المسیلة نجحت لحد ،من افراد عینة ألدراسة%44ذكر
.كبیر في مناقشة الظاهرة مع المسؤولین والمختصین

 أن االذاعة الجزائریة من المسیلة نجحت لحد ما ،من افراد عینة ألدراسة%54ذكر
.في شرح دور وزارة األسرة والتضامن االجتماعي في حمایة األسرة

 أن االذاعة الجزائریة من المسیلة نجحت لحد ما ،من افراد عینة ألدراسة%56ذكر
.في تقدیم حوارات مع عینة من األطفال المعنفین

 أن االذاعة الجزائریة من ،راد عینة ألدراسةمن اف%61أظهرت الدراسة أن نسبة
المسیلة نجحت لحدكبیر في ایضاح خطورة ظاهرة العنف ضد الطفل على الفرد 

.والمجتمع
 التي تتابع البرامج التي تتطرق ،من افراد عینة ألدراسة%59بینت الدراسة ان نسبة

ظرتهم تجاه هذه أن هذه البرامج عدلت بشكل كبیر من ن،لظاهرة العنف ضد األطفال
.الفئة
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 لى حد ما عن األداء اإلذاعي إانهم راضون ،من افراد عینة ألدراسة%54ذكر
.لإلذاعة الجزائریة من المسیلة للحد من ظاهرة العنف ضد األطفال

 أن االذاعة الجزائریة من ،من افراد عینة ألدراسة%41أظهرت الدراسة أن نسبة
.لمواطنین بمشكلة العنف ضد المسنین و أسبابهاالمسیلة نجحت لحد ما في توعیة ا

 أن االذاعة الجزائریة من المسیلة نجحت لحد ما ،من افراد عینة ألدراسة%55ذكر
.في إبراز رأي الدین اتجاه المسنین وعواقب تعنیف المسنین

 أن االذاعة الجزائریة من المسیلة نجحت لحد ،من افراد عینة ألدراسة%39ذكر
راز دور منظمات المجتمع المدني و الجمعیات في الحد من ظاهرة العنف كبیر في إب

.ضد المسنین
 أن االذاعة الجزائریة من ،من افراد عینة ألدراسة%51أظهرت الدراسة أن نسبة

.المسیلة نجحت لحد ما في التعریف بحقوق االنسان في القوانین الجزائریة والدولیة
 أن االذاعة الجزائریة من المسیلة نجحت لحد ما ،من افراد عینة ألدراسة%56ذكر

.في التعریف بدور وزارة التضامن االجتماعي اتجاه المسن
 من یتابعون برامج العنف ضد المسن، اكسبهم ،من افراد عینة ألدراسة%53ذكر

.رؤیة واضحة لحد ما تجاه هذه الفئة
 من افراد العینة الذین یتابعون برامج العنف ضد %51أظهرت النتائج ان نسبة

.المسن تغیرت نظرتهم الى حد ما تجاه هذه الفئة
 بینت الدراسة أن افضل االشكال البرامجیة التي یفضلها الجمهور في معالجة العنف

.االسري هي الشكل الحواریة
 المقدمة من یطبقون النماذج ،ألدراسةمن افراد عینة %42أظهرت الدراسة أن نسبة

.قبل المختصین حول تفادي العنف األسري
 من افراد عینة الدراسة، انهم یثقون في المعلومات التي تقدم إلیهم من %91ذكر

.خالل برامج اإلذاعة حول ظاهرة العنف األسري
 أن االذاعة الجزائریة من المسیلة ساعدتهم ،ألدراسةمن افراد عینة %88ذكر

.العنیفةالسلوكیاتابتعادهم عن بمحتویات برامجها في 
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 العنیفة التي تخلى عنها الجمهور الذي یتابعها السلوكیاتاظهرت الدراسة أن من بین
عدم حب الوالدین ،تلیها مصاحبة رفقاء السوء ،ثم تأتي في :تياآلكانت بالترتیب 
الدینیة عدام المسؤولیة،ثم السلوك الرابع تمثل في اهمال الفرائض انالمرتبة الثالثة 

خرى متقاربة من حیث تكرارات ،وخامسا االهمال في العمل،وجاءت السلوكات األ
).العنف العائلي ـ عدم االحترام ـ تضییع الوقت(المشاهدة وهي

 أثر ،ألعنیفةان التطرق لمواضیع العنف والسلوكات،ألدراسةمن افراد عینة %85ذكر
.على رؤیتهم لألشیاء وتقییمهم لألمور وسلوكیات الیومیة

 من تأثرت رؤیتهم لألشیاء وتقییم لألمور %85بینت الدراسة أن نسبة
: فإن الجوانب التي طرأ علیها تغییر كانت مرتبة على الشكل التالي،لیومیةاوالسلوكات

الیومي من خالل فهم السلوك"مرة ،ویلیه " محاولة ایجاد الحلول "فتصدر الترتیب 
االطالع على ظاهرة العنف أكثر وفهم حقوق " وفي المرتبة الثالثة "ألسریةاالعالقات 

".المساهمة في التنمیة المجتمعیة" ، واخیرا " المرأة والطفل والمسن
 بینت الدراسة ان نسبة كبیرة من الجمهور ال یزال یرى ان هناك سلبیات من قبل

" تناول الظاهرة بطریقة سطحیه"رة العنف أألسري والمتمثلة في االذاعة في تناول ظاه
".عدم المام مقدمي البرامج بجوانب الظاهرة وعدم التنویع في الضیوف"و
 داء االذاعة الجزائریة من أمن افراد عینة ألدراسة انهم راضون لحد ما عن %44ذكر

.المسیلة فیما یخص مواجهتها للمشكلة العنف االسري
 من أن المواضیع التي تعكسها اإلذاعة الجزائریة ،من افراد عینة ألدراسة%90ذكر

.المسیلة تقترب من واقعهم الیومي
 انهم یفضلون البرامج التي تكون باللغتین العربیة ،من افراد عینة ألدراسة%42ذكر

.ى والدارجة معاحالفص
 یرون أن اإلذاعة الجزائریة ،من افراد عینة ألدراسة%64أظهرت الدراسة أن نسبة

.من المسیلة أثرت على العالقات االجتماعیة المحلیة
 یرون أن البرامج المعروضة من ألدراسة،من افراد عینة %47بینت الدراسة ان نسبة

.قبل االذاعة الجزائریة من المسیلة نجحت لحد ما
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 اعة الجزائریة أن ساعات البث المحلیة باإلذالدراسة،من افراد عینة %85ذكر
.بالمسیلة كافیة

 من افراد عینة الدراسة یفضلون االذاعة الوطنیة%56أظهرت الدراسة أن نسبة.
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III -مناقشة النتائج على ضوء تساؤالت الدراسة:
:ــ التذكیر بتساؤالت الدراسة

الحالیة حول تساؤل رئیسي ومجموعة من التساؤالت على تمحورت تساؤالت الدراسة 
:التالي الشكل 

:السؤال الرئیسي التالي
ما الدور الذي یمكن أن تؤدیه اإلذاعة لمواجهة العنف األسري، من حیث البناء -

المعرفي ونشر المفاهیم والمعتقدات، وتغییر أنماط السلوك سلبا وٕایجابا؟
:وتنطوي تحتها أسئلة فرعیة هي

برامجها؟كیف تتناول اإلذاعة ظاهرة العنف األسري من خالل -1
هل یتم عرض الظاهرة وفق رسالة ورؤیة واضحتین، وهل یتم التعامل معها بناء -2

على خطط وبرامج مضبوطة؟
هل هناك تكامل بین السیاسات المرسومة من قبل الجهات الوصیة والخطاب -3
؟)فیما یتعلق بظاهرة العنف األسري(اإلذاعي 
ي خلق وعي مختلف حول العنف عامة هل یقوم اإلعالم المحلي المسموع بدوره ف-4

والعنف األسري خاصة؟ وهل یتم تسلیط الضوء على تفشي هذه الظاهرة ونتائجها الخطیرة 
على الفرد والمجتمع؟

.لإلعالم المحلي المسموع دور في التخفیف من حدة العنف األسري-
ول تقوم السیاسات المرسومة في اإلعالم المحلي المسموع على تفهم اكثر ح-

.خطورة العنف األسري
:ـ مناقشة النتائج على ضوء التساؤل الجزئي االول 1

كیف تتناول اإلذاعة ظاهرة العنف األسري من "ـ نص التساؤل الجزئي االول على
خالل برامجها؟

تبین، أن االذاعة الجزائریة من وبعد المعالجة االحصائیة والقراءة السوسیولوجیة
المسیلة تتناول ظاهرة العنف االسري في الكثیر من اشكال برامجها، ومن ابرز هذه البرامج 

في العمق ـ من المسؤول ـ ندوة (االخباریة واالجتماعیة، وتتمثل في عدد من الحصص وهي 
).38(لیه الجدول رقم وهذا مادل ع) الخ...الجمعة ـ عین على المجتمع ـ محطات ـ الوحیاة 
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حیث یتم تناول ظاهرة العنف االسري في هذه الحصص بأشكال متعددة، اغلبها 
أو الحمالت التوعویة ونزول المیكروفون للشارع وهذا مادلت علیه الشكل الحواري التفاعلي،

).69(نتائج الجدول رقم 
:ـ مناقشة النتائج على ضوء التساؤل الجزئي الثاني 2

هل یتم عرض الظاهرة وفق رسالة ورؤیة واضحتین، "ل الجزئي االول علىنص التساؤ 
وهل یتم التعامل معها بناء على خطط وبرامج مضبوطة؟

وبعد القراءة االحصائیة والسوسیولوجیة لنتائج الدراسة تبین من خالل مجموعة من 
االذاعة المؤشرات التي تكشف عن أهم جوانب ظاهرة العنف االسري، حیث اتضح جلیا أن 

من %76الجزائریة من المسیلة قد خصصت برامج كافیة حول االسرة، وهي مادلت علیه
، كما تجدر االشارة الى حرص االذاعة على تقدیم كل )32(عینة الدراسة في الجدول رقم 

من أفراد عینة الدراسة في الجدول رقم %77سرة وهذا مادلت علیه المعلومات المتعلقة باأل
تظهر رسالة االذاعة واضحة من خالل تركیزها على توعیة المجتمع بالمشاكل كما ). 33(

، وتتضح )36(من افراد عینة الدراسة في الجدول رقم %60االسریة وهذا ما عبر عنه نسبة 
هذه الرسالة والرؤیة من خالل فقرات ثابتة تهتم بالتوعیة االسریة، وحصص خاصة بالعنف 

).37(ول رقم االسري، وهذا مادل علیه الجد
ذاعة من افراد عینة الدراسة اكدوا على نجاح االذاعة اإل%49والدلیل على ذلك أن 

، مما )42(الى حد كبیرفي التعرض لظاهرة العنف االسري، وهذا ماورد في الجدول رقم 
یعني أن االذاعة الجزائریة من المسیلة تتبع سیاسة التخطیط للبرامج وفق اهداف وخطط 

ترابها للواقع الیومي للجمهور المستمع من خالل تجنیبه السلوكات العنیفة وهذا قامسطرة ، ب
، وأكثر هذه السلوكات التي )72(من افراد عینة الدراسة بالجدول رقم %88ما عبر عنه 

عدم حب الوالدین ــ : سعت االذاعة جاهدة للحد منها منة خالل سیاسة برامجها نجد
، وهذا مادل علیه الجدول الخ...العائلي ـ انعدام المسؤولیة ومصاحبة رفقاء السوء ــ العنف

مور حیث نجحت االذاعة الى حد كبیر في التأثیر على رؤیة المستمع وتقییمه لأل).73(رقم 
، ومن اهم الجوانب التي )74(كما هو موضح بالجدول رقم %85والسلوكیات الیومیة بنسبة 

جعل المستمع یسعى إلى ایجاد حلول، : د منها أثرت علیها االذاعة من خالل برامجها نج
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وفهم العالقات االسریة، وكذا محاولة فهم حقوق المرأة والطفل والمسن، وهذا ما عبر عنه 
).75(الجدول رقم 

ومن المؤشرات الدالة على ان االذاعة الجزائریة من المسیلة تتبع رؤیة ورسالة 
دائها وهذا ماعبر عنه ألمستمع على واضحتین وتخطط لبرامجها االذاعیة، مدى رضى ا

).77(اغلب افراد العینة في الجدول رقم 
على أن اغلب %90عبر أغلب افراد عینة الدراسة وبنسبة ) 78(وفي الجدول رقم 

المواضیع التي تعكسها االذاعة تقترب من الواقع الیومي للمستمع، وهنا داللة سوسیولوجیة
.لمدى التخطیط االذاعي في اعداد البرامج ومدال وضوح رسالته

:ـ مناقشة النتائج على ضوء التساؤل الجزئي الثالث 3
هل هناك تكامل بین السیاسات المرسومة من قبل "نص التساؤل الجزئي الثالث على 

؟)فیما یتعلق بظاهرة العنف األسري(الجهات الوصیة والخطاب اإلذاعي 
متابعة القضایا و المواعید الوطنیة الكبرى والتي تشغل لمحلیة ملزمة باإلذاعات امعلوم إّن 

كما تساهم في تحفیز ،حلیةموالأالتشریعیةأو الرئاسیةیة االنتخابكالمواعید بال المواطنین 
. . كالحفاظ على المال وصیانة األرواح البشریةمة،األالمواطنین حول القضایا التي تهم 

ومن بین القضایا الحالیة والتي تشغل بال المواطنین والتي تخلف اآلالف من األرواح 
،"إرهاب الطرقاتب"مالیة كبیرة حوادث المرور أو ما یلقبو البشریة سنویا وخسائر مادیة 

"لتحسیس بخطر حوادث الطرقاتالتوعیة وا"إطالق حملة وطنیة محلیةبادرت اإلذاعات ال
تقوم محلیةكل إذاعة ،ف2010دیسمبر 31الى 2010جانفي الفاتح دامت سنة كاملة من 

كما قامت اإلذاعة الوطنیة عبر محطاتها .توعوي حول حوادث المرورتحسسي،بأسبوع 
30في ،الّدمبالجهویة وبالتعاون مع الوكالة الوطنیة للّدم واالتحادیة الجزائریة للمتبرعین 

، "أهمیة التبرع بالدم"إنسانیة وتحسیسیة حول ،بإطالق حملة وطنیة2010مارس من عام 
علم "كما أطلقت أیضا حملة وطنیة تحت شعار .نجاحانالت هذه الحملة حسب المنظمینو 

.وقد نجحت الفكرة مباشرة بعد المباریات الكبرى بین مصر و الجزائر"لكل بیت
15السنة األكثر مأساویة في الجزائر ب 2012تعد سنة ألسري ما فیما یخص العنف اأ

، وهنا كان الخطاب االذاعي یتماشى والسیاسات حالة اختطاف وقتل لألطفال شهریا
دلت البرامج لمواجهة هذه الظاهرة، وبالعودة لنتائج المرسومة من الجهات الوصیة، حیث ع
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في الى حد ما نجحت دون أن االذاعة من افراد عینة الدراسة یؤك%54نسبة الدراسة نجد 
وهذا مادل علیه الجدول شرح دور وزارة األسرة و التضامن االجتماعي في حمایة األسرة

نجحت من افراد عینة الدراسة ان االذاعة الجزائریة من المسیلة %51كما اكد ). 57(رقم
وهذا مادل علیه الجدول رقم ، اإلذاعة التعریف بحقوق االنسان في القوانین الجزائریة والدولیة

: كما اعتمدت االذاعة عدة اشكال برامجیة في تناولها لظاهرة العنف االسري منها).65(
ت ، الحمالت التوعیة والتحسیسیة ،والنزول للمیدان، وهذا ما دل االشكل التفاعلي والحوار 

).69(علیه الجدول رقم 
:بع ـ مناقشة النتائج على ضوء التساؤل الجزئي الرا4

هل یقوم اإلعالم المحلي المسموع بدوره في خلق وعي "نص التساؤل الرابع على
مختلف حول العنف عامة والعنف األسري خاصة؟ وهل یتم تسلیط الضوء على تفشي هذه 

الظاهرة ونتائجها الخطیرة على الفرد والمجتمع؟
من افراد عینة %60تبین ان نسبة وبعد عرض النتائج االحصائیة والقراءات السوسیولوجیة

الدراسة أكدوا ان االذاعة الجزائریة من المسیلة قد ساهمت في توعیتهم بالمشاكل االسریة 
، وذلك من خالل مجموعة من البرامج ساهمت اكثر في )36(وهذا مادل علیه الجدول رقم 

سؤول والبرنامج برنامج في العمق وبرنامج من الم: التحسیس بمشاكل العنف االسري وهي 
، حیث أكد )38(الخ، وهذا مادلت علیه نتائج الجدول رقم ...االجتماعي عین على المجتمع 

من افراد عینة الدراسة أن االذاعة الجزائریة من المسیلة نجحت الى حد كبیر في 47%
ذاعة بالنجاح الكبیر لإل%49توعیتهم بحجم مشكلة العنف ضد الزوجات واسبابها، كما أكد 

.على التوالي) 45و 44(الجدولین ي التوعیة بخطورة هذه المشكلة وهذا مادلت علیه نتائجف
دور كبیر في تقدیم معلومات واحصائیات حول خطورة ظاهرة العنف ضد لإلذاعةكما كان 

، كما اكد ) 55(في الجدول رقم %50الطفل ، وهذا ماعبر عنه نصف افراد عینة الدراسة 
اتضحت لهم خطورة ظاهرة لعنف ضد الطفل على %61لعینة اكثر من نصف حجم ا

.)59(مستوى الفرد والمجتمع وهذا مادل علیه الجدول رقم 
كما نجحت االذاعة في توعیة الجمهور بمشكلة العنف ضد المسنین واسبابها وهذا مادلت 

).52(علیه نتائج الجدول رقم 
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ط الضوء على تفشي ظاهرة العنف ـ كما نجحت االذاعة الجزائریة من المسیلة في تسلی
طفال االسري من خالل عرضها لنماذج من الزوجات المعنفات وفي تقدیم حوارات مع األ

).58و47(المعنفین وهذا مادلت علیه نتائج الجولین 
ـ كما ساهمت االذاعة بدور فعال في التعریف بحقوق االنسان في القوانین الجزائریة والدولیة 

الضوء على تفشي ظاهرة العنف االسري والحد منها وهذا ما عبر عنه من اجل تسلیط 
).65(الجدول رقم 
:ـ مناقشة النتائج على ضوء التساؤل الرئیسي 5

ما الدور الذي یمكن أن تؤدیه اإلذاعة لمواجهة العنف "نص التساؤل الرئیسي على 
ییر أنماط السلوك سلبا األسري، من حیث البناء المعرفي ونشر المفاهیم والمعتقدات، وتغ

وٕایجابا؟
على ماتم التوصل الیه من نتائج في التساؤالت الجزئیة، وجد بأن الدور الذي وبناء

:تؤدیه االذاعة في مواجهة العنف االسري تمثل في 
اخرى من البرامج مثل وأشكال) مسجلة ـتفاعلیة (ـ التخطیط لبرامج متنوعة 

المباشرة لمعالجة العنف االسري والتي من اهمها الربورتاجات، والتركیز على الحصص
.البرامج االخباریة واالجتماعیة والدینیة

كل المعلومات ـ الكشف عن أهم جوانب ظاهرة العنف االسري وذلك من خالل تقدیم 
واالحصائیات الكافیة حول انتشار هذه الظاهرة، ویكون ذلك بإتباع سیاسة واضحة ودقیقة 

الدراسة، من اجل التأثیر على رؤیة الجمهور وتكوین اتجاهاته حیال الظاهرة موضوع
.الصحیحة حتى یصل تقییم صحیح وبناء سلوكیات یومیة صحیحة

فهم اكثر على تمسایرة الخطاب االذاعي للسیاسات المرسومة من الجهات الوصیة ـ 
ي حول خطورة العنف األسري، ومحاولة الحد منه عن طریق الدور التوجیهي والتربو 

الذي انتشر الوعي االجتماعي عالم المسموع المحلي هذا االخیر الذي یهدفالى والتوعوي لإل
.األسريللعنفإلى فهم ومواجهة أكثر یؤدي بدوره

ـ ومن أهم االدوار التي یقوم بها االعالم المحلي المسموع في مواجهة العنف االسري 
الظاهرة، وحجمها من خالل تسلیط تمثل في خلق وعي في الوسط الحضري حول خطورة 

الضوء على أهم الجوانب واالسباب المؤدیة إلى العنف عامة واالسري بصفة خاصة 
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حاولة الحد منها قدر االمكان من خالل تقدیم نماذج من قبل المختصین لتفادي ظاهرة مو 
).المرأة ـ الطفل ـ المسن(العنف االسري على مستویاته الثالث 
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IV -العام االستنتاج :
:توصلت الدراسة الى اهم النتائج التالیة 

ـ أن االذاعة الجزائریة من المسیلة نجحت بشكل كبیر في استقطاب أكبر عدد من الجمهور، 
ـ نهایة 16(والفترة المسائیة ) 12ـ 7(وتوعیتهم بالمشاكل االسریة خاصة في الفترتین الصباحیة 

).االرسال
إثارة النقاش حول المواضیع المطروحة لدى الجمهور، والكشف عن ـ كما نجحت االذاعة في 

.اهتماماته حول نوعیة البرامج المفضلة
ـ كما كشفت هذه الدراسة عن االسباب والدوافع التي تقف وراء اتباع الجمهور لمواضع العنف 

.االسري ومدى نجاح االذاعة في ذلك
تابعة الجمهور للبرامج التي تتطرق ـ وقد توصلت هذه الدراسة ایضا الى معرفة مدى م

داء االذاعي بشكل عام في التوعیة بحجم وخطورة مشكالت للمشكالت االجتماعیة، وعن رأیهم في األ
.العنف ضد المرأة والطفل والمسن

ـ كما كشفت الدراسة عن نسبة تطبیق النماذج لدى الجمهور والمقدمة من طرف المختصین 
.سريفي الحد من ظاهرة العنف اال

حول السلبیات المطروحة أثناء لإلذاعةـ وقد وقفت الدراسة على معرفة رأي الجمهور المتابع 
ونوعیة والمقدم،تناول ظاهرة العنف االسري، من حیث طریقة تناول الموضوع ومدى كفاءة المعد 

.الضیوف
ذاعي داء االستوى رضى الجمهور المستمع على األـ كما توصلت الدراسة إلى الكشف عن م

.سريفیما یخص مواجهة ظاهرة العنف األ
ـ الوقوف على اهم البرامج وأكثرها اهتماما من قبل الجمهور، وعن مدى اقترابها والتصاقها 

.بواقعهم الیومي
ـ الكشف عن االستراتیجیة التي تتبعها االذاعة من حیث اعداد برامج متنوعة الشكل في تناول 

.ظاهرة العنف االسري
على اهم جوانب المحیطة بظاهرة العنف االسري وكل المعلومات المتعلقة بها، وأهم ـ الوقوف 

.الشركاء االجتماعیین في الحد من الظاهرة 
الكشف عن سیاسة الخطاب االذاعي وعالقته بالسیاسات المرسومة من قبل الجهات الوصیة ـ 

.تجاه القضایا واألحداث الكبرى التي تهم الجمهور
الدراسة إلى الوقوف على اهم السیاسات المتبعة من المسؤولین عن االذاعة في ـ كما توصلت 

.توعیة الجمهور بحجم وخطورة ظاهرة العنف االسري، واالسباب الكامنة وراءها
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V -التوصیات واالقتراحات:
بناء على ما تم عرضه من تحلیل لمعطیات المقابلة واالستبیان، ومناقشة النتائج وفقا 

ألدراسة، وبما یخدم الهدف منها، نعرض في هذا المبحث اهم التوصیات لما اقتضته 
:واالقتراحات العامة التي خلصت الیها الدراسة وهي 

ـ االستفادة من االبحاث والدراسات االكادیمیة، الصادرة من الجامعة الجزائریة، 1
.بتهیئتها في شكل محتوى اعالمي مبسط عبر برامج اذاعیة وفي قوالب متنوعة

الدراما االذاعیة والتحقیق : ، مثالـ توظیف القوالب الفنیة المتعددة، وتنویع استخدامها2
.االذاعي، في معالجة قضیا العنف االسري ،وعدم االكتفاء ببعض القوالب فقط

ـ انتهاج اسلوب التحلیل إضافة الى النقاش في طرح االفكار وشرحها للجمهور، 3
مشاكل االسریة في البرنامج دون تحلیلها وعدم االكتفاء حیث ال یمكن حل اي مشكلة من ال

.بالطرح، حتى یحقق البرنامج هدفه في التوعیة والتثقیف والتوجیه
ـ التأكید على استضافة مسؤولین ومختصین اصحاب قرار في البرامج االسریة لهم 4

العنف االسري، القدرة على حل المشاكل وتعزیز القیم التي تخفف من اآلثار السلبیة لقضایا 
.وتنمي السلوك االیجابي الذي یحد من ظاهرة العنف

ـ اسناد البرامج االسریة لمذیعین لهم القدرة العلمیة لمعالجة هذه المواضیعولهم قدرة 5
.خاصة في معالجة مشاكل العنف االسري

ـ ولتحقیق تواصل یكسب جمهور أكبر، ال نكتفي باالتصال الهاتفي فقط لمعرفة آراء 6
جمهور حول ظاهرة العنف االسري، بل یستحسن ویفضل نزول المیكروفون للشارع لمعرفة ال

.اآلراء اكثر
ـ الحرص على اسناد البرامج لمخرجین متخصصین، وتحدید الظاهرة مسبقا واختیار 7

نوع المشكلة المطروحة في البرنامج وٕاعداد تحقیق صحفي یبرزها ویبرز حجمها وخطورتها 
.تمععلى الفرد والمج

ـ تعزیز لغة الخطاب باللغة التي استحسنها الجمهور، وهي اللغة الثالثة في االعالم 8
.مراعاة لجمیع فئات المجتمع) مزیج بین الفصحى والدارجة (

ـ تطویر الخطاب االذاعي بما یتناسب مع التطور التقني الذي یشهده العالم، وذلك 9
.والصقل وتنمیة الوعي المعرفي والفكريبتمكین االذاعیین من تطویر انفسهم بالتدریب
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ـ زیادة اهتمام االذاعة المحلیة بالبحوث التي یجریها الباحثین والطلبة على 10
.االذاعات واتجاهات الجمهور، للتعرف على نقاط الضعف ونقاط القوة لتعزیزها

ومعرفة ـ ان تقوم االذاعة باستطالعات للرأي على مستوى جمهورها لتقییم أدائها 11
العادیة ـ الصیفیة ـ (مدى رضا الجمهور عنها بعد كل دورة برامجیة للشبكات الثالث 

).الرمضانیة 
ـ ربط الرسالة االذاعیة حول موضوع العنف االسري بقیم الدین وبالتراث الثقافي 12

الجزائري االصیل، وترسیخ الشعور الدیني في افراد االسرة وتنمیة وعیهم بقیم المجتمع في 
.والتكافل االجتماعي والتسامح

ـ تخطیط وتنفیذ الحمالت االذاعیة على أسس علمیة، وفقا للمعاییر المتعارف 13
.علیها في حمالت المعلومات او الحمالت االرشادیة او الحمالت القیمیة

ـ ایجاد وتأمین عالقة مستمرة بین المؤسسات االجتماعیة واإلذاعة ألمحلیة 14
، وتجاوز )أهدافا ورؤیة ورسالة(جتماعیة على اساس شراكة ذكیة للتصدي للمشكالت اال

. النظرة القاصرة لوسائل االعالم باعتبارها وسیط او تابعا فقط
ـ وضع سیاسات اذاعیة تجعل وجود العنف في البرامج والقوالب اإلذاعیة وجودا 15

شریكة ) ذاعة اال(هادفا وأن یتم ذلك بجهد مدروس، حتى نجعل االعالم المحلي المسموع
.باتجاه نشط في تحقیق التوازن االجتماعي والتماسك االسري

ـ یوصي هذا البحث بإجراء بحوث اخرى في مجال المعالجة االذاعیة للمشكالت 16
.االجتماعیة والتي یتسبب تزایدها في العرقلة االجتماعیة

كنوع من وفي نهایة التوصیات تظهر جلیا اهمیة الرسالة االذاعیة االجتماعیة
االعالم االجتماعي الذي تحققه االذاعة بصفتها بناء اجتماعي یساهم في التنمیة 
االجتماعیة، وتتطلب هذه الرسالة الجدیة، واالستمراریة واالعتماد على الدراسات والتحقیقات 

.المیدانیة، وكذا تنوع الخطط واالستراتیجیات
االذاعي االجتماعي، تأسیسا ونختم هذه  التوصیات بتصور عام لخطة في الخطاب

:على ما تم تناوله في الفصول السابقة، ویتطلب نجاح اي خطة عدد من المقومات اهمها
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أ ـ وجود نقاش مستفیض ومستمر حول االهداف والوسائل والبرامج والقوالب 
الموضوعة، مع امتالك المعلومات واالحصائیات الحدیثة والتواصل مع العالم والتعرف على 

.مكانات المتاحة بشكل واقعياال
ال تقوم فعالیة الرسالة االذاعي على عدد االذاعیین : ب ـ محتوى الرسالة االذاعیة 

وال على كثرة المكاتب واالجهزة، بل ترتبط بعوامل تختص بفعالیة مصدر الرسالة، مهارته، 
ذاعیة من حیث جدارته، وثقته بنفسه وبرسالته نحو الجمهور، كما تقوم فعالیة الرسالة اال

.محتوى الرسالة، بالصدق والجودة والوضوح والتناسب مع االذاعة والمتلقي
ومن المهم تأسیس الرسالة على القیم االجتماعیة والحضاریة للمجتمع وربطها وربطها 
بالمنطلقات الدینیة الصحیحة بمصالح الجمهور، كما ینبغي التركیز على الجوانب السلبیة 

.یجنیها المجتمعواالیجابیة التي 
تتطلب خطة الرسالة االذاعیة االجتماعیة معرفة الجمهور المراد توصیل الرسالة 
االعالمیة الیه، فیجب تحدید الفئات التي یراد ان توجه لها الرسالة، فهناك شرائح لها صلة 
مباشرة بالموضوع ولهم صلة بالعمل االجتماعي، وهناك شرائح ثانویة لدیهم انشغال من نوع 
علمي او تخصص بالعمل االجتماعي، اما الشریحة المستهدفة االولیة فهم جمیع افراد 
المجتمع، ویستعان بالشریحة الثانویة للوصول الى الشریحة االولیة، عمال بالمبدأ االعالمي 

.النتقال المعلومات على مرحلتین
جمیع ج ـ الخطة تتطلب وسیلة، وبما ان االذاعة لها من الخصائص للوصول الى

شرائح المجتمع على اختالف اعمارهم ومستویاتهم العلمیة، لذلك وجب الشمول في استخدام 
.الرسائل االعالمیة والتنوع فیها لتشمل كافة الوسائل االعالنیة واالعالمیة

ونقصد به التقویم المستمر للتأثیر والمردود ویقاس بناء على : د ـ رجع الصدى
.جد نوعین من التأثیر، التأثیر المقصود والتأثیر الحاصلاالهداف التي وضعت سلفا، ون

ـ على سبیل المثال عندما نقوم بتنفیذ خطة اعالمیة بالعنف ضد المرأة كان التأثیر 
، لیستجیب )عدد سكان المجتمع المحلي(المقصود هو ایصال الرسالة الى ملیون شخص

د الذین استجابوا فعلیا لدعم منهم الف شخص، ویتفاوت حجم التأثیر الحاصل فقد یكون عد
المشروع اقل او أكثر من الف، ومن التأثیر الحاصل ایضا حصول الجمهور على معلومات 
صحیحة عن ظاهرة العنف ضد المرأة وكیفیة تجنب الظاهرة، أو حدوث اتجاه وشعور 
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وبناء على نتائج القیاس یمكن تحلیل العملیة االعالمیة من حیث. ایجابي تجاه الموضوع
الموضوع واألسلوب االتصالي والوسیلة ألمستخدمة، ومدى اتساق الرسالة مع االهداف من 

.حیث األداء والعوائق حدت او قللت من تعرض الجمهور للرسالة



الجانب 
التطبیقي
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:الخاتمة
انطلقت اشكالیة البحث من تساؤل رئیسي یتعلق بالدور الذي یمكن ان تؤدیه االذاعة 
لمواجهة العنف االسري، من حیث البناء المعرفي ونشر المفاهیم والمعتقدات، وتغییر انماط 

وهذا من حیث كیفیة تناول ظاهرة العنف االسري من خالل برامج السلوك سلبا وایجابا، 
االذاعة، ومدى اعتماد هذه البرامج على خطط مضبوطة وكذلك الوقوف على السیاسات 
المرسومة من قبل الجهات الوصیة والخطاب االذاعي فیما یتعلق بظاهرة العنف االسري، 

تسلیط الضوء على نتائج العنف االسري ومعرفة آثار التناول االذاعي لهذه الظاهرة من حیث
وهذا بتطرقنا لمختلف البرامج التي تعنى بالشأن االجتماعي . الخطیرة على الفرد والمجتمع 

واألسري، سواء كانت اخباریة او اجتماعیة او دینیة وتربویة، عن طریق االحتكاك بأصحاب 
ة واالستبیان بغرض الحصول المهنة وفق خطة منهجیة، بحیث استخدمنا عدة ادوات كالمقابل

على نتائج أكثر دقة وموضوعیة، وقد وضفنا ایضا المالحظة بالمشاركة ـ بحكم ان الباحث 
واح من الطاقم االذاعي ـ ألجل مراقبة طریقة تناول البرامج والقوالب الفنیة االخرى، ومدى 

جل یاس عینة من تفاعل الجمهور المحلي، وغن كان التركیز اكثر على اداة االستبیان من ا
.الجمهور المستمعین اختیرت بطریقة عرضیة

وانطالقا من هذه الوسائل البحثیة أمكننا استنتاج أن االذاعة الجزائریة من المسیلة 
عتبار االسرة هي اتسعى للحفاظ على الكیان االسري وما یتعلق بها من منظومة عالقات ب

الطبیعي الذي تتحقق فیه االلفة وتبادل النواة االساسیة للوجود االنساني، وهي االطار 
.فرادهاأعالقات المحبة واالحترام بین 

بان العنف االسري مشكلة 2002وعلى اعتبار ما اعلنته منظمة االمم المتحدة سنة 
صحیة عامة على المستوى العالمي لتفاقمه ولخطورة اآلثار الناجمة عنه، فأرادت هذه 

عالم المحلي عن الدور المأمول لإلیةة ومفاهیمالدراسة أن تسعى الى تصورات فكری
ذاعة عالقة المسموع في الحد من ظاهرة العنف االسري، وقد تبن ان عالقة المجتمع باإل

وطیدة لم تقلل منها الوسائل االعالمیة االخرى، كالتلفزیون والفضائیات، فاالهتمام بمواضیع 
م بالمجتمع وتلبیة لحاجة من العنف االسري كإحدى المشكالت االجتماعیة هو اهتما

.حاجیاته
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واالذاعة الجزائریة من المسیلة لها اهتمامات اجتماعیة، وتقوم بمعالجة العنف 
االسري، إال أن هذا االهتمام والتدخل یبقى قلیل من حیث الحجم،والتنوع في استعمال القوالب 

.الفنیة االذاعیة، ومن حیث طریقة طرح وتناول مواضیع العنف االسري
البرامج وثناء هذا البحث قمنا بصیاغة بعض االقتراحات التي ركزنا فیها على 

االذاعیة واالستیراتیجیة المتبعة مع اقتراح تصور خطة لخطاب اذاعي اجتماعي للحد من 
.ظاهرة العنف االسري
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