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  اءــــدع

يا رب ال تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت وال أصاب باليأس إذا فشلت، بل ذكرني  

رب علمني أن التسامح هو أكبر مراتب   دائما أن الفعل هو التجربة التي تسبق النجاح يا

رب إذا جردتني من النجاح أترك   القوة، وأن حب االنتقـام هو أول مظاهر الضعف، يا

لب على الفشل، وإذا جردتني من نعمة الصحة أترك لي نعمة  لي قوة عناد وحتى أتغ

اإليمان، وإذا أعطيتني قوة ال تأخذ عقـلي، وإذا أعطيتني نجاحا ال تأخذ تواضعي، وإذا  

  .أعطيتني تواضعا ال تأخذ اعتزازي بكرامتي، يارب أعطني شجاعة العفو والغفران

 رب إذا نسيت فـال تنساني يا       
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  إلى من أوصى بهما اهللا ورسوله وجعل رضاهما من رضاه وطاعتهما

  الذي رعانا و كان كالشمعة  يإلى أبي جيال ل. والديا الكريمين  من طاعته إلى

  .التي تحترق لتنير دروبنا

  وسقتنيالغالية التي حملتني وهنا على وهن جنينا  ) أمي(إلى أعظم امرأة بين نساء الكون   

  .لبن التوحيد مع األخالق رضيعا وعلمتني صغيرا ورافقتني بدعائها كبيرا

  .إلى دفء البيت وسعادته إخوتي وأخواتي  أختي حليمة ،إلى  

  إلى رفيقتي و أختي يمينة بلعربي و زوجها مدربي شريف مباركي   

  إلى  أمي الثانية السيدة فـاطمة بن مامو و عائلتها

  :وزية ، فتيحة ، خيرة إلى أصدقـاء االداعة  إلى زمالء الدراسة  ف

  مدني هامل، فتيحة عامر

 و إلى مديري باالداعة السيد عبد الرحمن شيخاوي

 
 

 
 
 
 
 

  إهداء



 
 

  

  

  

  

  

  

  

هي كمة شرف و كلمة حق أقولها في قرارتي نفسي و في العلن في حق كل من فرح و اجتهد  

  معي في مذكرتي هده

والدي سعى بنصائحه و إرشاداته بتوجيهي إلى الطريق الصحيح في البحث    مرشدي الفـاضل  ىإل

  إبراهيم أحمد    العلمي األستاذ الدكتور

  غالم عبد الوهاب    ستاذاألو توجيهاته    هوإلى من لم يبخل علي بنصائح

  حسيبة    ،تواتية   ،سليمة   ،فـاطمة، نادية  ، إلى كل من ساعدني في عملي هدا سعدية  

  إلى كل من عرفني و دعا دعوة صالحة في حقي  

  إلى الذين ساعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي

  إلى كل الزمالء و األصدقـاء

  .أهدي ثمرة جهدي

  

 

  كلمة شكر
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  :نتائج الدراسة  -

و قد قمنا  نتائج،المجموعة من بعد جمع و تبويب البيانات و تحليلها و تفسيرها توصلنا إلى 

  :الدراسةعامة و أخرى جزئية لهذه  إلىالنتائج بتقسيم هذه 

  :النتائج الجزئية للدراسة–أوال 

الجهوية برامج موجهة لمختلف شرائح المجتمع من ذكر و أنثى من  مستغانمتقدم إذاعة  -)1

  .يةختلف األعمار و المستويات التعليمم

و في أوقات مختلفة تتغير  مستغانموجود إقبال متوسط من أفراد العينة على إذاعة -)2

  .و المستوى الدراسي ألفراد العينةحسب الجنس و السن 

أفراد العينة حسب الجنس و السن و  اهتمامرتيب أنواع البرامج التي تنال يختلف ت-)3

البرامج  :هيالمستوى التعليمي و من أكثر أنواع البرامج التي تنال إعجاب أفراد العينة 

  .الرياضية و، اإلخبارية االجتماعية،

، بالرغم من أن   %100تبين لنا أن أفراد العينة يستمعون للبرامج الخاصة باألسرة بنسبة-)4

  .توقيت بعض البرامج ال يناسب بعض أفراد العينة 

يرى معظم أفراد العينة أن برامج األسرة تتناول المواضيع االجتماعية و الدينية بالدرجة  -)5

  .األولى 

  .ضيع المطروحة في البرامج األسريةصرح أغلب أفراد العينة أنهم يستفيدون من الموا-)6

  .العينة أن البرامج األسرية يتم تناولها أحيانا بعمق و أحيانا بسطحية يرى أغلب أفراد-)7

  .هتمام في البرامج األسرية هي المرأةإن أكثر الشرائح التي تحظى باال-)8



  :الدراسة نتائج
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حسب متغيرات الجنس و السن و المستوى التعليمي ترى أن من أفراد العينة  نسبة عالية-)9

  .و لم يتم تناولها مستغانمألسرية في إذاعة هناك مواضيع جديرة بأن تطرحها البرامج ا

المرتبة األولى في مجموعة البرامج الموجهة لألسرة حيث "ما وراء الباب "نال برنامج  -)10

  .ينال هذا البرنامج إعجاب معظم أفراد العينة

و هذه المشاركة تكون أغلبها  متوسطةنسبة مشاركة أفراد العينة في البرامج األسرية -)11

  .عن طريق الهاتف و من أجل طرح األسئلة و تقديم النصائح

الجهوية تمس قضايا  مستغانمإن معظم البرامج التي تتناول قضايا األسرة في إذاعة -)12

  .حقا هذا كان رأي أغلب أفراد العينة المستغانميةاألسرة 

حق لكنهم  المستغانميةالمتناولة تمس األسر رغم أن أفراد العينة يرون أن المواضيع -)13

   .يؤكدون أن عددها غير كاف لمعالجة كل القضايا األسرية

  .يقيمون مستوى البرامج الخاصة باألسرة بالمتوسط عموما مستغانم مستمعي إذاعة نإ-)14

  

  

  

  

  

  .النتائج العامة للدراسة: ثانيا 

  :من خالل الدراسة و البحث في الموضوع



  :الدراسة نتائج

 

 
113 

، و من خالل بشقيها النظري و التطبيقي" الجهوية مستغانمتناول قضايا األسرة في إذاعة "

مالحظة الظاهرة و إجراء مقابلة مع المختصين في هذا الموضوع توصلنا إلى النتائج العامة 

  :التالية 

الجهوية كبير من مختلف معين بالبرامج األسرية في إذاعة مستغانم اهتمام المست-)1

  .ار و المستويات التعليميةاألعم

تزامن أوقات بث البرامج األسرية مع أوقات العمل و الدراسة يؤثر بالضرورة على -)2

  .إمكانية وصول األهداف التنموية المسطرة للبرامج األسرية 

  . مستغانمتحظى قضايا المرأة باهتمام بالغ من خالل البرامج األسرية في إذاعة -)3

رجة هضمه لموضوع البرنامج يؤثر كثيرا على نجاح البرنامج مستوى المذيع و د -)4

  .ووصول المعلومات إلى المستمعين 
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  :تحليل االستمارة-1

سؤال تم من خاللها اإلجابة على نوع الجنس من ذكور  20استمارة مكونة من  100تم تحليل 

بعدها تم اإلجابة على البيانات . أو إناث و متغير الفئة العمرية و متغير المستوى التعليمي

  .الجهوية مستغانم  إلذاعةالعامة من خالل عادات االستماع 

  :تفريغ البيانات الشخصية و تحليلها -1

  :ين توزيع أفراد العينة حسب الجنسيب ):01(رقم الجدول 

  مجموعال  التكرار  الفئــــــــــات

   46%  46   ذكر

   54%  54   أنثى

  %100  100   المجموع

  

  :تقريبا نسبة الذكور ب اإلناثيتبين من الجدول أعاله أن نسبة أفراد العينة من الذكور و       

  .% 54 فهي  اإلناثما أ   % 46

  .التوزيع العشوائي على أفراد العينة إلىيعود أساسا  اإلناثتقارب نسبة الذكور و         

  

   

   

  



  ا�����رة����� :                                                                        اط�ر ا�������

 

 
55 

  :أفراد العينة حسب السن يبين توزيع ):02(الجدول رقم 

  النسبــــة  التكــــرار  الفئـــات

  68%   68  سنة30-18من

 24 %  24  سنة 45 – 31من 

 8 %   08  سنة 46أكثر من 

  %100  100  المجموع

  

ذاعة برامج إيتابعون بحثنا في ت العمرية يتبين من خالل الجدول أعاله أن مختلف الفئا    

،تمثل أعلى نسبة ) سنة 30- 18من (أن الفئة العمرية  الجهوية ، و نالحظ بوضوح مستغانم

أقل فئة و  % 24 نسبة) سنة 45 – 30من(ثم تليها الفئة ، % 68: من أفراد العينة و تقدر ب

  .من أفراد العينة  %08 سنة بنسبة  46هي أكثر من 

سنة  30و من خالل حساب المتوسط الحسابي للعينة نجد أن متوسط السن للفئات العمرية هو 

  .، و على هذا األساس تم تقسيم الفئات العمرية كما هو موضح 

شبابية  ذي يتميز بقاعدة الي للمجتمع الجزائري أساسا للهرم الديمغراف إرجاعهاهذه النسب يمكن 

  ).ارتفاع نسبة الشباب(عريضة 
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  :راد العينة حسب المستوى الدراسييبين توزيع أف ):03(الجدول رقم 

  النسبــة  التكــرار  الفئـــات

  60%  60  جامعي

  20%  20  ثانوي

  08%  08  متوسط

  00% 00  ابتدائي

  12%  12  دون المستوى

  %100  100  المجموع

 

يوضح هذا الجدول أن أكبر الفئات حسب المستوى الدراسي كانت فئة الطلبة          

 % 10بنسبة  لمتوسطئتي اثم نجد ف % 20بنسبة  الثانويها فئة يتل،  %60الجامعيين بنسبة 

  .% 08 دون المستوى بنسبةو 

 فئة الطلبةسيلة ترفيهية و تعليمية و تثقيفية و و  اإلذاعةكون  إلىو يرجع ذلك          

كون  إلىكما يرجع ذلك . نظرا لحاجتهم الماسة لهذه األدوار إليهاالجامعيين هم األكثر استماعا 

نبر اإلعالمي الوحيد الموجود على مستوى مالهي بمثابة  اإلذاعةطلبة داخليين و  معظم

  .اإلقامات الجامعية
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  :تفريغ البيانات حسب متغير الجنس  -2

  .مستغانم إلذاعةعدل استماع أفراد العينة يبين م:)04(الجدول رقم 

  الجنس
  البدائل

  أنثــــى  ذكــــر

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

 33.33%  18 26.09%  12  أقل من ساعة

 55.55%  30 56.52%  26  ساعة

 11.11%  06 17.40%  08  سا 2أكثرمن

  %100  54  %100  46  المجموع

 

هو ساعة يوميا  مستغانم إلذاعةأن معدل استماع العينة  الحظنمن خالل الجدول              

فكانت ساعة أيضا بنسبة  اإلناثأما عند  و هي أعلى نسبة، %56.52عند الذكور بنسبة

55.55%.  

، و لم مستغانم إلذاعةمتوسط نوعا ما على االستماع  إقبالهذه النتيجة توضح وجود          

  .اإلناثيالحظ تفاوت كبير في نسبة االستماع بالنسبة للذكور و 
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  :الجهوية مستغانم إلذاعةيبين أوقات استماع العينة : )05(الجدول رقم 

  الجنس  
  

  البدائل

  أنثـــى  ذكـــــر

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  %59.26   32   %21.74    10   صباحا

  %25.92   14     % 13.04    06    مساء

  % 14.81  08   %65.22   30   أوقات متفرقة

  %100  54  %100  46  المجموع

  

عند الذكور  ويةهالج مستغانم إلذاعةيتبين من الجدول أعاله أن استماع أفراد العينة          

 إلذاعةفاالستماع  اإلناثما عند أ %65.22 إلىيكون في أوقات متفرقة بنسبة كبيرة وصلت 

  .%59.26يكون في الفترة الصباحية أعلى نسبة تمثلت في  ةيالجهو  مستغانم

             ... تشمل طالبات جامعيات ،ماكثات بالبيت  اإلناثكون فئة  إلىو يرجع ذلك        

أما ،)خاصة الماكثات بالبيت(صباحا  اإلذاعةيملكون وقت لالستماع لبرامج  اإلناثو أغلب 

مع وقت الدراسة  إما لديهم متفرقة نظرا لتعدد انشغاالتهم و تزامنها فئة الذكور فأوقات االستماع

  .العمل أو
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  :لديهم األولويةو يبين ترتيب أنواع البرامج التي تنال اهتمام أفراد العينة ):06(الجدول رقم 

  الجنس
  البدائل

  أنثـــــى  ذكــــر

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  %11.11     06   %13.04   06  إخباريةبرامج 

  %5.55     03   %54.34    25  برامج رياضية

  %64.81   35   %13.04   06  برامج اجتماعية

  %18.52    10  %19.56    09  برامج ترفيهية

  %00  00  %00  00  برامج أخرى

  %100  54  %100  46  المجموع

  :يتبين من الجدول أن ترتيب البرامج بالنسبة لفئة الذكور كان كالتالي

 .%54.34البرامج الرياضية في المرتبة األولى بنسبة  •

 .%19.56بنسبة الثانية في المرتبة  الترفيهيةالبرامج  •

  .%13.04بنسبة لثالثةفي المرتبة ا واإلخبارية البرامج االجتماعية •

 :فقد كان كالتالي  اإلناثما ترتيب هذه البرامج بالنسبة لفئة أ

 .%64.81بنسبة البرامج االجتماعية في المرتبة األولى  •

 .%18.52في المرتبة الثانية بنسبة  لترفيهيةاالبرامج  •

  .%11.11بة الثالثة بنسبة في المرت اإلخباريةالبرامج  •

هذه النتائج توضح لنا الميوالت الطبيعية ، ففئة الذكور من المعروف أنها تميل أكثر للبرامج 

  .ممارسة أغلب الذكور للرياضية و ارتباطهم الوثيق بهذا المجال الرياضية بحكم 

 ، و مشاعرها المرهفة حساسةال نظرا لطبيعتها ةاالجتماعيفتهتم أكثر بالبرامج  اإلناثأما فئة  

  .كما نالحظ أنه لم يكن هناك برامج أخرى اخترتها الفئتين
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  :للبرامج الخاصة باألسرة  ما كان أفراد العينة يستمعون إذايبين ): 07(الجدول رقم 

  أنثى  ذكــــر  الجنس
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  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  البدائل

  %100  54  %100  46  نعم

  %00  00  %00  00  ال

  %100  54  %100  46  المجموع

  

بنسبة  إناثو   100ن من الجدول أعاله أن كل أفراد العينة من ذكور بنسبة تبيي           

الخاصة باألسرة و لهذا فقد ألغينا االستمارات التي أجاب  اإلذاعيةيستمعون للبرامج   100

  .موضوعنا  ايخدمو  األفراد فيها بأنهم ال يستمعون للبرامج الخاصة باألسرة ألنهم ال

  

 

 

 

  

  

  

  

  

يبين أهم المواضيع التي يرى أفراد العينة أنها متناولة بكثرة في البرامج  ):08(الجدول رقم 

  :الخاصة باألسرة 
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ت برامج األسرة حسب رأي فئة الذكور كاننالحظ من الجدول أن أهم المواضيع المتناولة في  

فهم يرون أن المواضيع االجتماعية هي  لإلناثما بالنسبة أ, % 50المواضيع الدينية بنسبة 

  . %62.96التي تطغى على البرامج األسرية بنسبة 

و من هذا يمكن أن نستخلص أن أهم المواضيع المتناولة في برامج األسرة هي         

  . %  62.96مواضيع اجتماعية بنسبة 

لة في برامج األسرة هي أهم المواضيع المتناو  نخرج بها هي أن أنو النتيجة التي يمكن        

، و هذا يوضح رغبة  %50تليها المواضيع الدينية بنسبة ، %62.96مواضيع اجتماعية بنسبة 

مواضيع االجتماعية والدينية  الفي ترفيه المجتمع المحلي عن طريق إدراج  اإلذاعةالقائمين على 

  .المستغانميةء بمستوى أفراد األسرة لتثقيف و االرتقالة بكثاف

 أنثى
 

 الجنس ذكر
 

لالبدائ  النسبة 
 

 التكرار النسبة التكرار

%  12.96  

 

07 %  دينية 23  50

%  62.96  

 

34 % 26.08   12  اجتماعية 

%  14.81  

 

08 %  10.87   05  قانونية 

%  9.26  

 

 05  %  13.04   06  طبية 

 أخرى 00 %00 00 %00

 المجموع 46 %100 54 %100
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أفراد العينة يستفيدون من المواضيع التي تطرحها البرامج  إذايبين ما   :)09(الجدول رقم 

 .مستغانم إذاعةاألسرية المقدمة من طرف 

 الجنس ذكر أنثى
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 النسبة البدائل

 

 التكرار النسبة التكرار

%  64.81   

 

35 %  نعم 29  63.04

%  11.11   

 

06 %  ال 06  13.04 

%  24.07  

 

13 %  قليال 11   23.91

 المجموع 46 %100 54 %100
 

ضيع التي تطرحها من الموايستفيدون من الذكور  ،% 63.04يوضح لنا الجدول أن نسبة  

  .البرامج األسرية اإلناث يستفيدون من من%64.81، في حين أن نسبة البرامج األسرية

بإذاعة  للمواضيع التي تطرح في البرامج األسريةالمستوى الجيد وهذا يبرهن على              

لذلك فان أفراد العينة أغلبهم كما بينت النسب يستفيدون من محتوى هذه  الجهوية مستغانم

  . البرامج

  

  

  

  

 :حيث رأي العينةمن اول هذه المواضيع يبين كيفية تن):10(الجدول رقم 

 أنثى
 

 الجنس ذكر
 

 التكرار النسبة التكرار النسبة



  ا�����رة����� :                                                                        اط�ر ا�������

 

 
65 

 البدائل 
%  22.22  12 %  بعمق 10  21.74 
%  11.11  

 

06 %  سطحية 06  13.04   

%  66.66  

 

36 % ال وأحيانابعمق  أحيانا 30  65.21   

 المجموع 46 %100 54 %100
 

اضيع يكون أحيانا تناول هذه المو ول أّن معظم أفراد العينة يرون أن يتبين من هذا الجد    

أما عند الذكور فكانت  %66.66بنسبة حيث أعلى نسبة عند إناث  ،البعمق و أحيانا 

65.21%   .  

و هذا راجع إلى طبيعة المواضيع المتناولة ، فبعض المواضيع تحتاج إلى التعمق فيها نظرا 

و مهارته اإلعالمية ، و وأيضا حسب طبيعة المذيع .ألهميتها و البعض اآلخر تعالج بسطحية 

 .في كل عدد امجنالبر  حسب ضيوف

 

 

 

 

 

يبين رأي العينة حول أكثر الشرائح التي تحظى باالهتمام من خالل برامج  ):11(الجدول رقم 

 .األسرة

 الجنس ذكر أنثى
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 النسبة البدائل

 

 التكرار النسبة التكرار

%  18.51   10  %  الطفل 09  19.56 
%  59.26  

 

32 %  المرأة 26  56.52 

%  22.22  

 

12 %  الرجل 11  23.91 

%100  54  
 

%100  46  المجموع 

 

من الذكور يرون أن المرأة هي التي    %56.52من الواضح في هذا الجدول أّن نسبة     

  .تحظى باهتمام أكثر من خالل برامج األسرة

سند الرجل المجتمع، فهي مربية األجيال وهي المرأة في الدور الفعال الذي تلعبه و يفسر ذلك 

في مسيرة حياته لذلك فإن تثقيف المرأة و تعليمها و توعيتها من خالل هذه البرامج الموجهة لها 

  . يعتبر توعية للمجتمع بأكمله

 

 

 

 

  

يبين ما إذا كانت العينة ترى أن هناك مواضيع جديرة بالطرح و لم يتم  ):12(الجدول رقم

 .تناولها
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 أنثى
 

 الجنس ذكر
 

 النسبة البدائل
 

 التكرار النسبة التكرار

%   74.07  40 %   80.43  نعم 37 

%   25.95  14 %   19.56  ال 09 

%100 

 

 المجموع 46 %100 54

 

 

من الذكور ترى أن هناك مواضيع   %80.43من خالل الجدول أعاله يتبين أن نسبة      

جديرة بالطرح و لم يتم طرحها من خالل البرامج الخاصة باألسرة ، و هو نفس الرأي الغالب 

  . %74.07لدى اإلناث بنسبة 

 اك مواضيع لم يتم تناولها بعد نية لذلك فحتما هتإذاعة ف مستغانمو هذا راجع إلى كون إذاعة 

ين بها فلم يصل مستواها إلى اإلذاعات المحلية الزائدة في أيضا هذا راجع إلى مستوى العامل

  .مجال إعداد البرامج و اختيار المواضيع الهامة 

  

  

  

  

   .ضايا األسرة و تنال إعجاب العينةيبين عناوين أهم البرامج التي تتناول ق ):13(الجدول رقم

 الجنس ذكر أنثى
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 النسبة البدائل

 

 التكرار النسبة التكرار

%  51.85  28 %   43.47   ما وراء الباب 20 
% 9.26   05 %  حوار مع الذات  07  15.21 

%   16.66  09 %  قضية و حل  08  17.39 
%  22.22  12 %   إليك سيدتي  11  23.91 

 المجموع 46 %100 54 %100

 

عند  شعبيةيبين لنا هذا الجدول أهم عناوين الحصص التي تتناول قضايا األسرة و لها         

بلغت نسبة متتبعيها  ثما وراء الباب  كانت األكثر شعبية حيالمستمعين، فنجد أن حصة 

 %23.91بنسبة سيدتي  إليكمن اإلناث تليها حصة   %51.85من الذكور و نسبة  43.47%

بنسب واضحة  قضية وحلو حوار مع الذات عند اإلناث ثم حصة  %22.22عند الذكور و   

  .في الجدول

المتناولة في هذه الحصص و مدى ارتباطها و  المواضيع وتبين هذه اإلحصائيات أهمية   

   . ارتباطا وثيقا، كما أن مواضيعها نابعة من الثقافة و مشاكل األسر المحلية في مستغانمباألسرة 

  

  

 .رامج السابقة يناسب أفراد العينةيبين إذا ما كان توقيت الب):14(الجدول رقم 

 أنثى
 

 الجنس ذكر
 

 التكرار النسبة التكرار النسبة
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 البدائل 
%  33.33   18  %  41.30   19  

 

 نعم

% 18.51   

 

 10  % 13.04    06  ال 

%   48.15  

 

 26  %  45.65   21  أحيانا 

%100  54  المجموع 46 %100 
 

  

الجهوية يناسب أفراد  توقيت البرامج اإلذاعية إلذاعة مستغانم نالحظ من بيانات الجدول أن    

  . عند اإلناث %48.15عند الذكور و  %45.65العينة أحيانا بنسبة 

أخرى لذلك و هذا راجع الرتباطات األفراد بأعمال األخرى سواء وظيفة أو دراسة أو التزامات 

ع أفراد البعض اآلخر ال يتناسب توقيتها م نجد أن بعض البرامج يناسب توقيتها أفراد العينة و

     .العينة

  

  

  

  

 .أفراد العينة في البرامج االجتماعية الخاصة باألسرة يبين مدى مشاركة ):15(الجدول رقم 

 أنثى
 

 الجنس ذكر
 

 التكرار النسبة التكرار النسبة
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 البدائل 
% 62.96    34  %   نعم 32  69.56 

  
% 37.04   

 

20 %  ال  14  30.43 

%100 

 

 54  %100  46  المجموع 

  
تشارك في البرامج   من خالل دراسة الجدول يتضح أن أعلى نسبة عند الذكور           

  . %62.96و عند اإلناث بنسبة  %69.56االجتماعية األسرية بنسبة 
  

  . للمستمعين ينمفتوح للهاتف ينو ذلك راجع إلى وجود خط           
   

 

      

 

 

 

 

 

 

.يبين نوع المشاركة لدى األفراد إن وجدت  ):16(الجدول رقم   

 أنثى
 

 الجنس ذكر
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 النسبة
 

  التكرار النسبة التكرار
 البدائل

%  88.23  30 % 62.5    20   الهاتــــف 
  

%5.88 

 

 02  %    15.62  حضور شخصي 05 

%  5.88  

 

 02  %   21.87  بريد إلكتروني 07 

 المجموع 32 %100 34 %100
 

  

عن أكثر المشاركات لدى الذكور كانت  ةمشارك 32نالحظ أن أغلب المشاركات من بين      

كانت  مشاركة 34و أغلبها عند اإلناث أيضا من بين  % 62.5  طريق الهاتف بنسبة الهاتف 

  .  %  88.23  عن طريق الهاتف بنسبة أكثر المشاركات 

البريد –الحضور الشخصي (األخرى و هذا يفسر أن الهاتف أسهل الطرق للمشاركة بالوسائل 

  ...).اإللكتروني 

 

 

 

 

أهم المواضيع  يبين كيفية مشاركة أفراد العينة في هذه البرامج و عناوين ):17(الجدول رقم 

 .التي شاركوا فيها
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    % 68.75 يوضح لنا هذا الجدول نسبة المشاركة بتقديم نصيحة أعلى عند الذكور بنسبة     

  .  %70.58 أما عند اإلناث فكانت نسبة تقديم نصيحة 

النصيحة غالبا على الفئتين نظرا لطبيعة المواضيع االجتماعية التي تتطلب و يعتبر تقديم 

قاش في حصة لذلك يبادر كل من الفئتين بتقديم النصيحة كطريقة إلثراء موضوع النحكمة ال

  .تتناول قضايا األسرة 

  :و من بين المواضيع التي شاركوا فيها 

 .موضوع الخيانة الزوجية •

 .الطالق •

  .الحوار األسري •

يبين رأي العينة إذا ما كانت المواضيع المتناولة في البرامج األسرية تمس  ):18(الجدول رقم 

 :المستغانميةاألسرة 

 الجنس ذكر أنثى

 أنثى
 

 الجنس ذكر
 

 النسبة البدائل
 

 التكرار النسبة التكرار

  تقديم نصيحة 22   %68.75  24    %70.58
  

%11.76    

 

 توجيه انتقاد 06    %18.75 04

% 17.64    
 

 طرح سؤال 04    %12.5 06

 المجموع 32 %100 34 %100
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 النسبة البدائل

 

 التكرار النسبة التكرار

 نعم 17  36.95 % 36   %66.66

 
% 11.11  

 

 ال  05  10.87 % 06 

% 22.22  

 

مانوعا  24  52.17 % 12  

 المجموع 46 %100 54 %100
 

  

ناولة من الذكور يرون أن المواضيع المت  %52.17 من خالل الجدول يتبين لنا أن نسبة  

من اإلناث تؤكد بأن المواضيع  % 66.66في حين أن نسبة.نوعا ما  المستغانميةتمس األسرة 

  المستغانمية المتناولة تمس حقا األسر

و اختالف اآلراء ناتج عن اختالف انطباعات أفراد العينة حول المواضيع التي يرون أنها  

  .حقا المستغانميةتمس األسرة 

  

  

  

.لبرامج الموجهة لألسرة كاف يبين رأي العينة حول ما إذا كان عدد ا ):19(رقم الجدول  

 أنثى
 

 الجنس ذكر
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 النسبة
 

  التكرار النسبة التكرار
 البدائل

 نعم 08   %18.56 14  25.92 %
 

% 24.07  

 

 13 %  36.95  ال 17  

%50   
 

27 %  45.65  نوعا ما 21 

 المجموع 46 %100 54 %100
 

 

من الذكور يرون أن عدد البرامج كاف نوعا   %45.65  يوضح لنا الجدول أعاله أن نسبة    

  .%50ؤيده اإلناث بنسبة تما و هو نفس الرأي الذي 

هذا يدل على وجود برامج تهتم بقضايا األسرة المحلية إال أن عددها غير كاف نوعا ما ، مما 

  .الجهوية مستغانميتبين رغبة أفراد العينة في زيادة عدد هذه البرامج في إذاعة 

  

 

 

  

  

 .باألسرة يبين تقييم العينة للمستوى الحالي للبرامج االجتماعية الخاصة  :20الجدول رقم 

 أنثى
 

 الجنس ذكر
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 النسبة
 

  التكرار النسبة التكرار
 البدائل

% 25.92   14 % 19.56   09  جيد 

 
%55.55 

 

 30  %  58.69   27  متوسط 

%  18.51   10  %  21.74   10 المتوسط  دون   
 

 المجموع 46 %100 54 %100
 

 

من الذكور ترى أن مستوى البرامج الموجهة لألسرة  %58.69يوضح لنا الجدول أن نسبة 

  .من اإلناث  %55.55متوسط ، و هذا الرأي تؤيده نسبة 

تنمية المجتمع  إطارو هذا ما يبرز المجهودات المبذولة في اإلذاعة فتية ، هذا راجع إلى كون

 .المحلي ووصولها إلى المستوى المتوسط كما بينته أفراد العينة 

  

  

  

  

  :البيانات حسب متغير السنتفريغ / 3

        :يوميا مستغانميبين معدل استماع أفراد العينة إلذاعة ): 21(الجدول رقم 
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سنة فما فوق46 سنة31-45  سنة18-30     السن 
ةالنسب التكرار النسبة التكرار النسبة البدائل   التكرار 

%  25  02 %   50  12 % 17.64 
  

 12  أقل من ساعة 

%  25  02 %00 00 % 54.41   37  ساعة 

%  50  04 %50 12 %  27.94   19 سا فما فوق2   

 المجموع 68 %100 24 %100 08 %100

 

 ]30-18[من أفراد العينة من الفئة العمرية  %54.41يتضح من هذا الجدول أن نسبة     

الجهوية بمعدل ساعة يوميا ، في حين نجد أن أعلى نسبة استماع  مستغانم يستمعون إلذاعة

يوميا ، أما  س ما فوق 2يستمعون لإلذاعة بمعدل  %50 و تتمثل في ] 45-31[عند الفئة    

  .سا يوميا 02منهم يستمعون لإلذاعة أكثر من %50سنة فما فوق  46فئة 

يملك أصحابها متسع من الوقت  ال]  30-18[و هذا راجع إلى عامل الوقت فالفئة األولى 

أكثر من الفئة األولى ، أما  عادة ، أما الفئة الثانية فنستطيع القول أن لديهم الوقت لالستماع

لهم متسع ف ت بالبيت و الشيوخ و الكهول تحوي الماكثا هاسنة فأكثر  46الفئة الثالثة فهي من 

  .الجهوية مستغانمكبير من الوقت لالستماع لبرامج إذاعة 

 

 

 

  .الجهوية بين أوقات استماع العينة إلذاعة مستغانمي ):22(الجدول رقم 

فوق امف 46 سنة 45 -31من   سنة30-18من    السن 
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يستمعون لإلذاعة في أوقات متفرقة  بنسبة ] 30-18[يبين لنا الجدول أن الفئة العمرية       

، أما   %54.16يستمعون لإلذاعة صباحا بنسبة ] 45-31[، في حين الفئة العمرية 48.53%

 %50سنة فما فوق فهي تستمع لإلذاعة في الفترة الصباحية أيضا بنسبة  46الفئة العمرية من 

.  

عادة هم منشغلون بالدراسة أو ] 30-18[و هذا راجع إلى عامل الوقت ، فالفئة العمرية       

ت االستماع العمل لذلك يستمعون لإلذاعة في أوقات متفرقة ، أما الفئة الثانية و الثالثة فأوقا

االستماع إلى مذياع توجه بعض العمال إلى مقر العمل و تكون متاحة في الفترة الصباحية أثناء 

  .أو الماكثات في البيت و كبار السن .السيارة

  

  

  

  

    .يبين ترتيب البرامج حسب األولوية بالنسبة ألفراد العينة):23(الجدول رقم 

فما فوق 46 سنة45 -30من   سنة 30-18من    السن 

 البدائل التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
% 50   04 %  54.16  13 %  25   17  صباحا 

%  25  02 %  25  06 %  26.47   18  مساء 

% 25   02 %  20.83  05 % 48.53   33 ات متفرقةأوق   

 المجموع 68 %100 24 %100 08 %100
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 البدائل التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
%  50  04 %29.16  07  إخبارية 16 %23.53 
%  00  00 %12.5   03  رياضية 31 %45.59 

%  50  04 %  50   12  اجتماعية 12 %17.64 
%  00  00 %8.33 02 %  13.23  ترفيهية 09 
%00 00 %00  00  %  00   00  أخرى 

 المجموع 68 %100 24 %100 08 %100

يستمعون للبرامج ] 30-18[من الفئة العمرية   %45.59نالحظ من خالل الجدول أن نسبة 

بنسبة  الجتماعية، ثم البرامج ا %23.53الرياضية بالدرجة األولى تليها البرامج اإلخبارية بنسبة 

  .و لم يوجد برامج أخرى  % 17.64

تليها  %50فقد كانت في قمة أولوياتها البرامج االجتماعية بنسبة ] 45-30[ أما الفئة الثانية 

، و كان في ذيل 12.5 %ثم البرامج الرياضية بنسبة   %29.16البرامج اإلخبارية بنسبة 

سنة فما فوق فقد كان في  46أما الفئة الثالثة .  %08.33اهتماماتها البرامج الترفيهية بنسبة 

في حين أنها ال  %50ا البرامج اإلخبارية و االجتماعية بنسبة متساوية قدرت بمة اهتماماتهق

  .البرامج الرياضية   و تهتم بالبرامج الترفيهية

و التفسير الوحيد لكل هذه النتائج أن لكل فئة عمرية اهتماماتها الخاصة فالشباب يهتمون  

بالبرامج الرياضية و اإلخبارية أكثر ،في حين يهتم كبار السن و الكهول بالبرامج االجتماعية و 

  .اإلخبارية أيضا

  

.ألسرةعينة للبرامج االجتماعية الخاصة بايبين مدى استماع ال):24(الجدول   

فا فوق 46  31-45  18-30   
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  تكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

 نعم 68 %100 24 %100 08 %100
 ال 0 %0 0 %0 0 %0

  

من كل فئة عمرية يستمعون للبرامج اإلذاعية   %100يتبين من الجدول أعاله أن نسبة 

  .الخاصة باألسرة 

و ذلك كون موضوع الدراسة يخص برامج األسرة إًذا فاالستمارات التي وزعت على اللذين ال 

  .األسرية قد ألغيت أصال فهي ال تخدم الموضوعيستمعون للبرامج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   .يبين أهم المواضيع المتناولة في البرامج األسرية ):25(الجدول رقم 
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فما فوق 46  31-45  18-30   

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
%  25  02 % 16.67 

  
04  % 27.94 

   
 19  دينية 

%00 00 %  41.66   10  % 45.59 
  

 31  اجتماعية 

%00 00 %  16.67   04  % 11.76 
   

 08  قانونية 

% 75   06 % 25  06 % 14.70   10  طبية 

% 00   00  % 00   00  %  00   00  أخرى 
 المجموع 68 %100 24 %100 08 %100

  

،يرون أن أهم المواضيع سنة] 30-18[من الفئة العمرية    %45.59يبين لنا الجدول أن نسبة

-31[المتناولة في البرامج األسرية هي ذات طابع اجتماعي ، و نفس الرأي أيدته الفئة الثانية 

، فيرون أن المواضيع الطبية هي التي سنة  46أما الفئة الثالثة أكثر من   %41.66 بنسبة]45

  .%75تنال قسط كبير من االهتمام بنسبة 

سنة فما 46هذا يؤكد أن أهم المواضيع المتناولة هي ذات طابع اجتماعي أما الفئة من     

 النصائح الطبية إلىفوق ، فهم يتناولون البرامج الطبية بصفة كبيرة لحاجتهم في هذا السن 

   .ما تصيب كبار السنلألمراض التي عادة 

 

  

.ن المواضيع التي تطرحها البرامج يبين مدى استفادة العينة م ):26(الجدول رقم   

فما فوق 46  31-45  18-30   
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  التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

%  50  04 % 25    06  % 57.35   39  نعم 
%  25  02 %  16.67   04  % 17.02 

  
 11  ال 

%  25   02  % 58.33 
  

 14  %  26.47   18  قليال 

 المجموع 68 %100 24 %100 08 %100

 

] 30-18[من الفئة العمرية  % 57.35يتضح لنا من خالل هذا الجدول أن نسبة      

 ]45-31[، أما الفئة العمرية رامج الخاصة باألسرة يدون من المواضيع التي تطرحها البيستف

سنة فما  46، أما الفئة الثالثة  %58.33دون قليال من المواضيع المطروحة بنسبة يفهم يستف

   . %50ضايا األسرة بنسبة يدون من البرامج التي تتناول قفوق  فهم يستف

مدى المواضيع المطروحة و  االستيعاب حسبهذا مرتبط حسب قدرات كل فرد على  -

  .لها اهتمام الفرد

  

  

  

  

  

  .يبين كيفية تناول هذه المواضيع حسب رأي العينة ):27(الجدول رقم 

فما فوق 46  31-45  18-30   
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 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
% 25  02 %33.33  08  بعمق 14 %20.82 
%  50   04  %   16.67   04  %   16.17  بسطحية 11 
% 25   02  %  50 أحيانا بعمق و أحيانا  43 %63.23 12 

 بسطحية
 المجموع 68 %100 24 %100 08 %100

 

ترى أن تناول المواضيع الخاصة باألسرة في ] 30-18[يبين لنا الجدول أن الفئة العمرية       

ترى ] 45-31[،و الفئة %63.23بسطحية بنسبة بعمق و أحيانا  يكون أحيانا مستغانم إذاعة

ل هذه فترى بأن تناو  سنة  46الفئة العمرية أكثر من  أما %50أيضا نفس هذا الرأي بنسبة 

  .%25و أحيانا بسطحية و هذه األخيرة بنسبة متساوية تقدر  المواضيع يكون أحيانا بعمق

األفكار السابقة لدى أفراد العينة حول  إلىطبيعة المواضيع و أيضا  إلىهذا راجع  -

  .أهمية الموضوع عند كل فردح و الموضوع المطرو 

 

 

 

 

هتمام من خالل برامج حول أكثر الشرائح التي تحظى باال يبين رأي العينة ):28(الجدول رقم 

  :األسرة

فما فوق 46  31-45  18-30   
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 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
%50 04 %    12.5   03  %   8.82   06  الطفل 
%50  04  %  66.66   16  %74.44  50  المرأة 
%  00   00  % 20.83 

  
 05  % 17.64 

  
 الرجل 12

 المجموع 68 %100 24 %100 08 %100

 

يرون بأن ) سنة  31-18(من الفئة العمرية  %74.44يبين لنا الجدول أعاله أن نسبة        

) سنة  45-31(األسرة و الفئة العمرية  المرأة هي التي تحظى بأكثر اهتمام من خالل برامج

ى أن شريحة الطفل فتر ) سنة  46أكثر من (أما الفئة العمرية  %66.66تؤيد نفس الرأي بنسبة

  . لكل فئة %50: البرامج األسرية بنسبة متساوية تقدر بباهتمام أكثر و المرأة تحظى 

  المرأةالن قضايا تهتم أكثر بقضايا المرأة  مستغانمذاعة إلهذا يؤكد لنا أن البرامج األسرية 

 إليه رقية المجتمع المحلي و هو ما تصبوت إلىالمرأة يؤدي ترقية  إلىو الوصول ،معقدة جدا 

  .المحلية  اإلذاعاتالجهوية و كل  مستغانم إذاعة

 

 

 

 

 

  :تناولها ك مواضيع جديرة بالطرح و لم يتم كانت هنا إذايبين ما  :)29(الجدول رقم 

فما فوق46  31-45  18-30   

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
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%  25  02 %  70.83  نعم 51 %75 17 
%75 06 %  29.16  07 %  25  ال 17 

 المجموع 68 %100 24 %100 08 %100

  

جديرة بالطرح و سنة ترى بان هناك مواضيع  ]30-18[أفراد الفئة العمرية األولى  من %75ن إ

 46أما الفئة العمرية  %70.83يد نفس الرأي بنسبة تؤ ] 45-31[ناولها و الفئة العمرية لم يتم ت

  .%75سنة فما فوق فهي ترى أنه ال توجد مواضيع جديرة و لم تتناولها بنسبة 

 اإلطالعمن الشباب و هذا يدل على تين األولى و الثانية ستطيع أن تفسر ذلك بكون الفئنو 

واسعة ، لهذا فهم يرون أن هناك مواضيع جديرة بالطرح  المستجدات و ثقافاتالواسع لهم على 

  .في البرامج األسرية  اإلذاعةفما فوق  فهي تكتفي بما تبثه  46و لم يتم تناولها أما الفئة 

  : و من بين المواضيع التي يرون أنها جديرة بالطرح 

  .األطفالعمالة  •

 . الخيانة الزوجية •

 .العنوسة  •

 .زنا المحارم •

 .المرأة العاملة  •

  

  :العينة  إعجابيبين عناوين ألهم البرامج التي تنال  ):30(الجدول رقم 

ما فوقف 46  31-45  18-30   

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
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% 37.5 
  

 03  % 20.83 
  

 05  %  52.94   36  ما وراء الباب  

%   62.5   05  % 12.5   03  % 11.76 
  

 08   الذاتحوار مع   

%00 00 %  54.16   13  % 20.58   14 قضية و حل      

%00 00 %   12.5   03  %  14.70   10 إليك سيدتي     

 المجموع 68 %100 24 %100 08 %100

  

 18[عجاب الفئة العمرية إينال  "ما وراء الباب "من خالل الجدول يتضح لنا أن برنامج        

قضية و  "عجابها برنامجال إسنة فين] 45-31[الفئة العمرية  ماأ %52.94بنسبةسنة ] 30-

حوار مع "برنامج عجابها فينال إ] سنة فما أكثر 46[لعمرية ا الفئة،و  %54.16بنسبة  "حل 

  . %62.5بنسبة  "الذات 

هذا راجع الهتمامات كل فئة عمرية و حسب المواضيع المتناولة في هذه البرامج و  -

 .و اهتمامات كل فئة عمرية توافقها مع انشغاالت 

 

 

  

  

  

  .يبين ما إذا كان توقيت البرامج األسرية تناسب أفراد العينة ):31(الجدول رقم 

  30-18 45-31 فما فوق 46
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 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

 نعم 12 %17.64 16 %66.66 06 75%

 ال 09 13.23% 03 %12.5 00 %00

 أحيانا 47 69.11% 05 %20.83 02 25%

 المجموع 68 %100 24 %100 08 %100

  

توقيت أحيانا، اليناسبهم ] 30-18[من الفئة العمرية  %69.11يبين هذا الجدول أن نسبة      

 46و أيضا يناسب الفئة العمرية %66.66فيناسبها التوقيت بنسبة ] 45-31[أما الفئة العمرية 

  .%75فما فوق بنسبة 

يناسبها التوقيت أحيانا لكثرة انشغاالتها و غالبا ما يكون ممثلي هذه ] 30- 18[الفئة العمرية 

  .أما الفئتين األخريين فالتوقيت يناسبهما .الفئة منشغلين بالدراسة أو العمل 

  

  

  

  

  

  

  

  . يبين مشاركة أفراد العينة في البرامج االجتماعية ):32(الجدول رقم 
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  30-18 45-31 فما فوق 46

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

 نعم 20  29.41% 06  25% 03  37.5%

 ال 48  70.58% 18  75% 05  62.5%

 المجموع 68 %100 24 %100 08 %100

  

ال يشاركون ] 30-18[من خالل دراستنا لهذا الجدول يتضح أن أغلب أفراد الفئة العمرية    

و أيضا الفئة  %75بنسبة ] 45-31[كذلك فئة   %70.58في البرامج االجتماعية بنسبة 

  .%62.5سنة فما أكثر بنسبة  46العمرية 

  : هذا راجع  لوجود عدة عوائق و عوامل تدخل في ذلك منها   -

 .خلل بخطوط الهاتف أو كثرة االتصاالت  •

 تزامن البرامج مع أوقات العمل و الدراسة •

 .تعذر المشاركة  •

  

  

  

  

  

  . يبين نوع المشاركة في حالة مشاركة العينة في البرامج ):33(الجدول رقم 
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  30-18 45-31 فما فوق 46

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

 فعبر الهات 12   60%  02  33.33% 03 %100

 شخصيحضور  03   15%    02  33.33% 00 %00

 بريد الكتروني 05  25%  02  33.33% 00 %00

 المجموع 20 %100 06 %100 03 %100

  

من  %60من بين المشاركات التي وضحها الجدول السابق يوضح هذا الجدول أن نسبة      

بنسبة متساوية فيشاركون ] 45-31[اما فئة عبر الهاتف يشاركون] 30- 18[أفراد الفئة العمرية 

  .عن طريق الهاتف والحضور الشخصي و البريد اإللكتروني  33.33%

  . %100سنة فما فوق يشاركون عن الطريق الهاتف بنسبة  46الفئة العمرية أما 

و هذا راجع إلى سهولة استعمال الهاتف في المشاركة في البرامج االجتماعية إضافة إلى 

  .  الطرق األخرى

  

  

  

  

  

  

  .   يبين كيفية المشاركة  ):34(الجدول رقم
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  فوقفما    46  45    -    31      30  -     18   

  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة   تكرار

 100%  03  %33.33  02  %30  06  تقديم نصيحة 

 00%  00  %   00  00  %40  08  انتقاد 

 00%  00  %66.67  04  %30  06  طرح سؤال

  100%  03  100%  06 %100  20  المجموع

 

شاركت عن ] 30- 18[ول كيفية مشاركة أفراد العينة في البرامج األسرية فالفئة و يبين هذا الجد

     %40 و توجيه انتقاد ب %30 طريق تقديم نصيحة و طرح سؤال بنسبة متساوية تقدر ب

 46أما الفئة العمرية  %66.67 فقد شاركت بطرح سؤال بنسبة ] 45-31[أما الفئة العمرية 

  .%100سنة فما أكثر فقد شاركت بتقديم النصيحة بنسبة 

هذا راجع لطبيعة المواضيع ، فهناك مواضيع يشارك أفراد العينة فيها بطرح األسئلة كونها   

مواضيع جديدة و تستحق التوضيح و مواضيع معروفة أو مشاكل أسرية يشارك فيها األفراد 

  . بتقديم النصائح و االنتقادات ذات و أيضا حسب طبيعة األفراد

  

  

  

  

ينة حول ما إذا كانت المواضيع المتناولة تمس األسر يبين رأي الع ):35(الجدول رقم 

  .ة حقالمستغانميا
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   30-     18   45-    31   فما فوق  46

  تكرار نسبة  تكرار نسبة تكرار نسبة
 

50%  04 45.83%   11  47.06% 32   
 نعم

  ال 12  17.64% 05   20.83% 00 00%
 

  نوعا ما   24   35.29%  08   33.33% 04  50%
 

  المجموع 68 100% 24 100% 08 100%
 

  

يرون أن المواضيع ] 30-18[من الفئة العمرية  %47.06يبين لنا هذا الجدول أن نسبة      

] 45-31[حقا ، و هو نفس الرأي للعينة  المستغانميةالمتناولة في البرامج األسرية تمس األسرة 

  .50 %ب سنة فما فوق 46و أيضا الفئة  45.83%ب 

في دراستنا ترى أن المواضيع المتناولة في  هااتناولنكد أن كل الفئات العمرية التي ؤ هذا ي 

و هذا يدل  أن  المواضيع المتناولة ذات . حقا  مستغانميةالبرامج األسرية تمس قضايا األسرة ال

  .و مستمد من واقعها المحلي في مستغانمارتباط وثيق بقضايا األسرة 

  

  

  :يبين رأي العينة حول ما إذا كان عدد البرامج الخاصة بقضايا األسرة كاف ):36( الجدول رقم

  فما فوق 46
 

31-45 18-30  
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  النسبة
 

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 نعم  16  23.52%  06  25% 02 25%

 ال 19  27.94%  04  16.67% 04 50%

 نوعا ما   33  48.52%  14  58.33% 02 25%

100%   
  

 المجموع 68 100% 24   100% 08

يرون أن عدد ] 30-18[من الفئة العمرية  %48.52نالحظ من خالل الجدول أعاله أن نسبة 

 46أما الفئة العمرية  %58.33بنسبة ] 45-31[البرامج كاف نوعا ما ، أيضا الفئة العمرية 

  . %50تقدر ب بنسبة سنة فأكثر فهي ترى بأن عدد البرامج بين غير كاف 

فتية، والسبب الثاني يعود ألهمية البرامج االجتماعية التي تساهم  مستغانم هذا راجع لكون إذاعة

بشكل فعال في الحد من آفات المجتمع و حل مشاكله و همومه لذلك يرون بأنه هذا القدر من 

  .البرامج الخاصة بقضايا األسرة غير كاف

  

  

  

  

  

  . للمستوى الحالي للبرامج االجتماعية الخاصة باألسرة يبين تقييم العينة  ):37(الجدول رقم 

  فما فوق 46
 

31-45 18-30  
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يبين لنا هذا الجدول تقييم العينة للمستوى الحالي للبرامج اإلذاعية الخاصة باألسرة فنسبة 

  .يرون أن مستوى البرامج متوسط] 30-18[من أفراد الفئة العمرية  82.35%

، أما الفئة العمرية  %70.83فترى أن مستوى البرامج جيد بنسبة ] 45-31[أما الفئة العمرية 

  .%50سنة فأكثر فترى أن مستوى البرامج جيد بنسبة  46

فتية إال أنه هناك مجهودات مبذولة من أجل إعطاء  مستغانم هذا يؤكد لنا أنه و رغم أن إذاعة

األسرة حقها و ترقية المجتمع المحلي باعتباره أحد األهداف السامية لإلذاعات المحلية في 

  .  الجزائر

  

 

 

 

 

  :توزيع البيانات حسب متغير المستوى التعليمي-3

  . مستغانميبين معدل استماع أفراد العينة إلذاعة  ):38(الجدول رقم 

  النسبة
 

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 جيد 06  8.82% 17  70.83% 04  50%

 متوسط 56   82.35% 05    20.83% 02  25%

 دون المتوسط 06  8.82% 02  8.33% 02  25%

 المجموع 68  100%     24 100% 08  100% 



  ا�����رة����� :                                                                        اط�ر ا�������

 

 
93 

  متوسط  ابتدائي  دون المستوى
 

  جامعي ثانوي

  نسبة  ت  نسبة  ت  نسبة
 

 ت نسبة  ت نسبة  ت

%00 00 %00 00 100% 08  %25  05 %23.33 

   

من  أقل 14
 ساعة

 ساعة  36    %60   15  %75  00 00% 00 %00 00 %00

%100 12  00%  00   %  00  00 %00 00  

%16.66  

فما  سا2 10

 فوق

 المجموع 60 100% 20 100% 08 100% 00 %100  12 %100

  

،أما فئة الثانويين  60%بنسبة  ساعة فئة الجامعيين معدل استماعهم  أنيبين لنا الجدول أعاله 

المتوسط معدل االستماع  ،أما فئة  75%لديهم ساعة واحدة يوميا بنسبة  فمعدل االستماع 

 تيندون المستوى فيصل معدل استماعها إلى ساعاما فئة   %100 بنسبة لديهم اقل من ساعة 

  .%100فما أكثر بنسبة 

ال يملكون  و المتوسط الجامعي و الثانوي اع بأوقات فراغ المستمعين ، ففئةيرتبط معدل االستم

وقتا كثيرا لالستماع  لإلذاعة نظرا الرتباطاتهم بتوقيت الدراسة ، و هذا ما يفسر أيضا وصول 

سا فما أكثر عند فئة دون المستوى نظرا لعدم ارتباطهم بتوقيت  2معدل االستماع لإلذاعة إلى 

  . دراسي معين عدا المرتبطين بتوقيت العمل

  

  .مستغانميبين أوقات االستماع إلذاعة  ):39(الجدول رقم 

  جامعي                   ثانوي المتوسط   دون المستوى

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة  تكرار  النسبة
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% 

66.66 
 صباحا 16  %26.66 03   %15  00  00%  08

 مساء 17  %28.33 05   %25   03  37.5 % 04 %33.33

أوقات  27  %45 12   %60  05  %62.5 00 00%
 متفرقة

 المجموع 60  %100 20 %100 08 %100 12 100%

 

في أوقات متفرقة الجهوية يكون  لجدول أن أوقات االستماع إلذاعة مستغانميوضح لنا هذا ا 

و فئة  % 60ك هو الحال بنسبة لفئة الثانويين بنسبة كذل 45%عند فئة الجامعيين  بنسبة 

   66.66%أما فئة دون المستوى فأوقات االستماع تكون صباحا بنسبة  62.5%المتوسط بنسبة 

  .أوقات االستماع لإلذاعة مرتبط بانشغاالت أفراد العينة و ارتباطاتهم المختلفة      

  

  

  

  

  

  

  

  .يبين ترتيب البرامج حسب األولوية بالنسبة ألفراد العينة ):40(الجدول رقم 

  متوسط  إبتدائي  دون المستوى
 

  جامعي ثانوي
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  نسبة  ت  نسبة  ت  نسبة
 

 ت نسبة  ت نسبة  ت

%16.6

7 

02 %00 00 %00 00 00 % 00 % 

16.67 

 اخبارية   10

%25 03 %00 00 %37.5 03 %25 05 % 

43.33 

26  
 رياضية

%16.

67 
02  00%  00  %25 02 % 25 05 %25 15  

 اجتماعية

%41.

66 

 ترفيهية 09 15 % 10 50 % 03 %37.5 00 00% 05

 المجموع 60 %100 20 %100 08 %100 00 %100 12 %100

:                                                                  تفضل فئة الجامعيين نالحظ من خالل دراستنا للجدول أعاله أن   

بالدرجة الثانية بنسبة  االجتماعيةالبرامج و  43.33%البرامج الرياضية بالدرجة األولى بنسبة 

   16.67%بالدرجة الثالثة بنسبة  اإلخباريةالبرامج  و %25

بالدرجة األولى ثم الرياضية و  %50أما فئة الثانويين فهي تفضل البرامج الترفيهية بنسبة 

و  .اإلخباريةمون إطالقا بالبرامج لكل منهما و ال يهت %25االجتماعية بالدرجة الثانية بنسبة 

أما فئة دون  . %37.5متساوية  الترفيهية بنسبفئة المتوسط يفضلون البرامج الرياضية و 

و بالبرامج الرياضية  بالدرجة   %41.66المستوى فتهتم بالبرامج الترفيهية بالدرجة األولى بنسبة 

  %16.67 بالدرجة الثالثة بنسبةو االجتماعية  و تهتم بالبرامج اإلخبارية    %25الثانية بنسبة 

  .و هذا راجع للمستوى العلمي لكل فئة الذي ينعكس في ترتيب اهتماماتهم .لكل منهما 

  .يبين استماع العينة للبرامج الخاصة باألسرة  ):41(الجدول رقم 

  جامعي ثانوي متوسط  دون المستوى

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة  ت  نسبة

 نعم 60 %100 20 %100 08 %100 12 100%
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 ال 00 %00 0 %00 00 %00 00 00%

 المجموع 60 %100 20 %100 08 %100 12 100%

  

 %100يتضح من خالل الجدول أعاله أن استماع العينة للبرامج الخاصة باألسرة بنسبة       

  وعدم توفر نسبة لالبتدائي -دون المستوى ,متوسط ثانوي، جامعي، –عند كل الفئات 

و هذا لكون موضوع دراساتنا أصال حول قضايا األسرة و يجب توفر معلومات عند         

  .الجهوية مستغانمالمستجوب حول البرامج األسرية التي تبث على أثير إذاعة 

  

  

  

  

  

  

  

  .يبين أهم المواضيع المتناولة في البرامج األسرية ):42(الجدول رقم 

  جامعي ثانوي   دون المستوى

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة  ت  نسبة

 دينية 10 16.75% 04 %20 01 %12.5  03 %25

%16.67 02  75 % 06 60% 12 53.33 
% 

 اجتماعية 32
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 قانونية 06 % 10 00 %00 01 %12.5 00 00%

 طبية 12 % 20 04 20% 00 %00  07  58.33%

 المجموع 60 %100 20 %100 08 %100 12 100%

  

فئة الجامعيين ترى أن أهم المواضيع المتناولة هي المواضيع  يوضح لنا هذا الجدول أن     

،أما فئة الثانويين فترى أن أهم المواضيع المتناولة هي أيضا  %53.33 االجتماعية بنسبة

أهم المواضيع المتناولة هي  أنو فئة المتوسط ترى  %60المواضيع االجتماعية لكن بنسبة 

  %75أيضا المواضيع االجتماعية بنسبة 

أما فئة دون المستوى فترى أن أهم المواضيع المتناولة في قضايا األسرة هي ذات طبيعة      

   %58.33طبية بنسبة 

و هي إحصائيات تؤكد اهتمام برامج األسرة بالمواضيع .هذا حسب أولويات كل فئة   

  .االجتماعية

  

  

  

  :مدى استفادة أفراد العينة من البرامج االجتماعية يبين): 43(الجدول رقم 

  جامعي ثانوي المتوسط  دون المستوى

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة  ت  نسبة

 نعم 30 %50 13 65% 05 %62.5  06 %50

 ال 14 23.33% 03 %15 01 12.5%  03  25%
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 قليال 16 %26.66 04 %20 02 %25  03  25%

 المجموع 60 %100 20 %100 08 %100 12 100%

  

نالحظ من خالل دراسة هذا الجدول أن نسبة أفراد العينة الذين يستفيدون من المواضيع 

  .فئة الجامعين عند %50المطروحة في البرامج األسرية هي 

  .%65أما فئة الثانوي فيقرون أنهم يستفيدون من المواضيع المطروحة بنسبة 

  %50فئة دون المتوسط ب  كذلكو  % 62.5فئة المتوسط بنسبة  كذلك

  .بها هميرجع درجة استفادة أفراد العينة من المواضيع المطروحة إلى اهتمام

  

  

  

  

  

  

  .يبين كيفية تناول هذه المواضيع حسب رأي العينة ):44(الجدول رقم 

  جامعي ثانوي متوسط  دون المستوى

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة  ت  نسبة

 بعمق 10 %16.67 14 70% 02 25%  06  50%

 بسطحية 08 %13.33 02 10% 02 % 25  01 %8.33
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 أحيانا بعمق وأحيانا 42 70% 04 %20 04 % 50  05 %41.66

 بسطحية

 المجموع 60 %100 20 %100 08 %100 12 100%

  

يرون أن تناول المواضيع الخاصة  نيمن فئة الجامع %70 يبين لنا هذا الجدول أن نسبة     

  .ق و أحيانا بسطحية عمبقضايا األسرة تتناوله اإلذاعة أحيانا ب

  %70أن تناول هذه المواضيع يكون بعمق بنسبة  و أما تراه فئة الثانويين

ق و أحيانا عمأحيانا بيكون  تناول المواضيع الخاصة بقضايا األسرة  المتوسط يرونو فئة 

  . %50بنسبة  فبعمق رأي فئة دون المستوى أما  كذلك  % 50بسطحية بنسبة 

يمكن تفسير ذلك بكون المستوى الدراسي يلعب دورا في نظرة األفراد لطريقة تتناول            

بعمق و ففئة الجامعيين نظرا لكثرة إطالعها ترى أن تناول المواضيع يكون أحيانا . المواضيع

  .المتناولة و أهميتهابسطحية حسب طبيعة المواضيع أحيانا 

أما فئتي الثانويين و دون المستوى فترى أن التناول يكون بعمق نظرا لضيق إطالعها          

  .في مختلف الميادين العلمية

  

يبين رأي العينة حول أكثر الشرائح التي تحظى باالهتمام من خالل برامج ): 45(رقم  الجدول

  .األسرة

  جامعي  ثانوي  متوسط  دون المستوى

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة  ت  نسبة

16.66% 02 % 25    02  %  الطفل 20 %33.33 04  20

50% 06 %  المرأة 30 %50 06   30%  06   75
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%33.33 04 %  00   00 %  الرجل 10 %16.66 10   50

 المجموع 60 %100 20 %100 08 %100 12 100%

أن شريحة المرأة هي التي تنال أكبر قدر من  ترىالجامعيين  فئةيوضح لنا هذا الجدول أن     

فئة الثانويين فتخالفهم في الرأي و تؤكد أن أما   .%50االهتمام من خالل برامج األسرة بنسبة 

 األكبرالمتوسط ترى المرأة لها القدر و فئة . %50الرجل يحظى بحقه  في برامج األسرة بنسبة 

أن المرأة هي   %50دون المستوى فيجمع أصحابها بنسبة قدرت ب و فئة  %75 بنسبة 

  .الجهوية مستغانمالشغل الشاغل لبرامج األسرة على أمواج  إذاعة 

يجمعون معظمهم و ما يالحظ أن  فئة،في اآلراء يعود النشغاالت كل  التباينو سبب هذا    

  .المرأة نالت أكبر قدر من االهتمام في البرامج األسرية أنعلى 

  

  

  

  

  

  .يبين إذا ما كانت هناك مواضيع جديرة بالطرح و لم يتم تناولها :46الجدول 

  معياج ثانوي متوسط  دون المستوى

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة  ت  نسبة

 نعم 43 71.66% 13 %65 06 75% 06 %50

 ال 17 28.33% 07 35% 02 25% 06 %50

 المجموع 60 %100 20 %100 08 %100 12 %100
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الجامعيين يرون أن هناك مواضيع جديرة من فئة  %71.66يبين لنا هذا الجدول أن نسبة      

بنسبة فئة المتوسط كذلك  و. %65بنسبة  الحال مع فئة الثانويين كذلكبالطرح و لم يتم تناولها 

75 %  

يرى أن هناك مواضيع ) %50(أما فئة دون المستوى فكانت منقسمة إلى شطرين شطر         

تم معالجة كل  انه يرى) %50(ولم يتم ذلك و النصف اآلخر  اإلذاعةتستحق أن تتناولها 

  .مستغانمالمواضيع التي يجب مناقشتها في البرامج األسرية على إذاعة 

سواء (تدرج ،هذا ما يراه طبعا الفرد ذو المستوى الدراسي  دائما هناك مواضيع تستحق أن  -   

بحكم المستوى التعليمي و سعة إطالعهم و ثقافتهم، بينما ) المتوسط , الجامعيين، الثانويين

انقسمت آراء ذوي المستوى المحدود بين مؤيد للبرامج التي يتم بثها و ال يجد لها أي تقصير في 

  .         يجزم أن هناك مواضيع هامة لم يتم التطرق لها طرح القضايا الهامة و شطر آخر

   

  

يبين عناوين أهم البرامج األسرية التي تنال إعجاب جمهور المستمعين  ):47(الجدول رقم

  .المستجوبين

  جامعي ثانوي متوسط  دون المستوى

 تكرار نسبة تكرار نسبة ت نسبة  ت  نسبة

50%  06  50% 03 %30 06 %  42.66  ما وراء الباب  25 

33.33

%  
04  33.33

% 

 حوار مع الذات  07 %11.66 05 %25 02

16.66

%  
02  16.67

% 

 قضية و حل  16 %26.66 05 25% 01
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 إليك سيدتي  12 %20 04 %20 00 00%  00  00%

 المجموع 60 %100 20 %100 08 %100  12 %100

  

ما "ينال إعجابها برنامج  الجامعيينمن فئة %42.66نالحظ من خالل هذا الجدول أن نسبة  

و ينال إعجاب و اهتمام  %30يين بنسبة ثانو و هو نفس البرنامج الذي يستهوي ال" وراء الباب 

  . %50، و ينال أيضا إعجاب و اهتمام فئة دون المستوى بنسبة  %50بنسبة  المتوسطفئة 

هذا يدل على أن هذا البرنامج يتناول مختلف المواضيع التي تنال اهتمام مختلف       

المستويات العلمية أي أن هذا البرنامج ثري و يستهدف كل فئات المجتمع رغم اختالف 

  .المستويات العلمية و الثقافية

  

  

  

  . عينةيبين إذا ما كان توقيت البرامج األسرية بين أفراد ال ):48(الجدول رقم 

  جامعي ثانوي متوسط  دون المستوى

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة  ت  نسبة

%50 06 % 00  00 %10 02 % 33.33 
  

 نعم 20

%25 03 62.5%  05 %70 14 % 13.33 
  

 ال 08

25% 03 37.5% 03 %20 04 % 53.33 
  

 أحيانا 32

 المجموع 60 %100 20 %100 08 %100 12 100%
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  %53.33أحيانا بنسبة توقيت ال الجامعيين يناسبهافئة  من خالل الجدول أعاله أنيتضح     

) نظرا الرتباطاتها بتوقيت الدراسة(أما فئة الثانوي فتوقيت البرامج الخاصة باألسرة ال يناسبها 

أما فئة دون المستوى فيناسبهم توقيت هذه  %62.5 نسبة بفئة المتوسط  كذلك. %70بنسبة 

  . %50سبة البرامج بن

لها ارتباطات أكثر من فئة دون ) متوسط, جامعي،ثانوي( هذا يرجع إلى ارتباطات كل فئة

   .المستوى 

  

  

  

  

  

  

  .يبين مشاركة أفراد العينة في البرامج االجتماعية األسرية: )49(الجدول رقم 

  جامعي ثانوي متوسط  دون المستوى

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة  ت  نسبة

 نعم 35 %58.33 08 %40 03  37.5% 04 %33.33

 ال 25 41.66% 12 %60 05  62.5% 08 %66.66

 المجموع 60 %100 20 %100 08 %100 12 100%
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تشارك في الجامعيين من فئة %  58.33أن نسبة  نالحظ من خالل الجدول أعاله          

المتوسط بنسبة   و أيضا فئة %60بنسبة  ال يشاركون بالنسبة لفئة الثانويين ،البرامج األسرية

   %66.66دون المستوى فأغلبها ال تشارك في البرامج األسرية بنسبة فئة  أما  62.5%

  .ترتبط مشاركة أفراد العينة أحيانا بالمستوى الدراسي و أيضا بسهولة المشاركة في هذه البرامج

  

  

  

  

  

  

  

  .رامج االجتماعية يبين نوع مشاركة العينة في الب ):50(الجدول رقم 

  جامعي ثانوي متوسط  دون المستوى

 تكرار النسبة  تكرار النسبة تكرار النسبة  ت  نسبة

%100 04  %100 03 % 62.5  05 %  هاتف 30  85.71

00%  00  %00 00  37.5% 03 % حضور  05  14.28
 شخصي

البريد  00 00% 00 00% 00 %00 00 00%
 اإللكتروني

 المجموع 35 100% 08 %100 03 %100 04 100%
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شاركوا في البرامج  الجامعيينفئة من  % 85.71يتضح من خالل الجدول أن نسبة       

 .أيضابواسطة الهاتف  %62.5فقد شاركوا بنسبة  الثانوييناالجتماعية عبر الهاتف أما فئة 

أما فئة دون المستوى فقد شاركت بواسطة .  %100 المتوسط ب كذلك هو الحال بالنسبة لفئة 

  .   %100الهاتف بنسبة 

  .مشاركة جمهور المستمعين مرتبطة بما يتوفر لدى أفراد العينة من وسائل للمشاركة 

 

 

 

 

 

   

  .يبين كيفية المشاركة في البرامج األسرية):51(الجدول رقم 

  جامعي ثانوي متوسط  دون المستوى

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة  ت  نسبة

 نصيحة 09 25.71% 03 37.5%  00 00% 02 50%

 ادانتق 06 17.14% 00 %00 00 %00 00 00%

50% 02 %100 03 %  سؤال 20 57.14% 05  62.5

 المجموع 35 %100 08 %100 03 %100 04 100%
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من فئة  %57.14يوضح لنا هذا الجدول أنه من بين المشاركات السابقة فنسبة         

شاركوا في البرامج األسرية عن طريق طرح سؤال كذلك هو الحال بالنسبة لفئة  الجامعيين

أما فئة دون المستوى فقد كانت . %100بنسبة  لمتوسطو أيضا فئة ا % 62.5 ن بنسبة الثانويي

  . %50وطرح سؤال بنسبة  %50المشاركة بواسطة تقديم نصيحة بنسبة 

معظم المشاركات كانت بطرح سؤال كون هذه المواضيع متشعبة و تبين الدراسة أن       

لهذا يرغب ما تحتاج إلى تفسيرات خاصة في حالة وجود أخصائي في مجال موضوع 

  .المستمعين في طرح األسئلة لالستفادة من الموضوع أكثر

  

  

  

  

  

  .المستغانميةيبين هل تمس المواضيع المتناولة األسر  ):52(الجدول رقم 

  جامعي ثانوي المتوسط  المستوىدون 

 ت نسبة ت نسبة ت نسبة  ت  نسبة

 نعم 16 %26.66 04 %20 04 %50  04 %33.33

 ال 10 %16.66 03 %15 02 %25  01 %8.33

 نوعا ما 34 %56.66 13 %65 02 %25  07 %58.33

 المجموع 60 100% 20 100% 08 %100  12  100%
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ترى  الجامعيينمن فئة  %56.66نالحظ من خالل الجدول المبين أعاله أن نسبة            

  .نوعا ما مستغانميةأن المواضيع المتناولة في قضايا األسرة تمس األسر ال

   %50حقا بنسبة  المستغانميةأن المواضيع المتناولة تمس األسر  فترى المتوسط  أما فئة

و % 65 نوعا ما بنسبة المستغانمية المواضيع المتناولة تمس األسر أما فئة الثانويين فترى أن

  .%58.33ب عند فئة دون المستوى 

نوعا ما حسب رأي كل فرد و   المستغانميةهذا يدل على أن المواضيع المتناولة تمس األسرة 

  .تطلعاته 

  

  

 

  

  

  . يبين هل عدد البرامج المخصصة لألسرة كاف): 53(الجدول رقم 

  جامعي ثانوي متوسط  المستوىدون 

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة  ت  نسبة

%41.66 05 %  25  نعم 09 %15 07 % 35 02  

16.66% 02 %  25  ال 14 %23.33 06 %  30 02  

%41.66 05 %  50  نوعا ما 37 %61.66 07 % 35 04  

%100 12 %100 08 %  100  المجموع 60 %100 20 
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ترى أن عدد البرامج  الجامعيين من فئة  %61.66يتبين من خالل الجدول أن نسبة        

، أما فئة بالمائة 50الحال مع فئة المتوسط ب  كذلك  نوعا ما المخصصة باألسرة غير كاف

عن عدد البرامج المخصصة لألسرة  الغير الراضيين الراضين وآراءهم بين  تباينتفقد  ثانويينال

فقد تباين بين الراضي و الغير و رأي فئة دون المستوى  %25نسبتهم  مستغانمعلى أثير إذاعة 

  . %41.66الراضي ب 

  .عدم تقبل الكم العددي لكل مستوى دراسي من الفئات المختارة أوهدا يفسر تقبل 

  

  

   

  

  

  

  .يبين تقيم العينة لمستوى البرامج األسرية  ):54(الجدول رقم 

  جامعي ثانوي متوسط  دون المستوى

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة  ت  نسية

%41.66 05  %50 04 %30 06 %

18.33 

 جيد 11

%41.66 05  %50 04 %35 07 %

68.33 

 متوسط 41

%16.66 02  %00 00 %35 07 %

13.33 

 دون المتوسط 08

 المجموع 60 100% 20 %100 08 %100  12 %100
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ترى أن مستوى  الجامعيينمن فئة  %68.33نالحظ من خالل الجدول أعاله أن نسبة        

أما كل من باقي العينة متساوية بين الجيد و متوسط  مستغانمالبرامج األسرية في إذاعة 

  . المتوسط بالنسب الموضحة أعاله 

  :االقتراحات تمثلت فيو يقترح أفراد العينة بعض 

  .استضافة أخصائيين في مختلف المجاالت -

  . إن وجدت  هاتفيةالخطوط ال تصليح أعطاب -

  .في اختيار المواضيع بشكل كبير االعتماد على سبر اآلراء -

 



 

 

 


	� ا��را���� 
 



 

  ا�ط�ر
  ا�
ط	���
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 : ��د��

تعد األسرة الوحدة المجتمعّية األولى التي تستهدف بقاء النوع اإلنساني، واللبنة األولى 
التي يقوم عليها المجتمع وتتم من خاللها عملية التطبيع المجتمعي على األصول المجتمعّية، 

ذلك كله مما يستدعي التركيز على البنية األسرّية و . األخالقّية، واآلداب السلوكّيةوالقواعد 
خصائصها و التغير في قواعد النظام األسري التي تساهم في الحصول على النمط األسري 
 الصحيح، الرامي إلى جعل األسرة مرفًأ لسعادة اإلنسان، ولبنة أساسّية في بناء المجتمع، و

صالحًا، لبناء الشخصيات السوية و  الراقية، ومأوى دافئًا وملجًأ آمنًا، تكسب  حضنًا تربوياً 
من يترعرع في كنفها الخبرات الحياتية ومهاراتها، والقيم والمفاهيم  التي تبقى مالزمة له طيلة 

تؤثر فيه باعتبارها أحد مؤسسات التنشئة االجتماعية التي تساهم في بناء شخصية  حياته
على عالقتهما االتصالية التي نجدها بصفة خاصة بين وسائل اإلعالم المحلي و  الفرد بناءا

  .جمهورها المتلقي 

  .ا��رة ��ظ�م ا������: ا���ث ا�ول

تقوم ى المحافظة على النوع اإلنساني و تعتبر األسرة الوحدة االجتماعية األولى التي تهدف إل

و القواعد التي تقرها المجتمعات على اختالف أنماطها  قتضيات التي يرتضيها العقلعلى الم

  .و خصائص األنظمة األسرية بها

  :��ر�ف ا��رة ��ظ�م ا������ :01ا�ط�ب 


	����� ��ر  ��ء ا������
إن ا��رة �ن أھم ا
�ؤ��ت ا������� ا
�� ���ون ��� ا

ء،�	"
 /.د �"ددت �"ر�$ت ا
�ذ ا�+ 
�س 
(�رة �"ر�ف و �"�' وا&%ن ��$ق �	��� ا

ء ا
�ظر�� و ا
$�ر���	"
  .ا��رة ��"دد ا��ھت ا

 ��
�� ا��
ا��رة /� ا
	�6 ھ� ا
درع ا
%���4، و أھل ا
ر�ل و ��2ر�+ و �ط	ق �	' ا

  .�ر�ط� أ�ر ��2رك و ��"� أ�ر
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ا��ر ھ� ��رة �ن ���و�� �ن ا�/راد ":1و �ء /� �"�م �	م ا����ع  -

�ل  ،�" �روا�ط ا
زواج و ا
دم و ا
���� و ��$�	ون �"�ر��طون $�
و :د ��م ھذا ا

و ��ن ا�م و ا�ب و ا���ء، و ���ون ،و ��ن ا�م و ا�ب  ،��ن ا
زوج و ا
زو��

 ".���م ���" و%دة ا������ ����ز �<4=ص �"���

 ���أن ا��رة  "و �رى ا
د��ور ا%�د ز�� �دوي /� �"�م �4ط	%ت ا
"	وم ا����

����Aوع ا�
/ظ� �	' ا%�
و �.وم �	'  ا
و%دة ا������� ا�و
' ا
�� ��دف إ
' ا

�
ت ا
�� �ر�&�� ا
".لا�&�. �$	�>�
ت ا"����
 .و ا
.وا�د ا
�� �.رھ ا


م ا����ع ا
$ر��� ھ�ري �و�دو /� رأي  -ا�+ 
�س 
(�رة �"�' وا&B "2سار�


��2ر  /� ا
	�6 ا
$ر���� %�ث B	4ط�
 )ا���ء+ا�م+ا�ب( (2<صھذا ا

 �/  �"�� ��	�� أ�رة ا�2<ص ا
ذ�ن �"�2ون �"��D/، دم
ا
�ر��ط�ن �" �روا�ط ا

 "��زل وا%د


م ا����ع ا
$ر��� إ��ل دور��م أن ا��رة 
��ت ذ
ك ا
���� "3و/� ا��.د �

�+ �ن أو�د �	' � ��ود ا����� د ، �ل أ�� �ؤ��� ا
ط��"� 
	وا
د�ن و �.��

�  ""&�م ا
�"ض�ا������ ��و�ت ���ب ا������ و �ر��ط أ�&ءھ %.و:� و <	.�

�ل �	��  -.� ��

	�6 ا
$ر����    familleو/� ا
"�وم ���ن أن �"رف ا��رة ا� 


�   familyو �

	�6 ا���	�ز�� �	' ا
�%و ا�: 

1- �����
 .ا��رة ھ� أھم ���� أو
�� /� ا

ل ��ن (���ون �ن �دد �ن ا�/راد �ر��طون �" �روا�ط ا
زواج  -2%
 ھو ا� �/

ل ��ن(أو ا
دم )ا
زوج و ا
زو��%
ء و ا���ء و ا�:رب  /� � ھو ا�Fأو ) ا

 ����
ل ��ن ا
ط$ل ا
����' و أ/راد ا��رة(ا%
 ھو ا� �/(. 

 .ا:�4د�� وا%دة  �.��ون ���" /� ��زل وا%د ، و �"�2ون %�ة ا������ و -3

دور  ا
زو��،دور ا
زوج و(وار ا������ �%ددة ��$�ل أ�&ء ا��رة و/. �د -4

 .) دور ا�خ و ا�<ت  ا�ب و أم ،

                                                           

در :�4ر-1.
  .33، ص1999، 01ا
��&� ا
"ر��� 
	ط��� و ا
�2ر، ط را
"ر���، داا��رة ا
���6رة /� ����� ا
�د��� :��د ا

2-Henri mondras : éléments de sociologie, Armande colin ,Paris, 1975, p155.   
3
 : Emile  Durkheim : la famille conjugale, revue philosophique, 1921, Paris, P6.  

در  -2.
 .37، ص��ق �:�4ر، �ر���د ا
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�و��� و  -5: ،��� .ا:�4د���.وم ����م ا
�زا�ت ���د
� ا���

ء ا��رة ��� ر��� ا�ط$ل ��ر�ب �	' ذ
ك %.وق ووا��ت ��ن أ� -6&

 �ر����م و

م �.و -7"
/� ا.H
ص �� ����د �ن ا
��ط ا> �/.H ' ��ط	ظ� �/%�
 م ا��رة �


�ن ��و��� ا��2ر ا��رة /� �=ر  ، 
�$�وم ا��رة ��و� ����
ھذا �

 ��ت ا
�2ر�� ،و أھ���� ا
.4وى /� ا���رار ا
��س ا
�2ري ،و :�"����
ا

  ���ل إ
' درا����	"�� ���H د ��ون  ".�ظم ا����� "�	' أ���	' أ�س ��


&�ط " :و �.4د ��ظم ا��رة �����
ر�ت ا
��$ق �	�� /� ا��
���و�� ا

ب و ��Aرة و ا��زواج و ا
ث /� ا�Aذ�ور و ا
��	�� ا�ر��ط ��ن ا
����ن ا

  4"��2=� ا�ط$ل

ا�+ 	' دوا/� ا
6ر�زة و I4ت ا
دم ،و:د ��دو 
	�"ض �� أن ا��رة �ظم :=م � 

 ���د �<�	ف إ��ن �ن �ظ=ره �ن ا
%�وا�ت ،إ� أن ا
درا�� ا������ �

ت %I' ��رد ا4ط	رة �.وم ���ك %�ث �"��ر أن �ظم ا
ا
"	��� �رى ��ر ذ

د �د�ن �� � ت و أ��"����
�� ، و :وا�د �<�رھ ا��
�ر�&�� ا
".ل ا

ا
د��ور �	� ��د ا
وا%د /� �2�ء 
	دوا/� ا
6ر�ز�� ، و �دا/� �ن ھذا ا
رأي 

 +���" �����
��5 ��L� �ن %�K"ا��رة و ا:  

ت و ا
"4ور �ل  <�Iفا-/1"����
<�Iف ا� =	�� /� ���� �ظھرھ"
ا
�ظم ا

��� و ��
و أ�� �<�	ف /� ا��� ا
وا%دة �<�Iف ا
"4ور، و ��HLر ��و&ع ا

  .�ا�:�4د�� و ا
�ر�و�� ا
�� ���ر �	�� ا��

2/- ��%L/ ، 4ور"
ت و ا"����
ا<�Iف �طق ا��رة &�. و�"� �<�Iف ا

 �"�
 ���� �ل ا��&�ق %�' � ���وز �طق ا�ب و ا�م و ا���ء ، و أ%�

ل /� ا��رة ا
رو���� :د�� ، و ھذا � �ؤ�د %

��2ل أ/راد ا
"�2رة /� � ھو ا

 �%Iا4ط ��  .أن ا��رة �ظم ا���

                                                           

 
ھرا��رة و ا
�����:��د ا
وا%د وا/�-1.
  .161، ص05، ط1963، ة، ا
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ت و ا
"4ور، /�� -/3"����
ت و ا=��
�<�	ف وظ=ف ا��رة �<�Iف ا

=�� و��2ل �ل ا
وظ=ف ا������� و ا�:&.
4د�� و ا
�2ر�"�� و ا� �����
ا

�Hد�%
ل /� ا��رة ا%
ن ا�   .ا
د����، و ا
�ر�و�� و ا
�ر/���� /� �

ت ، و �-/4"����
 ���ر �	�+ �ن �<�	ف �%ور ا
.را�� /� ا��رة �<�Iف ا

�ظم ، /$� �"&� � ��ت ا
و
د �4	� ا
.را�� إ� إ
' أُ�+ و أ:ر�� /� %�ن 

ُ�"��ر أ�ه و أ:ر�+ أ��ب ��+ � �ر�ط+ ��م أي را�ط� �ن روا�ط ا
��ب �� ھو 

 � ��ت ا
و
د �4	� ا
.را�� إ� ���+ �2=ر ا���را
�� ،و أ%�"
ل /� �"ظم ا%
ا

2=ر ا
.د��� ا��ر���� ، أي ��س ا
�ظم ا"
ل /� �"ض ا%
�ق ،/� � ھو ا�


 B+ و أ�+ ،�� �ر�����را�� .
ت ا�<رى ��ت ا
و
د �4	� ا"����
و/� �"ض ا

 Bك �ر��ت ا���I�A ، و :د � ��ون ھ�"����
ل /� ا%
%�� ا�ب /�� ھو ا�

ل /� �"ظم ا
دول ا�ور%
%�� �	' أ<رى /�� ھو ا�
و:د ���ب ا
و
د  � ،��و

طق إ
' ��� أ<رى ��
ل /� �"ض ا%
 ��Lو�+ ا
ط��"��ن /�� ھو ا�
 �	4 �

ن ا
ذي أ%�ت /�+ ا�م �ول �رة �%ر��+ /� ��
ا���وا=�� %�ث ���� ا
و
د ا

   .�ط��


+ ھذا  ،/� ا<��ر زو��+  �.�د ا
�ظم ا������� %ر�� ا
$رد -/5 B��� I/

و��د أ�س ھذا  .ت �"��� ،و �%&ره /� ط�.ت أ<رى ،ا�<��ر إ� دا<ل ط�


6را=ز � �
 �	4 � ���  ا
�%ر�م �ر�� ���" إ
' �وا%� ا���

�&�ق %ر�� ا
$رد /� ار��ط+ �روا�ط زو��� �� أي �دد �2ء ��د<ل -/6

 ا
����� /� ذ
ك ، /���B �"دد ا
زو�ت /� �"&� و �"دد ا�زواج /� �"&�


+اF<ر ، و ���� ��2L� دد"�
ت ا�<رى ا"����
   ."ض ا

4ل ا
ر�ل و ا
�رأة و� �"�رف �+  - / 7�� �����
� إذا �م /� ا
%دود ا
�� إ� �.ر ا

���  .ر���� ا
�ظم ا����


رب ا��رة  -/8 B��� ك، %�ث
�.ر ا
����� ��Lوة ا
ر�ل وإن 
م �"�رف 
+ ا
ط��"� �ذ

  .و�دهھذه ا��م /�B�4 ھذا ا
$رد �ن أ ����� /رد أ���� /� %دود ا
�� ر����
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9/-  '	� ��د
� ��ن ا
زو��ن <�4 و ��ن أ/راد ا��رة ����
ا���د ا
وا��ت و ا
%.وق ا

��رد �4ط	%ت ��وا&� �	�� ا
����� � �	' �وا�ث ا
6ر�زة أو �.�&�ت 

  .ا
ط��"��ا
��ول 

و /� �"رض  (Année sociologique)و /� ا
��	د ا�ول �ن ا
��� ا
�و��و
و���             

 I=
.ر��ت ��ر أ���ل دور��م �ن ھذا ا
�"�' �و&وح :إن :"%د�H+ �ن �%ر�م ا
زواج �

 
$"ل �ن أ/راد ���"�م 4	� ا
دم ��$.ون /�� ����م �	' ا
"�ش �"ا
���و�� ا
�� ���ون �


�زا��ن ��ر أن �ر��ط ا%د ل 4$ت �%ددة ، و ���ط�� أي /رد أن �����م إزاء ا�<ر �

و:ت 2ء ، ھذه ا
���و�� � ���ن أن �ط	ق �	��م ي �ن ا
���و�� %�ب ر���+ ، و/� أ

 ،إذ إن ا�و�د ا
	ذ�ن ا�م أ�رة ، و����L�
 �/� 
دوا �طر�.� ��ر و4	� ا
دم 
��ت 2رط

�ب أن ��وا/ر 
و�ود ا��رة 2رط آ<ر ��ر ھذا 2ر��� � �د<	ون /� %ظ�رة ا��رة ، /�

  .      و ذاك 

 ، و �%دد ا
�زا�ت �ل �&و �ن  ا
�������ب أن ��ون ھ�ك %.وق ووا��ت �.ررھ

ء �%و اF<ر ، و �"�' ذ
ك أن و�ود ا��رة رھن �و�ود �ظم ا����� �%دد ا�&�

�و��� و <	.�� /� أن: �	4
وا%د ، و �و&� �%ت ر:��  ا
4	� ��ن أ�&ءھ ، و ھذه ا


$"ل م ، ھذا ا
�%د�د 
�"�' �	�� أ�رة  ���� ا
<	ط ��ن ا=�Iف �.� �"
ا
����� و ا
رأي ا

�ون ، و� .
�ن ��ر أن ��ون ھ�ك أي 4	� :�و��� ��ن أ�&=+ ، و دون أن �"�رف �+ ا

 �I4ت :�و��� و"��� م و ��ن ���� ��ظ�� �ر��ط أ�&ؤھ"
<	.�� �"&�م  ا
رأي ا

، و ��ر�ب �	'. ا��ه �"ض �� ا�����و��� ا
�� ��"ل ا��رة �ظ.
 �ل و ھذه ا
4	� ا


�د و 6/رد �ن أ/رادھ %.وق ووا��ت �"��� �ن طر�ق ا
زواج.�
دات و ا"
،و �.وم ا

 ���/� و %�� �����Aت ا"����
�ون �د�م ا��رة /� ا.
م �ل و ا"
  .ا
رأي ا

  

  األسرة في اإلسالم مفهوم

                                                           

در  :�4ر��د -1.
40، �ر�� ��ق،صا  
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مفهومًا مستحدثًا، من حيث أن كلمة األسرة، من الكلمات  7في اإلسالميعد مفهوم األسرة  
التي لم تستخدم في استعماالت الفقهاء، ولم تذكر في نصوص الكتاب الكريم والسنة النبوّية 

ت األهمية المطهرة، وٕان كانت موجودة في الواقع العملي كنسق من األنساق المجتمعّية ذا
والتأثير في التفاعالت المجتمعّية، من خالل ما يرتبط بها من حقوق وواجبات بين عناصرها 
بعضهم مع بعض، وبين األسر فيما بينها على صعيد المجتمع، باعتبار أن األسرة هي 
الوحدة األولى األساسّية في المجتمع، بل وفي المجتمعات البشرية كلها؛ بحسب قوله سبحانه 

َمُكْم َيا َأيَها الناُس ِإنا َخَلْقَناُكم من َذَكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإن َأْكرَ  [ -:
وعدم استخدام القرآن والسنة لكلمة األسرة لفظًا ال .    ] ِعنَد اللِه َأْتَقاُكْم ِإن اللَه َعِليٌم َخِبيرٌ 

وجود مضمونها، وكذلك عدم ورود الكلمة في استعماالت الفقهاء، ال يعني عدم يعني عدم 
لفظ األسرة لم يرد : (ء في الموسوعة الفقهّيةويتأيد هذا الفهم بما جا. وجود واقعها وأحكامها

ذكره في القرآن الكريم، كذلك لم يستعمله الفقهاء في عباراتهم فيما نعلم والمتعارف عليه اآلن 
األسرة على الرجل ومن يعولهم من زوجة وأصوله وفروعه وهذا المعنى يعبر  إطالق لفظ

: من قال: اآلل واألهل والعيال كقول النفراوي المالكي: عنه عند الفقهاء قديمًا بألفاظ منها
 أهله زوجته، وقال: وابن عابدين. لالشيء الفالني وقف على عيالي، تدخل زوجته في العيا

ْيَناُه  [: كل من في عياله ونفقته غير مماليكه لقوله تعالى: يعني صاحبي أبي حنيفة َفَنج
  ) ] َوَأْهَلُه َأْجَمِعينَ 

 .��ط ا��رة و %$�#ص ا�ظ�م ا��ريأ� :02ا�ط�ب 

���، و� �و�د أي ����� �.�4ر ��Aت ا"����
�<�	ف أ��ط ا��رة �<�Iف ا

���وع ا���ط ا��ر�� %�ب  �	' ��ط وا%د /.ط �ن ا��ر � �"رف �واه، �ل و

/�� دا<ل.H
طق ا
�6را/�� و ا
ظروف ا�:�4د�� و ا������� و ا��
  . �ل ����� ا

  

  

 �	� %Hون �	' ���4ف ا���ط ا��ر�� ���
  :و /� ا
"�وم درج ا

  :8ا��ر�ن ��ث ا*����ب ا(%$� ھ��ك �و��ن �ن  -)1

                                                           

-)22/01/2011( http://www.azeytouna.net/Miscellaneous/Divers102.htm 2-   
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ن /�.وم ): (famille d’orientationأ�رة ا
�و��+-1   ��Aا و ھ� ا
�� �و
د /��

��ر ا������� و ا
.�م ، و �"�ل"�

�د ، و ا.�
دات و ا"
�+ ا��D�  إ�داده '	�

�����
  .�داء دوره /� ا

�ل -2��
ن �ن  ) famille de procréation( أ�رة ا��Aا و ھ� ا
�� ��و��

ب��Aزواج و ا
  .طر�ق ا

  :�ر و ھ�:�دة ا
��ن أ��ط أر�"� �ن ا� ��2ل- :�ن ��ث ا,+��� -)2

  .)patrilocal(ا��رة ا
�� �.�م /�� ا
زو�ن �� أ�رة وا
د ا
زوج -1

  .)matrilocal( ا��رة ا
�� �.�م /�� ا
زو�ن �� أھل ا
زو��-2

ت ��رك 
	زو��ن %ر��-3"����
     ا�<��ر ��ن ���ن أھل ا
زوج  و /� �"ض ا

  .)bilocal( ���ن أھل ا
زو�� أو

  ). néolocal( و :د ���ن ا
زو��ن /� ���ن ���.ل -4

  :�و�د أر�"� أ��ط �ن ا��رة :ا��ط��ن ��ث  -)3


(ب �	طن وا�� �	' أ��=+ وا
�� ��ون /�  patriarcalا��رة ا��و��  -1 �

   .زو��+و

   .و ا
�� ��ون /�� ا
�	ط� 
Iم matriarcalا��رة ا����  -2

   .و ا
�� ���طر �	�� ا%د ا���ء)   filiarcale(ا��رة ا
���و��  -3

واة و ا
د��.راط��  -4��
=�� �	' أ�س ا.
 .)égalitaire(ا��رة ا

ت ا
�2ر�� أ�2� ��Hرة 
(�رة �ذ�ر ��� : �ن ��ث ا(�ل - )4 "����
  �ر/ت ا

	ق �	�� ا�م ا��رة و �ط:  )famille nucléaire(أو ا
�واة 8ا��رة ا
�وو��  -1

،و ھ� ا64ر و%دة ����ون ) famille simple(، و ا�م ا��رة ا
���ط� ا
زو��� 

 /� ���ن وا%دة و �.وم ��ن أ/رادھ ا
�زا�ت ���د
� ا:�4د�� و :�و��� و "�


��� إذ �Hت و�ودھ /� �ل �را%ل �طور � ���ا������ و ھ� �%ق ظھرة إ��


4ر ا
�2ر�� ، و �"��ر ا"�
  ��ط ا
���ز ��رة /� ا
����� ا
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أر�"�  ���ون ا��ر ا
���دة �ن IHث أو : ) famille étendue(ا��ر ا
���دة  -2

أ��ل ، و �&م ا�ب و ا�م و أو�دھم ��ر ا
��زو��ن و ا
��زو��ن �� زو���م و 


�م و /� ��Hر �ن ا�%�ن ���د 
��2ل أ<ت ا�ب ا�ز�أط$"
أ�و�+  � ��ر�	� أوا

��رأ�+ رب ا��رة و �د�ر .ا
����ن ، و ھؤ�ء ���" ����ون /� ��زل وا%د 

�
�4 و �.وم ��ن أ/راده ا
�زا�ت ���د>
�� و ا"
  .2ؤو�+ ا

"=ت وإن ��2ل ا��رة ا
���دة ھو ا
ذي �ن 2"����
&� /� �"ظم ا�
 /� ا �

ت ا
زرا��� ا
ر�$�� �زال 
%د اFن"����
2=ر�� /� ا"
ت ا"����
  ، و/� ا

�ر��ط ا��ر ا
�ر��� ��ظم �"دد ا
زو�ت ا
ذي �و�د /� : ا��ر ا
�ر��� -3

��� �$4� ���I�Aت ا"����
  . ا


ب �ن أ�ر��ن �وو���ن أو أ�Hر �ر��ط ��"&� :  9ا��ر ا
��2ر�� -46
���ون /� ا

 ، و أخ آ<ر و  أخا
�"ض و ا�	ب ھذه ا��ر ���ون �ن ��
و زو��+ و أط$

 /� ��زل وا%د "���، ��
  .زو��+ وأط$


���� �ھم أ��ط ا��ر إ&/� إ
' أ��ط ��Hرة أ<رى و ذ
ك %�ب ا��ھت ھذا �

ء و �$��4��م�	"
  .ا

  

  

  

  

  

  

10<4=ص ا
�ظم ا��ري/ 1-2:  

 �ن ����� F<ر�� أن ا
�ظم ا�
ك �ددا �ن ، إ� أّن ھ���ري �<�	ف �

4=ص ا
�� ��2رك /�� ا��ظ�� ا�>
  :��، و��� ا�Fر��ا

                                                           

در :�4ر،�ر�� ��ق ،ص -1.
.55��د ا  

.56ا
�ر�� �$�+،ص-2  
در ا
.�4ر،�ر�� ��ق ذ�ره ،ص-1.
.55��د ا  
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��ا� -1ت و /� �ل �را%ل �رة ذات و�ود �"����
، /.د و�دت /� ���� ا

، و ھ� ������ ��و� و ا��2را، 
�ذا ھ� أ�Hر ا
ظواھر ا�ا������ا
��و 

ة ا������� أ�س�%
  .   ا���.رار /� ا


��ت �ن ��4  �.وم ا��رة �	'  -2 ��/ ،�����
أو&ع و �4ط	%ت �.رھ ا

 �
دة و ا
�2ر�ون أو �ر�&�+ .
 �ر�ده ا�
 ا
$رد و 
��ت <&"� /� �طورھ

ا��ھ�+ و �� ون �	.ء �$�� �ن ا
".ل ا
����طق ا
".ل ا
$ردي، �ل ���"ث �

ة�%
 ط��"� ا����ع و ظروف ا�.	>�.  


&رورة ���� �%دودة ا
"دد  -3، و�ن ا64ر ھ�=ت ا
����� ا��رة ھ� �

�و��� و ا�:�4د�� و ا������� و.
�� ا
��2ر�� و ا�
�زا�ت ا:Aظ أن ا%I�

���م ھذه ا
و%دة ا�����.
 ���د
� ��ن أ/رادھ ھ� :وا�د أ����
 .ا

�� ا  -4��

	����� و ھ� ا '
�ل �"��ر ا��رة ا
<	�� ا�و"�� ��
��� ا�و
' ا��A

 ا
ط$ل، و ا��رة ھ� ا
��=� ا������� ا�و
' ا
�� ��دأ /�� ا
ط$ل %��+ و �"�

م �+ا
�"رف �	' �$�+، و �	' �.
 اF<ر�ن و �"رف � ��ب ا

ب."
 .و ��	.' /�� ا
Hواب و ا

=�� �	' أ -5.
�ك و ا
"���4 ا��
ت دا<ل ا��رة �:I"
دم، وا4ر ا
��4ف ا

<ر�ن /ر%�م ا
�و%د /� ��4ر ��2رك %�ث �B�4 ا
$رد �&وا �.�م اFو

���م و <�=رھم ،و%ز��م��. 

ن -6��Aق �را=ز ا�.%�
 �����
و دوا/"+  ا��رة ھ� ا
و�ط ا
ذي ا4ط	B �	�+ ا

���ة و �.ء ا
�وع و �ا
ط��"�� و ا�����%
6�� �ن ، و �ن ذ
ك %ب ا
%.�ق ا

��ا
"واطف و ا��$"�ت �%.�ق ا
دوا/� ا
����� و ، و ا
و�ود ا����

��� .و ��رھ ، و ��� �واطف ا��وة ا��و�� ا�<وةا����

 ��"�.دات ھذه ا��� وإن �ظم ا��رة /� أ�� �ن ا��م �ر��ط ار� -7.�Hو ط� د���


�دھ و � .ر�<� و �ر/� ا
<	.�و �.

م ا
ذي �%دد �4ر/ت أ/رادھ ، /�� ا
�� ��2ل %���م  -8"
�"��ر ا��رة اAطر ا

 ���4 و ط��"�� ، و ا��رة ھ� �ر�� ا
و�� ا����=4> و �&$� �	��
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ري /�� ا
�� ��.ل ا
�راث �ن ��ل إ
' آ<ر ، و ھ� &%
،و ا
�راث ا
.و�� و ا


�د و ا
"رف و :وا�د ا
�	وك.�
دات و ا"
�� ،و د���  �4در ا"
و اFداب ا

 ا
$&ل ��
م �Lھم وظ�$� ا������ وا
د�ن و �ر�� إ�.
ھ� ا
��2=� /� ا

 ��� .ا����

9-  �/ ��=.
 �$�و% �ؤHر و ��HLر /� �.�� ا��ظ�� ا�<رى ا�رھ �ظ���ا��رة �


�دا �ظم ا��ري /� ����� � ��%I وا
����� ، و ����ل �"� /Dذا �ن ا/

�د ��ردد 4داه /� ا
و$
�� و إ���+ ا�:�4دي و/ن ھذا ا��
��ر &� ا"�

 ��.	>
 .ا

و إذا ��ت ا��رة  - 10�� ا����ن ا
�ظم ا��ر�� �<�	ف �دا�� و �ظ/ ،


� �4>
ا
��راث و ا
�$.� و زواج و ا
طIق و در�ت ا
.را�� و�را��� ا

�و�د أ�	وب ا
��ب و �I:� ا
زو��ن �"&�� ��"ض � ���:I� و ��%�ن �

ت �ن ����� إ
' آ�ن �%�� أ<رى ، و �<�	ف :I"
ا
' <ر و �ن ز�ن ھذه ا

 ./� ا
����� ا
وا%د  أ<ر ز�ن

ت ����رة �	' أ�&ءھ - 11�
 أ�Hر �ن أي ���� أ<رى �&� ا��رة ��ؤو

 .ن �$"ل ذ
ك �"ودت أ

12 - �D� ب�ا 
� زو��+ و أ��=+ا��رة  و%دة ا:�4د�� ��&��� �.وم /��  ،

ل ا
��ز
�� و :د �"�ل ا
زو�� أو �"ض ا���ء  
ز�دة و���<�ل �دا�.وم ا�م �

 ا��رة 

4%ءات  - 13Aراء  ا�A �ا��رة و%دة إ4%=�� ، أي ���ن أن ��<ذ أ�

 ��
ة و ا
�وت و � إ�%
ن ، و ���وى ا
�"��2 ، و ظواھر ا��
ا
��"	.� �"دد ا


4%ءات اAن ا���
ب اI4Aح ا����  .�� �<دم ا��راض ا
"	��� ، و �ط

 دا=�� و �ؤ:�� /� ا
و:ت �$�+ ا��رة - 14�، /�� دا=�� �ن %�ث �و�� �ظ

  .�و�ودا /� �ل ����� إ����، و /� �ل ز�ن و ��ن

�.ف وا%د و :د �2ر�� /�+  �رة /� ���ن وا%د و �%تا��"�ش أ�&ء  - 15

  .<رىأ�ر أ
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ن �I �ن ا
زوج و ا
زو�� �ر��ط �زدو�� ���Hل /� أ
(�رة ط��"�   - 16

 .ا�مو ، و ��ون /� ا�<رى ا�ب��ون /� آن وا%د /�� ا��ن و ا���� ��Lر��ن

   .وظ�#ف ا��رة :03ا�ط�ب  

&� ، و �طورت �ؤدي ا��رة  وظ=ف أ���� ا�%درت إ�
 �ن ا��

��Iءم  ��

��Fا �<ص /	ف ��=  : 11ا
ظروف و ا�و&ع ا
���6رة و ھذه ا
وظ

1(- ����
 ا
����� و�"��ر ا��رة ا
: ��ظ�م ا
�	وك ا��	� B	ا4ط ��
�4ت ��=� ا


�%.�ق ا
6را=ز ا
����� �4ورة �
�.رھ، و �"�رف ��Hرات ھذا  �	�� ا
2را=� ا
��ز

. ا��4ل/I�>ف ا	�>� �����
/� إ
' أ و ا
���و%ت ا.H رى ���را �ن>.  

�ل -)2��
  :ا

2�
ب ا�ط$ل، و ھم ا
و%دات ا��D� رة��ھذا �.وم ا �����
ر�� ا
�� �.وم �	�� ا

 ، و ھ� أ�& �وا4ل ����� �%و ا��&ء �&�ن 
	����� ��وه و ا���راره�


�%�	وا  و �ر����م ����دا 
�.د���م إ
' ا
����� ، /��و
' ا2Aراف �	' ر����ما
�دد

  .ووظ=$�م /�+ أ����م

3(-����� ا������
�D�طء أ/رادھ ا
�را�ز ا������� ا
��  ة�.وم ا��ر: ��B ا

�� و ��ره و � �.�&�+� ط�.� و �%ل إ��.	دھ �ن ا�م و ����� و د��� وو&: 

 .�	ك ا
�را�ز �ن ا
�زا�ت و %.وق

4(-  ��
�را:�� ا������� أو�.وم ا��رة : ��ر�� ا
&�ط ا����ا
&�ط  �

ث ���Aن ا������ ، إذ ��ظم �I:� ا
ذ�ور ���Aرق ��ن ا$
 و ھ� ���ن ا��

  �ن ا
%�وان 

رب  -)5.�
  :ا��رة و��	� �ن و�=ل ا

4ھرة �
رب ���� و ��ن ا��ر ا�<رى، وذ
ك �ن طر�ق ا.�
�"�ل ا��رة �	' ا

�ت ا��ر��ا
�� ��ر�ب ��� %.وق ووا��ت ���
و ا�:�4د��  ��د
� /� ا

�ت ا������� ا�<رىو��
��� و ��رھ �ن ا��
   .ا

  :ا��رة و%دة ا:�4د�� ����� و ����	��  -)6
                                                           

در :�4ر،�ر�� ��ق،ص-1.
.70��د ا  
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� /�  ة�2رك ا��رF' ا��<دام ا	ج و :د �ر�ب ���Aا ��	�� �/ �L/رادھ

 ���4
�4�� و ُ��/� ا
"�ل ا��ء �2ر�ون ���4ب ���ر إذ أB�4 ا�ا
ھ�ون 

   .�رة/� ز�دة د<ل ا�

ن ا
ط��"� 
�L2ةا� -)7��
=د ا
د���� و ا���رارھ �رة ھ� ا."
ن ا
و&� ا
د��� إ: ا


(�رة  +

"I:� ��ن أ/راد ا�Hره ا
"أ�رة و ��ق /� ��2=� ا�ط$ل و �ر����م /

�.
�ا� �	%�
=ر ا
د���� و ا"2
�%�+ �ن ر�+ ا
ط$ل و�ل ذ
ك �د. ا
%���ق <Iم �

 +���� �/ +	�  .ا
��د���<Iل �$

8(- ���  : ا
��2=� ا����


ط$ل و �.وم ول و�ط ��	�� ا
��2=� ا������� و ذ
ك ��� أ�رة �"ا��.وم %�ط �

L�
�ل ا������ ا
�� ����ب /�� ا
$رد "�Hر /� �و���+ /�� ��ر���+ و ا$�
��	�� ا

 �����
/� ����"+، /$� ھذه ا
"�	�� �.وم ا.H ب��� ��
2<��4+ ا������� ا

 +��2=� 64ره و �"	�م أ������ +�ء ��ؤو
�ن �"��د �	��م و �ؤ��&�"  

  

�2ع -)9Aا �ط$"
  : ا

�ل ا
"��ق ��ن و �"�$�
ء و ا���ءا
زو��ن� �+ ا�Fزل �و%د و ، و ��ن ا�� �ھذا /

 ����
ط$� "
�2ع اR
 �<	ق و%دة أو
�� �64رة ��ون ا
�4در ا
ر=��� ��

   .أ�&ء ا��رة

  : ��ظ�م أ�2ط� ا
�رو�B و ا
�ر/�+ -)10

 و ذ
ك �ھ��� ھذه ا��2ط� /� �ن ��ن أ�=دوار ا��رة ��ظ�م أ�2ط� ا
�ر/�+ ��&

   .�ل ا��رة �ن ��� و /� ����ر ��	�� ا
��2=� ا������� �ن ��� أ<رى�%.�ق ��
 



 

 

 

 

 

 

 

���ول ا�ذا�� ا������ ������ ا��ة : ا�	�� ا�����

����  ا���ا

  ا� �ا'& ا%$#����� "! ا�ذا�� ا������:ا�� �� اول

�+��* ا� �ا'& ا�ذا��� ا%$#�����:01ا��(�).  

  إ�-اد ا� �ا'& ا%$#�����:02ا��(�)

  دور ا�ذا�� ا������ "! ا�#���� ا%$#�����:03ا��(�)

���ول إذا�� '3#10�2 ������ ا��ة ا���ا���� :ا���0!ا�� ��   

  450ة و �+��* إذا�� '3#01:10�2ا��(�)

  ا��7�8 ا�#���6!:02ا��(�)

�: ا���98ر ا����! ا��3#�0�2!:03ا��(�)��; 




:                               ا�	�� ا����� ��  ��ول ا�ذا��ت ا�����
 ������ ا���ة ا���ا
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  ��ول ا�ذا��ت: ��ا�	�� ا�����  .ا�����
 ������ ا���ة ا���ا


	�ا إ����    � ���ر ا�������� ��  ����� ا�ذا�� ا�����%$ ر �#� إ����� �"رو � ���&

2�ل . ��0+ 0" &*�ن .��- أو ��,+ و�� '*� �	�'� أو )�� �	�'���� أداة أ � �� ��

�� )��ه �� ا�������ت دا=� إ�> ا�����; ا���� ذو ا�:�9#8 ا����7دة و ا��� ���6ه 

� �	�ز أھ��� ھHا ا�����ى �� ا�"و�� ا��اF"ة و �DEا ��Cب .�� أط�اف ا����� ا?���9�

 ����� �� ��ا?��9ل �� ="�� اL �ة .���	�رھ� K�E ا%����� ��F" و �"ى ���ھ��

�� ا�"ا=�� و ا�:�ر%����Mأو.  

 .+����ة *( ا�ذا�
 ا�����
ا�!�ا)' ا&%$����
 ا�#�"
  :ا��!�� ا�ول

      <
��� �� ا�����; وو اL �ة  .�:��O0 P&�ا�	�ا�N ا?%������ ھ� ا�	�ا�N ا��� ��

� و ����� �Fھ� وا�إ�"ادھ� .��ا��O�� <
H�7ھ� �� �"دة &��ص ا���" �� <�:�ج �

 <� S	& يHا� �#��
�� ا�9�دة '*Cا�� �ذن ا�����; و ��9 ا�� ��L �9& و �ا�ذا� ��Uأ

�; �VE ا���� ا?%����� �� ا���� إ�> N��E��=W و ا��� ��"ف .V*� أو .	�� ھHا ا�

�  .ا���

  . /��. ا�!�ا)' ا�ذا��
 ا&%$����
:01ا��-�, 

�ع ��    
�O0 P&� ا�����;، و &�" ھHا ا��:�. <
ھ� ا�	�ا�N ا��� �Hاع �	� ا��اد&�، و ��

V	�ب � ��%��&� ا��Z7ا� Nا��	ة و ا�� Lا Nإ�> .�ا� ���Mإ ��V& ادا إذ"�� ��,Lا Nا��	ا�

  .أو اLط�7ل أو ا���أة و )��ھ� �� ا�	�ا�N ا����C� L�. �ة ,��	�ا�N ا��9��

    $� ��%��ع و ا�Z7� ا��M��ن ا�	�N��E ا�ذا�� &���" �> ا���O� إن N��E�	��� ،

�E$ و ��Cا�$ �� ا�Hي &Hاع �V	�ب �� S�F ا���7دات �O� �� Pا���%$ �]ط�7ل &:�

�� ا�	�N��E، �*� ا����:"�� �� ا�9��)� و �	�را
�O�& ا���دة ا��� ����Eو �	ت ا��:�ط

 �	&�Cا� ;�Mا��ر ا�����"ف و ��
�ول ا������ ��.�C. P9�� ��ا�	�ا�N ا?%������ .���

 �����رھ\ ا������� ا���]. K�\ و أدا#�\ و�� ا�
�س .�� &����F��\ و ط�,�V� و�  .دا��\�ا%�




:                               ا�	�� ا����� ��  ��ول ا�ذا��ت ا�����
 ������ ا���ة ا���ا
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�\ ا����C�� ا�	�ا�N ا?%������ .�:�ط	��� �*��� ا�
�س  و ����6��&�> ا=��ف ����

�\ و �� '�ار��\ و ا?%������ و���"ث ._� و ����و���ن ا�
�س �� .�*& �, ،\���� a�

\Dھ� أ �ع و أ���U]� ى و�  .1و�0�� أ0

�م ا�	�N��E ا?%����� �� ا�_��+ �> �	"أ ا���Vر,� ا��C&إ �� �ھ��&����E ل�= �� $%

Cت ا���"اا���.�N��E�	م ا�"C� ���م .C& ا��� ��E ��0رLأو ا �7����، و �� =�ل ا?��9?ت ا�

، و .C"ر �� &��� ا�� �#� ا��� ��9 إ�> ��"ي ا�	�N��E  ا�9
���� أو ا?��9ل �� =�ل

�م �> أ �س ا���Vر,� .C"ر �� &�9 .�Hا C� $���E�. �� ات�C� 8�9:� <ا���" �

�ن ا�	�N��E  ا?%����� &*�ن ���ر�O� نL cح ذ���
 ها�	�N��E إ�> 0"ر أ�> �� ا�

$ و آرا#$ وو%��ت �DEه,�V� ا�0$ و�. $�7E ر��  .اL � � ا���

  .إ�1اد ا�!�ا)' ا&%$����
 ا�ذا��
: 02ا��-�,

K ا����0ت ا?%������ �= <+ ا���� �f�& Nا��	ع �� ا��M�; إن ا��"اد ��Hا ا��

 ���E��7
ا�
�س ���� و �; ا������� .��"را �ت ا�E��E�� و ا?%������ =�2� ,���:�9�� ا�

  .ا?%������و ا���.�&�� و ���� ا��a ��ت و ا��
��Dت 

� ا��"اد &���ج إ�> �
��K و ����+ ا��C7ات و & ����
C"م ���? ��"اد .�N��E ا%�����  

�ان
�. "��"�  c�ا� "N��E�. �
$ .[ي ��Cة ���\ .�L �ة  ، و ھ��O� �*م '��� �� ا�����

���?��� P�ع �� ا�	�ا�N ا�ذا��� ا���ا�F ا������..�:�
  2:و &���O إ�"اد ھHا ا�

  :*�ة ا�	�N��E � :أو&

�� و &��ول أن ,�V� ��. \��و ����� �� ,���E�. $E�� ا%������ &����O0 N&� اL �ة و &

  .��7#"ة اL �ة &C"م أ,	� 0"ر �� ا�:"��ت 

N��E�. ة"�"  ��"�  c�و &�\ .�$ 52 "  إ� �C�0م ا ,� د�>  و %���  أر.��ءF" و �U�Uء &�

  10:05ا����� 

 ��4�5:  N��E�	  :ا����ور ا����� �

  

  
                                                           

158،ص��1 ف ���دي،ا���ل ا�ذا�� و ا����ز�و��،�ط�� ا�ظ�رة ��ط��� و ا���ر،ا���رات ا��ر�� ا����دة،ط: 
1
  

.160، ا��ر%$ ��#"،ص �� ف ���دي: 2
  




:                               ا�	�� ا����� ��  ��ول ا�ذا��ت ا�����
 ������ ا���ة ا���ا
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  . اL �ة fCE� �DEم��Cة  -1

  .��Cة ا����ل  -2

  .  إ��أة و ��"ي  -3

4-  ���6

��K ا�6ھ�رد&*�ر ا�	��C�) ، hة ا��"ا.�� ا���(........   

5 –  c#ا"( �� c�0ة ط��C� .  

6-i	fة ا��C�.  

����U :�E�	ر �� ���ور ا���� �*� ��
�� أ��"&" ا���7ة ا��6� ،N52 : �"�$  ن� �C�0د:  

N��E�	ر ا��  ا��"ة ا��:99� �$  ��

  دfCE  05 K#�0� �DEم اL �ة 

  د�C�  15 K#�0ة ا����ل 

  دK#�0 05  و ��"ي  ا��أة

 c#ا"( �� c�005  ط� K#�0د  

���6
  دK#�0 05  �"ا.�� �

i	fة ا��C�  15 K#�0د  

��C� �  دK#�0 02  ا�7�ا�2 ا��

���ت :را+/�  %�; ا���

 ��O�� و ا��� N��E�	�م ا���" .�=���ر إF"ى ا�� �#� ا��اردة �C& � و .�" درا �*Vا��

-�	� �*' �� ���م ا���" .9��)�C& �*Vا�� ���	و �:��9 ط ����ر �.  

 �Z Lا �2��) �� �*���� ����F ت���� و %�; ��*Vا�� +Eا�> ا���" ا����م .*� %�

�ع M�  .ا���#�� ا��

�7(�8: K��
� و ����+ ���" ������ ��	�C  :.ا��*Vا�� ��. �
ا?��9ل .���:�8 ا���

$�ل ���د�$ .���&�ت ا��V*� و ,� �2�7��م ھHا اC�. ��=L"&\ ا?��0ا�Fت و ا��C�� 

�	 �
  2ا��

  
�1ر إذا�� �#���3م ا�%2و��. �1�04/05/2011�� أ%راھ� ا���ث �وم  . �,ر%� ر���+ إ��ك #�د�� . ز)�� ن  ��& -2  




:                               ا�	�� ا����� ��  ��ول ا�ذا��ت ا�����
 ������ ا���ة ا���ا
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  .����+ ��Cات ا�	�N��E :��د��

1-N��E�	إ'�رة ا�.  

2-N��E�	و ��ض ���ور ا� ��	�F�� ��"C�.  

3-�2��  �C� ��.  

4-N��E�	ات ا��C� \&"C�.  

5-N��E�	ا=���م ا�.  

6-N��E�	إ'�رة ا�.  

  .ا�9��)� :�5)��

��	�F�� ��"C� �(��2 \�& S�F1  ة�C� �, ات و�C7ى �� ا�"F <�ع ا�_� أي �E "&"�� و

�_� ���� أو ��:99�، و �� �E "&"�� \U- ا�_� أي �_� ��.�� ��9> أو ����� أو ا��6ج 

��� ، و M	- در%� ���رع ا��"&S أي ا���"ث 
أو .���� و أ&� &�+ ا�.�fء ��  .	-ء.�

 �_6 �> �*�ة ���
� و �� �:�� �� ذھ� ا�����; �ا��,��.   

      

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

                                                           

.��163 ف ���دي، ا��ر%$ ا�#�ق،ص:  1
  




:                               ا�	�� ا����� ��  ��ول ا�ذا��ت ا�����
 ������ ا���ة ا���ا
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  .دور ا�ذا�
 ا�����
 *( ا�$���
 ا&%$����
: 03ا��-�,     

��� ا?%����� �� ا�����; ا������" ا�ذا�� ا����� اL �س �� �
��� ا�     � �، ووظ�7#

�� <  :��1 ا��
��� ا?%������ ���

ا�ذا�� ا����� ���f�; أن ���\ �� ا��
��� ا?%������ �����; ا���� و ذ�c �� =�ل -1

�ي ا��� ���> ��و  تا?���ھ�إ�> ��'�" .�ا���� ذات ا��f.; ا?%����� ا�ر'�دي ا��

 \�Cا� P�:�� \&"Cا�� <�Hا ا�����; ، و ,Hا ��� ���ص �� �Oو أ� ��Fأ ��� ��� ھ&"��

�&� ا��	�� ا���f� و ���
#"ة ��$ ،و ا��OCء �> ا���V,� ا?%������ ا��� 0" ���ق �

�� �� =�ل .�ا���� ��Vرك �� ��ج و ��ا%�� ا��OC&� ذات ا�	�" ا?%����� �، �������

�� ا�����; ا���� .79� =�2� و ا�����; ,*� ، ��� 
� �E��& : و ا��� �ا�:�2 Nا��	ا�

  .ا�i...ا��fق�،����� اLط�7ل، ا��c*7 اL �ي،.�OC&� ا�د��ن ا����ب ا��"ر 

2-Nا��	ل ا��= �� ��P  &	�ز أ&�O دور ا�ذا�� ا����:� ���
� <ا��� ���� ."ورھ� �

��ا��Z� P  .ا�i....,	�ا�N ا���أة، اLط�7ل، ا�V	�ب،,	�ر ا��� :��Vا#n ا?%������ .�:�

������� �� n#ا�Vه ا�Hھ ��
�� دور ���ل �� =�ل  ھHه ا�	�ا�N  ���0 و �� �O&و أ �ا���

�Mا����و ����	�� ��  إ��F� ا��7ص �� .�ا��� �D
و ا��C"�� �*��� اoراء وو%��ت ا�

،���7E�; ا�����ت ا���*V� ������. K��& ��� �	
� و �O0&�ه ا����C� ، و ھ� .������ ��

�Hا ا�����; و إ���� &�6ز أ,�� ا���Vر,� و ا�����7 ا����ھ��ي �� وM; أھ"ا� ���
ف ا��

��� �� ا���Fس �"ى E �,ر�Vا ا�����7 و ا��Hل ھ�= �� ��K ا�ذا�� ا���:� c�H.


7; و��. ����E$ ="�� ���0 و ا���اط
�� ا����"C& يHا�"ور ا�\������ ���
�.2  

�رة ا��OC&� وھ\ ا�ذا�� ا����� �� =�ل .�ا���� �� ا����-3f:. ا������ة ����� �,�Vا��

�د ا��� �	Hل �� ھHا ا�9"د و �P ا���:�� \&"C; و ا���ن و ا�����ا%$ ا���ا��� �

��>  ا�
���Fت ا��� �C"م �� ھHا ا�ط�ر ،��� ���ص ,� ا���ص �� .�ا��� ��"Cا��

���� �*��� ا��OC&� و ��"&" اLو��&�ت و ا��ھ��Eت ا��� ��ا%$ ا�����; M�ا������� ا��

M��. ، �.; ��� إ�> ا�"ور ا���7ل ا�Hي ��	$ �� =�ل ا�	�ا�N ا?%������ ذات ا��fا���

�ي و ا��� ���� �> د�\ ا�����O و ا���ا.-��أ��اد ا�����; ا���� ، و �"��\ و .��  ا��
                                                           

.262،ص2004،دار ا�)�ب ا������ ����ر و ا��وز�$،ا��1ھرة،���1د #�د إراھ�م،ا��6م ا����وي و ا���دد�� ا��ز�� ،ج: 1
  

.181،ص8��1،2001 #�د �د�دي ،ا��6م و ا��%��$،ا�دار ا�� ر�� ا�������،ط: 2
  




:                               ا�	�� ا����� ��  ��ول ا�ذا��ت ا�����
 ������ ا���ة ا���ا
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 ;��V� اH, و $��Z�; و .�� %�����$ و ھ���ا ا��Hو ا���ا.- .�� أ��اد ھ �=Wا�� ���V� ���
�

�; �� ا���Vر&; و ا��� �
�� ا�����; ا���� و ���$ &��� <0������E ; و د�\ أ��اد ا����

�O��� 1.و  

 ���
�� ,� �� �\ ���E $Mى أن ا�ذا�� ا����� ���ھ\ ���ھ�� ����� و .�رزة �� ���ل ا��

 $
� K�	
ا?%������ �������� ا���� و ��0��$ ، و ��"ف .c�H إ�> .
�ء ا%����� %"&" &

*� �� إ'	�ع ����"U� و ���c�H. n �]��اد .��K�C أ,	� 0"ر ��0�\  ���0ت %"&"ة و

����; ا���� و  ا����f+ و ا���%�ت و� ���
  .أ��اده �:c�H. K و��� و �

  . )7$:�94 ا�!�ا)' ا&%$����
 ا�#�"
 +����ة *( إذا�
: 02ا��!��

�م ���د إذا��  ، ���_�E\ ,�ن &�م ��" ��*�ن و?&� 2004 ���7ي��  ا���'�&�م & ���

\E�_���  �	Fن 2"را ر�*�� �&���\ و���ھ\   *�ن ���_�E\�*� ا��Fو أ��ا \����\ ھ�V&���

�Hا ا�_�ض � ،���%�F �� ا�E�, ���\ و �O0&�ھ\ و ��� ?  ��" ��\ &" ا���ن ,,�V� �F ��

  . و ا���&Kو ��� ��اث ھHه ا��
Cf� ا�6ا=�  ا��
Cf��h� ] ھHه ا�ذا�� ��_�f ,� ��اب 

  .)7$:�94 4>;ة و  /��. إذا�
 :01ا��-�, 

 ;� �
hC ر ��� ��  ،22004."ا&�  fEھ� .��  10/02/2004ا�C� ;C&، 0\ '�ب�f.،

 ��fر&:�  –ا���� �F–  " هللا	ي �"�  n��9ا� ���   .�0ب n&�M ا�

 S	ا�� �����ءا S�F  20:00)�&� ا�����  إ�> 2	��F 6:40ا.�"اء �� ا����� ذا�� .�ا��

\�  S	8 17 إل ���ت  ��04 ��"&"  ���ت ا�CE \U <"&"  12 إ��ا���"&� ا� ;� ��� 

 �104.7/  107.2/  101.1/  100.1.��%�ت ���  %��ا�2 ���� ���	S .�ا�N  ا�����


�ة اLو�> ، ا�ذا�� ا����C�� وإذا�� ا��Cآن ا�*�&\ C'� �� ا��	ا��.- ا�� K&و�0ت�� ط�Lا 

  ا��:99� 

 q�. �� �'�	ت ا��?�F �� �9ل��� P���,�� �h�� ;O ��9ف ا�������� أر�0م ا�

�\ و �F> ا�C�Eدا��\ وھ� ��Fو ا��0ا \�/  045212610: ا�	�ا�N أو ا�د?ء .Wرا#

045212710  

                                                           

.182،ص��س ا��ر%$: 1
  

�1ر إذا�� �#���3م 24/04/2011 :، ��1�� أ%ر�ت �وم   ا>,�ر�د�� ھ��ل ر;�س :#م ، . 2
  




:                               ا�	�� ا����� ��  ��ول ا�ذا��ت ا�����
 ������ ا���ة ا���ا
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  /045213396  /045216789  r,�7&"ي  045215109: و ر0\ ا��	ان ا��
�� ���M��.

 �F–   \E�_���27000 ا����f  1014ص ب : ا��:�7�  C� ?	�ل ر �#� ا��������

c�H,و  �E&" ا?�*��و�	ا�:WWW.RADIOMOSTAGANEM.NET        


  : )7$:�94 ا�/$�د ا���ر �ذا�

-  ��89 ا��	�'�ة و ا�����  :ا�	Sأ ��د&�  

  �  ......ا�'��ر ,  ا��C7ات , ������ ا��89 :ا���Eجأ ��د&

-�  ���"&� ا�f=Lء ا��اردة �� ا��89 و ا��C7ات : ا�����Eج  أ ��د&

-P�'رLا ���0 : �E�(Lا P�'أر �O&أ \O� ��,   

–��oا���م ا ���0 : ���ا �+ ��h�E��E  04و .F   

- �f	��� 6ة�%Lا ;��%  �*	V.�ا�ذا�  �ا���دة ا����� �������.   

  :ا�/$�د ا��$��� 

�6ة .���د �sر �ل   4*4 ��رة -��.  

-��CFا�  . و �#� ا������ ا�:�ر%�� و �

  

  

  

  

  

  

  




:                               ا�	�� ا����� ��  ��ول ا�ذا��ت ا�����
 ������ ا���ة ا���ا
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  .ا�@�?� ا�$�<��( �=ذا�
 : 02ا��-�, 

�&� ���_�E\ا���*� ا��
D��� �ذا��  *�ن�&�و ����  40إ���� ��*�ن �� �� ط�0\  ا��

10   ��fC��. ل���  ����� <�ن �  :ا������  ا��0Lم&��

  .و ا�����وE�� ،��� ا��:�%�� و ا����E�� �� ���&Hج ا�ا��*7� .�و &O\ : �0\ ا���Eج

�ل اL=	�ر ا�H :�0\ اL=	�رZ�� $�����7�9و ا� ��   ي &�Vف �> ا���ا 


����0\ ا�� C   :���
Cل و ا���Zا��� \O& و.  

 *����ه،  .��'��ر، Pا������، ا��*و &�*�ن �� ا��*P .�����.�ت  :�0\ ا�دارة و ا������
�C#ان  �ا����  .ا��Lو أ�

  .ا����Aن ا��C)( و ��8B ا���@Aر ا����(: 03ا��-�, 

���
 : &���� �� '	*� .�ا���� �U&� و ��



 ��د�?!E :   ��.دLو ا ����Cو ا�� �ر&�	ا�= ��
� ���
��  Nا��. \O�.....  

 
�	�" 
?!E:  Nا��. \O���,أ  �	�
��. �f� ة��� �.���� \ ا�9��7 و ھ  �2��9=

.79� 2�=�  �����E�_ا�������� ,	��ة �� '�ا#n ا�����; ا��6ا#�ي .79� ���� و 

�����E ;7	� ا��89 ا�������� و ا�7
�� وا��&�M�� و  ا�:"����� �> ��Fب ا��89 

   .اL=�ى



  ر)���4?!E: *E ذات Nا��. \O������  0"ا � '�� ر��Oن ا���D\� ���6ة ���'�� و 

���D�� ��  Nت ا��9#\ .�ا���,�  "2�� ����CU و ��
و  $و ���	; &����� ���_���Eا�د&

�*�� $�":����%�ت � �	� ��E��ULا  Nا��. ���="�����  ,��f	i و ا���7وى و  .���

 tا��  .ا� ����ا��
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��8B ا���@Aر ا����(:   

�ر إذا�� �
Cf�   ���E�_\إذا ,
� ��E"ث �� %�� �C&�� �Cf
��ة"�
�� ��E"ث �� �Dا�" 

 �
� h9:� "0 ا�����6 ، و ��ر  1".� ���� ��ط�� ا���"ة"ذات ا��f.; ا����=�9#8 ا���

��E�_ا���� :  

• ��Cم ا���دات و ا�����& t���� ;����Lس ا"C& ن �2رم ا���" و�E�C, ف.  

 �ت ا������� و ا����C�� .���	�ر&�*�ن �� �:�P ا�����& ����; )�� ����rE و •

  .إذا�� ���� و ���99:�� h� ���E�_\ إذا�� 

�ر ا�������� .$ �E	� ,	��ة �� ذوي ا����\ ا���"�E و &�+ ��ا�� •��% �fC
ة ھHه ا�

�&�_  .�� ا��"اد و ا�9��)� ا�

�ر ذواق و &���وب .���� �; ا�	�ا�N ذات ا�����ى ا���" و  •��ر ا�ذا�� %���%

�ن �Oا��ا�0ا��.  

�ر  •��; ا��89 و ��Vر,�$ �� ,� ا�	�ا�N =�2�  ا����_����E��وب ا���

  . ����_���E ا?%������ ا��� ���> ��� �O0&� اL �ة و ������ آ��ت ا�����; ا

�ده روح ا�����O و ا�� •�� ;���� �
+ �� ا���اP0 ھ�� �	
0�ف %�W=� و ا�

 .ا��9	�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

�����ج , ا�#�دة =�ط�� ن ���و  ���(� ���1ر ا�ذا��. 04/2011/ 27�وم أ%ر�ت ،��1 . 1
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  ��و�@� : 04ا��-�, �	�F ا)' ا���ة و�+ .�$#(.  

و ��C&+ ا�ذا�� �� ا���اط� و ا���� �>   "ا���م ا���اري"ذا�� ا����� �� أھ"اف ا�

 N، .�ا� ���ا��	ا� �*	Vي ا���Hا ,�ن ?." أن ��� $�?�_VEو ا? ���ع إ�> ا $,�V� �F

�و &�\ ا��"اد �	�ا�N ا�ذا��� .�fق  �; و =�2� اL �ة�\ .�OC&� ھHا ا����ا%������ ، �

�� �Fل ا�	�ا�N ا�ذا�����F � "رو� �و إ���� ���  :و ھ�   �

-  \E�_��� ��:ح ا��	2 N��E�..  

-  c�إ���"� .  

- �F و ��O0.  

�ار �; ا�Hات-F  

-  c��2 c��Eھ� د.  

> ��ا�F إ�"ادھ� و �� وراء ا�	�ب  -� �
�."ا&� .��"&" ا�7*�ة ھ� أF" ا�
��ذج ا��� اط

�&� ا��
� 	� و_���ت و ا=���ر ا�9��)� ا��ع و &�+ اH=L .��� ،%�; ا���E ر�	ا?��

�ر ا�����"ف�� ا��
��K �; ا��:�9��  .ا���F�� $�� ا��
H�7 أي �C"&\ �.,� ھHا �F�� ��]�

 �V0�
> ا��	�'� و �� N��E�	ا� \��ر ا�������� �	� ا��9?���ع .u'�اك %�M�ا��

9�ن �:� ����\ ا��� &���> ا�%�.� ��Z ]. ع�M��ا����7�� و �"=���\ ا����&� �

�ن���ن و �7Eا%����E� .ا ��
�� &C"م .�q ا���9�.�Fو�fا�� �&�OC�ل �F ت و�F��0.2ا  

  
  

 

 
 
 
 

 
 

  

2 - 
�1ر إذا�� �#���3م ا�%2و��. �1�25/04/2011�� أ%راھ� ا���ث �$ ا����ط� �وم . ���ط� و ��دة و�1د�� ر���+ �� وراء ا��ب,أ���� دا�م .  
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    ا����وم و ا����ون ،ا�����
 ا�ظ�ور ا�
ذا : ا�ولا����ث 

� و��� ا���ل �
�ھري 
�ذ ��������
�� ، و ����ر و����ر ا�ذا�� ا��

� و ��
� ا�
��
ا�ذا��ت إ�)
� �ر'ز ���در�� ا$و�# ��# "!� � أ�ر ا�

 �+
��ر ��ر ��� �
���� ا���
� ا��زا-ر� ��# ,رار ا�ذا��ت ا���
ا�

.����� و ���� ا����
� ا�
��
  .�� ل ��ت  � 'ل 
را��. إ�# �ر/� ا�

  .ظ�ور و #طور اذا�
 ا�����
 "� ا�!زا�ر :01ا��ط�ب 

� ا��زا-ر  ���
ر ا���م ��
ؤ��� �
و�ب /رار إداري أ�دره ا�
د ���1ت ا�ذا��ت ا�


و�� آ�ذاك ، ا��
ت �����وا-� و/��� $��� �م �+4� $ي �

و
� �7ذا�� ا��ا�

�
�ت ا��!�� ا�)ز
� و درا��ت ����'
س ا����ء و �روط. و ا��!
 �  ����


  .�ذ�ك 

�دى دور -�� ھذا ا�!رار و �م �� �
� أن ا�ذا�� ا�
ر'ز� �م ��رك أي طرف آ+ر  '

� �ا�وز��
 .
ن طرق ر � ارة ا�و�� ا�!�م ���
وا !� ��# ھذا ا�!رار "م �د�


و�� ، ھذا دل أ�
��ت ا�
��ا�
زا�� ا�
+��� �7ذا�� ا�
��
� �م ن ا�����ت ا�

�ت  إ���ء  !د ��+ر 
ر�'ن  � ا�����ن  � ��دئ ا$��� ��# ا�����
ا�ذا��ت ا�

� /��ون ا�
 ��
م ا�ذي �ص ��# �ق 'ل ا�
واط�ن  1990ا-ر ���� �)م  � ا��ز�زا


+��ف ���ت ا�وطن  � إ ��)م '�
ل و 
و4و�� ، و�!�م  � ا�و�ول إ�#  


� �ص ��# 
�دأ' ، �
��و

� ��ق �رى . � ا���
�  يا���وا�)
ر'ز� و ا��وازن  ا�


B ا��زا-ر '�ن /رار �  ���
������ب ا�!��و�� و �)/� �.  ��ن /رار إ���ء ا�ذا��ت ا�

ر أن , ���
� ا�
دروس ��ذا ا��
ط 
ن ا�ذا��ت ا�
��� و B ��# ا�
B ا��)

ن ��ذا ����
ا��زا-ر �دار'ت ا��دد 
ن ھذه ا��!�-ص و ��ت ���!ق ا�'م و ا��وع ا�

  .ا��
ط 
ن ا�ذا��ت

  

                                                           

�ودة �ودي -1�
��د ��وم ا��)م و : 
ر،����
� ا��زا-ر،ر����   ���
.87،ص2003ا���Bل،ا��زا-ر،��ر�� ا��)م ا�  
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'��ت ���� ������ ����رض أوB ا��وا
ل ا��� ��ذا و /�ل ا���رض �
را�ل �طورھ� و

������ � :  

� و ا�وBة +���  � ر,�� -/1��
�ت  ا���ط�ت ا�Bو��� ���+ ���
�وا�د إذا��ت 

رھ� !و
ون ��� �  .ا��

�ت ��# ا��رط ا��دودي �دول 
��ورة �!وم ��ض و��-���  -/2Bض ا�و��وا�د �

E��

. ��# ا�. 
ن آداب و  �ون و �!د ���

 ��ر/� ا��راث ا�� ���� و"!� 
�� �������


ن ھذا ا��راث و ��� /ر��
 �
�'ون /�درة '�ن 
ن ا$ھ
� ا���داث و��-ل إ�)

.��

. و �  .��# �!د

3/- ��ت ��
ل ا�+�و�� ا�"!� � إذ ��د +�و�Bن و
 �Bل و'� �  .ا�وطن"!� 

�ض �دم و�ول إ-/4�� �دة �Gرا � �ن ر��ل ا�ذا�� ا�
ر'ز�
�ا��ا�
��طق ا����.  

���
ر �� �
زت ���  � �و      و /د ��Iت 
را�ل ظ�ورھ� إ�# ")"�  �رات أ���

��1
و��� و ھ� ��# ا���و ا����:  

ن (��وات  3ا��Gر/ت ھذه ا�
ر��� 
دة  :ا��#رة ا�و�$ � �
+)��� )  م1991 -1993

� ظل ,�ب '�� $ي درا��ت ���!� ��م إ���ء ��  ���
�ت� إذا��ت ��'
ا��ث و  

ر و ا��
ول ، و�
زت ھذه � ا���Iس ا����ء أو درا�� �'�!
�� ا�
��وى و ط�

�ت��'

��ل ا���'ل ا�
ؤطرة و ا� �ا���ر� و ,�ب ا�
�د� و ا��Iرة ����!ص ا�'�ر  

  .�Jھداف و ا��را
E ��ذه ا�ذا��ت  ا$ولا���ور 

 
ن (ا��Gر/ت 
دة "
�ن ��وات : ا��#رة ا�	�����
ث                ) 1994-2001�

� ��# ا��دود ا��Gرا � �ظرا  12ا�+ذت ھ�� ا�ذا�� ا�
ر'ز� /رارا ����Kء ��
إذا�� 

م ��1994�رض �'�ن ھذه ا�
��طق ���ث ا�وا د 
ن ا�دول ا�
��ورة '�ن ھذا ا�!رار ��� 

� �وف �م ا���زھ� و و �دف ��د�م ا�ذا��ت ا�
و�ودة ���!� و ���ز ا�ذا��ت ا��

�
� ا����ز و ا��
ول ��ت 
�ؤو��
 ��  ھ�� �ر'ت ا�ذا�� ا�
ر'ز��
ا��
���ت ا�

��'ل وB.  

                                                           


�: ��ر زاد ھده -1�� �  ���
� دور ا�ذا�� ا�
��
�� �
ذ'رة ��ل ���دة ا�����ا�و�� ا�"!� ،���
� ��وم ا��)م و  س، درا�� ���� إذا��  
�� ا�
.89،ص2008،�زا-را���Bل ،��  
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��# اLن �ث و4�ت ا�ذا�� ا�
ر'ز�  ��2002دأ ھذه ا�
ر��� 
ن : ا��#رة ا�	��	

Bو �
م ا�
�روع ��# ��/�� �ددة ��# أن �م ���
�ت �دة �را
E ����ء إذا��ت 

� "ا�وطن و ھذا و ق ���ر ��
� إذا�� Bور " �'ل و���� �و 
ن ھ�� '��ت ا��دا


وع و أھدا . اBھ�
�م �
��ل�
� ا���

دروس  ا��)م ا� �� و "!� 

ن 
�ط�ق إ�)

� ا����!�  ��
�د ا�I��Bدة 
ن ���رب ا�ذا��ت ا��. 

� ا��زا-ر '�ن ھذا 
ن ا$���ب  و ا��وا
ل ا��� أدت إ�# ظ�ور ا�  ���
ذا��ت ا�

4�ت ا�و/ت ا���4ر و 
�  ر4. 
ن ا��B�Gت و آراء و ����!
�����Iت ��# إ�4 � إ�# 

  .ھذا ا��
ط 
ن ا�ذا��ت  � ا��زا-ر 

 M���ر ��ر
وع  � ا��زا-ر �ث �م  1991 رل أ 20�
� ا���
��ر+� ��دا� ا��)م ا�


�
س أول إذا�� ��� M  و��  � ا��زا-ر و ھ� إذا�� ا���ورة ����ر+)ل ھذا ا���ر

� أ+رى و ھ� ��ب ��رM ا�ظ�ور ��
� �Iس ا���� أ��-ت ")ث إذا��ت   : ���
إذا�� 

� ور/�ـ� ، إذا�� ا���وب Bإذا�� ا�وا��ت �و ، �
���
��وى ا��زا-ر ا� #�� ���
ا�

� اB,واط Bو�.  

  .ا���4ب ����ت إذا�� ا$ھ!�ر ، ��
��ن ،  ���1992 

� �ددة  إذا��ت���   أ��ت) 1996- 1994(+)ل ��� ��
 �إذا�� : و ھ� ��# ا��وا�

إذا��  –درار أإذا�� –إذا�� ���� –إذا�� �ر�� �!��ط�� –إذا�� ا���ھ� �وھران –����� 

 �  .إذا�� واد �وف  –ا��و
�م  ����

ن أ� �
 �
� أ+رى ) 1997-2002(��
 !د ��دت ھذه ا���وات 
)د ��� إذا��ت 

 �زي –إذا�� ����� : ����ر�ب ا$��K�  ��–إذا�� ��دوف –إذا�� ��رت –إذا�� ا����

 �
��  و إذا�� ,ردا� –إذا�� ا�ز��ن ���'رة  –إذا�� ا��

� أ+رى ��ر ا��راب ��2003م  #و����

"ل  �  �م ���س إذا��ت �� �إذا�� : ا�وط�

��'ر 
إذا�� �وق –إذا�� �دي �����س –إذا�� �''دة –إذا�� ا���ف –إذا�� ا��ض –

��  -أھراس�
إذا�� �ن –إذا�� ��ل –إذا�� ,�زان –� 
����Gم إذا� –إذا�� ا�

�ت –��
و��ت �
  ...إذا�� �ن ا�د �� –إذا�� ا����I - إذا�� �رج �و�ررج–إذا�� ��
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�
� ا��زا-ر أ"��ء 
را�ل �طورھ� ھو �و���� 
ن ا���و� إ�#  و   ���

ز ا�ذا��ت ا�

 �� و أ���ت �ذ�ك أ'"ر �+��� و ھ��
  :ا�


ن ا��)د و ��و ر ��# و ا��� '��ت �Gط� إ: إذا�� ���ر -أ �
�ط!� ا���وب ا�Gر� �
(�

  .'�م  300�ل 
داه ��#  وات ���400ز إر��ل �!وة 


ن ا��)د '��ت 
�ط� إذا�� ��و� �Gط� : /�� إذا�� ور - ب �
�ط!� ا���وب ا��ر/

و �ل �"�� إ�# أ'"ر 
ن   '�وات ��10و ر ��# أر��� أ��زة إر��ل /وة 'ل ���ز و

� ا���Bھ�ت 200
� �  .'�م  

�  -جBل و' ���� �إذا�� وھران ا��� '��ت �
"ل ا�
�ط� ا���و� �Gرب ا��)د ، و �Gط

�واط �05ز إر��ل /و�. وھران ���'.  

 100'��ت ا�
�ط� ا���و� ���رق ا��زا-ري ، �ل �"�� ���� ��#  /��ط��  إذا�� -د

�واط  05'�م  � 'ل ا���Bھ�ت و و ر إر����� ���ز �!وة '.  


و/��� ��# �دود� �� ا��زا-ر� ھ��
  أ
� ا�+��� ا�"��� ا��� ا��
ت ��� ا�ذا��ت ا�

�اد ا���ود ��اء ا������ ��ذا�� �
�� ،����� و ا�
	د ���� ����%$ #"ا�� إ�	��� � � ا


$ ھ,ه ا�*��ط) '& �� �� .�2 ��3� '2 �*�س �0 ا���ود ا���/��� و ���ا��ادي و ھ2 ا�

��9 (إذا��ت ��7ورة ��/��و '2 ا���ود ا������7 ا������ /7�  )إذا��� ا�%�ف و ا��
�ب ا�

�0 ا�** %�  –"ي أ�� � � ا���ود ا�<���� و ا������7 ا�<���� ا����� 2 ��=>� ا�� إذا��

  .���ر ���وف  –ا��&���  –'��Bك إذا��ت ��ة ��ذا�� � *��ن  -ا�*<���� 


� إ� C�,� D�
Eر��ل و أG�7ل �.���ت ا�ن 3$ اGذا��ت ا�*� �� ��'�H� Dرا '2 

 �3�� � � �B7�����FM  �3ا � � �
� 2��I&� 0 اGذا��ت ا�AM  � � ل�و ھ,ا >

��7ل �.���ت ا�
� و اGر��ل  9�# '2J� رھ��H� ار�.�ءھ� و.  

  
  
  


	� :02ا����� ��
  ����� ا�ذا�� ا������ و �
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  ����� ا�ذا�� ا������: 1-1
  

 �.H��� اGذا�� ا�*� �� ا#� روا'� ا�G	م ا�*� 2 ا�*��ودة ا���Hق و ا�*� �3��B*7ر &�

 �� �� 0*�7� $M*� ���&� 0*�
� �M*� ��# ،�B$ ا/&%��� وا�&�� �M.�'� ذ�C ا�*7�����

NB��� ا#����3ت �%�/P و �,�NB ��O� (.�� C و ���ر��Q �'�B���  .1ا�*� 2 

 �B��
�S: و �� وردت ��ة �&�>�Oت �Rذا�� ا�*� �� /,�� � �&� T<�&�2  ذا��Gأن ا

�9 ا�� �.������ودا و �� �&*�7��م U� 2���9 ا�7<�ا'�� وا=3�*���� ا�*� �� ھC � 2 ا��#�

���� >%�ن ھ,ا ا�*7�* 0�XY�VQ P ا�
��W ا=���Vد>� و ا�M.�'�� ا�*�*�"ة  � � أن ���ه 

 0*�
�H أ���� �*7����ود 3<�ا'�� #�� ��* P ر�&� اGر��ل ا�*� G�' ، 2ذا�� ھ�� #

�.�ر���ن E<��ة ��>�� أو �7*��� ��ى أو � 0*�� ��Q �B&*7ص ، و �� >%�ن ھ,ا ا�*7

 9� ��
&� � 2&�
H�ا NB��7��*�"ة و �%�ن ھ,ه اGذا�� ھ2 �و#�ة ا���Vد>� و \.�'�� 

 2
7�NB ا�*� �� و � B� ����V��NB و �&%[ 'NB*B و ��ا\NB و أ'%�رھN �$ و#

  .ا#���NB��3 ا��E�U ا�*�*�"ة 

 	Y�� S�
� �&� T�^< و "Sط�U� 2�7�*& إن اGذا�� ا�*� �� ھ2 اGذا�� ا�� P� دا��� �

���V�P ط�
�ه و��دا�P و ��ا\P ا�O%�ي ا��Uص ��و ار����.� P� *&�و'� و�ا ����*�P ا=3

�*�ء �B,ه اGذا�� ا��P*B� 2 و �.�م ا_�*�ء و /=�� 0*���G`�'� إ�� إ#��س ا�*�

���b 9ھ� ، و����a ا�*�%	ت  �Mأ� �B� 2 >���ح�ا����VUت ا�*&�و'� و أ��ان ا���Oن ا�

*� 2�[ #���P ا������ و إ#���P ا�&*�) ���*��ر�� ا�*
��dة و��b ا�*
��dة '2 ا�

�B7�  �e�HU ��ا

��زوق"و >.�ل  T��< " ���&� �W�� 9� (M
أن ا�G	م ا�*� 2 ھ� ا�G	م ا�,ي >�


g ا�G	م  V< ���� �W�
�دة و >�P3 إ�� �B^&� e��� �B��&� ���*3 ا�
&I ھ,ه ا���و


�H ار�
�ط� و\�.� ���� �B'*� �� وظ�و�ا �W�
�V	 �M.�'� ا�����3 ھi=ء ا���س و 

 �*�
g ا/&%��� � ��اث ا�M.�'2 و ا�.�N '2 ھ,ه ا�
��W ، و >&V<  2������ �B' ، ��&ا���ا

 �W�
�9 أ'%�ر ���� �%�ن ھ,ه ا_'%�ر –ا�*��3د ��B -ا��*�دا � �� � � �$ �� '2 ھ,ه ا�

                                                           

د ا��ددي-1�� #�
: ،��،ا�دار ا�
�ر� ا������
��
.161،ص2006ا�!�ھرة،ا��)م و ا�  
2-��� ا�!�ھرة،:��وى إ
�م و����ز ��و�
.6،ص2003
و4وع +�ص  � ا�ذا��،��  




�ا� اذا�
:                                                                  ا�	��� ا���ل���  

 

 
35 

V� ف ، و�B��ة ��9 ا��B*7ر ا�*�Y���د>� و ا�V�
g ا�.�N ا�M.�'�� ، ا=3�*���� ،ا=�

��ى ��� ھ2 ا��2 �%�ن '2 ا���B>� أ� �ب و�^*�ن و ���.�ا������� و ا�&�دات و ا�

  .ا�G	م ا�*� 2

� ا�*�7� d%�ي 
��ر ���و إذ ا/�. �� إ�� ��BOم اGذا�� ا�*� �� ط
.� �*�BOم "و >.�ل ا�

7�*&ا�*7�*0 ا�*� 2 '�/�� /7� أن اGذا�� ا��م U< 2��� �� ، �*&��  ��*� �� �B3ز إ�	

�ود ا�&�د >&�a '�ق ارض �� �E�Q �&*�7� �
��Uط �B7�أن اGذا�� ا�*� �� �
� ��ا

  ��'�.M�و ا ����*��9 ا���ا#2 ا=���Vد>� وا=3 �.����� �&*�7� Sط�U� �#��*�ودة ا���

�O�9 و�3د ا� Nb���� ��/�7�� �W�� 0*�2 ��3� ���� >�%$ ھ,ا ا�*7�وق ا��Oد>� ا�

 P�H&� و P�� ,Ql� ، 0*��0 ھ,ا ا�*7 $��O�� 2B' ، ����^�ورة ��9 أ'�اد ا�*7�*0 ا��ا#

�ف �%$ إذا�� �� �� ھN أ'�اد ھ,ا B�� �' ، �O��B*7ر ا�*�U*�ت ا���U�ا P� م�و �.

��/�7���.�ر�� �  1"ا�*7�*0 ا�*� l� 2ن >%�/�ا �%�ن ��>� وا#�ة أو �7*��� ��ى 

9�ھ�� >�^g ��� أن اGذا�� ا�*� �� ��B��*� �B ا��E�U و ا��2 �*�"ھ� ���b 9ھ� � �  و 

2���  :ا���� ا�

-P��&� 2 �� 0*�7��ف �Rذا�� ا�*� �� ھ� �B*3ر B�  .إن ا��B*7ر ا�*�

�ا �9 ا�*7�*0 ا�*� 2 -*�����B اGذا�� ا�*� �� /��&� و �.� 2���ى ا�*�اد ا���إن >%�ن 

�P،ذا�P و ��U� P\ه و ��ا�� �O ��د�P و �.���U*�ا m�  .���� �&%[ ا�
�ا

�د -V�و '2 ھ,ا ا ، P�> � P
�ف و ��UطB�أن ��% N اGذا�� ا�*� �� � ��ن ا��B*7ر ا�*�

 P�� ا�&">" '2 درا�
��9 ">.�ل ����ت ��^�
�&� ا���ل /����ت  و H� C�9 ذ� (M
و >�

�م �Q 9	ل اGذا�� ا.� 2�7�*0 ا�*� 2 ���� �&%[ آ���P ا�
�ا�m اGذا��� ا�* � �� �*�

و آ=�P ، و ���� P و �^�>�ه، أ#	�P و ط*�#��P ، و ھ,ا >.�^2 أن �%�ن اGذا�� 

 ��*����7ل ا� 2' �B��Y�' �V�l� �B���ى ر'�0 �9 ا�%�Oءة #�� ��.) ر�����ا�*� �� ذات 

0*��� ا�*7�Q و ��W�
  ". 2ا�

                                                           

1- ��

ذ'رة ��ل ���دة ا�����س  � ��وم ا��)م و ا���Bل،��،���

ود و ��د ا�وھ�ب �و �Iل و آ+رون ، ا�ذا�� ا��
�ر'�ت 
،��59،ص2006/��ط

1
  

1- ،�7
ر�� ���ق،ص��وى إ
�م و ����ز ��و�  
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� : S�7�TE�� �� �* اGذا�� ا�*� �� �*� ��م ا=���د ا�&��* 2�Rذا�� ا-�� �B/l�

�� �*� P��U� ,ي�*� 2 ا�0 ا*�2 ��*��P و ھ2 ���`$ �9 ا$3 �=#����3ت ا�*7' Nھ

� �O و'.� U� =�%dأ ,U�� 2�د>*.�اط��  ا=��Vل �Q 9	ل ���ر�� ا�*7�*0 ا�*� 2 ا�

����/ �W�� $%�1 "  

�2�م ��� أ>^� ��
�>�و -LIBRIRO  = �Qأ �OE.� و����ت ا�O<�&�� ��M� Tا �9 ا�U<

��H.� : "'.�ل  $Qف ��*�� أ/�س دا�B� ذا��R� 2��o��ام ا�U�إن اGذا�� ا�*� �� ھ2 ا=�

 �.H�� $Qاد>� دا��ذا�� ��Gو ھ,ا >&�2 أن ا ����دة ��� ��/�%�3<�ا'�� ذات #�ود 

��
� ��� �B������دة _/�س ذوي ط*�ح و XY�VQ و ��%	ت ��  "3<�ا'�� 

�م ا���ا�� ��ذا�� ا������  -	�ھ�B3 2ز إ�	�2 3*�ھ��ي >�Uط�B*3 Sر : ا��

 m��م �NB ��ا.� ، NB��� �*�' 9�.������ودة داQ$ ا��و�� ���Qص >&�a '2 ر�&� 3<�ا'�� 

����� و �& 2H�NB ا��) '2 ا�*��ر�� و ا�*.�Vد ��Gذا��ت ا�*� �� '2 درا���� ھ,ه �

 ����ى ا�&�E*� و ��دھ� #�� � � D��l� 2�إذا��  44 ھ� 2010ھ2 اGذا��ت ا�

���ر إذا�� Qا N� ��� �� و� N/�>���  . ��*�ذج


��� ا�ذا�� ا������ : 1-2�:  

 N��< 2�� _�Q ، و ذ�S�# C ا�XY�VU و ا�**�"ات ا� � 9�� T اGذا��ت ا�*� �� U�

� T �9 ا_�QىU� XY�VU� �� ��  :�B�3 أ'�اد  ا�*7�*0 ا�*� 2 ، �,ا ��*�" �$ إذا�� 

��.$ وا�0 ا�*7�*0 ، �,ا =�� أن >%�ن ھ��ك ا��Vل و\�) ����B و��9 إن اGذا�� ا�*� �� -


�ت ا��B*7ر و ��9 اGدارات و  H��أB3"ة ا��%N ا�*� 2B' ، 2 و�� � ��'�) ��9 

�م أB3"ة ا��%N ا�*� 2 ا�eHU وا��& �*�ت .�
�دل ا�*& ���ت و اqراء ، '� N�ا��W�Bت و >


NB و /O[ ا���D ��.$ آراءھN وأ'%�رھN و ��H� و ا�.�ارات إ�� ا�*�اط��9 ا�*� ��9 ،

�*M$ أ'�اد أوd%�و>NB إ�� ھ,ه ا�
��W إذ ' ، ��
ن اGذا�� ا�*� �� /�ع �9 ا������ ا��&

NB ����
�� NB���3�# ، و #$  �� N�B� *� 2 ، و�0 ا*�  ا�*7

                                                           

�� ا��'�در�،:ط�رق �د أ�
د -2
��،��
�ر � ا���
�،دار ا�
��
� و /�4� ا���
.27،ص2004ا��)م ا�  
3-Felix libreto :community radio,1993,P281. 


د �
ر -4�
� ،دار ا�I'ر ا��ر�� ،ا�!�ھرة،: �وال !
�،درا�� �ظر� �ط�.54ص1993ا�ذا��ت ا�/�  
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�*�"ات اGذا�� ا�*� �� أ>^� ���ط� ا_� �ب و ا� <� ا�*��&* � ، و  9�ا��&*�ل و

ا��&
�� و إ#��ء ا���اث ا�*� 2  ا� �7Bت ا�*� �� �&��$ ھ�م '2 /�� ا�M.�'� ��9 ا_و��ط

�9 ا$3  - NB��� $>�� *�ط��9 و�ا �B�� 2/�&< 2����ول ا�.^�>� و ا�*��Y$ ا�� �*�


�ر ا�*� �� و ا��ط��� و ا��و��� Q_ا N<�7��B و إ>�7د ا�� �ل ا�*���
� و �.��&�.  

7�*0 ا�*� 2 �*� أن اGذا�� ا� -*��� �. &�*� �� ھ2 ا_�
) '2 �� و /.$ ا_/
�ء ا�*


��dا � �B�' ل�V�=2 >%�ن ا��C � �B ا��.� 2��M	–أ'^$ ا�
�ا�m ا� T��B�ا �
� -

 ، 9�&��ان �� 2' 9�V�U*�9 ا� ���*7��X أو ��iول أو U���9 ا�*��*&�9 و 

�9 3*�0 �3ا/
�B ، و /�7ح ھ,ه  �����ول �^�� � T�^�رة ا�� � � T���< m�ا�
�ا

 .� � ا���&�ب ا_�W � و ��رة ا�*,>0 � � إدارة ا���ار

�م أ'�اد  -U� �� �� �>
E *� �� ذات�ذا�� اGا m�2 ����و��B ��ا�إن أھN ا�.^�>� ا�

�����7=ت #���P ا��� ��d 2' ��ر�3 ا_و���� 0*�ا���ار>�  '��
�ا�m ، و �,�Cا�*7

  .&S دور أ����� '2 /�7ح اGذا�� ا�*� ��أو ��ا�m ا�*.��	ت � 

�ر�3 �
��ة � � \.�'� ا�*7�*0 ا�*� 2 ا�,ي  -� "�����*� >*�" اGذا�� ا�*� �� ا�

 ����*��Q 9	ل ا�
�ا�m ا����O�.M و ا���'���B و ا�����>� و �,ا ا=3 P��U�

 �
 .ا�*���.�� ا���'���Bوا=���Vد>� و ا��>�`�� و ��%$ ا�

��ت ا�G	/�� و�� �*� �XU اGذا� -�U�ر>� و ا�BdGا $Y����ا �
� ا�*� �� أو��ت �


NB >* %�ن ����iت  bة ، ا�M%� 9�� �� 9�� &� 0� �B �>*�"ھ� '2 ذ�C ھ� �&�

����H ، و ھ,ا = >*�&�0 �
�ر ا�*& ��E 9<��ة أو � $��&��9 ا� �B9 ط�>) إ� ��


��dة � .ا����=ت ا�BdGر>� أو 

- �Q ت�#����ة ا�&�Y	ت ، ��ا��� ا�V	ة '2 �*� ��'� Y�' 2' ��� XU� �����

 ا�s.... 1ا���Hق ا�*� 2 ، و ا_#�ال ا��7>�

  

  

 

                                                           


ود،�و �Iل ��د ا�وھ�ب و آ+رون،
ر�� ���ق ،ص�ر'�ت  -1�
61.  
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 ا��%��ن ا��#"� ��ذا��ت ا������ ووظ���	� :03ا�����  -

 :ا��%��ن ا��#"� ��ذا�� ا������  1-1

-  �B3�*�ة وا�H�*�ا �B'ا�����B و أھ�Q 9�� �� �*�ذا�� اR� 2�	�G*^*�ن ا�7*0 ا<

 (M
�2�l< 2 أو >�	�G*^*�ن ا�أن ا P�' Cd = �*� P/_ ،ف�B�إ�� ا��B*7ر ا�*�


�ر Q9 أراء و أ�، >��ول ....و�& �.�ت�*� >�Sb ا�&�� �ن '2 ھ,ه اGذا�� أن >
�Mه 

��B ا��l\�� � � ا��7هHن  ��ا��%� �ا��أي ا�&�م ����ر�3 ا_و�� ��7ه أي �^��  �

 2' $M*�� 2�Rذا�� ا�*� �� >	�Gى ا����Hو#� و ���ر 3�ل ، و�*��� '�ن ا�*�

�*� >*%9 أن >P� � ( H ا��)  NB�O/9 أ� ��
&�
� ا���س '2 ا�*��ر�� و ا�bر (�.��

�P ،  '2 ا=��Vل و /S�V ��دل �9 إ�	م � �ه و ا�,ي �*P M اGذا��.H��ا�*� �� '2 

��اط9 '2 أن >& N و أن $� (# P/ا < P� ديi� و أن ، P�O/ 9� P'�< و أن T.M�


P���# g أ>�� و أ'^$ ، و ھ,ه V� أن �B.<2 >*%9 �9 ط����� ا�	�Gت ا���U�ا

 ���� �OV� ذا��Gاف ا�� �9 أھ&�
� = �B *7�و ھ2 ا�G	م و ا��T�.M . ا��.�ق '2 

 P�'����B اGذا��ت ا�*� �� �Q 9	ل ا�
�ا�m و ا��.� 2���ت ا��U�ا ��إ �'�`G��

�Q 9	ل ��ا�m اG'^�ء �9  ��
&�ا��E�U و �,ا ا�*���$ ا�&��� ، و إط	ق #�>� ا�

 NB
�ور ا�*��*&�9 و ا����ف ��اھV� m �U< ��. 

 :وظ��� ا�ذا�� ا������  1-2

< �B��.� 2�
e وظ�TY اGذا�� ���
�ا�m ا���� ، �<�Bd ����� أو أ�
���� أو #�

 TYظ���ا T �U� C�ذ �*��3ة ، و � �ا TYظ���د ا��� 2��� ھ2 إذن ا��
�ا�m ا�*.��'

 9<�
� 9� 	^' ، �VVU��9 إذا�� _�Qى =��*� �&� ظ�Bر اGذا��ت ا�*� �� ا�*

 �<��� 2' $Q�����Q_ �.Hى ا�,ي > 9� 2'�.M�2 و ا*� &�ا�*���ى ا��^�ي و ا�

�� �Rذا�� ا�*� �� و ا������M�ا TYظ���ا �<��� 9%*< C�ذ Nb*� �� و ر�ذا�� اGط�ت ا

  : 1ا���U� = 2ج ��H/ 9ق اGذا�� أ= �
.� ذات ط��0 �� 2 و ھ,ه ا��ظ�TY ھ2

  

 
                                                           

�� :زرو/� ���ن و+و��  �زة و آ+رون-1

ذ'رة ��ل ���دة ا�����س  � ا���� �،��،���
وا/� ا����ل ا����ري  � ا�ذا�� ا�
��،ص�
8ا�  
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1-  �Oظ���ر>�ا�
QGا: 

 NB� 2�
�ر ا�Q_*� �� �$ ا�ر ا�
Q_�7د ا� �B� �V.< = �� �*�ذا�� اGر '2 ا�
Q_ا

��� أو ���*�� '�B*7ر اGذا�� ا�*� �� أ'�اد �� �� �� D/�� *� 2 ، ��اء�0 ا*�ا�*7

 ���
�ر ا�.�Q_9 ا�
�ر ا�&��N ، �$ و إن ھ��ك Qط9 ، و أ>^� أ��ر ا�
Qأ �'�&� �<�<


�ر>� و QGا �Oظ���ا '�ن ا,B� 2 �*�0 ا*�7*��� �d�
�و ا�&��*�� �� �P ار�
�ط و\�) و 

 TYوظ� N9 أھ� ���	�Gذا�� اGا.  

2- ��O�.M� :ا��ظ��O ا��& �*�� و ا�

��ة �%�'� �* ��ت ا���*�� و ا���Hر ، ��9 ا�&�ا�$ ا�* ����*� = P�' Cd أن ا_

 N<�واGذا�� ا�*� �� ���0�H ا�.��م ��ور '&�ل '2 ��� ا_���  ، = �9 ط�>) �.

��B ا_'�اد ا_���ن  ا�.�اءة و ا�%���� ، �%9 ا�.Hا��� N &�< m���م �������� ��ا

 Cھ��/ ، ����م �*�ارس ��� ا_.���HUرة ا��oھ�ة و #� ا�*�اط��9 ا_���9 � � ا�

 ���<�
� ا�*�ارس و ا�*&�ھ� ، دون أن /��� ا�
�ا�m ا� H� �B��.� 2��9 ا�
�ا�m ا�

 ����V�ا Nھ��O*�ا N<�.�  .ا��2 ���ھN '2 د�N ا�.�N ا��و#�� �

3-�<�*��  :ا��ظ��O ا�

�Q 9	ل  G،�E�Qذا�� ا�*� �� ھ�� '2 ا�*�7ل ا=���Vدي و >�*M$ دور ا C�و ذ

 �*Y�.�ت ا	%�*��� �����ا�G	/�ت ا���7ر>� و ا�
�ا�m اGر�dد>� و ��ا�m ا�

 N<��0 إ��از ا_�
�ب و �. ��*��  ....ا�� �لو������3 إ�� ا�

ا��E�O  و إ��از أھ*�� ���ر�� ا�*�اط��9 ا=>����7 '2 �* ��ت ا����ل ، و إ��#�

 � � ���l��&� و ��^�ر ا�*�iو��9 و �,ا ا� NB �����J'�اد و ا�7*���ت �*����� 

�>N ا�*& ���ت واGر�dدات .�ا�� �ل ا�.�Y*� � � ا��B7د ا�,ا��� �0 ��*�� ا�*�Bرات �

 ���l� و/�� و�&�ا�*�& .� ���"را�� و ا�����V و ا���7رة و ����� ا����ا/�ت و ا��No ا�

���&� ا����O, ا������ ا���
�� � � �* ��ت ���O, ا�*��و��ت ا��2 �.�م ��B  ا��و�� و &  

 g��V�ف ا�B�ا_'�اد /�� ا P�3�� و.  

  

  




�ا� اذا�
:                                                                  ا�	��� ا���ل���  
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3-  �Oظ���ا��B�'�� :ا�

�Rذا�� ا�*� �� أھ*�� �9 ا��ظ�TY ا_�Qى 'C � e��� 2B  = >.$ ھ,ا ا��ور-


&^�B إذ أ/< TYظ���اB 2' C�و �$ ذ T.M� و ��*2 و N &� �                             2�"ھ S���


��dة� ��b �.<�H� ن �$ ھ,ا�%< �� �.���� .أو 

إ`�'� إ�� ا��ظ�TY ا����.� �Rذا�� ا�*� �� >*%9 ذ�� وظ��O ا3�*���� ھ��� ھ2 ر��>� 

 S*�اھ�رت ا� � �&*$ � �& *�� أ>^�  وا�و ا_د��� و ا ���O�ا S*�اھ�ف ا�����' ، S*�اھ�ا

�Q 9	ل إ� N��&�أ/��ء ا T �U�� � �%$ ھi=ء �H�< 2% .�ا �9 اGذا�� ا�*� �� و '2 �� �#�

 NB�7�*&NB ا�*� 2 �9 ط�>) إذا�� $Qدا ��>%�ن ا/H	ق �C � $M ا�*�اھS '2 أول ا_

  .    ا�*� ��  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  اإلذاعة المحلية:الفصل الثاني

�م و : ا
	��� ا�ول �	
�ر ا�
ا�دا�� ا
	���� ا

  ا
	�	�ن

���	
�ا��:01ا�
  ظ�ر و %��ر ا$ذا�"ت ا
	����  � ا

 ���	
�م ا$ذا�� ا
	����: 02ا�'  

���	
ا
	�	�ن ا$�*'� 
(ذا�"ت ا
	���� ووظ"��):03ا  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  ا���ة :ا	��� ا�ول

  ا���ة ����م ا������: ا	��� ا�ول

���� ا���ة:01ا	���� .  

���  أ&��ط و $��#" ا	���م ا���ي:02ا	�

���  وظ�#� ا���ة:03ا	�

 



 

 

 

 ا������
 



 

 

 

 ا�����
 



  

ا�ط�ر 

��	
  ا��



 

  ا�ط�ر
 ا	�ظري

 



����� 

 

  أ 

و�
�ت أ�رادھ� � �
�ة ا��ر
� ا����� ����س آ��رھ� ��""� !د 
ؤ�ر �� ,إن ا�

#��ًءا ����$ �.ل إ���)
�, �$ ا�")�"+ وا�داء و ا(�)�ز ا�وظ
�$ و ا�"%�$ ��رد و #�


��#ر �ل ا�"��3ت ا��ر
� أ��س )وھري �ز
�دة ا���1ج و ر�+ ا����ءة   ,
�


� و ز
�دة �
  .ا��راد �$ ا�")�"+  "دا4
لا�"%�
� ا�وظ


+ "ؤ���ت ا�")�"+ أن "( �: ودھ� "ن أ)ل "���دة أ�راده)% ���
ف�ذ�ك ��

  .د�
م ""�ر��%م �� �%م أ���%م و أدوارھم و � أط��( و ���ءا,ر)�( ,�#�#�

و 
�د ا3�1م إ�دى أھم ھذه ا�"ؤ���ت #���#�ره ا�!در �� ا�و;ول إ�� 

    .و ا��=�(�, و "���, اھ�"�"�ت ا�")�"+

و ��
)� ا���د
�ت ا��$ #دأت ��رزھ� ا��و�"� ا��.��
� و ا(�;��
� �.د أ;#< "ن  


ل ا�و;ول إ�� ���"ل ا��=�(ت �3م "�وازن 
=ط$ إا�;�ب إن �م 
�ن "ن ا�"��

 $� �
� ا�"ر�ز� $@.
 $�ا�")�"+ ا�وا�د وھ�� ���ت ا�@رورة �و)ود إ�3م "

, "ن وا!+ ا�)"�ھ
ر و "���3, 
و  ا3�1مAا��4;ص و !رب ر�� ��"�+ #.درة �


%� ا1ذا��ت  �3م#�1و "ن ھذا ا�"�طق ��ن (#د "ن ا(ھ�"�م � �"# ,Aوو�� $�ا�"


� ا��$ �"�ل �
ث #دأ ا(ھ�"�م و ا��رص ا�"�  �
�$ ا�".�م ا�ول إذا��ت 4د"��


ق ا�ھداف ا�4د"��
� و إ#راز ".و"�ت .� ا���"
� �$ ا�")�"��ت�� ��رھ� ��


� و #������وطن ��لا�"� �  .$ د�م ا���"
� ا���"


� �و�%� ا�!در �� �%م ا�")�"+ ا�ذي ��و), �% إ�
,��E$ أھ"
� ا1ذا�� ا�"Aر��# �

#$ ا���)�ت � �
%� و��(
 �"" ,���و !در�%� �� �%م "���3, و آ"��, و ط"و


� "��ددة �ون �
%� #����#� �")�"��ت "#ا��$ ( ���ط
+ ا1ذا�� ا�"ر�ز
� أن �

$ و ( ��$ #"�ط#�ت �
� ( ��4;ص أو ��.رب "ن ا�")�"+ ا�"�ا1ذا�� ا�"


� ا�"��ر�� ا(�;��
� ا��$ ���ز"%� �"�
� ا���"
� ا�")�"�
�  و �%ذا �Fذا�� ا�"


م "ردود ھذه ا�ر��Aل 
��م !ر#%� "ن ا�)"%ور و �ر�� ر)+ ا�;دى و �%و�� �.#

 $�
"�ن أن ���ل ��"3 أ���
� �$ ا��%وض #")�"�%� ا�"  



����� 

 

  ب 


� و ا(ھ�"�م #���=�(�%� و "ن ھ�� �.د ��و��� #%ذه �و �ر!
� اھ�"�"�ت ا��رة ا�"


� و �� ھذا ا�درا��� "�ر�� "دى ���ول !@�
� ا��رة ا�)زاAر
� �$ ا1ذا�� ا�"

   .آ4ر �ط#
.$�ظري و ا���س �.د !�"ت ا�درا�� إ�� إط�ر "�%)$ و إط�ر

�م طرح إ����
� ا�#�ث و ا����ؤ(ت و ��ر
H ا����ؤ(ت إ�� )"� أھداف ��ت 

 >

.%� �"� �م �و@.�ا)%� �م ا�4
�ر ا�"و@وع �$ "ن �#�ب ا�ا�ا�درا�� إ�� �

�ر@� �"��ھ
م ا����
� ا��$ وردت @"ن �;ول ا�درا�� �م ���و���  ���و��� أ
@�و


� ا��$ ا���"��ھ� �$ ا�درا��Aد 4طوا�, ا1)را

ل �;"
م ا�#�ث و ��د;���  

  : "ا��رة "ا��;ل ا�ول "ن ا�درا��  و ���ول

أ�"�ط  ا��رة و A�;4;%�  �م ا���رف �� "�%وم ا��رة  ��ظ�م ا)�"��$ و

  . �$ ا�")�"+  إ@��� إ�� ا�وظ�Aف ا��$ �ؤد
%� ا��رة


� �$ ا�)زاAر �.د �م �رض ��م ���Eة و �طور ا1ذا�� ا��;ل ا����$أ"� �$ �   .ا�"


� ا��رة ا�)زاAر
� "ن 34ل  �ثأ"� �$ ا��;ل ا����@.� �
��.د ���ول ا1ذا�� ا�"

 K"وم ا�#را%�" �ه ا�#را"K �$ ا1ذا�� ھذ ا()�"��
� وإ�داد ا1ذا�
�ا���رف �


� و �
� �$ ا���"
� ا()�"��
�ا�"�  .�م �$ ا�4
ر ا���رف �� دور ا1ذا�� ا�"


� ا��رة ا�)زاAر
� "ن 34ل  "��=��م �.د �م ���ول إذا�� :�$�$ �طره ا��� أ"��@.�

"@"و�%� ا3�1"$ و  
@�� و ا�%
�ل ا���ظ
"$ �%� و أ�رض ��Eة و ��ر
ف ا1ذا�

$ و أ4
را "�4ف ا�#را"K ا1ذا�
� ا()�"��
� ا��$ �#�%�  A�;4ص ا�)"%ور�ا�"

  . "��=��مإذا�� 

  

  

   $.

ل ا��"�رة ا(��#
�ن أداة�.د �م ا(��"�د �� أ"� �$ ا1ط�ر ا��ط#�� $�  



����� 

 

  ت 

و�$ ا�4
ر �م �رض ���KA ا�درا��  "��=��م�ول ���ول !@�
� ا��رة �$ إذا��  

 ��  ."ن 34ل ھذه ا�درا�� إ�
%�ا��$ �و;

    

 



    ا�ط
ر ا������
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	 ��درا����  ا�ط�ر ا�

  :��د�د ا�������/1

���ن أ� ،��ذ ظ�ور و���ل ا��م و 
	�ظم ����� ���'�ن ھ��ك دا��� �ؤال �#وح !  ذھن ا

(�
)���* ا�+�
�)  ، !� ��'نو ھو '�ف ��'ن 
�-�ر ھذه ا�و���ل )��!+ل ا��م ن ا

*���ث أ+  �  .�ؤ�ر #�1 �ن '�!0 ا��وا


�) !�ن )����� !  ا	#�  
�و �) 
طور و���ل ا��م 
طورت �	�� ا�وظ��ف و ا2دوار ا


	#�م ،دور ا�-��ر�
��5ف ،ا�
ر!�1 ،ا�
�أر
75 إ�7 دور أھم و ا .ا�6..ا���0 ��ل �
��ل !  ا

��ر�0، �
���0 ا�
�	�0 و ا)����ر�0 �ن -�ل ا���0 ا��وارد ا	
 7#إذ أ+�* ا��م �	�ل 

و ��ذا ا�دور 
���را '��ت ���دة  
(�ھ�ت و �#و'��ت (د�دة و 
:��ر �#و'��ت�9م و ا إ��ل

#7 ا�2رة 'و� �+�-(�
)��
�'ل ھذا ا  
�  .�� ا��واة ا

�#��م ـل ا�ـور و���ـ* ھو ظ�ـھذا ا�دور و ر�-1 ��'ل أو=زاد �ن أھ��0 و �� ��0 ـا


��(ـ�� ا92ـ'و���#�0 و-+و+�
�� وا��
ر'�ز ـدر دا��� #7 !�م ط��	0 ا�2رة ا�
�� و �

#7 �� ھو -�ص و ��س �مو���ل ا��م ا 0�#���.  

�#���ھ�0 !  
���0 ا�2رة و �	��(0 9=���ھ� 'و���  7#���
	د ا2داة ا 0�#���إن ا�ذا0 ا

�# ،  ا92رب��
�) ا��#��#�0 !  ا�(زا�ر أ+�* ا�دور و �) ��ا��
��ر ا�وا�) �Bذا�ت ا

�1 ھذه ا2-�رة !  
ر0�9 ا�2رة	#

�� ا�ذي ���

��0 =رورة 
��و�0 و��د ���� و ھذا  و �


ر�� إ�دى ھذه ا�ذا�ت '��وذج �#درا�0 و ھ  ا�'�ل ا�ر���  �درا�
�� ھذه ��ث ا�ھو -

 00  ��
:��مإذا��0��طرح ا��'����
�  :ا


�	�0؟)��
���0 ا��(زا�ر 9=��� ا�2رة �-د�0 ا�� 0�#���
��ول ا�ذا0 ا
و�� �و!ق . '�ف 

���� ا�ذا0؟
  
��0 ا��

���0 ا�(�
:���   �ن �را�H ا���
�) ا���  ا

  ���ؤ�ت ا�/2

  :التساؤالت التالية طرحناانطالقا من اإلشكالية السالفة الذكر 

  ؟و ما هي وظائفهخصائص النظام األسري  ما هي -

  هو المسار التاريخي لتطور اإلذاعات المحلية في الجزائر؟ ما -



    ا�ط
ر ا������
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  ؟ ما الدور الذي تلعبه اإلذاعة المحلية في التنمية المجتمعية -

  الجهوية؟ مستغانمما طبيعة البرامج اإلعالمية التي تقدمها إذاعة  -

  في ترقية المجتمع المحلي؟ الجهوية ما مدى مساهمة إذاعة مستغانم -

 :أھداف ا���ث/3

-  0
	رف #7 أھدا!�� و �را�(����
:��م 
�#�ط ا�=وء #7 إذا�   .ا�(�و�0 و ا

- 0
5د��� ھذه ا�ذا  
�   .�	ر!0 ط��	0 ا��=���ن ا

-  0
:��م�	ر!0 �دى ���ھ�0 إذا�� ��#�0 (�و�0ا��
���0 و 
ر0�9 ا�2رة ا  !.   

  :ا#���ره أ���ب أھ�� ا�و وع و/4

  :أھ�� ا�و وع/4-1


#ف 9=���ھ� --� 0)��#  ا����وع !  
ر0�9 ا�2رة �ن -�ل �	���إ�راز أھ��0 ا��م ا

 #���
�) ا)���#�0 !  ا���Bذا0 ا  ��

��وي وا�(�
	ز�ز و 
K	�ل ا�دور ا�.  

-1�
5د�م �	#و��ت �
و��) ا��	�رف �ول ا��و=وع و �.  

  :ا#���ر ا�و وع أ���ب/4-2

-  ���=9 0)��#  و �	���
�) ا)��
���0 ا  ! 0�#����1 ا�ذا�ت ا	#
�ظرا �#دور ا�ذي 

  ا�2رة 

�#  �ن أ�دث  -���وظ !  ھذا ا��وع �ن ا�درا��ت 'ون ا��م ا#��ا��5ص ا

7# ��
وى ا�(��	�ت و ا��	�ھد ا2'�د���0  .ا�درا��ت 

- ����#�ـ�  �ن ا�ـوع ا�(
�ـذا ا��ـول ��و ھـول ا��-+  و ا�K=ـا
#� ل وـدرا��ت 

�9���� .�تـا

 

  

  :ا�واردة '	 ا�درا�� ا�&�ھ�م ا$�����/5



    ا�ط
ر ا������
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 1
�د�د ھ�
#��� و  7���ث #�  �+ط#��ت و ��Kھ�م =رور�0 و أ����0 ���'ل 

7#�ث 9+د ا�و9وف ����و=وع  ا��+ط#��ت و ا���Kھ�م وا(ب #7 'ل  *��+�ا��Kم ا

1���.  


ط#ق #7 ا�� ء �	��1 أو ا��	��  !'�رو ا2 إ�7 �(�و0 اLراءر ا���Kوم ���  
��دد . ا�


(ر�دي و ا���Kوم ا��ث ا���Kوم ا��� ،����0 ا�واردة !  درا�
�1(را�  �#��Kھ�م ا2ا

�K���ط ا�!�=��ث ��#�
(ر�دي ���* �ھذا ا���Kوم �5
=   ط�ر ا��ظري �#درا�0 ووم ا

�د�ده 
�و�ل ��� ھو �ظري و 
(ر�دي إ�7 �� ھو �#  أ�� ا���Kوم  .إ(را���
ا�(را�  !�و 

��  .ذا ا���Kوم !  درا�
�� ا���دا��0و �#�وس أي �� �5+ده 



�'ل ��� ا���Kھ�م ا0����2 !  
�
-د��� !  درا�
�� ھذه و ا���  
�
��ل ! أ�� ا���Kھ�م ا: 

 #���
�) ا)��  .ا�2ريا��ظ�م ، ا

1.5/ -	��( ا��
&�وم ا�:  

�#  �ن أ��
�ـ) ا)���ور�0 و ا�:��=0 وـ�ر ا��+ط#�ـ'�	د �+ط#ـ* ا���0 !  �ت ا	�
��ا


	دد �	���ـ'و�1 وا�ا�(
�ـ�ع، #م 
�دده ���Kوم و ��ظور �	�ن  1 و 'لٌ ـ) ا���Kوم و �

�#  و ��
�) ا)��
��و�ت ��Kوم ا  
���و�ت ا���	د�د �ن ا�� N#

راث ا��و��و�و(  ����!


#Kان و إ ھ -�+�K
���ـل !  ظـت !  ا�+��0O و ا ����'ن  ذا ا���Kوم وـ�ھرھ� أو �ر

���و�ت ��	�7 وا�د ��ذا ا��+ط#*(�ءت ھذه ا�.  

�دد ��Kوم �  '�
	رض  �+ط#*�� ��+K
�+ورة أ'�ر و=و�� و   #���
�) ا)��ا

 ّ
���� ��Kو�1 أ'�ر و �+ورة أ!=ل 	�ر�ف �	ض ا 7#)
�� 1
�
��و  
��# ا��
�) ا)���! 

 7#0 �ن ا���س 
	�ش !  �5	0 (:را!�0 �	��0 و
زاول "�1 أرف !  #م ا�(
��ع ��)

  و إداريا���ط�ت ��

�ظ�م ا( ���0 ��
ر'0 و �0  9
+�د�0 �����0 ذات �+#	���دد ط�

0 ��'���، '�� أ�* و ا��	ور و ا2ن ��� �(�و�+����د�0 ون ا��5م و ا
���ن أ��#0 ھداف ا

 #���
�) ا)��  1"ا�6........0 ـا�5ر�ا��د��ـ0،  :ا

                                                           
1

وز�)، ا��5ھرة، 1ا��	(م ا��� ، ط :���ر �(�ب - �  .471ص ،2004، دار ا�K(ر �#��ر وا



    ا�ط
ر ا������
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��1 ا�(:را!�0 �(�و0 �ن ا2"رف أ�=� #7 أ�1 '�� �	1 ��!راد �	��ون !  �'�ن وا�د 


��زة و ���ھ�ون ���ھ���0�ـ0 !  أ0 !	�ـاK#
-���#  ا��
�) ا)��و 
�ظم ، و(1 ���ط ا

�	�0 ��ددة و أا���
����م �ظم ا( 1"����090  

���1 �(�و0 �ن ا�	��9ت  أ��  #���
�) ا)��#م ا�(
��ع !5د ر!ت ا 0�و�و

�
5) '#�� أو �	ظ��� !  إط�ر �دود ����0 �ن ا2رض ا  
��0 ا��
�#�0ا�(� .  

�05 ا�ذ'ر �-#ص إ�7 أ#7 =و���
	ر��Kت ا�
�) ء ا)���#  ���ل ��� ذ�ك ا��
�) ا)��ن ا

1 (��0 �ن ا���س �(�	�م �'�ن وا�د !  �'ل ��ز ��دود ا��ط�ق، 
�ا��+:ر 
�
=وي 


��ل !  'و�1
  :و ��ط �ش و ���ة وا�دة، و �#-ص ��Kو�1 !  أر�) ��5ط 

ل �ن ا���س ��K
��رة ن (�) �. 

 .�	��ون !  �5	0 وا�دة �

��ت و �-�وف و ��و�ت و ��'�ت ��
ر'0 �O5دات و ر
��م �	 . 

�	ض ��  .��	رون أ��م (زء �ن �	=�م ا

  :ا���ا�� ������� ا�����ا�����م 


-دم�� ��
�# "�+ط#*  ��� ��ق ذ'ره !���S !  درا���
�) ا)��'��Kوم و �5+ده �1  "ا

�
��5م ا�داري �#���طق أ(��) ا�
�)  ي ا�و���ت�(
�	�ت ا���=و�0 =�ن ا)��!5د �'ون ا

�#  و��0 أ��  .(�0 �ن (��ت ا�وطن و ��5ط	0 أوا

 0���' ��
�#  !  درا���
�) ا)����
:��مو��0 "ھو �(
�) و ا��	�7 ا��5+ود ��". 

 

 

 

 

 

  

                                                           

1
�د�ث، ا��'�در�0،  :���ل ط#	ت ���ود -  �
ب ا�(��	  ا'��
�)، ا)��
���0 و ا�  .6، ص2001ا



    ا�ط
ر ا������
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  :النظام األسري -/2.5

هو نظام اجتماعي أساسي له أهمية جوهرية في بناء األسرة و تشكل نسقا من األدوار     
 بناءاألوالد و القات الجنسية و تربية االجتماعية المترابطة و المعايير التي تتعلق بنظم الع

بة و يقابلها مصطلح األسرة النظامية و هو نموذج أسري ُيَقوم سلوك أعضائه اعالقات قر 
على أداء توقعات الدور و هو يشير أيضا إلى األسرة و التي تكون مركز للتربية و الدين و 

  "اإلنتاج االقتصادي

  :ط��+� ا�درا�� و ��* ا���ث/6

  :ط��	0 ا�درا�6-1/0

 0	����إن ط 0�K+و�
#ك  :" ���1درا�
�� ھذه ھ  درا�0 و+0�K، و 
	رف ا�درا��ت ا


�دف إ  
�
+ا�درا�0 ا 7��+ول #7 � ر وو�#�	#و��ت ن و+ف ا�وا9) ا��دروس 

��ث ا�ظ�ھرة �ن ��ث 'و��� أ���� درا�0 ا�و=) ا�راھن �#ظ�ھرة أو ا�ظواھر 
م !�

�و�0�����'و�0 ��� و �ط��	0 ا�	��9ت ا����دة درا�0 
+و�ر�0 د05�9 �ن ��ث ا�	��+ر ا ا

��
  ".!��� و �وع !��

��* ا���ث/ 2- 6:  

H��� دام-
5
=  ا�
   ا���* إن ط��	0 ھذه ا�درا�0 ��
�ور ا�(�

'ون ھذه ا�درا�0 

0�#������ذا�ت ا 0���
�را�H ا�(��ول 
��ول 9=��� ا�2رة !  ا.   

 H��� رف	7و �#  ��

م   "2أ�1  ا���* ا�(�  ��
�ث ا�(��ھو طر�05 �ن طرق ا

#7 درا�0 ظ�ھرة  ��#� �5��
ط  �#	��0 أو!��� 
ط��ق -طوات ا����H ا��
 أو  ��'#0 ا(


   أو=�ع���ث ��+ل #7 '�!0 ا��	#و��ت ا��0 �	��0 ���دة !  ��ط15 (:را!�0 ��
ا(

�����ت ��'ن ا��
�Kدة ��#�ل ا

+ور �-
#ف (وا�ب ا�ظ�ھرة ا��درو�0 و�	د 
+��ف و

  . ا�	#��0 اO2راض���� !  

                                                           

#وم ا��م وا�
+�ل،ط:أ��د �ن �ر�# -  !  �#	��ث ا��.51،ص2005،د�وان ا��ط�و�ت ا�(��	�0 ،ا�(زا�ر،���02ھH ا 1
  

.�302ر() ���ق ص:�ر�# �ن أ��د - 2
  



    ا�ط
ر ا������
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  أھ��0��
1
'�ن !  أن ا���* ا�( :  

  !��دة �ظر�0 ��ث �#(�  -1��
�#��* ا�(�����ث �	د  إ����وث #7  أ(ر�ت
'ون  أنا�

�#�#�� وا�و+ول 
 إ�7ا�ظ�ھرة �و=وع ا�درا�0 !���ول (�) ���5ق ن ا�ظ�ھرة و


	����ت ������5ق �ن +�0 ا�Kروض وأ
#� 0�����
-دم ا�درا�0 ا�� .  

�0 ا�0���5 و
(د�د ا��دى  -2��
�0 دا��� !  ا�درا��ت ا�(��
���* ا�(�� و
���رھ���
�Kد 


�) و
5د�ر �دى �	ر!0 )�� ا��و(ودة ا��'����ت��ذه ا���'�ت و�	ر!1  ا�!راد#7 ا


و9	0���ل ھذه  وا�0#'���  . ا

3-   ! 0������وث ا��
	رف #7  إداد��
�Kد �ن ا�7# ��
وى ا�دو�0 !  اا�-ط0 

��ت و��و�ت Oم أ!رادر�
�)��
�
�) وا)��  . و(���ت ا


��ز ��� و�ذ'ر  '��
  
�دد �ن ا�-+��ص ا 0���
   :����أن �#��وح ا�(

�#�0 ھ�د!0 
ر�   -1  ��
��5ق  إ�7ا���* ا�(
�ث أھداف����دودة �ن ذھن ا�.  

�����ت �ل ��
-دم ا�	د�د  -2�
�د #7 و��#0 وا�دة �ن و���ل (�) ا	� �  ��
ا���* ا�(


  9د 
��ل ا وا2دوات�ن ا�و���ل ��رة ا-�0�+-�����ط0 ,ا��ظ0 ا����ظ0 , ا���ا

��رات , ا���ظ�0
�5�#0 ا��-+�0 وا�-�����ن وا
���وا��ا�� 0K#
-��  . ا

#7 �ط�ق وا�)  -3  ��
�ث ا�(������ل دة �#دان  �(:را!�=�ق !5د ��
د  وأ9د �'ون ا

�#دة وا�دة 7#��0 �ن 'ل !رد �ن , و9د �5
+ر ��������ت ا�راد ا�(��ور ا�	�م !أو
(�) ا

�	دد ھ��ل  (�)
0 ��
�5ة �د19 �ن ا�(��ور و9د �� 7# (�)�5
+ر �#�0 ا
�#درا�0 و9د 


ص �	دد 9#�ل �ن ھذه ا����د�ن وا�	وا�ل -
وذ�ك ��ب ا�:��0 �ن ا����د�ن أو ا�	وا�ل و9د 

*���  .�ن ا

  

  

  

  

( ا���ث و ا#���ر ا�+���/ 7�
:  
                                                           

.304ا��ر() �1�K،ص- 1
  



    ا�ط
ر ا������
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�ث /1- 7��
�) ا)�:  

��ون نإ����ث '�� ر!1 ا���ث"  �1(
�) ا���
  �در��� ا� "ھو (��) �Kردات ا�ظ�ھرة ا

�ددة ����5  أو ا�و�دات ا�	��+ر و �Oر ��دود �ن ا��Kردات،�(�وع ��دود أ"أو ھو �

�ظ�ت�����ث 
�+ب ا"2  

�ث !  درا�
�� ھذه أ���=ري!�
��ل !  �� �(
�) ا� أ!راد �(
�) و��0 ��
:��م ا�5ط�ع ا

   .د�ك 'ون �ط�ق 
:ط�0 �ث ا�ذا0 � �+ل ��'ل وا=* �#���طق ا2-رى  و

7 -2/0��	�  :ا-
��ر ا

����� 0��	�3
	رف ا  "� (=-
 0���	���#�#�0 أو ا���دا��0 �(�و0 �ن و�دات ا
�#درا�0 ا


�) ا2+#  و ��'ن 
	��م �
��(�� و)���(ب أن 
'ون ���0# 
���� +�د�9 و �
'�!�� �) ا

 1�#."  

0��	�#7 أ��� !  درا�
�� ا 0����
�ر=�0 إذ 
	رف ا�	��0 ا� 0����
�5
=   �Oر ا
 �


��د #7 ��طق 
ط�) ا��
 � 0����
�ا�-
��ر ا�	�وا�  ھذا �	�7 أن ا�	���O 0ر ا�


���ت���0 9د ��
ط�) و9د � ��
ط�) . �ظر�0 ا���
�
�) !  ا�	���O 0ر ا�)��
���ل ا

 ً����
 ً��!�'.  


ط��5  9د � �'ون  �  ا��
�ث ا�(���#��ً أو ��Kد �ظر��ً أن �ط�ق #�1  �(د��ً،!  ا

 0��	���0 .ا�	�وا��0ا��
�دة -��رات �ن ا�	���O 0ر ا� 7����ت �#(� إ�. !  ��ل 
#ك ا

��0 إ�7 �و�ن ر�=�ن ��
�  .ا�5+د�0  ا�	ر=�0 و: و��'��� أن ��5م ا�	���O 0ر ا�

�ث !  درا�
�� ھذه ھو��� أن ���=ري  �(
�) ا�أ!راد �(
�) و��0 ��
:��م ا�5ط�ع ا

 Hرا��  	�
0!��	��0 '��ت ��
:��م  إذا��.  

  

  

  :أدوات 
( و����ل ا������ت/8

                                                           

��366�ق،ص أ��د �ن �ر�# ،�ر()-. 1
  

2-���196�ق، ص ا��ر() ا.  

- �������ر ا U د����5
1 ،ط:
  و ��
�ث ا�(����:�زي،02أ�#وب ا�.159،ص1994،���ورات (��	0 �9ر �و�س ا 3
  



    ا�ط
ر ا������
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�ـو�5+د ��� (��) ا2دوات و ا�و����
-د��� ا��  
������ت ا��	#و��ت و ��ث !  (�)ل ا�ا

�ث�#�
�د!0 ���
��د #7  ، و! أ'�ر ����H أو، =�ن ا�
-دا�1 ادرا�
�� ھذه 
م ا�

0���
�  :ا2دوات ا

  :ا������ن - 8/1

�0 و�	رف دوات ا�
-داھو أ'�ر ا2��
���ـن !  ا�	#وم ا������0 و ا�(����� �ن طرف ا

 1����H،�(�و0 �ن ا0#��2 
	د إ"1�	��دادا ��ددا و 
دور �ول ا��و=وع ا �
5دم  0��	


�(�ل إ�ن ا2!راد ن ��ر�د أو 
�#م ��م �-+�� �
�م #��� طر�ق ا����#0 و 
	د ھذه ا2(�


�ج�
��ث � �  ".إ�7 �رح إ=�!  و 
(�) �	� !  �'ل ا�
��رة !  �'ل وا=* 


وت 'ل  ا�
��رة 100 اتو 9د '�ن دد ا��
��ر�#7 و ا 7# ����20 0 �3ؤال �وز

�����ت ا��-+. (زاءأ�
وي ا�(زء ا2ول #7 ا�� 0��	�
وى (�0 2!راد ا���ا�(�س، ا��ن، ا

0 ��
:��م ا�(�و�0، و ) ا�درا� �دات ا��
��ع �ذا 7#
وى �أ�� ا�(زء ا����  !5د ا

0 ��
:��م�ول ��
وى �را�H إذا (�
����ث ���ل رأي ا���  .ا�(زء ا

8 -2 ����.  :ا�

�����ت  
	د ��+ول #7 ا������ت ��و� و !�#�0 !  ا��5�#0 �ن أ'�ر و���ل (�) ا��ا

�ث�#7 أ���.ا�=رور�0 2ي  0#��5���ث و :" 2
	رف ا������رة ا�ذي �(ري ��ن ا��ا�#�5ء ا

�+ول ��وث ا�وا�د أو أ'�ر �ن ذ�ك 9  �'ل ���0�9  �ول �و=وع �	�ن 9+د ا���ا

���5ق �	��0 أو آراء و �و 7#  ".ا9ف ��ددة

�5�#0 !  درا�
�� ھذه '�داة �(�) ا��	#و��ت و 9د أ(ر�ت ا�	د�د �ن ��و9د 
م ا-
��ر ا

�5��ت �)��ا�ط�9م ا�	��ل ���ذا0 �ن +���Kن و �	دي �را�H 9=��� ا�2رة، : ا

�0
	�و�ون،K#'���+ول #7 أ'�ر 9در �ن  ا2-��ر��ؤول ���
�ج، � ا�و ھذا �:�0 ا

 .ا��	#و��ت

  

  :ا��0ظ�  3- 8

                                                           

 ،د�وان ا��ط�و�ت ا�(��	�0،ا�(زا�ر : أ��د ��د-��
�ث ا�(��.62،ص�2006د-ل ����(�0 ا 1
  

.51أ��د �ن �ر�# ،�ر() ���ق،ص- 2
  



    ا�ط
ر ا������
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���
	رف ا��
��ز ���ھدة ا�ظ�ھرة ��ل ا�درا�0 ن '�ب !  إط�رھ�" ���1�ظ0 ��و!ق و ،ا

 ،0�	���ظرو!�� ا�ط�K

+ر!�ت و  0��ث �ن �را9����و��ن و��ث �
�'ن ا����ن �م ت ا


	رف #7 أ���ط�  ."و طرق �	��
�م و ���'#�م ا��و��0 ا

�ظ0 !  در و 9د 
م ا�
-دام أداة���
دو�ن �-
#ف ا�
�� 'و��� ا2ا�'�ر �رو�0 و ���دة 


���� و 'ذا ا�
-�ص ا��	#و��ت و ا  
��ظ�ت ا���
-دم �و=وع ا�درا�0ا  
������ت ا� ،

0
(ري دا-ل ا�ذا  
��ظ0 �-
#ف ا�	�#��ت ا����#�0 �ن إ ��ث ���9 ���را�H و ا�داد ا

�=�رھ� 
�5=��� ا'�ف �
م  05#	
���را�H ا�  . �رة2-�+0 ا

  :1+و��ت ا�درا��/9

�ث أ�
ر=�� +	و��ت و !  درا�
�� ھذه 
��#ت أي 	
  :ھذه ا�+	و��ت ! و درا�0 9د 

 .9#0 ا��را() �ول �و=وع ا�درا�0 -

�وث ا�(��	�0 !  ھذا ا��و=وع -�� .9#0 ا�درا��ت و ا

  

                                                           

-  1�K� ()ر��203،صا
1
  



 ا�����
 

 ا�ر�م 
	وان ا��دول
 ين توزيع أفراد العينة حسب الجنسيب

01 

.أفراد العينة حسب السن يبين توزيع  
02 

.راد العينة حسب المستوى الدراسييبين توزيع أف  
03 

 توزيع أفراد العينة حسب الجنس
 -- 

.مستغانمعدل استماع أفراد العينة إلذاعة يبين م  
04 

.مستغانم الجهوية إلذاعةيبين أوقات استماع العينة   
05 

.يبين ترتيب أنواع البرامج التي تنال اهتمام أفراد العينة  
06 

.للبرامج الخاصة باألسرة يبين إذا ما كان أفراد العينة يستمعون  
07 

يبين أهم المواضيع التي يرى أفراد العينة أنها متناولة بكثرة في البرامج 

.الخاصة باألسرة  

08 

أفراد العينة يستفيدون من المواضيع التي تطرحها البرامج األسرية يبين ما إذا 

.مستغانم المقدمة من طرف إذاعة  

09 

.اول هذه المواضيع من حيث رأي العينةيبين كيفية تن  
10 

يبين رأي العينة حول أكثر الشرائح التي تحظى باالهتمام من خالل برامج 

 األسرة

11 

أن هناك مواضيع جديرة بالطرح و لم يتم يبين ما إذا كانت العينة ترى 

.تناولها  

12 

.يبين عناوين أهم البرامج التي تتناول قضايا األسرة و تنال إعجاب العينة  
13 

.يبين إذا ما كان توقيت البرامج السابقة يناسب أفراد العينة  
14 

 15 يبين مدى مشاركة أفراد العينة في البرامج االجتماعية الخاصة باألسرة

.يبين نوع المشاركة لدى األفراد إن وجدت  
16 

يبين كيفية مشاركة أفراد العينة في هذه البرامج و عناوين أهم المواضيع التي 

.شاركوا فيها  

17 

يبين رأي العينة إذا ما كانت المواضيع المتناولة في البرامج األسرية تمس  18 



 ا�����
 

.المستغانميةاألسرة   

.كان عدد البرامج الموجهة لألسرة كافيبين رأي العينة حول ما إذا   
19 

.يبين تقييم العينة للمستوى الحالي للبرامج االجتماعية الخاصة باألسرة  
20 

 تفريغ البيانات حسب متغير السن

 -- 

.يوميا مستغانميبين معدل استماع أفراد العينة إلذاعة   
21 

.يبين أوقات استماع العينة إلذاعة مستغانم الجهوية  
22 

.يبين ترتيب البرامج حسب األولوية بالنسبة ألفراد العينة  
23 

.يبين مدى استماع العينة للبرامج االجتماعية الخاصة باألسرة  
24 

.يبين أهم المواضيع المتناولة في البرامج األسرية  
25 

.يبين مدى استفادة العينة من المواضيع التي تطرحها البرامج   
26 

.المواضيع حسب رأي العينةيبين كيفية تناول هذه   
27 

يبين رأي العينة حول أكثر الشرائح التي تحظى باالهتمام من خالل برامج 

.األسرة  

28 

.يبين ما إذا كانت هناك مواضيع جديرة بالطرح و لم يتم تناولها  
29 

.يبين عناوين ألهم البرامج التي تنال إعجاب العينة  
30 

.األسرية تناسب أفراد العينةيبين ما إذا كان توقيت البرامج   
31 

.يبين مشاركة أفراد العينة في البرامج االجتماعية  
32 

.يبين نوع المشاركة في حالة مشاركة العينة في البرامج  
33 

.وجدتيبين كيفية المشاركة إن   
34 

يبين رأي العينة حول ما إذا كانت المواضيع المتناولة تمس األسر 

.المستغانمية حقا  

35 

 36 يبين رأي العينة حول ما إذا كان عدد البرامج الخاصة بقضايا األسرة كاف

.يبين تقييم العينة للمستوى الحالي للبرامج االجتماعية الخاصة باألسرة   
37 

 توزيع البيانات حسب متغير المستوى التعليمي

 -- 

.يبين معدل استماع أفراد العينة إلذاعة مستغانم  
38 



 ا�����
 

.االستماع إلذاعة مستغانميبين أوقات   
39 

.يبين ترتيب البرامج حسب األولوية بالنسبة ألفراد العينة  
40 

.يبين استماع العينة للبرامج الخاصة باألسرة   
41 

.يبين أهم المواضيع المتناولة في البرامج األسرية  
42 

.يبين مدى استفادة أفراد العينة من البرامج االجتماعية  
43 

.تناول هذه المواضيع حسب رأي العينةيبين كيفية   
44 

يبين رأي العينة حول أكثر الشرائح التي تحظى باالهتمام من خالل برامج 

.األسرة  

45 

.يبين إذا ما كانت هناك مواضيع جديرة بالطرح و لم يتم تناولها  
46 

يبين عناوين أهم البرامج األسرية التي تنال إعجاب جمهور المستمعين 

.المستجوبين  

47 

.يبين إذا ما كان توقيت البرامج األسرية بين أفراد العينة  
48 

.يبين مشاركة أفراد العينة في البرامج االجتماعية األسرية  
49 

 .يبين نوع مشاركة العينة في البرامج االجتماعية 
50 

.يبين كيفية المشاركة في البرامج األسرية  
51 

.األسر المستغانميةيبين هل تمس المواضيع المتناولة   
52 

.يبين هل عدد البرامج المخصصة لألسرة كاف  
53 

.يبين تقيم العينة لمستوى البرامج األسرية  
54 
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دار  ،01ا�4رة ا�	��3رة �� 	��	� ا�	د��� ا��ر)��، ا�ط)�� :�)د ا��1درا��21ر -4

  .1999ا��*�� ا��ر)�� ��ط)��� و ا��+ر، 

�+ورات 02أ��وب ا�)
ث ا%��	��� و �1����6 ،ا�ط)�� :ا�*	��� �)د5 ��	رة-5	 ،

  .��1994	�� ��ر �و�س،)��3زي ،

� أ-6��وم ا��م و 	��ھ;: 
	د )ن 	ر�� �� �	� ا%��2ل ،ا�)
ث ا��

  .2005،د�وان ا�	ط)و��ت ا���	���،ا��زا>ر،02ا�ط)��

�+ر و م و ا���	�� ا�+�	��،ا��: 
��ب 	
	د 	��ر-7�ا��وز��،ا��1ھرة، دار ا�=�ر �

1998.  


��ب 	
	د 	��ر-8:�	�+ر و ا��وز��، 01ا�ط)�� :ا�	��م ا���،دار ا�=�ر �

  .1998ا��1ھرة ، 

� ،ا�ط)�� ا��	ل :��2ف
	�دي -9�	ط)�� ا�ظ=رة ��ط)��� ،01ا�ذا�� و ا���=ز�و

�  .و ا��+ر، أ)و ظ)

�	�� و ا�	��	� ، ا�	��ب ا���	�� ا�
د)ث، :ط��ت 	
	ود 	��ل  - 10�

  .2001ا����در��،

� و ا��:�)د ا�	��د �)د ا�	ط�ب- 11�
���،دار ا��+ر �	�� ا��	و�ل ا�	
ا�@����1 ، ا�	

�در��،ا���2001.  

� ،د�وان ا�	ط)و��ت 	د#ل �	�*��� ا�)
ث ا���	: ���د أ
	د- 12

  .2006،ا��زا>ر،ا���	���



 ا��را��
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درا�� �ظر�� �ط)���1 ،دار ا�=�ر ا��ر)� –ا�ذا��ت ا����	��  :	د �	ر �وال	

  .1993، ا��1ھرة،

ا��زء ا4ول، دار  �
ز)��،ا��م ا���	وي و ا���دد�� ا: 	
	د ��د إ)راھ�م- 14

�+ر و ا��وز��، ا��1ھرة ،ا���ب ا��� ��	��2004  

  .1963ا��1ھرة ، ، 05ا�4رة و ا�	��	� ، ا�ط)��: وا�� �)د ا�وا
د - 15

  �� :ا��ر����ا��را�� 	��

1- Emile  Durkheim : la famille conjugale, revue philosophique, 

1921, Paris.  
2-Henri mondras : éléments de sociologie  , Armand colin 

,Paris,1975.  
  

 :ا����	�ت -2

� ھ�	ل  ، 	�ؤول ��م ا4#)�ر-1� اھ�ا��*و��، 	�1)�� أ�ر 	���3�مCذا�� ) 	د

� ھ�	ل 	� ا���د  ا�)�
ث�  ا��*و�� 	���3�م،�� 	1ر إذا�� 24/04/2011 :�وم  	د

 اھ�ا��*و�� 	�1)�� أ�ر 	���3�مCذا�� ) ا����ج	��=� )�1م ، ��ط	� )ن 	�	و-2

  .ا��*و�� 	���3�م،)	1ر إذا�� 04/2011 /27 �وم  ا�)�
ث

 ا�)�
ث اھ�	�1)�� أ�ر. 	�+ط� و 	�دة و	1د	� )ر��	; 	� وراء ا�)�ب,أ	��� دا�م -3

  ا��*و�� 	���3�م)	1ر إذا�� . 25/04/2011	� ا�	�+ط� �وم 

4-E��2 )ن ���ز .  ��وم   ا�)�
ث اھ�	�1)�� أ�ر .	#ر�� )ر��	; إ��ك ��د�

  ا��*و�� 	���3�م)	1ر إذا�� . 04/05/2011

5- ���  ا�)�
ث اھ�	�1)�� أ�ر. 	��ق �� ��م ا4#)�ر .	و�ود )��	� ا���د 	و�ود )�

 ا��*و�� 	���3�م)	1ر إذا�� .  �04/05/2011وم 

  



 ا��را��
 

3- ��
 :ا�ر���ل ا����

  :ر���ل ا�������ر1.4

�:�ودي 	��ودة- 1�
� ا��زا>ر،ر���� 	�����ر،	�*د ��وم  ��ر)� ا��م ا�	�

  .2003ا��م و ا%��2ل،ا��زا>ر،

��م و ا����ل2.4�وم ا� � :�ذ!رات ���ل �����س �

�=ل �)د ا�وھ�ب، )ر��ت 	
	ود،-1=�( E��� ل :+)وط�����،	ذ�رة �
      ا�ذا�� ا�	

�وم  +*�دة        � ��س �����،��  .2006ا��م و ا%��2ل،��	�� ���ط�

2-���ن ،#و�� ���زة،)ن ا�1ر+
 �  ا�� ا%��2ل ا�+*�ري �� ا�ذا�� و:زرو�

       ،���
�وم ا	ذ�رة ���ل +*�دة �����س  ا�	� �م و ا%��2ل، ��	�� ���

  2008،ا��زا>ر 

�	�� :ھدة +*رزاد -3� �� ���
�د ا�	��	� دور ا�ذا�� ا�	� �درا�� -ا�و�� ا�@��1

�وم ا��م و ا%��2ل،��	�� -
��� إذا�� 	����� �،	ذ�رة ���ل +*�دة �����س �

  .2008، ا��زا>ر

 :ا��وا#� ا��!�رو��� -4

1-http:/www.radio-algerian.dz(23/01/2011). 

2http://www.azeytouna.net/Miscellaneous/Divers102.htm

22/01/2011( ). 
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�ول  �و�وع دور ا�ذا�� ���ل ���دة ����ر ��رج  �ذ	رة: ا����رة 
� ا������ ا��ر�� �  ‘‘إذا�� ���"��م ��وذ � ‘‘ ا������ 

 :ا�&����ت  ا���$�� 

 :ا� ــــــــ�س

  أ���                                                             ذ�ر                                                                         

   

  :ا��ــــــــــــن

� �وق               46                                   45     -      31       30  -      18�  

     

�  : ا����وى ا�درا�

        دون ا���وى      ا��دا��                             �و�ط             ���ـــــوي                            ��ـــــ��     

          

  :البيانات العامة   

  :الجهوية مستغانمعادات االستماع إلذاعة -/1

1-1/ - ���� إذا��  ؟مستغانم ھل أ�ت ن 

  %                                                 ��ـــــــــــــم                                             

   

�  &و&� ؟- /1-2 ��ك �'ذا�  إذا ���ت ا(���� ���م �� ھو �دل ا��

            ��                                   أ*ل ن ���ـ�                ��  2ا��ر ن  ��

     

� ھ� أو*�ت ا%���ع - /1-3 :  

��ءا                                            -��,�                                                �  أو*�ت �/ر*

     

� ھ� أھم أ�واع ا��را4 ا��� ���2و&ك، ر��2� ,�ب ا0و�و&� ؟/1-4  

                   ��                             ر&�6&�                           إ�5�ر&&���ر�&2&�                                                                                                            ا��

         

  

  ...........................................................................................أ5رى أذ�رھ�  ؟  -



� ا�5�-� ���0رة ؟  /1-5&��  ھل ���9  ��8را4  ا%��

  %                                                ��م                                              

      

  إذا ���ت ا(���� ���م � ھ� أھم ا�وا6&9 ا����و�� ؟ - /1-6

                          ��                     د&�&&��  ط�&�                              *��و�&�                             ا��

       

أ5رى أذ�رھ�  ؟ 
................................................................................................................................  

  ھل ���/&د ن ا�وا6&9 ا��� �طرح �� ھذه ا��را4 ؟ - /1-7

 *8&>        %  ��م       

     

  :�&ف &�م  ���ول ھذه ا�وا6&9  - /1-8

ق                            ��                                         �                               أ����� &.�ق و أ����� &�ط���           ��ط,&

     

� ا�5�-� ���0رة ؟   - /1-9&��9 ا��� �,ظ� ��%ھ��م ن 5>ل ا��را4 ا%����� ھ� أ��ر @را�? ا�  

  ا�ر�ل               ا�رأة                           ا0ط/�ل                    

      

  ھل ھ��ك وا6&9 �د&رة ���طرح و �م &�م ���و�2� ؟  -/1-10

  %                                                                            ��م                                                                    

   

  :إذا ���ت ا(���� ���م اذ�رھ�  -

  ...................................-...................................-...................................ـ 

� ا��� �طرح *6�&�  -/1-11&��  ا�0رة و ���ل إ����ك ؟� ھ� ���و&ن أھم ا��را4 ا%��

� و ,ل                  ,وار 9 ا�ذات                ا�&ك �&د��                    � وراء ا���ب             &6*  

        

  ھل �و*&ت ھذه ا��را4 &����ك ؟-/1-12

  أ,&���                       %                                             ��ــــــــــم                         
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��ر - أ  �  : إذا ���ت ا(���� ��م ھل ���ت ھذه ا�@�ر�
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  :�&ف ���ت ا�@�ر��  -ب 

                                �  �ؤال                                               ا��A�د                                          �-&,

     

  ,ول �ذا ��ن ا�و6وع ؟  -ج 

-..........................................................................................  

  .مستغانم رأي المستمع حول مستوى برامج إذاعة  -/2

2-1/  �������ول ا�وا6&9 ا��� �س ا�0رة ا� ��E��م�� رأ&ك ھل إذا&��E��  ,A� ؟ 

�                           %                                                                    ��م          ��  �و

     

� ا�5�-� ���0رة ��ف؟  -- /2-2&��  ھل ���Aد أن �دد �را4 ا%��

�                       %                                             ��م                                        ��  �و

     

� ا�و�� �دى أ�راد ا�0رة  ا�/2-3 &� ھل �رى أ�2� ���ھم �� ��&��E��  ؟ 

  %                                ��م                                                                 

   

  .......................................................................................-  إذا  ���ت ا(���� ��م �&ف ذ�ك ؟-

ك  / 2-4&&A� ھو �� ا�5�-� ���0رة ؟&��8��وى ا�,��� ��8را4 ا%���  

  دون ا��و�ط     �و�ط            �&د                                          

     

� ھ� ا*�را,��ك ��,�&ن ��وى ھذه ا��را4 أ��ر ؟  - /2-5  

- ...........................  -...........................-........................... 
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� ا����� إ�� إ��م وط��  �� و �ن �ل �� ��دم �ءت ا�����ا
ذا�� ا���� ����

��وازن و )#�ل، )$� �رآة ا����% ا����� �و�$� �#�ر �ن �!���  و �ط���  و 

 ��% ا�ذي �!�ل )� و ��رز أھ��� ا
ذا�� �و�$� ا,+در ��� )$م ا���� ،ا����

و           +در�$� ��� )$م �!���  و آ���  ��و  �  �ر���1$� ووھره ��و�� أ�ر 

�ت ����#�$�  ��� ا�3�ف )1��$م و ،ط�و���  �� ���� ����#�$� و���� إ�� ���

�ر�ز�� أن ����  ����#�ت ����� 53�51$م ،و ھذا �� 4 ���ط�% ا
ذا�� ا�

 %��6��3 و ��#ددة،  �$ذا )�
ذا�� ا������ و���م +ر�$� �ن ا��$ور و �ر�� ر

ا����� ا��$ور �$�، ���ن �$�  أن  ا�5دى و �$و�� ����م �ردود ھذه ا�ر��1ل و

��6 ���ط���ت ا��!�ر�� ا5�4���� ا��� ����ز�$� ا������ ا����#�� ،�ن 3�ل 

  .9 ا������ ھ�د)� ����ول +8��� ا,�رة ا�زا1ر�� �ن زاو�� ��6��3�را�

إ4 ��وذج �ن ا
ذا��ت ا������ ا��� �#ت و ��ذ �;���$�  ���:��مو�� إذا��  

��� ا���ر�زي و �وا��� ����8�ت ا�#و��� ا�=��)�� ، )�د �
��6#�ل ا�دور ا

��� �����
أن ٌ��د إ���� ������  �ر5ت  �$�ز إ���� ���� )� �����$� ا

���!�رع ا4����� ا����� ��#��ش �% +8���ه و �!��� ،و ���و�� �% ر?���  و 

إذا�� ���:��م ا�$و�� ��و�ت إر��ء +وا�د إ����� ���و�� �#رض +8���  .  أذوا+ 

ا,�رة ا����:����� وا��!��ل و ا�5#�ب ا��� �#���$� و و��1ل ا��:�ب ���$� ،��� 

��3ق إ���� ����� �!�رك )�  ا���ھ�ر ����6ر و ا�رأي ���در� ا,و�� ،   �#ت أن

)���ط��ت ���ر?م �ن إ�������$� ا���وا8#� و )� )�رة و�زة ��ب =�� ا�����#�ن 

)� ���:��م �ن 3�ل �8���ن إ����� ���و�� و =ر�� طر�ت +8��� ا,�رة 

�د ��ول و ا�زا1ر�� )� أ�=ر �ن �ر���F���� 9 )ر�5 ا5�4��
ل �;)رادھ�، �#�� 

وا�$دف ا����� ا�ذي �طر�  ��ذ ا��دا�� و��#� ������  دو�� ھو    .ا+�را��ت �د�� 

  .����� ا����% ا����� و ������� ����ق 3ط� ا������ ا�!���� ��وطن ��ل

 


