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:عامة مقدمة  

عممية تنميتو ىدفا ويبقى الطفل و  ىي ىدف ىام في كل المجتمعات، ال شك أن عممية تنمية الطفل
عداده ألن يكون عضوا صالحا في المجتمعلسياسات كافة الدول ألن حمايتو و رئيسيا   أمر ميم، ا 

ي أسرة عربية يكتسب ثقافة عربية،عمى الرغم من أن الطفل يولد فو   

فبعد أن كانت األسرة تمثل الطرف ، و يظير ىذا في سموكو وعاداتو و إتجاىاتو بصورة واضحة
كسابو شخصية متميزة ,نجد اليوم أطرافا  شترك مع المدرسة في تشكيل النشئاألساسي واليام ي وا 

ومن أىم ىذه ربما فاق أثر بعضيا عمى ما تستطيعو األسرة و المدرسة مجتمعين. ،أخرى عديدة
يزىا عن غيرىا من الوسائل اإلذاعة بحكم ما ليا من خصائص إعالمية تمالوسائل التمفزيون و 

.وفي كل مكانفالمذياع أصبح ينشر برامجو في كل لحظة  األخرى،  

ذاعة المحمية في تطوير ثقافتو، الجزائري و دور اإل و في ىذه الدراسة تناولنا موضوع ثقافة الطفل 
الل تحديد دواعي فشممت الدراسة الجانب المنيجي و ىو جانب تمييدي ثم تقديم البحث من خ

أىداف الدراسة وأىميتيا و الدراسات البحث و الموضوع، طرح اإلشكالية، صياغة الفرضيات، 
، تثقيف أو ثقافة الطفل-الثقافة -الطفل –ذاعة السابقة مع ضبط التعاريف اإلجرائية لكل من اإل

 وفي األخير تعرضنا لصعوبات البحث.

ا فيو نشأتيا و الفصل األول تمحور حول اإلذاعة تناولني الجانب النظري فتناولنا فصمين، أما ف
باإلضافة إلى اإلذاعات المحمية اليوم. تطورىا عبر الزمن، تعريفيا و كذا وظائفيا و أىدافيا،  

صل الثاني تمحور حول الطفل و مراحل النمو و كذا مصادر ثقافة الطفل.الف  

 أما الجانب التطبيقي تضمن عرض الجداول مع التحميل و اإلستنتاج.
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أكبر من يعد لألفراد اإلجتماعية التنشئة في اإلعالم وسائل تمعبو الذي الدور إن  
 تساىم التي األساسية األدوات إحدى اإلعالم وسائل أصبحت أن بعد عصرنا في المخاطر

كون  وعييم، مع والتفاعل تنشئتيم، عممية في مضامينيا ودخمت اليوم، أطفال إعداد في
نموىم مراحل مع تتطور ثم أوال، الطفل مع تبدأ جيل لبناء بداية يةأ  

 من نشرهت وما برامج، من تبثو لما سجينا منو يجعل الوسائل ليذه المستمر تعرضو أن كما
وأ باإليجاب، ماإ سموكاتو عمى يؤثر مما وأحداث، ووقائع أخبار،  
  مدى إلدراك نظرا خاص اإىتمام اإلعالم ووسائل األطفال مجال يحظى لذا بالسمب
  مع جنب إلى جنبا األطفال عمى اإلتصال وسائل تمارسو الذي المباشر غير التأثير

  تساىم الوسائل ىذه كون إلخ...والمدرسة األسرة، كالوالدين، األخرى المؤسسات
التنشئة ىي لتحقيقيا تسعى التي الوظائف بين ومن الطفل، شخصية تشكيل في  

  يدرسون الذين الباحثين من الكثير إىتمام فيقع التربوية، والوظيفية اإلجتماعية،
 لكون الصغار جميور عمى والفيديو التمفزيون خصوصا الجماىيرية اإلتصال وسائل تأثير

 المعمومات يستقبل كيف يتعمم أن يجب لذا النمو، من الفترة ىذه في تتكون شخصيتو
 كيف يتعمم أي) المرغوبة غير النمطية فيتجنب يالئمو، ما وحسب صحيح بشكل ويختارىا
(.الجماىيرية اإلعالم وسائل يستخدم  
 ألن فراغيم أوقات في الفيديو ألعاب أو التمفزيون أو المذياع ما يستخدمون غالبا فاألطفال
 معدي فعمى لذا ،انتباىيم اإلعالم وسائل مضمون يثير أو يجذب عندما يحدث اإلتصال

نما تثيرىم، ال التي المواد إستخدام كيفية مراعاة البرامج ىذه  في تساىم التي البرامج إعداد وا 
و تثقيفيم و نظرا ألن معظم الباحثين إنصب إىتماميم عمى دراسة األثار المترتبة  تربيتيم

عن التمفزيون و عالقتيا بالطفل إرتأينا البحث في األثار المترتبة عن اإلذاعة و عالقتيا 
فيم تتمثل طبيعة الدورالذي تمعبو برامج اإلذاعة بالطفل ومن ىنا نطرح اإلشكال التالي:

ف الطفل الجزائري؟وكيف ليا أن تدعم دور كل من األسرة و المدرسة؟المحمية في تثقي  
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 االتساؤالت الفرعية :
؟ التي تقدميا إذاعة تيارت الجيوية ما مدى متابعة األطفال لمبرامج اإلذاعية -  
؟ اإلذاعية  التي يفضل األطفال اإلستماع إلييا ماىي البرامج-  

يستفدون من البرامج المقدمة ليم؟ ىلو  _ىل ييتم األطفال بالبرامج اإلذاعية  
 الفرضيات:

األطفال لمبرامج اإلذاعية مرتبط بالمضمون ومدى توافقو وميوالت الطفل متابعة -
.والمواضيع التي تتالءم وسنو واىتماماتو أيضا  
 _األطفال ييتمون ببرامج الترفيو و التسمية.

 إلى حد ما تنمية مواىبيم و ثقافتيمتساعد البرامج المقدمة لألطفال من طرف اإلذاعة في -
.رغم قمتيا  

  أسباب إختيار الموضوع:

 إن إختيار أي موضوع ماىو إال ىو خالصة أسباب نذكر منيا:

الرغبة في التعامل مع األطفال والتقرب من ىذه الفئة.-  

حيث نرى أن أغمب الدراسات انصب  _اإلذاعة لم تتغمغل إلى عالم الطفل كما فعل التمفزيون
.التمفزيون ىإىتماميا عم  

.في حياة اإلنسان _دراسة ىذه المرحمة بإعتبارىا مرحمة ميمة لممراحل التي تمييا  

.فقط اإلىتمام بالتمفزيون_إىمال األثار الكبيرة لإلذاعة و   

 

 أهمية الموضوع والهدف منه:
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مع خاصة في ظل اإلىتمام بالتمفزيون،  األطفال محدوداإعالم  يزال اإلنتاج الفكري في مجال ال
بإعتبارىا جزءا ىاما من بيئة الطفل تساىم ة عن اإلذاعة خاصة الثقافية منيا، اىمال األثار الناجم

 في التنشئة اإلجتماعية.

كما تعد مرحمة الطفولة مرحمة أساسية في حياة اإلنسان لذا إرتأينا تسميط الضوء عمييا,فكان من 
دافنا الرئيسية معرفة ماإذا كانت اإلذاعة تساىم الى حد مافي تثقيف الطفل ودعم مواىبو أى

1)وميوالتو.  

 منهج البحث وأدواته:

.اإلجتماعية المنيج الذي إعتمدناه ىو المنيج الوصفي المالئم لمبحوث  

 المتعمقةكما قمنا بإختيارالمسح اإلجتماعي لتصوير الخصائص مجموعة معينة ودراسة الحقائق .
 فيي ىذا وعمى ما بظاىرة المتعمقة الراىنة الحقائق ودراسة معين، إجتماعي موقف أو ، بيا

 اإلجتماعية، لمبحوث المالئمة األساسية المناىج أحد وىو اإلجتماعي، المسحي بالمنيج تستعين
2)الميدانية. والدراسات  

إال بأدوات المرتبطة بموضوع البحث،ل الحقائق اليتيسر جمع المعمومات معينة بيدف معرفة كو 
 االستبياناإلستمارة أو  وقد إعتمدنا عمى منيجية لمحصول عمى بيانات الموضوع المدروسة

الحقائق لجمع ووسيمة والمبحوث، الباحث بين أساسية اتصال أداة عتبرتو  بالمقابمة  

 قصد وذلك دراستو، المراد تمعلمجا إلى توجو األسئمة من مجموعة عمى يعتمد والمعمومات، 
.الباحث تساؤالت عمى اإلجابة   

مفردات جميع من أو المختارة، العينة من المباشرة أو األساسية األساليب أحد وىو  

                                                           

 علي حسنين,أطفالنا نموهم تغذيتهم و مشكالتهم, بيروت.دار النهضة العربية,ط7،,1981,ص55  
1 

2  موريس ـأنجرس,منهجية البحث العلمي في العلوم اإلجتماعية ,تدربيات علمية,ترجمة بوزيد صحرواي و أخرون.دار القصبة 

85,ص2006-2004, 2للنشر,الجزائر,ط  
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دفبي وذلك مقدما، المعدة المحددة األسئمة من مجموعة توجيو طريق عن البحث مجتمع  

والعوامل الدوافع أو متيواتجاىا المبحوثين نظر وجيات أو معينة، حقائق عمى التعرف  

شفوية المقابمة كأداة وقمنا بطرح اإلستمارة ب.معينة سموكية تصرفات إلى تدفعيم التي والمؤثرات
و شرح  جية لفئة األطفال لفيم أغراض وأىداف الدراسةتعتمد عمى الحوار المبسط وبمغة سيمة مو 

 والبيانات المعمومات، لجمع الرئيسية األدوات من  المقابمةب اإلستمارةو تبسيط اإلستمارة ليم و تعتبر 
 شيوعا المعمومات جمع وسائل أكثر من تعد انيأ كما اإلنسانية، والجماعاتاألفراد  دراسات في

3) بحث ألي الضرورية البيانات عمى الحصول في وفاعمية  

:تحيد العينة وتبريراتها  

في السنوات اإلبتدائي السنة  أمافي إختيار األقسام فأخذنا عمى حسب العينة العشوائية البسيطة
لى،السنة الثالثة والسنة الخامسة،من المدرسة اإلبتدائية قايد محمد.األو   

السنة الثالثة والسنة الرابعة،من متوسطة توسط فإرتأينا أخذ السنة الثانية، أما فيما يخص الطور الم
 طاىري عبد القادر  بوالية تيارت.

ناث لمعرفة مد ى التأثير من حيث الجنس.تضمنت العينة ذكور وا   

اإلبتدائي و المتوسط لمعرفة مدى تأثير المستوى التعميمي و الثقافي عمى درجة التمقي و التأثير 
.والفئة أكثر إستقطابا ليذه البرامج  

 

 

 

                                                           

3موريس ـأنجرس,منهجية البحث العلمي في العلوم اإلجتماعية ,تدربيات علمية,مرجع سابق، ص87
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 تحديد المصطلحات والمفاهيم اإلجرائية:

ثقافة أو تثقيف الطفل.وىذه المفاىيم ىي:اإلذاعة، الثقافة ، الطفل،   

 اإلذاعة:

 لغة:

اإلذاعة من ذاع الشيئ و الخبر أي إنتشر،ذاع ذيعا و ذيوعا و ذيعوعة و ذيعا،أذاع إذاعة أي 
4)نشر الخبر و أظيره.  

 اصطالحا:

الراديو ىو جياز استقبال تصل موجاتو الكيرومغناطيسية إلى مناطق جغرافية مختمفة،تبث عبره 
الوسيمة بغرض تحقيق أىدافيا المنشودة،و القيام الخدمات و الرسائل اإلذاعية التي تعدىا ىذه 

5)بخدماتيا المستيدفة ليذا الجميور الواسع بأكمل وجو ممكن.  

 إجرائيا:

لمجماىير بما يحقق وظائف ىي الوسيمة اإلعالمية التي تعتمد عل إنتاج المواد السمعية ونقميا 
الموجية لألطفال كجميور وفي ىذه الدراسة نتخصص في إذاعة تيارت و برامجيا اإلتصال،

.خاص  

 

 

 الثقافة:

                                                           

4المنجد في اللغة العربية و اإلعالم,بيروت,دار النشر األهمية,1982,ص
  

  5أنطوان الناشف، البث التلفزيوني و اإلذاعي والبث الفضائي، لبنان ،دار الفكر العربي، ط2003،1
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 لغة:

 تنسب لفعل ثقف ولو عدة معاني في العربية أىميا ثالثة:

 األول ويعني الحذق و الفيم وسرعة التعمم.

 الثاني بدل عمى الغمبة والظفر عمى اآلخر بالحذق.

6)الثالث يعني التسوية و التقويم والصالح.  

 إصطالحا:

بأنيا تمك المجموعة المركبة التي تتضمن المعارف و المعتقدات و 1781تايمورعرفيا اإلنجميزي 
الفن و الحق و األخالق و األعراف وكل اإلستعدادات و العادات األخرى التي يكتسبيا اإلنسان 

 بإعتباره عضوا في المجتمع.

اإلجتماعية التي عرفيا وليام أوجرين بأنيا ما يشمل عمى األشياء و النظم اإلجتماعية و الطريقة 
 يسير عمييا الناس في حياتيم.

وىي مجمل طريقة حياة الجماعة أي أنيا تشمل طريقة حياة الجماعة بجوانبيا المختمفة المادية و 
 المعنوية.

الثقافة ىي ذلك النسيج الكمي المعقد الذي قام اإلنسان نفسو بصنعو متمثال في األفكار و 
7 )و القيم وأساليب التفكير وأنماط السموك.المعتقدات و العادات و التقاليد   

 

                                                           

6 المنجد في اللغة العربية و اإلعالم، مرجع سابق، ص87
  

7د طارق كمال ,تنمية الطفل إجتماعيا ثقافيا و تربويا , مؤسسة شباب الجامعة ,اإلسكندرية ,ط1 , 2008،ص126
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و طرق معيشة األفراد وقصصيم وألعابيم ،ووسائل اإلتصال و اإلنتقال وكل ما توارثو اإلنسان و 
 أضافو إلى تراثو.

وتعني أيضا إكساب المعارف التي تنمي الحس النقدي و الذوق و الحكم سواءا عن طريق الثقافة 
8ة خارج نطاق اإلختصاص.المتخصصة و الثقافة العام  

 إجرائيا:

ىي كل ما أنجزه اإلنسان من معارف و مخترعات وما تنطوي عميو حياتو من معتقدات و أخالق 
 و تقاليد إكتسبيا كعضو في المجتمع  الذي يعيش فيو.

 الطفل: 

 لغة:

9صغير السن وحديث السن و الحداثة تعني صغر السن ويعني كذلك الولد ذكر أو أنثى.  

 إصطالحا:

:كل إنسان لم يتجاوز الثامنة 11المادة 1171يعني الطفل حسب اتفاقية حقوق الطفل عام 
 عشر،ما لم يبمغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عميو.

و الطفولة من وجية نظر عمماء اإلجتماع ىي تمك الفترة المبكرة من الحياة اإلنسانية التي يعتمد 
ديو اعتمادا كميا فيما يحفظ حياتو ففييا يتعمم و يتمرن لمفترة التي تمييا و ىي فييا الفرد عمى وال

ليست ميمة في ذاتيا بل ىي قنطرة عمييا الطفل،حتى النضج االقتصادي و الفزيولوجي و العقمي 
 و النفسي و اإلجتماعي و الخمقي و الروحي و التي تتشكل خالليا حياة االنسان ككائن إجتماعي.

 
                                                           

8د طارق كمال ,تنمية الطفل إجتماعيا ثقافيا و تربويا , مرجع سابق، ص128
  

9المنجد في اللغة العربية و اإلعالم,ص62
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:إجرائيا  

و الطفولة ىي الفترة التي نخطئ فييا و نرتكب الكثير من اليفوات ،واإلنسان يتعمم من  
الخطأ،ولذلك فمن حسن حظ البشر أن ليم فترات طفولة و كمما طالت ىذه الفترة كمما كثرت 

األخطاء كمما كان التعمم أكثر و المربي الناجح ىو الذي يحسن استخدام أخطاء األطفال لموصول 
وضيح الصواب و يساعده ذلك عمى قمة خبرة األطفال ،وأنو مرن قابل لمتعمم سيل االستيواء.إلى ت  

 سنة16إلى11 مابينو في الطور اإلبتدائي  سنة11إلى6ما بينرىم اعمأاألطفال الذين يتراوح  مى
.والذين يستمعون إلى إذاعة تيارت عبر ما تبتو من برامج مخصصة ليم .في الطور المتوسط  

أو تثقيف الطفل:ثقافة   

ىي جممة القيم والمعايير والمعمومات واألفكار التي تبتيا إذاعة تيارت بما ينمي الحصيمة التقافية  
.لمطفل التيارتي  

 

و كل ما يحتاجو من معرفة و أفكار  ل الجيل القديم إلى الجيل الحديث،تثقيف الطفل معنى أن ينق
ر شموال من ن الثقافة أكثبين الثقافة والتعميم، إذ أمعتقدات و قيم و مثل و إتجاىات، وىناك فرق 

ويمكن إعتبار التعميم جزءا من الثقافة و يرجع ىذا إلى أن التعميم يحمل بعض صفات  التعميم،
.الثقافة نظرا ألنو يشمل األداب و الفنون المختمفة  

 

 

 

 الدراسات السابقة:
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 الدراسة األولى:

1111-1ط-عمان-دار أسامة لمنشر و التوزيع-الييثيد ىادي نعمان  -اإلعالم والطفل  

 11يتناول الكتاب في مجممو قضايا الطفولة في عالقتيا بحركة اإلعالم و اإلتصال مقسم إلى
ظرية و منيا ماىي دراسات ميدانية.فصول يشكل كل فصل دراسة عممية منيا ما ىي دراسات ن  

رامج خاصة برامج العنف وكيفية التعاملىدف الدراسة :الوصول إلى تحديد عالقة الطفل بالب مع  
 مختمف البرامج الموجية لو.

الدراسة:منيج   

إتبع الباحث أسموب دراسة الحاالت و ىوأسموب يتجو إل جمع البيانات المتعمقة بأية وحدة سواءا 
اء كانت فردا أم نظاما أم مجتمعا حيث تتيح الدراسة  الحالة التعمق في دراسة المواقف بدل اإلكتف

 بالجوانب التي قد تكون غير ذات داللة حقيقية

 نتائج الدراسة:

 أغمب األطفال يتابعون برامج العنف و التمفزيون.

 معظم األطفال يتأثرون بما يشاىدون من ألعاب فيديو.

10معظم األباء و األميات ال يستطعون منع أبنائيم من مشاىدة أفالم العنف.  

 

 

   الدراسة الثانية:

                                                           

10د ىادي النعمان الييتي  ,اإلعالم و الطفل , دار أسامة لمنشر و التوزيع , عمان ,ط1 , 2008
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-1ط-مصر-الدار العالمية لمنشر و التوزيع-د محمود أحمد مزيد -إعالم الطفلدراسات في 
1116 

تناولت الدراسة الدور الذي يمكن أن يقوم بو التمفزيون في تناول وعرض المشكالت و قضايا 
 حاصة باألطفال تمك الفئة العمرية التي تمثل الشريحة الكبيرة من المجتمع.

ة تتناول زاوية من الزوايا التي تيتم بإعالم الطفل.دراسات كل دراس 6تناول الكتاب   

 منيج الدراسات:كميا إعتمدت عل تحميل مضمون برامج تمفزيونية.

 نتائج الدراسة:

ما يدل من خالل الدراسات أن التمفزيون يعتبر ىو المصدر األول لممعرفة بالنسبة لألطفال رغم 
11 رنت.إستحداث مصادر جديدة لممعرفة كالكمبيوتر و األنت  

 الدراسة الثالثة:

-اإلسكندرية -المكتب الجامعي الحديث-محمد السيد حالوة -تثقيف الطفل بين المكتبة و المتحف
1111 --1ط  

جاءت الدراسة لعرض موضوعات مرتبطة بمكتبات و متاحف األطفال كإحدى الوسائط األساسية 
التالية:لتثقيف الطفل في المجتمع الحديث يضم الكتاب الموضوعات   

 خصائص ثقافة الطفل و العوامل المؤثرة عمييا.

 وكذا العالقة بين الثقافة و تربية الطفل كما تعرض لكتب األطفال و مدى أىميتيا لمطفل.

 الخدمة المكتبية و أنواعيا وأىدافيا و كذا أىذاف التربية المكتبية و مجاالتيا.
                                                           

 11 د محمود أحمد مزيد, دراسات في إعالم الطفل, مصر, الدار العالمية لمنشر و التوزيع , 1116,ط1,ص
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 كما تناول المتاحف و التربية المتحفية.

اسة: التأكيد عمى التراث العربي و اإلسالمي و ما يزخر بو من منجزات و تمقينو لمطفل. ىدف الدر   

 إعتماد مبدأ القومية و الشمولية التخطيطية لثقافة الطفل و تنسيق بين مجاالتيا ووسائطيا.

12العناية الخاصة بإعداد خبارء فنيين في مختمف مجاالت ثقافة الطفل وتربيتو.  

ل مضمون أفالم و برامج وألعاب فيديو.منيج الدراسة:تحمي  

 نتائج الدراسة:

 تنمية التفكير البصري و اإلبداعي لمطفل بما يحقق اإلرتقاء في لغتو الجمالية.

 إستثمار الطفل رموز و مدركاتو الذاتية و الثقافية وفق تغيرات العصر.

 تنمية التفكير اإلبداعي لمطفل و ما يصاحبو من تجديد و تصويب.

13الحساسية الجمالية لمطفل إتجاه مدركات و تمكينو من الحفاظ عمييا.تنمية   

 

  

                                                           

  2002  , 1د السيد حالوة, تثقيف الطفل بين المكتبة و المتحف, اإلسكندرية,  المكتب الجامعي الحديث , طمحم   11م
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صعوبات البحث:-1  

ومن أىم الصعوبات التي واجيتنا صعوبات و عراقيل تواجيو, ال يمكن لألي بحث أن يخمو من 
 في بحثنا ىي:

الطفل قمة المراجع المرتبطة بعالقة اإلذاعة بالطفل ألن أغمب الدراسات كانت حول عالقة 
 بالتمفزيون.

 صعوبة التعامل مع بعض األطفال.

بعض األطفال و ترددىم في اإلجابة.خوف   
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 :اإلذاعة الصوتية: التطور والخصائص 1-1

 خطوات نشأة اإلذاعة:1-1-1

البشرية ىو جياز التمغراف الكيربائي  االتصاالتأقدم وسائل  في المعتقد العام، فإن
 .0871 عام اتحديدو  التاسع عشر، في أواخر القرنالمجتمعات البشرية  عرفتووالذي 

 االتصاالتوفي واقع األمر أن ىذا األمر ليس صحيحا، فقد كان ىناك وسيمتان من وسائل 
 البشرية قبل ظيور ىذا الجياز.

عن طريق استخدام وكانت تستخدم لتبادل الرسائل  هيليوجراف: الوسيلة األولى:
عام مضت بواسطة اإلغريق ألفي  الضوئية ألشعة الشمس وقد اخترع ىذا الجياز منذ االنعكاسات

الالسمكية الكيربائية في بداية  االتصاالتحتى تم اختراع أجيزة  وظل يستخدم طوال ىذه السنوات،
 القرن العشرين.

ن وكانت تستعمل في شكل أساليب بدائية لتبادل الرسائل بي سيما فور: الوسيلة الثانية:
ىم واستخدميا  اخترعيالنا أنيم أول من  ن التاريخ يذكرأحيث ا، اليندية في شمال أمريك القبائل

المياجرون الذين توافدوا عمى أمريكا بعد ذلك واستعمموه بصورة واسعة النطاق في حرب اإلستقالل 
 التمغراف الكيربائية. أجيزة انتشرتاألمريكية وظموا يتبادلونو حتى 

واإلذاعة ىي أقدم وسائل  ،أي بعد مؤتمر فرساي بعد الحرب العالمية األولىاديو بدأ الر 
 (1)عييا.ي فتحت العالقات البشرية عمى مصر البشرية والت االتصاالت

المباشرة ما بين أقوام  لالتصاالتومفيوم اإلذاعة لدى مختمف الشعوب ىي إما وسيمة 
ذاعتيا بأسموب يتراءى مع قيمة ىذه  ،وفئات وشعوب أو الترويج لمسمع التي يريدون نشرىا وا 

 المعتقدات.قية أو دار لمتالحم السموكيات و األخالوالدينية و  االجتماعيةالسمعة أو دار لمثقافة 

                                                           

  1إبراهٌم إمام، اإلعالم اإلذاعي واإلذاعة، لبنان، دارالفكر العربً ، ط2، 3891، ص341
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حيث إن الفن بصفة  وعادات الشعوب والبشر بصفة عامة عمى مختمف أنواعيم أو دار لمفن،
مة ىذه األ ةوعمى مدى تقدير األمة لمفنون تكون رفع ،ة أي أمة من األممعامة واجية وحضار 

ألمم تقاس بمدى تقديرىا لمفنون واآلداب وتشجيع إن حضارات احضاريا وتقدميا إنسانيا، حيث 
قامة الحمقات و  ثرائيا وا  نمائيا وا  الراقية  النوادي والميرجانات من أجل تعميق ىذه الفنونىذه القيم وا 

 (2).في أذىان وقموب المجتمع

 حيث شيد العام ،تسعينات القرن التاسع عشرتاريخ اختراع اإلذاعة يعود إلى ومنو ف
تطاع اكتشاف الموجات الالسمكية واستغالليا الذي اس ظيورىا عمى يد ماركوني، 0896-0897
 البث اإلذاعي.و  االتصالفي 

فقد  الصناعات المتطورة،و  االختراعاتا عبر وقت تشق طريقيوبدأت اإلذاعة منذ ذلك ال
 وبعد ذلك استطاع فوست اختراع أول محطة لإلرسال اإلذاعي، اخترع أديسون الراديو الكيربائي،

حيث قام  ،0906وكذلك قام بالعمل ذاتو في نيويورك عام كان ذلك عمى برج إيفل في فرنسا،و 
 المنطقة.بصنع محطة إذاعية تبث لممناطق القريبة من 

السمكية التي كانت تخاطب ولى اعتمدت المحطات الالسمكية و وفي الحرب العالمية األ
وكذلك الناس الذين كانوا يحاولون  فاستفادت الجيوش المحاربة منيا، المناطق القريبة من البث،

 (3)جاىدين التقاط البث المتعمق بأخبار المعارك.

 

 خطوات نشأة وتطور اإلذاعة:

 البطاريات التي تخزن وتولد الكيرباء.اكتشاف -0

 قام العالم األمريكي صمويل مورس باختراع جياز التمغراف السمكي.-2
                                                           

  2أنطوان الناشف، البث التلفزيوني و اإلذاعي والبث الفضائي، لبنان ،دار الفكر العربً، ط2001،3،ص38
3علً سعٌد وأخرون، اإلعالم و المجتمع، القاهرة، دار المصرٌة اللبنانٌة، ب ط، 2004، ص361
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ومدينة  بالتيموربين مدينة  0844نقل أول رسالة تمغرافية من أربع كممات عام  -3
 واشنطن.

 .0866نقل أول رسالة بين أروبا و أمريكا عبر الكيبل البحري عام-4

 م.0888الكيرومغناطيسية عام باكتشافىرتز  ىنرياأللماني  قام العالم-5

 م.0895قام العمم اإليطالي ماركوني ببناء جياز إلنتاج موجات الراديو عام  -6

نجح العالم ماركوني بإرسال أول رسالة مشفرة عبر جيازه الذي كان أول جياز السمكي -7
 بالعالم.

سمكية عبر المحيط وعرف جيازه بإسم أول رسالة ال 0910نقل العالم ماركوني عام -8
 الراديو.

بإدخال الصوت البشري إلى التمغراف  0916قام أحد اليواة األمريكيين عام -9
 (4)الالسمكي.

 

 

 

 مفهوم اإلذاعة: 1-1-2

 (5)ذيوع ما يقال.عني اإلشاعة بمعنى النشر العام و كممة اإلذاعة ت لغويا:

                                                           

4عبد المجٌد شكري، فنون الراديو في ضوء متغيرات العصر، القاهرة، الدار المصرٌة اللبنانٌة، ط2001،3، ص31
  

5لمنجد في اللغة العربية و اإلعالم, بٌروت,دار النشر األهمٌة,3892,ص82
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بأنيا جماىيرية فيي أداة تربطنا بالعالم في جميع ىي تمك الوسيمة التي توصف  اصطالحا:
األفكار المعمومات و  انتقالجيات اإلعالم التي سجمت عممية لو و ويعتبر الراديو إحدى تكن، لمجاالتا

 إلى الجماىير المستمعة أو ما يعرف باإلعالم الجماىيري.

يصفون الرجل الذي ال المذياع ىو من ال يكتم السر أو من ال يستطيع كتم خيره و العرب و 
 (6)يكتم السر بأنو مذياع.

غيرىا من المنظم والمقصود لمواد إخبارية وثقافية وتعميمية وتجارية و  االنتشاراإلذاعة ىي و 
جماعات فرادى و ، ن المنتشرين في شتى أنحاء العالممستمعيلمت واحد البرامج لتمتقط في وق

التي تنقميا اإلذاعة إما تكون صوتية أو مرئية أو المادة و ، المناسبة االستقبالأجيزة  باستخدام
 معا. االثنينتجمع بين 

بواسطة جميور عام متميز  استقباليايقصد بيا إرسال برامج اإلذاعة  قصد واإلذاعة فن الحديث و 
 (7)بذلك عن الرسائل الالسمكية المعينة الموجية لمحطات خاصة تستقبميا.

وعرفيا عبد المجيد شكري بأنيا جياز إعالمي يخدم مجتمعا محميا خاصا محدود العدد 
بحيث  االجتماعيةالثقافية  االقتصاديةيعيش فوق أرض محدودة المساحة،متناسقا من الناحية 

يشكل ىذا المجتمع بيئة متجانسة عمى الرغم من وجود الفروق الفردية التي توجد بين أفراد 
الجميور المستيدف لكل إذاعة محمية ىم أفراد ىذا المجتمع تؤثر فيو و تتأثر بو و  ،المجتمع الواحد

 (8)المحمي.

  خصائصها:إلذاعة و ا أهدافو  وظائف 1-2

 وظائف اإلذاعة:  1-2-1

                                                           

  6إبراهٌم إمام، اإلعالم اإلذاعي واإلذاعة، مرجع سابق ص323

7منى سعٌد الحدٌدي، سلوى إمام علً،اإلعالم و المجتمع، القاهرة، الدار المصرٌة، ط3، 2004، ص214
  

8عبد المجٌد شكري، فنون الراديو في ضوء متغيرات العصر، مرجع سابق.
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 ائف نذكر أىميا:ظليا عدة و 

المعمومات عن األحداث الجارية وعن األفكار  أي نقل األخبار التي تشمل حقائق اإلعالم:
ذلك لكسب تتمتع ىذه الرسالة بالمصداقية والموضوعية و  يجب أنراء من المذيع إلى المستمع و واآل

 الجميور أكبر.

يقوم الراديو بدور أساسي و حيوي في تثقيف الجميور فإذا كانت الثقافة عبارة عن  التثقيف:
وثقافة وأدب  نفشتى المعارف اإلنسانية من عمم و  المدركات التي تتناولمجموعة من المعمومات و 

بما في ذلك المغة ومجمل الموروثات والتقاليد والعادات وأسموب الحياة والسموك العام والقيم 
عمى المساىمة  قادر فإن الراديو ،القيم المستحدثة التي تفرضيا متغيرات العصرالمختمفة المتوارثة و 

 في تقديم الثقافة بمفيوميا الواسع.

ممتعا فمن مواد إذاعية تساعد المستمع عمى أن يمضي وقتا  يقوم الراديو بتقديم الترفيو:
 الفكاىة فيشعر بالراحة فتساعده عمى مواصمة حياتو.كالموسيقى و ، خالل البرامج المقدمة

لسن الراديو يمكن أن يساىم في التعميم من خالل مساعدة األفراد األميين كبار ا التعميم:
نما ىو  لراديو استطاعال نقصد أن اعمى التعمم والفيم السريع و  أن يحل محل المناىج التعميمية وا 

 (9)كذلك يزود المتعممين بأفكار جديدة.و  ،يقدم مختمف المعارف والخبرات

 

 

 

 

                                                           

9طارق سٌد أحمد،اإلعالم المحلي وقضايا المجتمع، القاهرة، دار المعرفة، ط3، 2004، ص319
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ىذا األخير يتمتع التمفزيون خاصة أن المنافسة الشديدة بين الراديو و  نظرا لوجود الخدمة:
تقدم خدمات إعالمية لذا تسعى أن  ،مستمعيياالصورة فبإمكان اإلذاعة أن تفقد بمزايا الصوت و 
 واالقتصاديةوالثقافية  االجتماعيةيا تحقق لو المنفعة فريدة من نوعو  ،ذات خصوصية

 .الخ.وغيرىا..

تيدف الدعاية في الراديو إلى تكوين الرأي العام أي الرأي السائد في المجتمع وال  الدعاية:
نما الدعاية  العمل عمى تحويل الجميور و  الستمالةنقصد ىنا تقديم أفكار خاطئة أو أكاذيب وا 

 اتجاىات الجميور من المسار الخاطئ إلى المسار الصحيح.

 اآلخرونيدف إبداء محاسنيا و لكي يقبل اإلعالن ىو الذي يتبع سمعو معينة ب اإلعالن:
شرائيا أو الدعوة لخدمة محددة،فينا يتحول الراديو إلى أداة لمترويج فيصبح العاممون فيو إلى 

 (10).بائعين لمسمع إلى المستمعين

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

10 طارق سٌد أحمد،اإلعالم المحلي وقضايا المجتمع، مرجع سابق، ص393
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  :خصائصهاو اإلذاعة أهداف  1-2-2

اإلعالمية السمعية األخرى والوسائل  تعتبر اإلذاعة من أىم الوسائل اإلعالمية السمعية،
 ىي آلة التسجيل و الحاكي.

بسبب سرعة وصوليا إلى أماكن  اإلذاعة أن تطغى عمى ىاتين الوسيمتين، استطاعتولقد 
والسياسية  االجتماعيةبعيده من خالل الصوت الذي ينتقل عبر األثير،وينتقل معو األخبار 

 تتجاوز حدود األماكن الجغرافية بسرعة فائقة.فيي ، والخبرات والتجارب الثقافية،والعممية و 

وأكسبتيا الشيرة  من خصائصيا اإلعالمية اليامة، خاصيةالسرعة  اعتبرتلذلك فقد 
 اإلنتشار.و 

 وخبراتيم، وطبقاتيم، أعمارىم، اختالفكما أنيا تمتاز بقدرتيا عمى مخاطبة السامعين عمى 
بة،مما يجعميا مجاال لمجميع يجدون فييا ما العتمادىا عمى عنصر الكالم في المخاط ثقافتيم،و 

 ييميم أو يخصيم.

 وىذا الوسيط ،ى الناس ىو جياز المذياع الراديوإن الوسيط وفي نقل ما تقدمو اإلذاعة إل

 (11)بين الناس. االنتشارولذلك كتب لو  ،رخيص الثمن ،االستعمالسيل 

 

 

 

أخبار تقدمو لمناس من مواد وبرامج و تنوع فيما عمى خاصية ال باعتمادىاتمتاز اإلذاعة و 
اإلذاعة المطموب حسب ما يريدون و  الستماعافيم يجدون فييا ضالتيم من  وتجعميم ينشدون إلييا،

                                                           
11صالح محمد حمٌد، دور اإلذاعات المحلية في ترسيخ الوحدة الوطنية، عمان، دار عٌدان للنشر و التوزٌع، ط3، 2032، ص221
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لتثبت برامجيا  المناسب لجميع الناس،ذه الخصائص تمتمك الوقت الكافي و باإلضافة إلى ى
وتصاحبيم في أجزاء طويمة من  ،انقطاعفيي ترافق الناس في بثيا طوال النيار من دون  موادىا،و 

 (12)الميل.

أىمية  امتمكتوتعتبر اإلذاعة الناطق الرسمي في معظم الدول الموجودة فييا،و لذلك فقد 
األغاني والفنون الموسيقية واألناشيد و  ،اآلدابو تاج إلى ثقافة واسعة من العموم فيي تح ،خاصة

،كما تمتمك قدرة عمى التغمغل بين جماىير الناس لتكون ذات أثر في الناس الذين يستمعون إلييا
المحال لسيولة األجيزة التي تعتمدىا كوسائط تنقل بثيا من ألنيا تدخل البيوت و  في كل مكان،

بعد الحرب العالمية األولى استطاعت شركة ماركوني إنشاء محطة إذاعية تبث من لندن  خالليا.
وفي الوقت نفسو استطاعت روسيا بناء محطة  إلى مناطق في بريطانيا و فرنسا و إيطاليا،

 (13)إذاعية.

 

 

 

 

 

 

 

 اإلذاعات اليوم: اإلذاعات المحلية: 1-3

                                                           
12صالح محمد حمٌد، دور اإلذاعات المحلية في ترسيخ الوحدة الوطنية، مرجع سابق.،ص226

  

13 منى سعٌد الحدٌدي، سلوى إمام علً،اإلعالم و المجتمع، مرجع سابق،ص310
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 اإلذاعة المحلية: 1-3-1

حمية و يعرفيا المعجم قبل تحديد مفيوم اإلذاعة المحمية يجدر بنا تحديد معني الم لغة:
 الذي يحل فيو أي ثابت.المحمية مأخوذة من المحمي و ىو ذلك المكان  تي:العربي كاآل

لمرتبطة بجية فالمحمية ىي المسائل الخصوصية ا ،أي الترحال ارتحالوالمحمي عكس 
 (14)مفيوميا مقترن بالمفيوم الذي يحدد التقسيم اإلداري.و ، محددة في بمدة ما

تصال جماىيرية مرتبطة أساسا بمجتمع خاص لو  ىو وسيمة إعالم اصطالحا:  طاتواارتبوا 
ىتماماتو المختمفة ولو تقاليده وعاداتو و   قيمو المشتركة.وا 

كل ما ىو محمي لممستمع من تراث وسياسة والمشاكل ىي وسيمة التي تحاول توصيل 
موجز الذي تقوم بو ىو المركزية بمعنى العمل الت، اإلجتماعية واإلقتصادية واألخبار والمعموما

 ريقة معمقة.طب

تبث برامجيا مخاطبة  بمعنى أنيا، إعالمي يخدم مجتمعا محميااإلذاعة المحمية جياز 
دة المساحةولعّل أول المالحظات التي تتعمق و العدد يعيش فوق أرض محد محدود مجتمعا خاصا
أكان  لّمبس الذي غالبا ما يصاحبو سواءأو ااالرتباك، المحمي ىي وجود نوع من  بمفيوم اإلعالم

 (15).بمفيوم آخر ىو اإلعالم اإلقميمي أم كان ناتجة ارتباطو ناتجا عن السياق الّذي يأتي فيو

 

 

، يث كونيا عممية تفاعل بين أشخاصورغم أّن ثمة اتفاقا عمى ما تعنيو كممة إعالم من ح
مستقبمين لنسق من الرموز عبر وسيمة إعالم أو حتى بدونيا فإن ذلك الّمبس ينشأ في مرسمين و 

                                                           

إبراهٌم عبد هللا المسلمً، الراديو و التلفزيون في تنمية المجتمع المحلي، القاهرة، دار الفكر العربً للنشر و التوزبع، ب ط، 3886،ص380
14

  

15علً عجوة، اإلعالم وقضايا التنمية، مصر، عالم الكتب للنشر و التوزٌع و الطباعة، ط2001،3،ص232
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قميمي خاّصة وأن كال المف العادة عن كممتي محمي ولقد ، يومين يمكن أن يستخدم بمعان عّدةوا 
أنعكس ذلك عمى استخدام الباحثين لكال المفيومين اإلعالم المحمي واإلعالم اإلقميمي و لذلك 

اإلقميمي وصوال إلى خدامات المحتممة لكل من المحمي و يحاول الباحث اإلشارة لبعض االست
 (16)يزا لو عن اإلعالم اإلقميمي.تعريف اإلعالم المحمي تمي

ولقد وجدت ، المكان من الكممة الالتينية وىي تعني حرفيااشتق مصطمح الكممة المحمي 
غير منفصل عن كيانات كبيرة الكممة في عديد من المغات األوربية وىي تشير إلى مكان ص

حمية من المصطمحات الملكل ومعنى ذلك أن مصطمح المحمي و إلى الجزء وليس ا تشير أو، المدى
خر حسب اإلطار الذي آمصطمح تناوال يختمف من معنى إلى فكثيرا ما نتناول ال ،المختمف عمييا

فعندما نقول أخبار محمية فنحن نعني األخبار الخاصة الداخمية في مقابل األخبار  ،تضعو فيو
ي أو إقميم من أقاليم محمالعالمية والدولية وقد تعني في الوقت نفسو األخبار المتعمقة بمجتمع 

 عني صناعة داخل مجتمع محمي.توقد ، الدولة

 يد و كريستي بمفت الّنظر إلى أن اإلذاعة المحمية يمكن أن تعرف بطرق متعددةقام كرست

وذلك باالعتماد عمى دورىا في نظام اإلعالم القومي, فاإلذاعة المحمية قد تعرف تقنيا في ضوء 
سكانية متجانسة وربما تشير إلى مشاركة جميور المجتمع المحمي البث منخفض القدرة إلى منطقة 

في إنتاج البرامج أكثر من مشاركتيم في السياسة و التخطيط وىناك تعريفات أخرى تصف 
 17.ةا اإلذاعة المحمييى األىداف الجوىرية التي تتعيد بالوظائف  وتؤكد عم

اإلذاعة المحمية عمى أنيا التي وعمى سبيل المثال قام اإلتحاد العالمي لإلذاعة بوصف 
تستجيب الحتياجات المجتمع المحمي الذي تخدمو كما تسيم في تنميتو وىي تناضل من اجل 
ديمقراطية االتصال من خالل مشاركة المجتمع المحمي التي تتخذ إشكاال مختمفة وفقا لكل بيئة 

المحمية ىي اإلذاعة   بق فقالنوعية  وقدم ليبر يرو وصفا  آخر ال يختمف كثيرا عن التعريف السا
                                                           

16 علً عجوة، اإلعالم وقضايا التنمية،مرجع سابق، ص234
  

إبراهٌم عبد هللا المسلمً، الراديو و التلفزيون في تنمية المجتمع المحلي، مرجع سابق،ص210
 17
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االستخدام النظامي اإلذاعة بيدف الناس داخل منطقة جغرافية ذات حدود مكانية محدودة بدقة 
ية أناس ذوي الطموح وخصائص مشكالت ، ألذاعة داخل منطقة جغرافية محددةوىذا ال يعني اإل

ال منخفضة غالبا وىي متا شبة إلى حد كبير,نفيم من ذلك أن اإلذاعة المحمية ذات قوة إرس
تستخدم مجتمعا محميا متجانسا تحاول أن تشرك أعضاءه في أنشطتيا في محاولة لتنمية ىذا 
المجتمع وىذا يعني أن اإلذاعة صغيرة متميزة تبدأ منيا وتنتيي إلييا وربما أمكن التمييز بين 

 اإلذاعة المحمية و اإلقميمية من خالل بعض التعريفات كما يمي :

قد ، لناحيتين الجغرافية واالجتماعيةاعات المحمية تخدم مجتمعا محددا متناسقا من اإن اإلذ
اإلقميمية ، يكون ىذا المجتمع مدينة واحدة أو مجموعة قرى أو مدن صغيرة متقاربة تجمعيا وحدة

دارياالمرتبطة با  .ويضم في داخمو مجتمعات محمية متنوعة، إلقميم المحدود جغرافيا وا 

، ة في الواليات المتحدة األمريكيةاستطاعت شركة وسنتجياوس بناء إذاع 0921في عام
بعد ذلك أخذت بعض دول أوروبا تنشئ محطات إذاعية ليا،حيث طورت فرنسا محطتيا اإلذاعية 

وبريطانيا  ،0925في برج ايفل بباريس،وكذلك قامت ألمانيا بإنشاء أول محطة إذاعية ليا عام
سبانيا،ثم تمتيا دول أخرى 0928عام ستراليا أو بمجيكا و السويد و األرجتين و  مثل النمسا وكندا وا 

 (18)فنمندا.وسويسرا و 

 

 

وبعد  ،0934وأما عمى مستوى الدول العربية،فقد عرفت أول محطة إذاعية في مصر عام 
 ذلك أخذت الدول العربية األخرى تنشئ محطات إذاعية ليا.

اإلذاعية المغات الخاصة بيا في مخاطبة الناس وقد اعتمدت الدول التي أنشأت المحطات 
 من خالل برامجيا و موادىا و أخبارىا.

                                                           

18محمد نوال عمر،اإلذاعات اإلقليمية- دراسة نظرية مقارنة، عمان، دار الفكر العربً، ب ط، 3881،ص16
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من المعروف أن قوة البث اإلذاعي كانت قد بدأت ضعيفة الفعالية،حيث تصل إلى المدن و 
القريبة من مكان المحطة اإلذاعية،ثم ازداد تدريجيا ليغطي مساحات أكثر اتساعا في نطاق الدولة 

اخترعت ليذه الغاية و  طق ذات مساحات شاسعة في العالم،ى أن تطور ليصل إلى مناالواحدة،إل
 اللتقاط بثيا، الموجات العاممة في البث اإلذاعي حسب البعد و القرب في المسافات المخصصة

 المتوسطة.فعرفت الموجات الطويمة والقصيرة و 

المؤثرات و  االجتماعات فتوالت ولكن تشابك ىذه الموجات،أدى إلى إرباك البث اإلذاعي،
 وتأسس أول اتحاد إذاعي يجمع الدول الدولية الخاصة بتحديد الموجات العاممة في كل دولة،

،ثم عرف أول اتحاد لإلذاعات العربية 0925األعضاء التي تمتمك محطات إذاعية و كان ذلك عام
 م.0955عام 

حتى اعتبرت في سمم  منذ ذلك الوقت يتزايد عمى المحطات اإلذاعية، االىتماملذلك أخذ 
فنونيا و الدول لنشر معارفيا وثقافتيا و فيي أقوى جياز تمتمك لدول العالم قاطبة، بالنسبةاألولويات 
 (19) .و أخبارىا

 

 

كذلك عممية التي جعمت منيا بثا قويا و أىميتيا في العمم التطورات الوقد زاد من فعاليتيا و 
سيولة رة األجيزة وتنوعيا و باإلضافة إلى كث وجود المحطات اإلذاعية المتحركة في كل زمان،

التي تعتبر  وخصوصا تمك األجيزة الترانزيستور الصغيرة، استعماليا في التقاط البث اإلذاعي،
 رخيصة األثمان.و  االستعمالسيمة 

وايصال المعمومات  الثقافات العالمية،قد استعممت ىذه المحطات اإلذاعية في رفع مستوى و 
فعالية وىذا مما زاد في نشاط و ، رعة الفائقة لتصل إلى جميع الناساألخبار بالسوالمواد المعرفية و 

                                                           

19محمد نوال عمر،اإلذاعات اإلقليمية- دراسة نظرية مقارنة،مرجع سابق،ص40
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اإللتقاط ني العالي في صناعة أجيزة البث و الشركات العالمية الصانعة التي تفننت في مستواىا التق
 (20) لممحطات اإلذاعية.

 م الجواري أنو محدود النطاق.ومن خصائص اإلعال

إن وسائل اإلعالم الجوارية تبث رسائميا في مناطق صغيرة تمثل طبقات محمية, أو كيانات 
قميمية تغطيتيا صغرى مقارنة مع المناطق الكبيرة التي تستيدف الوسائل الجماىيرية المركزية و اإل

بينيا مجتمعا  مناطق تمثل فيماقد تشمل ىذه المجتمعات المحمية في مدينة صغيرة أو مجموعة 
 محميا لو خصوصيتو.

حقيقي لمبيئة التي منيا و ىو  انعكاسفيو ، واقعي لثقافة مجتمعو انعكاساإلعالم الجواري 
اثيم فيكون معبرا عن ىذه القيم و تر ، يئة بقيميم و عاداتيم و تقاليدىمموجو إلى سكان ىذه الب

 العادات التي تشكل مضمونو و محتواه.و 

اإلعالم الجواري يستيدف خدمة إحتياجات مجتمعو,فيو موجو أساسا لخدمة أو تمبية  
 (21)سكان المجتمع المحمي من قضاياىم و مشكالتيم مقترحا حمول تناسبيم.  احتياجات

 

 

البرامج اإلذاعية المحمية الموجية لمطفل: 2-3-0  

الرغم من التحدي الذي تواجيو من تحتل اإلذاعة مكانة مرموقة بين أجيزة اإلعالم األخرى عمى 
التمفزيون و الفيديو، وليا إمكانيات إن إستخدمت  بكفاءة يصبح البرنامج اإلذاعي أداة سحرية في 

 تأثيرىا عمى األطفال.

                                                           

20 محمد نوال عمر،اإلذاعات اإلقليمية- دراسة نظرية مقارنة،مرجع سابق،ص41
  

21 إدوٌن أمري فلٌب وأولت وأرٌن،اإلتصال الجماهيري، ترجمة إبراهٌم سالمة إبراهٌم،مصر، المجلس األعلى للثقافة،ب ط، 2000، ص21
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إن عزوف األطفال عن المذياع وتدافعيم عمى التمفاز ال يعود إلى خمل في اإلذاعة كأداة لإلتصال 
نما إلى عدم إستثمار قدر  اتيا الكبيرة بالشكل الكفئ في التوجو إلى األطفال.وا   

 ومن ىذا وجب مايمي:

تعريف العامميين بمراحل النمو عند األطفال وخصائصيا،وكيفية اإلستفادة من ىذه الخصائص  -0
في إختيار البرامج،فالطفل قبل المدرسة يعيش مرحمة الخيال وىويكتسب الفكرة عن طريق تعريفو 

محيطو، والشخصيات المحببة لديو. بأسماء األشياء في  

وفي مرحمة الصفوف اإلبتدائية الثالث األولى  يعيش الطفل مرحمة الخيال المطمق عندما يبدأ -2
 الطفل في تعمم القراءة والكتابة وىذا يناسبو البرامج التي تصاغ في أسموب قصصي.

األولى وىي مرحمة البطولة فنجد  في المرحمة اإلبتدائية العميا  وىي المرحمة المتقدمة عن السنة-3
 األطفال يقبمون عمى قصص الشجاعة و المخاطرة و العنف.

 ونجد الطفل في ىذه المرحمة أن الطفل يقبل عمى اإلستماع لمراديو نظرا لقدرتو عمى التذكر.

وىنا يبرز دور اإلذاعة في تيذيب ىذه الطاقات عن طريق بث برامج ميذبة وواعظة تقدم ليم 
22)ر مع مراعاة الوقت المناسب لبثيا.باستمرا  

تعريف العاممين في إعداد ىذه البرامج بأن عممية التربية التنفصل عن عممية التعميم بالنسبة -4
لمطفل ،وفي كل الحاالت ينبغي أن تتم العمميتان من خالل الترويح و المعب و كذا التأكيد عمى 

و اإلكساب المعرفي وتفجير القدرات و اإلبداع القيم األخالقية التي تساعد الطفل عمى التوازن 
لديو،إذ تكفي اإلشارة إلى أن الفضل في اختراع األلة البخارية يرجع إلى الصبي الصغير جيمس 

 واط الذي أول من الحظ قوة البخار وىو صغير.

                                                           

122 دمحمد عبد الرزاق ابراهٌم و اخرون,ثقافة الطفل,دار الفكر ناشرون و موزعون,عمان,ط2008,ص329
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و تعريف العاممين بخطورة دورىم،ألن الطفل يرى مقدم البرنامج مثمو األعمى وتصبح بالنسبة ل-5
 في منزلة أحد الوالدين.

تدريب العامميين في إعداد ىذه البرامج تدريبا عمميا من خالل المجاالت التالية:-6  

تبادل البرامج اإلذاعية والوقوف عمى تجارب الدول العربية في ىذا المجال.-أ  

تبادل الزيارات بين المشرفين عمى إعداد ىذه البرامج وعقد لقاءات وورشات عمل.-ب  

نسيق مع رجال التربية والجمعيات والميتمين بتنشئة األطفال واإلستماع لألباء واألميات الت-ج
23)وذوي الشأن في المجتمع ،بيدف ترقية البرامج وحسن إخراجيا.  

 

 

 

 

 

 

 خاتمة:

تعتبر اإلذاعة وسيمة فعالة من أىم الوسائل الحديثة التي التي تثير العواطف اإلنسانية خاصة 
بالطفل وذلك ألن إىتماميا أصبح ينصب عمى جمب ىذه الفئة بإعتبارىا جيل الغد.مايتعمق منيا   

 فاإلذاعة تؤدي دورا أساسيا إلى جانب األسرة و المدرسة في التربية و التنشئة اإلجتماعية.

                                                           

23د طارق كمال ,تنمية الطفل إجتماعيا ثقافيا و تربويا , مؤسسة شباب الجامعة ,اإلسكندرٌة ,ط3 ,2009,ص231
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 تمهيد:

ن تأثير السنيتعد مرحمة الطفولة مرحمة األساسية في بناء الشخصية ولقد ثبت بشكل قاطع 
رغباتو و تحقيق د أنو إذا ما لبيت حاجات الطفل و وقد وج، األولى من العمر في باقي الفرد

الصحة النفسية أفضل ن الحظ أوفرا من النمو الطبيعي و كا ،المختمفة ليذه المرحمةمطالب النمو 
تعتبر ىذه الفترة من حياة الفرد من أىم و ، في طفولتو من أي نوع من الحرمان من فرد أخر عانى

 تحديد معالم سموكو.لفترات من حيث التشكيل لشخصيتو و ا
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 ماهية الطفولة: 2-1

 الطفولة:معنى  2-1-1

ولكنيا تختمف من كائن إلى أخر فالطيور مثال ، وظيورىا لمكائنات الحية طفولة تبدأ مع مولدىا
ا تاما في حياة منذ أن تفقس بيضيا تتولى رعاية صغارىا وىذه الصغار تعتمد عمى أميا إعتماد

ىذا و ،خرأما الطفل البشري فمدة طفولتو أطول من مدة طفولة أي كائن أ ،طفولتيا القصيرة
أشد إختالف في تعيين البدايات والنيايات الزمنية لمرحمة  تختمف الشعوب فيما بينيا

فبعضيا يرى أن الحياة تبدأ من بداية الحمل)إنقطاع الدورة الشيرية عند المرأة( و بعض ،الطفولة
جموعة ة موالحياة اإلنساني أخر يبدؤىا بتحرك الجنين في بطن أمو وطائفة أخرى تبدؤىا بميالده.

وتنسب الطفولة في اشتقاقيا إلى الطفل  ليا وأكثرىا أىمية مرحمة الطفولة،أو من الحمقات العمرية، 
ولعل ذلك يفيم  الذي لم يصل بعد إلى مرحمة الحمم،أو الصغير من كل مولود ذكرا أوأنثى كان 

ذا بمغ األطفال منكم الحمم فميستأذنوا"   1من قولو تعالى "وا 

يا المرحمة العمرية التي يقضييا الصغار من أبناء البشر منذ الميالد إلى أن وتعرف الطفولة بأن
 يكتمل نموىم ويصموا إلى مرحمة النضج.

وال يمكن لمطفل أن يكتمل نموه وأن يصل إلى حالة النضج إال إذا تنوعت خبراتو وتعددت ألوان  
يتصل بضروب مختمفة من  حياتو, فيو في طفولتو النامية المتطورة أشد ما يكون حاجة إلى أن

2البيئات اإلجتماعية المحيطة.  

 

 

                                                           
13سورة النور اية 1 

2د حسين عبد الحميد أحمد رشوان, الطفل دراسة في علم اإلجتماع النفسي,  اإلسكندرية ,المكتب الجامعي الحديت,ط2 , 

321,ص3554   
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فيناك من يحددىا عمى أساس القدرة ، ف الشعوب حول نيايات ىذه المرحمةكما تختم
 اإلنتاجية وفي المجتمعات المتحضرة تعتبر مرحمة الطفولة قصيرة جدا.

اإلنسانية التي والطفولة من وجية نظر عمماء اإلجتماع ىي تمك الفترة المبكرة من حياة 
 3يتعمم و يتمرن لمفترة التي تميياففييا ، يو إعتمادا كميا قيما يحفظ حياتووالد ىيعتمد فييا الفرد عم

 تعريف الطفولة: 2 -2-1

تمتد من الميالد إلى بداية المراىقة فييا ،ية من دورة حياة الكائن اإلنسانيىي مرحمة عمر 
اإلعتماد عمى األخرين عند حالة العجز شبو التام و ذو ومن كائن  إجتماعي يتحول الفرد من كائن

ي فعال بما يتالءم مع إستعداده اإلطالع بنشاط إبتكار د إلى حالة اإلعتماد عمى النفس و الميال
ن أالرعاية الصحية فيتوقع لو ، ت التربيةوبما يتوفر لو في مجتمعو من متطمبا، وقدراتو الشخصية

 يكون اتجاىا نحو ذاتو.

إال إذا بمغ سن الرشد قبل ذلك بموجب  88نسان عمى أنو كل إنسان دون السنويعرف اإل
 4قانون دولتو.

 أبان أن الطفل ىو الصغير في كل شيئ.لسان العرب:عرف الطفل والطفمة بالصغيرين و 

 .في المختار:ىو المولود أي الطفل

المرحمة من الميالد أما الطفولة فيي ،أن الطفل ىو المولود حتى البموغ وقد جاء في الوسيط
 5.حتى البموغ

                                                           

3 د حسين عبد الحميد أحمد رشوان, الطفل دراسة في علم اإلجتماع النفسي,مرجع سابق,ص11
  

 

د محمود أحمد مزيد , دراسات في إعالم الطفل ,مصر,الدار العالمية للنشر و التوزيع,ط3, 2002 ,ص241
4
  

5لمنجد في اللغة العربية و اإلعالم,بيروت,دار النشر األهمية,3542,ص22
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إذا ،ال يخرج عن كونو داللة عن الصغر كممة طفل تفيد في معظميا معنى متشابو لغويا:
حتى مرحمة  الداللة عمى مرحمة زمنية من عمر اإلنسان تمي المرحمة الجنينيةنعتت بو األشياء أو 

 6ضع اإلنسان تحت مظمة التكميف الشرعي.و البموغ حتى ي

الطفل ىو كل إنسان ال يزيد عمره عن أربعة عشر  الطفل من الناحية اإلصطالحية:مفيوم 
 عاما.

 وتستمر حتى مرحمة الوعي الكامل، مرحمة التي تعقب الوالدة مباشرةالطفولة ىي ال

وىي غالبا ما تكون بعد مرحمة البموغ ، و القدرة عمى إتخاذ القرار والقيام بالمسؤوليات
 بسنوات قميمة.

عة تصنع الطفل:ىو الثروة األساسية ألمو وأبوه ومن ثم فإن تنمية القدرات الخالقة و المبد
ذا ما و ، ينيضإذا ما أردنا لممجتمع أن يرقى و ، اليدف األسمى أي تثقيفو أردنا ألمة نماء ا 

 7.إجتماعي و ثقافي

 

 

 

 

 

 

                                                           

14,ص 3544 ,2المنجد األبجدي ,قاموس عربي عربي ,دار الشرق,ط 6
  

 7  أحمد كامل سهير, سيكلوجية نمو الطفل دراسات نظرية و تطبيقات علمية,مركز اإلسكندرية للكتاب,7

         142,صاإلسكندرية ,دط 
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 خصائصها:مراحل الطفولة و  2-2

 مراحل الطفولة: 2-2-1

 العقميةولكل منيا صفاتيا ومميزاتيا الجسمية و  ،بمراحل النمو المعقدةمر اإلنسان ي

 8متداخمة.وىذه المراحل متصمة و ، واإلنفعالية الخاصة بيا 

مراحل أساسية وميمة وميما كان 4ل نمو الطفل إلى ولقد قام معظم العمماء بتقسيم مراح
بل أن نياية المرحمة ، مرحمة التي تمييانو من الصعب تمييز نياية مرحمة وبداية الفإ، التقسيم دقيقا

فيقسم النمو إلى ، االستمراربالرغم من ىذا التداخل و و ، لمرحمة التي تمييا متداخمتان جداو بداية ا
 مراحل ىي:

يوم أو تسعة شيور تقريبا لمجنين 082مرحمة ماقبل الوالدة)المرحمة الجنينية(: و مدتيا-8
 في بطن أمو.

 ة:ويبدأ من يوم الوالدة و ينتيي عند نياية السنة الثانية.سن الميد أو الرضاع-0

مرحمة الطفولة األولى:أو المبكرة من سن الثالثة إلى سن السادسة و ىي تقابل فترة -3
 الحضانة.

ر أو ما يسمى بالطفولة مرحمة الطفولة الثانية:من السن السابعة إلى الثانية عش -4
 لى التاسعة.إإلبتدائية من السن السادسة رسة اوىي تقابل مرحمة المد، المتأخرة

وتضم التالميذ من السن الثانية  مرحمة المراىقة المبكرة:وىي المرحمة األولى من البموغ-5
 9عشر إلى الخامسة عشر وىي مرحمة المدرسة اإلعدادية أو المتوسط.

                                                           

8   د حسين عبد الحميد أحمد رشوان, الطفل دراسة في علم اإلجتماع النفسي,مرجع سابق ,ص132
  

9 د سميح أبو معلي وأخرون, التنشئة اإلجتماعية للطفل,   دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع,عمان ,ط3 ,3553ص51 
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لتربوي ا كما يوجد تقسيم أخر يعتمد عمى الجانب،عمى الجانب العضوي وىذا التقسيم يعتمد
نما يالذي ال يعتمد عمى السن و  إبتداءا  في المراحل المختمفة ،ولي إىتماما لمضامين ثقافة الطفلا 

 10ألن ىذا العمر يعرف تحول ميم. ،من سن الثالثة

كانت مبيمة و غير  حيث يدرك الطفل أن لو ذاتا مستقمة يحق لو أن يعبر عنيا بعد أن
تمف من طفل ألخر مرحمة حدود معينة ممموسة ألنيا قد تخوقد ال يكون لكل ، واضحة المعالم
ولكن األطفال يسيرون  ،ما بينيا غمى حد كبيرحيث تتداخل في، زمنيا و جغرافيا ومن بيئة ألخرى

 فييا بتتابع أما ىذه المراحل فيي:

عمارىم مابين ثالث و أدود:وتشمل األطفال الذين تتراوح مرحمة الواقعية و الخيال المح
 سنوات.خمس 

 ال المطمق:و تشمل األطفال مابين ثماني و تسع إلى اثنى عشر سنة.يمرحمة الخ

 11مرحمة المثالية:مابين اثنى عشر سنة إلى خمسة عشر سنة.

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 د سميح أبو معلي وأخرون, التنشئة اإلجتماعية للطفل,مرجع سابق,ص302

  

11وفيق صفوت مختار ,أساليب تربية الطفل , دار العلم و الثقافة ,القاهرة ,ب ط ,ص41
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 خصائص مرحمة الطفولة: 2-2-2

كل مرحمة ليا مميزاتيا الخاصة بدءا بمرحمة ماقبل يمر الطفل بعدة مراحل في حياتو و 
يكون ضاعة مع خروج الطفل إلى الحياة و ثم مرحمة الر  ،يكون الجنين في بطن أمويالد أين الم

النمو من جميع النواحي ثم تأتي مرحمة الطفولة المبكرة يبدأ فييا الطفل في ، بيولوجيا مرتبطا بأمو
و النفسية ثم تأتي مرحمة الطفولة المتأخرة حيث يستمر نموه حتى يدخل في ، الجسمية والعقمية

 المراىقة. مرحمة

منزلية لى ست سنوات تتميز بإنتقال الطفل من بيئتو الإ ثثال الطفولة المبكرة:تمتد من
 ،وتتميز ىذه المرحمة ب:و رياض األطفال ةدور الحضان ىالضيقة إل

 تتناسب مع جنسو. تنمية السمات السموكية لدى الطفل

 12إستقرار نموه العقمي.

أو نقال من ، إلبتدائية إما من المنزل مباشرةالمدرسة االطفولة المتأخرة:فييا يدخل الطفل 
 تتميز ىذه المرحمة ب:، الروضة

 اتساع معرفة الطفل و تعمم الميارات كالقراءة و الحساب.

 تعمم الميارات الجسمية الالزمة كالمعب.

 زيادة وضوح فردية الطفل و إكتسابو إتجاه سميم نحو األشياء.

 13الشارع.خروج الفعمي  إلى المدرسة و إتساع البيئة اإلجتماعية وال

                                                           

12 وفيق صفوت مختار ,أساليب تربية الطفل , مرجع سابق,ص23
  

13د هادي النعمان الهيتي  ,اإلعالم و الطفل , دار أسامة للنشر و التوزيع , عمان ,ط3 ,2004 ,ص213
  



 الفصل الثاني                                                                            الطفل
 

 

 37 

  الميارات المغويةامة بأنيا مرحمة إتقان الخبرات و كما يصف البعض مرحمة الطفولة ع
 .ن مرحمة المعب إلى مرحمة اإلتقانوبيذا ينتقل الطفل م، والحركية والعقمية السابق إكتسابيا

ة و الطفل في ىذه المرحمة قميل المشاكل كثير النشاطات و يفضل الطفل في ىذه المرحم 
كما أن األطفال يختمفون عن بعضيم البعض من حيث ،اإلنتقال إلى مرحمة الواقعية والموضوعية
المزاجية و تكوينيم و  ،اتيم العقمية وصفاتيم اإلنفعاليةر إستعداداتيم الموروثة التي تضمن قد

 ني.الجسما

إن مثل ىذا اإلختالف في السمات األساسية لتكوين الشخصية يدعي لمقول بأن كل طفل 
 14يعتبر شخصا مستقال متميزا عن غيره.

في لو عالقة كبيرة ، ا يتعرض لو من مثيرات في حياتوبطريقة خاصة لم الطفل يستجيب
 :و تميزه عن غيره في توتشكيل طبيعة شخصي

ولى من حياة الطفل نجد الذكور واإلناث غير األإختالف الجنس:في السنوات -أ
 عندما يتقدم السن بيم قميال نالحظ الفرقة بينيم.و  ،متناظريين

حرمانيم من أحد الوالدين:حرمان الطفل من أحد والديو خاصة األم يؤدي إلى إضطراب -ب
 في شخصيتو.

، طفال ال يعرفيمفإنو يندمج مع أ دخول الطفل المدرسة: عند دخول الطفل إلى المدرسة-ج
 15ىذا ما يعرض لظيور مشاكل.

 

 

                                                           

14د هادي النعمان الهيتي ,اإلعالم و الطفل  ,مرجع سابق,ص131 
  

15د محمد السيد حالوة ,تثقيف الطفل بين المكتبة و المتحف , المكتب الجامعي الحديث , اإلسكندرية ,ط3 , 2002,ص52
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مو منذ المحظة األولى التي تتم العوامل الوراثية:تمعب دورا ميما في تحديد خصائص الن-د
في حياة اإلنسان و  اإلجتماعي من أىم جوانب البيئة يعتبر الجانبو  ، ة تكوين الطفليا عممييف

الميارات التي ا مجموعة القيم واإلتجاىات و بفترة يستمد فييحيث يمر الطفل ، تكوين شخصيتو
 16تساىم في تشكيل شخصيتو.

 

 شخصية الطفل:تكون مصادر  2-3

 وسائل تثقيف الطفل: 2-3-1

 الكتاب المدرسي:-8

رسي إلى ويجب أن ييدف الكتاب المد، ة خاصة لمكتاب المدرسي عند الطفلىناك أىمي
 التي يسعى المجتمع إلى تحقيقيا. ،تحقيق األىداف التربوية

الذي ترم أكثر المضمون الذي بالكتاب و يحو  ،ل يتعمم إحترام الكممة المطبوعةإذ أن الطف
 وضعو أساتذة التعميم.

ذا أردنا لم فإن  الطفل عمى الوجو األكمل تثقيفلمدرسي أن يقوم بدوره في تعميم و كتاب اوا 
 و من ىذه الشروط: ىناك شروطا يجب توفرىا في الكتاب المدرسي

 يجب أن تكون عممية قراءة الكتاب سيمة حسب مستوى كل طفل.-

 عدم قدرة التمميذ عمى إستعاب مافي الكتاب يؤدي إلى نفوره من التعمم.-

 17الصور الداخمية لمكتاب.اة النواحي الجمالية في الغالف و مراع-

                                                           

16د محمد السيد حالوة ,تثقيف الطفل بين المكتبة و المتحف , مرجع سابق ,ص54
  

د عبد الفتاح أبو العال , أثر وسائل اإلعالم على تعليم األطفال و تثقيفهم , دار الشروق للنشر و التوزيع , عمان ,ط3, 2002 ,ص343
17
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 األنشطة المدرسية:-0

السبب في تقوم بدور فعال في تثقيف الطفل و من الممكن لألنشطة المدرسية المتنوعة أن 
إذا تم إستغالليا بطريقة سميمة قادرة عمى أن ، لمدرسية تقدم لمتمميذ فرصا عديدةذلك أن األنشطة ا

وتنظر التربية الحديثة حاليا  ،العالم الذي يحيط بو بصورة أفضلتساعد الطفل عمى التعرف عمى 
وىي واجبة الوجود و ليست مجرد  ،يا تشكل جزءا من المنيج الدراسيعمى أن لألنشطة المدرسية

 18لونا من ألوان الترفيو.

 :الجماعات المدرسية-3

ىذه الجماعات يرتبط وبعض  ،ة في نفس الوقتالتربيا فائدة كبيرة في مجال الترفيو و لي
 ض األخر يرتبط بميول التمميذ خارج نطاق تمك المواد.البعو ، بمواد دراسية

 :الصحافة المدرسية-4

دفع الطفل إلى القراءة و تعتبر الصحافة المدرسية خاصة صحائف الحائط وسيمة فعالة في 
قراءة  ىالمدرسية بصورة منتظمة يتجو بعد ذلك إل الصجفوعادة فإن التمميذ الذي يقرأ  ،اإلطالع

 المجالت الخاصة بالكبار.و  ،الصحف اليومية

 اإلذاعة المدرسية:-5

ىذا النشاط  فيممشاركة ليتحمسون  يمكثير منوال ،تذب العمل اإلذاعي المدرسي الطفليج
الخاصة باألمور و وال شك أن اإلذاعة المدرسية تزود الطفل بكثير من المعمومات الخاصة بمدرستو 

فإن اإلذاعة المدرسية تشجع  ،الحال بالنسبة لمصحافة المدرسية العامة في مجتمعو فكما ىو
 19وعمى جمع المادة المطموبة لمعرض.،التالميذ عمى البحث

                                                           
د عبد الفتاح أبو العال , أثر وسائل اإلعالم على تعليم األطفال و تثقيفهم , مرجع سابق ,ص350

18
  

19 د محمود أحمد مزيد.التلفزيون و الطفل , الدار العالمية للنشر و التوزيع ,الجيزة ,ط3 2004,ص211
  



 الفصل الثاني                                                                            الطفل
 

 

 40 

تنمي روح النقد عمى النطق السميم لمغة العربية و كما تساعد اإلذاعة المدرسية التالميذ 
 لدييم.

 األفالم السينمائية: -6

إختيار بعض األفالم العروض السنيمائية تستيوي معظم األطفال ويمكن لممدرسة 
بحيث يكون عرضيا عمى التالميذ لو خاصية إكسابيم لبعض ، السنيمائية واألفالم الكرتونية

 الخبرات و المعمومات اليامة بالنسبة ليم.

 النشاط الموسيقي:-7

 نأإذ ، ي في مرحمة مبكرة من عمرهالموسيقمن الميم تدريب الطفل عمى سماع و تذوق 
باإلضافة إلى معمومات ثقافية خاصة بيذا ة، ذلك يولد لديو اإلحساس المرىف والحس الجمالي

 الفن.

 النشاط المسرحي: -8

فإن  يمكن تزويد التالميذ بكثير من المعمومات اليامة من خالل النشاط المدرسي المسرحي
عمى النطق السميم لأللفاظ المغوية و تزويد حصيمتيم النصوص المسرحية قد تساعد التالميذ 

اإللقاء المسرحي و لو دور ىام في ب و تدريبيم عمى الفن التمثيمي و المغوية وعمى تذوق األد
 20عممية الترفيو عن التالميذ.

 

 

 

                                                           

20د محمود أحمد مزيد.التلفزيون و الطفل ,مرجع سابق, ص215 
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 الرحالت و الزيارات:-9

وىي وسائل ، ت والزياراتيجب أن يعرف الطفل البيئة المحيطة البيئة بو من خالل الرحال
، المحيطة بو في بمده و البيئة، مطفل عن البيئة التي يعيش فييافعالة في زيادة المعمومات ل

 21خ بالدىم.يتساعدىم عمى معرفة الكثير عن تار والرحالت من شأنيا أن تزوده بخبرات و معارف 

 المعارض المدرسية: -82

التي ، ة من الثقافة والمعموماتلطفل بأنماط متعددالمعارض المدرسية قادرة عمى إمداد ا
 التخصصات المتنوعة.م ذلك في عدد كبير من المجاالت و تتفق مع طبيعة سنو و يمكن  أن يت

 الصحف:الكتب المجالت و  -88

الكبار عمى حد سواء بالرغم من ال ليا تأثير كبير عمى األطفال و إن الكممة المطبوعة ال ز 
 أن تقرأ متى شاء القارئ ذلك.تعدد أجيزة اإلتصال ألن من مميزاتيا 

 كتب األطفال:

من عمره  الشيءعادة ما يبدأ الطفل في قراءة الكتب األطفال في مرحمة متقدمة بعض 
 22لقضاء وقت فراغو و حب اإلطالع.

 

 

 

                                                           

21د عبد المنعم الميالدي ,تنمية القدرات اإلبداعية عند الطفل ,مؤسسة شباب الجامعة , اإلسكندرية ,ط3 , 2004,ص331
  

22د باسم علي حوامدة وأخرون , وسائل اإلعالم و الطفولة ,دار جرير للنشر و التوزيع ,عمان ,ط3 , 2002,ص114
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 :مجالت الطفل

التربية ثم بعد ذلك ظيرت صحف الصحف المدرسية ميمتيا التعميم و بدأت في صورة 
حف ذات طابع المدرسي من الظيور المدرسي لكن ىذا لم يمنع الصخارجة عن النطاق 

 23اإلستمرار.و 

 

مواصفات إذاعة الطفل:3-2- 2        

وبالرغم من أن المذياع قد استحوذ عمى إىتمام كوسيط ثقافي ىام في نمو األطفال،  يعمل المذياع
ال يزال يؤثر تأثيرا ىائال عمى األطفال، إال أنو فترة طويمة حتى إختراع التمفزيون، الناس منذ 

ففي الواليات المتحدة المذياع وبرامجو الخاصة باألطفال، ويتضح ذلك من اإلىتمام البالغ ب
اتي تمثل زة الراديو بمعدل جياز لكل طفمين، وفي اإلتحاد السوفياألمريكية تتراوح نسبة توزيع أجي

حمقة أوبرنامج إذاعي.08تتضمن حوالي ، مياالبرامج الخاصة باألطفال حوالي تسع ساعات يو   

ففي سن المدرسة تتحدد ميمة إذاعة األطفال في إنارة حياة األطفال وتزويدىم بأفضل الخبرات 
الوطن أوفي وبالجوالت والرحالت في أنحاء فيدة في حياتيم وفي حياة الجماعة، وباألعمال الم

الثقافية التي تتجسد في  ير ذلك من الخبراتوبالمباريات الرياضية وبغأماكن أخرى من العالم، 
وباإلضافة إلى برامج األطفال العادية تكون ىناك مجمة األطفال التي تعرف األطفال برامجيم، 
24الئم باألحداث داخل و خارج الوطن.بشكل م  

                                                           

23د طارق كمال ,تنمية الطفل إجتماعيا ثقافيا و تربويا , مؤسسة شباب الجامعة ,اإلسكندرية ,ط3 ,2004,ص403
  

 24 دمحمد عبد الرزاق ابراهيم و اخرون,ثقافة الطفل,دار الفكر ناشرون و موزعون,عمان,ط1, 2005,ص241
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وببعض الكتاب و بعض الشخصيات العالمية المعروفة، الشخصيات داخل وطننا و وباألبطال و 
25المنجزات الجديدة.طفال في شكل مالئم لكإكتشافات و وتحكى لألاء، العممالمؤلفين و   

عتمادا عمى المعمومات وأساسيات العمم  تيدف بعض برامج التي يتمقاىا األطفال في المدرسة، وا 
لى ترقية اإلىتمامات بالعمم ية المزيد من المعمومات والمعرفة، األطفال إلى تنم وا 

26 اإلطالع.اءة و من القر وتطبيقاتو,وبتييئتيم لمزيد   

  

                                                           
  دمحمد عبد الرزاق ابراهيم و اخرون,ثقافة الطفل,دار الفكر ناشرون و موزعون,عمان,ط1, 2005,ص25241

25 

  22 دمحمد عبد الرزاق ابراهيم و اخرون,ثقافة الطفل ,نفس المرجع, ص244, 
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 اعتبارات البد أن تراعى في البرنامج اإلذاعي الجيد:

إذاعة حقق رة توافر عدة إعتبارات وشروط كي تأشارت فيوال الببالوي وكافية رمضان إلى ضرو 
ثقيفية ومن بين ىذه اإلعتبارات:الطفل األىداف التربوية والت  

الطفل وليا القدرة عمى جذب انتباىو من خالل روعة أن تكون المادة اإلعالمية مثيرة لخيال -8
 األداء وقصر المدة وىذا يتناسب ومدى إنتباه الطفل.

اإلعتماد عمى المؤثرات الصوتية المناسبة بما يخدم المضمون أو الفقرة كأصوات الحيوانات في -0
 القصة كصوت القطة مثال.

فالطفل ال يفترض من قيف والتربية، التث أن تعتمد إذاعة الطفل عمى األسموب غير المباشر في-3
كتقديم النصيحة في شكل أغنية أو قصة.تأخذ دور األب أو األم أوالمدرس،  اإلذاعة أن  

اإلعتماد عمى األسموب القصير في معظم األعمال التي تقدم لمطفل من خالل إذاعتو.-4  

صيمة الطفل المغوية قدر أن تكون المغة المستخدمة في برامج األطفال اإلذاعية في حدود ح-5
 اإلمكان بحيث ال يصعب عميو فيم المقصود.

مع  بفال يطرح أفكارا أوقيما خاطئة التتناسالمضمون الذي يحممو النص اإلذاعي، اإلىتمام ب-6
ماتقدمو لو اإلذاعة.لديو بين مايقدم لو من األسرة و  قيم و أفكار مجتمعو وبالتالي تخمق حيرة  

27 أي مخاوف في ذىن الطفل كالسحر أو الشياطين وماشابو ذلك.اإلبتعاد عن إثارة -7  
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فالطفل ال يقبل اإلستماع لبرنامج يثير في المرح و السعادة عمى جو البرنامج، أن يخمق طابع -8
 نفسو حزنا.

تدعيم برنامج األطفال باألغاني ذات اإلقاعات المرحة التي تثير الطرب و البيجة في النفوس -9
الوقت تكون سيمة الحفظ قصيرة ىادفة.و في نفس   

أن تعتمد برامج األطفال عمى شخصية رئيسية واحدة محببة لألطفال لتستطيع التأثير بكل -82
 محبة كالجد أو الجد.

أن يتم إختيار وقت برنامج األطفال بعناية بما يتناسب مع وقت فراغيم أو وقت راحتيم.-88  

وجو إذاعة الطفل من خالل ماتنقمو من رسائل ومن خالل كل ىذا فمن الضروري أن ت-80
 28سمعية متنوعة تنمي فييم حسن اإلصغاء و دقة اإلستماع.
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 خاتمة:

ىناك عدة عوامل تساىم في تشكيل ثقافة الطفل من بينيا األسرة ,المدرسة ,وسائل اإلعالم, ألن 
مميات الدمج و التعمم لطرق الطفولة مرحمة حساسة في حياة اإلنسان ومن خالليا يمر بمختمف ع

 التفكير العيش التي تتفق مع ثقافة ىذا المجتمع.
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:تمييد  

 إن نقطة إنطالق أي بحث ميداني سواءا كان كميا أو كيفيا فإنو يدور حول مجموعة من 

 األسئمة التي من شأنيا حصر الدراسة، واإلحاطة بيا فنحن من خالل دراستنا لموضوع

 دور برامج اإلذاعة المحمية في تثقيف الطفل الجزائري إعتمدنا عمى أداة اإلستمارة بالمقابمة في 

 جمع البيانات، ثم تحميميا ،فاستخالص النتائج ومقارنتيا بالفرضيات وصوال إلى النتائج العامة و 

 و الخروج بالتوصيات و اإلقتراحات.

 مجتمع البحث:

طفل مقسمة عمى الطورين اإلبتدائي والمتوسط  04كونة منيتمثل مجتمع بحثتا في عينة مت  

 من أبناء المجتمع التيارتي.

 العينة:

من الطور اإلبتدائي سنة21إلى6تتمثل العينة في أطفال تتراوح أعمارىم ما بين  

من الطورالمتوسط  من أبناء والية تيارت . سنة26إلى21وما بين   

 أداة الدراسة:

ة اإلستمارة بالمقابمة، واإلستمارة عبارة عن وثيقة تشمل مجموعة اعتمدت في دراستي عمى أدا  

 من األسئمة المفتوحة والمغموقة عمى شكل محاور أساسية تشمل فرضيات البحث و اليدف منيا
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 الوصول إلى النتائج النيائية بعد التحميل، وقد احتوت اإلستمارة عمى ما يمي : 

البيانات الشخصية. -2  

أوقات اإلستماع لإلذاعة.األول:المحور -1  

تأثير البرامج اإلذاعية عمى الطفل.المحور الثاني:-1  

األىداف المراد تحقيقيا من خالل اإلستماع لإلذاعة.المحورالثالث:-0  

أسس إعداد برامج األطفال.المحور الرابع:-5  

 اإلطار الزماني و المكاني:

قمنا بدراستنا ىذه عمى عينة من أطفال مدرسة :إن كل بحث يتطمب حقال لمدراسة،فاإلطار الزماني
قايد محمد اإلبتدائية، وعينة من أطفال مدرسة طاىري عبد القادر المتوسطة بوالية تيارت،وكذلك 

 مع عمال إذاعة تيارت الجيوية.

 اإلطار الزماني:

و كانت 1421-1421يتحدد اإلطار الزماني الذي أنجزت فيو ىذه الدراسة، بالموسم الجامعي 
مدة إجراء المقابالت مع األطفال تزامنا مع العطمة الشتوية، وكذلك مع عمال اإلذاعة فترة إجراء 
التربص باإلذاعة تزامنا و العطمة الربيعية، أي أن الدراسة إمتدت من شير جانفي إلى غاية شير 

 أفريل.
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 بطاقة فنية إلذاعة تيارت الجيوية:

 تعريف اإلذاعة المحمية لوالية تيارت:

ىي جياز إعالمي يخدم المجتمع المحمي لوالية تيارت,أي أنيا إذاعة محمية برامجيا خاصة 
بمجتمع خاص ومحدود,يعيش فوق أرض محدودة المساحة,بحيث تخاطب مجتمع متناسق من 

الناحية الثقافية,اإلجتماعية و اإلقتصادية وىذا المجتمع تحكمو عادات تقاليد قيم تجعمو يختمف عن 
رى.المدن األخ  

 تأسيس و نشأة اإلذاعة:

حدثا محميا وجيويا وحتى وطنيا,إذ يسجل ىذا التاريخ إنطالق أول بث 2998أكتوبر15يعتبر تاريخ
تجريبي محمي إذاعة تيارت التي شرعت في إرسالو عبر الموجة المحمية     لمستمعييا 

.FM91.5 

 أىداف إنشائيا:

 ىناك عدة أىداف نذكر منيا:

إعالمية خاصة و متخصصة لمتعريف بتقاليد المنطقة وخصوصياتيا لضرورة تقديم خدمة -2
 يتطمبيا الواقع المحمي الذي تتواجد فيو.

تستيدف تقديم خدمة لمشاريع ميدانية يجرى إنجازىا بالواقع,وىذا من خالل تحقيق اإلتصال -1
 اإلجتماعي.

ي.التغطية اإلعالمية الشاممة لكل المجاالت عمى المستوى الجيو -1  

مساعدة الجماىير عمى النيوض بواقعيا.-0  
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 الييكل التنظيمي إلذاعة تيارت:

 تحتوي إذاعة تيارت عمى عدة ىياكل تتوزع كما يمي:
أستوديو اإلنتاج:يوجد بالطابق األول,وىويقوم بإنتاج الحصص المباشرة في بعض األحيان والتي 

 ليا وزن ثقيل وىو ذو مساحة معتبرة.
التركيب:فييا يتم تركيب و تعديل البرامج.خمية المزج و -1  
مكاتب خاصة بكل صحفي,كما يوجد بقاعة التحرير جياز إعالم 24قاعة التحرير:تحتوي عمى -1

 ألي يستعمل لممونتاج.
 قاعة األنترنيت:توجد بجانب قاعة التحريرمزودة باألنترنيت ويتم من خالليا اإلشرف-0

WWW.RADIOTIARET.DZ  -5عمى اإلذاعة عبر شبكة األنترنيت من خالل الموقع:      
اإلدارة المالية:وتتكون من مكتب المدير,النائب ,السكرتير,مسؤول المالية المسؤول عن األمور 

 اإلدارية,المكتب المكمف باإلشيار.
أستوديو البث المباشر:ومنو يتم البث الحي لإلذاعة.-6  
مكتبة اإلذاعة:تحتوي عمى أشرطة األغاني.-7  
مكاتب. 5قاعة العمل:خاصة بالمنشطين بيا-8  
قاعة اإلستقبال و التوجيو:إلستقبال الوافدين و الزوار.-9  

قاعة األرشيف:لحفظ كل ما يخص اإلذاعة.-24  
قاعة المحاضرات:عمي معاشي وىي مخصصة لعقد الندوات و اإلجتماعات.-22  

كثر من عامل يتوزعون عمى مختمف األقسام.يوجد باإلذاعة أ  
مخزن ومستودع السيارات.-21  

                                                   
  

http://www.radiotiaret.dz/
http://www.radiotiaret.dz/
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 وسائل اإلذاعة:

:يعتبر العنصر البشري بمثابة الشريان الذي ينبض بو قمب اإلذاعة,ويحرك الوسائل البشرية -أ
التالية:دواليبيا,ويتكون من موزعين عمى المناصب   

 المدير

7 فئة الصحفيين  -2   

9فئة التقنيين -1  

5فئة المنشطيين -1  

5فئة المخرجين -0  

5فئة اإلداريين  -5  

7فئة األعوان -6  

1السائقين فئة -7  

 

كانت إذاعة تيارت تتوفر عمى أجيزة تقنية ذي النظام التماثمي من إستديوىات الوسائل التقنية:
العامة التي رسمتيا المديرية العامة تقرر تجييز إذاعة تيارت بأجيزة  البث واإلنتاج,و تبعا لمسياسة

لإلرتقاء بالعمل اإلذاعي.1449رقمية تقنية خالل صيف  
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 مجاالت البث:

 والية تيارت.

 جزء كبير من والية معسكر

 جزء كبير من والية تسمسيمت

 جزء كبير من والية غميزان

 جزء كبير من والية شمف

تحصمت عمييا إذاعة تيارت في مشوارىا العممي:الجوائزالتي   

سنة من العمل المتقن و المتفاني ودليال عمى التعاون و التكاتف من أجل الرقي و الصعود إلى 25
ميكروفونات 1درجة اإلحترافية استطاعت إذاعة تيارت أن تبرز وجودىا من خالل حيازتيا عمى 

 ذىبية في مسابقة وطنية لإلذاعات:

عمى أحسن تحقيق إذاعي حول الحرقة. 1447لذىبي في طبعتو األولىميكروفون ا  

عمى أحسن إخراج وتنشيط. 1448ميكروفون الذىبي في طبعتو الثانية   

 أحسن تحقيق حول اإلعتداءات الجنسية عمى األطفال.
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:توزيع أفراد العينة حسب الجنس1جدول رقم  

 الجنس التكرار النسبة
 ذكر 14 %54
 أنثى 14 %54

 المجموع 04 %244
 54نالحظ من خالل الجدول أن نسبة اإلناث ونسبة الذكور متساويتين,حيث بمغت كل نسبة  

أنثى.14ذكر 14بمعدل   % 

:توزيع أفراد العينة حسب السن:2جدول رقم  

 السن التكرار النسبة
سنو     6-21 14 %54  
سنو21-26 14 %54  

 المجموع 04 %240
سنو كان  21-6نالحظ من خالل الجدول أن نسب السن متساوية فالسن المحصور بين   السن    

54%أي بنسبة 14سنو فكان العدد كذلك 26-21المحصور بين   54%و 
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:توزيع األفراد حسب المستوى التعميمي:3جدول رقم  

 المستوى التعميمي التكرار النسبة
 ابتدائي 14 %54
 متوسط 14 %54

 المجموع 04 %244
نالحظ من خالل الجدول أن النسبة متعادلة في كال الطورين االبتدائي والمتوسط,حيث كان األفراد 

ناث أي وا     ذكور 14وفي الطور المتوسط كان األفراد %54أي بنسبة  14في الطور االبتدائي 
                                                              %54بنسبة

:توزيع أفراد العينة حسب الطبقات االجتماعية:4ول رقمجد  

 االنتماء االجتماعي التكرار النسبة
 غني  5 %21.5
 متوسط 29 %07.5

 فقير 26 %04
 المجموع 04 %244

منيم أغنياء ما يعادل نسبة5يتضح لنا من خالل الجدول أن أفراد العينة  %21.5      

فردا ينتمون  إلى طبقة الفقراء بنسبة 26و %07.5نسبةمنيم متوسطي المعيشة ما يعادل 29و
.% 04بمغت  
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لإلذاعة:متابعة برامج :5جدول رقم   

المجموع         
           

متوسط          
     

  ابتدائي    
 المستوىالتعميمي

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة االستماع

 دائما 7 %17.5 25 %37.5 22 %55
 أحيانا 21 %32.5 5 %12.5 18 %45
 المجموع 14 %50 14 %50 40 %100

 %54نالحظ من خالل الجدول أن النتائج المتحصل عمييا في الطور االبتدائي كانت بنسبة
أما األفراد الذين قالوا أنيم  %27.5لإلذاعة دائما كانوا بنسبة  تابعوناألفراد الذين قالوا أنيم ي

. %11.5لإلذاعة أحيانا كانوا بنسبة   تابعوني  

عون دائما كانوا األفراد الذين قالوا أنيم يتاب %54وكذلك األفراد في الطور المتوسط ,فكانت النسبة
.%21.5عون لإلذاعة أحيانا كانوا بنسبة ما األفراد الذين قالوا أنيم يتابأ %17.5بنسبة   

بة لألفراد الذين قالوا االبتدائي و المتوسط بالنسأما مجموع النسب المتحصل عمييا من الطورين 
عون أحيانا كانوا نسبة لألفراد الذين قالو أنيم يتابأمابال %55عون لإلذاعة دائما كانت أنيم يتاب
%05بنسبة  

 التحميل:

مقارنة متابعة يتضح من خالل الجدول أن األفراد الذين يدرسون في المستوى المتوسط ىم األكثر 
الطور اإلبتدائي وىذا راجع إال أن التالميذ في المتوسط ليم القدرة عمى الفيم و التواصل بتالميذ 

 أكثر من تالميذ اإلبتدائي ألنيم في مرحمة اليستطعون فييا اإلدراك الجيد لما حوليم.

   



 الجانب التطبيقي
 

 

 56 

:أوقات اإلستماع لإلذاعة حسب المستوى:6جدول رقم   

 المجموع
 التكرار      النسبة

 متوسط
 التكرار      النسبة

 إبتدائي
 التكرار      النسبة

 المستوى
 أوقات اإلستماع

1            5%  4          4%  1           5%  صباحا 
18           95%  14        54%  28          05%  مساءا 
04         244%  14        54%  المجموع 14           %54 

 

منيم يستمعون  %5الجدول أن األفراد الذين يدرسون في الطور اإلبتدائي  نالحظ من خالل 
ما  %05لإلذاعة في الفترة الصباحية أما الباقي فيفضمون الفترة المسائية ويشكمون نسبة   

من أفراد العينة. %05مجموعيما    

ذاعة في المساء وكذلك نالحظ أنو في المستوى المتوسط نجد أن كل األفراد قالوا أنيم يستمعون لإل
بالمقارنة مع الفترة المسائية التي بمغت النسبة  %4حيث كانت النسبة في الفترة الصباحية 

%54فييا  

%95بينما بمغت نسبة المساء   %5وكمجموع كمي وجدنا أن نسبة اإلستماع صباحا بمغت   

 التحميل:

األطفال في ىذه الفترة يكونون نالحظ أن نسبة اإلستماع في الصباح قميمة جدا و ىذا راجع إال أن 
 منشغمين بالدراسة أو بالنوم أما في الفترة المسائية فتكون فترة راحة بالنسبة لو.
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:المدة المستغرقة في اإلستماع لإلذاعة:7جدول رقم  

 
%النسبة  

  التكرار
 إبتدائي     متوسط مدة اإلستماع

57.5%  فترة قصيرة 25 8 
15%  فترة متوسطة 1 7 

27.5%  فترة طويمة 1 5 
244%  المجموع 14 14 

بالنسبة لإلستماع لفترة  %57.5نالحظ من خالل الجدول أن نسبة اإلستماع بمغت عمى التوالي 
في  %15متوسطة، فقد بمغت النسبة  أما اإلستماع لفترة قصيرة كال الجنسين في كال الطورين

بالنسبة لإلستماع لفترة طويمة. %27.5حين بمغت   

تحميل:ال  

من خالل الجدول الحظنا أن نسبة اإلستماع قصيرة لمعظم األفراد و ىذا راجع لنقص البرامج التي 
تقدميا اإلذاعة لفئة األطفال والتي تتناسب مع سنو و ميوالتو ،فعادة ما يمجأ األطفال لإلذاعة بعد 

 قيام الوالدين بمنعو من مشاىدة التمفاز.

يرجع السبب إلى البرامج التي تعني الطفل و تيمو بالدرجة األولى. أما اإلستماع لفترة متوسطة فقد  

أما اإلستماع لفترة طويمة فيو قميل جدا ألن اإلذاعة عامة و ليست موجية لمطفل فقط لذا قد يكون 
. السبب منع األولياء ألوالدىم من اإلستماع لفترات طويمة ألن ىذا يميييم عن دراستيم  
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اإلستماع لإلذاعة::اليدف من 8جدول رقم  

 المستوى إبتدائي متوسط المجموع
 إلستماع 

 لإلذاعة

  التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة%
 المعرفة 0 %24 21 %11.5 27 %01.5
 الترفيو 25 %17.5 0 %24 29 %07.5

 سدالفراغ 2 %1.5 1 %7.5 0 %24
 المجموع 14 %54 14 %54 04 %244

يستعممون اإلذاعة ألغراض  %17.5خالل الجدول أن األفراد ذوي المستوى اإلبتدائي نالحظ من 
كأخر نسبة ليدف سد الفراغ. %1.5لغرض المعرفة،ثم تأتي نسبة %24الترفيو كأعمى نسبة تمييا   

ليدف  %و 24أجابوا أنيم يستعممون اإلذاعة ليدف المعرفة  %11.5أما بالنسبة لممتوسط ف 
يدف سد الفراغ.ل %7.5الترفيو،و  

 %07.5أما فيم يخص مجموع النسب فوجدنا أن نسبة الترفيو طغت عمى كل النسب بنسبة بمغت 
.%24وسد الفراغ بنسبة %01.5والمعرفة بنسبة   

 التحميل:

يتضح لنا أن تالميذ الطور اإلبتدائي  والمتوسط يستمعون لإلذاعة لغرض الترفيو بنسبة كبيرة 
تالميذ اإلبتدائي ما زالوا في مرحمة المعب وغير مدركين كل اإلدراك لما يجري ،وىذا راجع إلى أن 

 حوليم والييتمون بتنمية رصيدىم المعرفي.

 و تالميذ المتوسط ألن ىناك منافذ أخرى لمتثقيف كالتمفزيون،األنترنيت ،الموسيقى........الخ

 

:مدى اإلعجاب بالبرامج اإلذاعية:9جدول رقم  
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 اإلعجاب البرامج التكرار النسبة
04%  نعم 26 
64%  ال 10 

244%  المجموع 04 
 10يتضح من خالل الجدول أن معظم األفراد قالوا أن البرامج اإلذاعية المقدمة ال تعجبيم،ف 

،أما الذين أجابو أن  %64أجابوا أنيم ليسوا معجبين ببرامج إذاعتيم ما نسبتو 04فردا من مجموع
من النسبة الكمية. %04فردا ما نسبتو 26ونبرامج اإلذاعة تعجبيم فيمثم  

 التحميل:

يتضح من خالل الجدول أن معظم األفراد اليستمعون لإلذاعة وىذا راجع لكونيا ال تمبي رغباتيم 
 وال تيتم بالطفل بصفة كبيرة .

أما الذين قالوا أن البرامج تعجبيم فالسبب راجع إلى أنيم ميتمون بالبرامج األخرى في مجاالت 
 أخرى.
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:المغة التي يرونيا مناسبة في البرامج اإلذاعية:11جدول رقم  

 المستوى التعميمي إبتدائي متوسط المجموع

 التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% المغة
 الفصحى 1 %5 22 %17.5 21 %11.5
 العامية  28 %05 9 %11.5 17 %67.5
 المجموع 14 %54 14 %54 04 %244

في الطور اإلبتدائي الذين يرون أن المغة المناسبة ىي المغة  يتضح من خالل الجدول أن األفراد
. %05،أما الذين يرون أن المغة المناسبة ىي العامية فيم %5العربية الفصحى   

يرون أن المغة الفصحى مناسبة ليم،أما األخرين فيرون أن  %17.5أما في الطور المتوسط ف 
.%11.5العامية ىي المغة المناسبة بنسبة  

أما بإحتساب مجموع النسب فيتضح لنا أن األفراد الذين فضموا المغة الفصحى في كال الطورين 
.%67.5،أما الذين فضموا المغة العامية فكانوا بنسبة  %11.5بمغت   

 التحميل:

الل الجدول أن األفراد الذين يفضمون المغة العامية راجع إلى نقص المستوى في المغة نرى من خ
العربية وكذلك ألن المغة العامية ىي لغة متداولة أكثر في المجتمع وفي أوساط العائالت 

 الجزائرية.

 أما الذين  يفضمون المغة الفصحى فيذا راجع إلى درجة المستوى الثقافي والتعميمي لدييم.
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:  البرامج التي تشد انتباه وتركيز الطفل:11جدول رقم  

نالحظ من خالل الجدول أن البرامج التي تشد إىتمام الطفل في الطور اإلبتدائي تمك المتعمقة 
.  %1.5ثم الرياضة بنسبة %24األخبار بنسبة  ،تمتيا برامج% 17.5بالثقافة و التسمية بنسبة  

بالنسبة لمثقافة و التسمية  %05الترتيبأما فيما يخص الطور المتوسط فكانت النتائج كالتالي عمى 
. % 1.5واألخبار بنسبة  % 7.5،والرياضة بنسبة  

أما فيما يخص مجموع النسب فكانت عمى النحو األتي في كال الطورين فيما يخص الثقافة و 
.%24و الرياضة بنسبة %21.5و األخبار بنسبة  % 81.5التسمية فكانت بنسبة  

 التحميل:

الثقافة و التسمية كانت مرتفعة،وىذا راجع إلى أن األطفال عامة و بمختمف يظير لنا أن نسبة 
 الفئات العمرية يميمون إلى المعب و الثقافة ىربا من الضغوطات األسوية والواجبات المدرسية.

أما بالنسبة لمتابعة األخبار و الرياضة فنرى أن النسبة منخفضة جدا مقارنة بالثقافة و التسمية و 
إلنشغاليم بميوالت أخرى .  ىذا راجع  

 

 

 المستوى التعميمي إبتدائي متوسط المجموع
 البرامج

 التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة%
 األخبار 0 %24 2 %1.5 5 %21.5

 الرياضة 2 %1.5 1 %7.5 0 %24
 الثقافة و التسمية 25 %17.5 28 %05 11 %81.5

 المجموع 14 %54 14 %54 04 %244
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:مدى االستفادة من البرامج اإلذاعية الثقافية المقدمة:12جدول رقم  

 االستفادة من البرامج الثقافية التكرار النسبة
55%  نعم 11 
05%  ال 28 

244%  المجموع 04 
األفراد من كال الطورين اإلبتدائي و المتوسط و الذين أجابوا من  11نالحظ من خالل الجدول أن 

في حين أن  %55أنيم يستفدون من البرامج الثقافية المقدمة ليم من طرف إذاعتيم بمغوا نسبة 
.%05بنسبة 28أنيم ال يستفدون من البرامج المقدمة ليم كانوا األفراد الذين أجابوا  

 التحميل:

أنيم يستفدون من البرامج اإلذاعية راجع إلى أن البرامج المقدمة تمبي يتضح لنا أن الذين أجابوا ب
 رغباتيم و ميوالتيم وتنمي جوانب من معرفتيم و تساعدىم في حياتيم اإلجتماعية و الدراسية.

أما الذين أجابوا أن البرامج الثقافية المقدمة اليستفاد منيا فيذا راجع إلى إنخفاض مستواىم 
تماميم ما يقدم ليم.المعرفي أو عدم إى  
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:تقديم اإلذاعة لمعمومات لم تكن معروفة من قبل:13جدول رقم   

%النسبة  المعمومات المقدمة التكرار 
67.5%  نعم 17 
11.5%  ال 21 
244%  المجموع 04 

يتضح لنا من خالل الجدول أن البرامج التي  تقدم معمومات جديدة لم تكون معروفة من قبل أفراد 
من األفراد أجابوا أن  %11.5بمستواىا اإليجابي و %67.5العينة في كال الطورين كانت بنسبة 

 اإلذاعة لم تقدم ليم أية معمومات لم يكونوا يعرفوىا من قبل.

 التحميل:

مى أن األفراد الذين قالوا أن إذاعتيم تقدم لو معمومات جديدة راجع إلى ع %67.5تدل نسبة 
 متابعتيم لإلذاعة لفترات طويمة أو إلى قمة تعرضيم لموسائل األخرى.

فيذا راجع إلى أن  %11.5و أما الذين قالوا أن إذاعتيم ال تقدم ليم أية معمومات جديدة  بنسبة
البرامج الثقافية في اإلذاعة  تبدو ليم بسيطة وال تقدم معمومات وافرة و شاممة عن مختمف 

 النواحي.
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:التعود عمى برامج  األطفال و مداومة اإلستماع إلييا:14جدول رقم  

نالحظ من خالل الجدول أن نسبة األفراد في الطور اإلبتدائي الذين تعودواعمى البرامج 
الذين لم يتعودوا عمييا ولم ،أما %7.5المخصصة لمطفل و داوموا اإلستماع إلييا بمغوا نسبة 

.% 01.5يداوموا عمى اإلستماع إلييا فكانوا بنسبة  

أما في الطور المتوسط فكانت النسبة فيما يخص األفراد الذين يستمعون ويداومون عمى برنامج ما 
،في حين بمغت نسبة الذين اليستمعون لبرامج الطفل .%11.5مخصص لمطفل  %17.5 

فنجد أن الذين يستمعون ويداومون عمى برنامج الطفل في إذاعاتيم أما بإحتساب مجموع النسب 
.%74،أما الذين ال يستمعون وال يداومون فقد بمغوا نسبة%14في الطورين اإلبتدائي و المتوسط  

 التحميل:

من األفراد في كال الطورين ال يستمعون لبرامج الطفل و ىذا راجع إلى أن  %74يتضح لنا أن 
ال تقدم برامج كثيرة لمطفل وال تيتم بو إىتماما كبيرا ىذا ما يأدي إلى نقص   اإلذاعة في األغمب

 إىتمام األطفال ببرامج اإلذاعة في  ظل ما يقدمو التمفزيون من قنوات متخصصة لألطفال.

أما الذين قالوا أن اإلذاعة تقدم ليم برامج يستمعون ويداومون عمييا،فالسبب راجع إلى اإلستفادة 
البرامج المقدمة بمختمف محاورىا الثقافية و الترفييية و التعميمية.كل مرة من   

 

 المستوى التعميمي إبتدائي متوسط المجموع
 مداومة اإلستماع

 التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة%
 نعم 1 %7.5 9 %11.5 21 %14
 ال 27 %01.5 22 %17.5 18  %74

 المجموع 14 %54 14 %54 04 %244
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:رد الفعل عند عدم اإلستماع لبرنامجك المفضل:15جدول رقم  

 ردود الفعل التكرار النسبة
17.5%  الغضب 22 
71.5%  تقبل ااْلمر 19 
244%  المجموع 04 

لبرامجيم المعتادة في إذاعتيم في كال يتضح من خالل الجدول أن األفراد عند عدم إستماعيم 
منيم كذلك من كال الطورين يتقبمون األمر. %71.5،و %17.5الطورين يغضبون بنسبة  

 التحميل:

يتضح من خالل النسب المتحصل عمييا أن األفراد الذين يتقبمون أمر عدم سماعيم لبرامجيم 
توفر البرنامج يستمعون وفي حين عدم المفضمة راجع لعدم إىتماميم الزائد بما يقدم ليم ففي حين 

 توفره يتقبمون األمر.

أما األفراد الذين ال يتقبمون األمر و يغضبون فيذا راجع إلىتماميم بما يقدم ليم و تعودىم عمى 
 متابعة ذلك البرنامج ألنو يمبي رغباتيم و يستفدون منو.
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:الحمم بأن تصبح منشطا إذاعيا مستقبال:16جدول رقم  

إذاعين في يتضح لنا من خالل الجدول أن األفراد الذين يحممون بأن يصبحوا منشطين 
  % 15أما الذين أجابوا ب ال فكانوا بنسبة %25الطوراإلبتدائي والذين أجابوا بنعم كانوا بنسبة

أما في يخص الطور المتوسط فاألفراد الذين أجابو بنعم أنيم يتمنون أن يصبحوا منشطين إذاعيين 
المستقبل ،أما الّذين ال يتمنون أن يصبحوا منشطيين في %14في المستقبل كانوا بنسبة

.%14بنسبة  

 أما فيما يخص مجموع النسب فكانت النسبة في كال الطورين اإلبتدائي و المتوسط 

.% 55أما الّذين أجابوا ال في كال الطورين فكانوا بنسبة .%05الذين أجابوا نعم  

 التحميل: 

ن ببرامج يتضح لنا أن الذين يتمنون أن يصبحوا منشطيين في المستقبل راجع السبب لكونيم معجبي
 اإلذاعة المقدمة ليم و بالمنشطين.

أما الذين ال يتمنون أن يصبحوا منشطين إذاعيين فالسبب راجع إلى كونيم الييتمون إىتمام كبير 
 باإلذاعة و ليم أىداف و ميوالت أخرى.

 

 

 المستوى التعميمي إبتدائي متوسط المجموع
الحمم بأن تصبح 

 التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% منشطا
 نعم 6 %15 21 %30 28 %45
 ال 20 %35 8 %20 11  %55

 المجموع 14 %54 14 %54 04 %244
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:رأيك في مستوى مقدمي البرامج اإلذاعية:17جدول رقم  

بأن المستوى الذي يتمتع  يتضح لنا من خالل الجدول أن األفراد في الطور اإلبتدائي الذين يرون
،في حين من يرون %25،أما الذين يرون بأن مستوى المنشطين متوسط% 7.5 دبو المنشطين جي

.%17.5بأن مستواىم متوسط كانوا بنسبة  

،أما الذين يرون %5أما في الطور المتوسط األفراد الذين يرون أن مستوى المنشطين جيد نسبتيم
،أما الذين يرون أن مستوى المنشطين ضعيف فكانت %21.5أن مستواىم متوسط نسبتيم

.%11.5نسبتيم  

أما فيما يخص مجموع النسب فكانت كالتالي بالنسبة لكال الطورين والذين أجابو بأن مستوى 
،أما الذين قالوا بأن مستوى المنشطين متوسطة  %21.5المنشطين جيد كانوا بنسبة

.%64كانوا بنسبة،والذين قالوا أن مستواىم ضعيف ف%17.5نسبتيم  

 التحميل:

نرى من خالل الجدول أن الذين يرون بأن مستوى المنشطين جيد راجع لكونيم معجبون بالبرامج 
وبما يقدم ليم،أما الذين يرون أن مستواىم متوسط فراجع لكونيم ال يرون أنيم في المستوى 

التعميميالمستوى  إبتدائي متوسط المجموع  
مستوى 

 التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% المنشطين
 جيد 1 %7.5 1 %5 5 %12.5
 متوسط 6 %15 5 %12.5 22 %27.5

 ضعيف 22 %27.5 21 %32.5 10 %60
 المجموع 14 %54 14 %54 04 %244
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ن أن مستواىم ضعيف فيم المطموب مقارنة باإلذاعات األخرى أو في الدول األخرى،أما الذين يرو 
 ال يجدون في المنشطين الكفاءة و الخبرة و المستوى المطموب.

 

:البرامج التي تطمب أن تقدم لك مستقبال:18جدول رقم  

يتضح من خالل الجدول أن  نسبة البرامج المطموبة من قبل األطفال في الطور اإلبتدائي بنسبة 
.%15،وبالنسبة لبرامج التكنولوجيا %24و بالنسبة لبرامج الترفيو %25لبرامج المسابقات  

،وبنسبة %5أما في الطور المتوسط فبالنسبة لمبرامج المطموبة فكانت بالنسبة لممسابقات
.%17.5،وبنسبة لمتكنوجيا%27.5لمترفيو  

أما بالنسبة لمجموع النسب فكانت بالنسبة لمطورين اإلبتدائي والمتوسط فيما يخص طمباتيم لبرنامج 
51.5%،و برامج التكنموجيا بنسبة %17.5برامج الترفيو بنسبة،و %14المسابقات  

 التحميل:

يتضح لنا أن البرامج المطموبة من قبل األطفال و التي يتمنون أن يروىا عن قريب في إذاعتيم 
كميا متعمقة بالتكنموجيا و الترفيو والمسابقات نظرا لنقص ىاتو البرامج خاصة والبرامج التي تيتم 

امة. بعالم الطفل ع   

 المستوى التعميمي إبتدائي متوسط المجموع
البرامج   
 التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% المطموبة

 المسابقات 6 %15 1 %5 8 %20
 الترفيو 0 %10 7 %17.5 22 %27.5
 التكنموجيا 24 %25 22 %27.5 12 %52.5
 المجموع 14 %54 14 %54 04 %244
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:ماىي رتبتك المينية في اإلذاعة:19جدول رقم  

مقدم و معد  مخرج أوتقني      تكرارال النسبة
     برامج

 

 منشط
 

الرتبة           
 الجنس 

 نساء 1 8 3 14 %42.42
 رجال 1 24 7 19 %57.58

 المجموع 5 18 10 33  %100
 

من منشطين و مقدمي برامج ومخرجين يتضح من خالل الجدول أن نسبة العاممين في اإلذاعة 
.% 01.01وتقنيين من فئة النساء كانوابنسبة  

أما فيما يخص فئة الرجال العاممين في اإلذاعة من منشطين ومقدمي برامج ومخرجين وتقنيين فقد 
.% 57.58بمغوا نسبة  

 التحميل:

موزعين عمى الحظنا من خالل النسب السابقة أن نسبة العاممين في اإلذاعة أغمبيم رجال   

منشطين  ومقدمي برامج والمخرجين والتقنيين.رتب ال  

جال العاممين في اإلذاعة.أما نسبة النساء فكانت قميمة مقارنة بنسبة الر   
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األطفال :ماىي األسس التي تراعييا في إختيار برامج21جدول رقم   

 

 

 

 

يتضح من خالل الجدول أن نسبة العاممين الذين قالوا أنيم يعتمدون عمى معيار صغر السن 
,أما الذين قالوا أنيم ال يعتبرون صغر السن % 57.57كأساس في إعداد البرامج كانوا بنسبة

.%6.46كأساس في إختيارىم فكانوا بنسبة  

بنسبة   .      قالوا أنيم أحيانا يعتبرون صغر السن كعامل أو أساس في اإلختيار فكانوا أما الذين
  %16.16 

 التحميل: 

نالحظ من خالل الجدول أن نسبة العمال الذي أجابوا بنعم في إعتمادىم عمى صغر السن كأساس 
نا ثم الذين أجابوا ب ال.في إعداد البرامج الموجية لمطفل كانوا بنسبة كبيرة تمييا من أجابوا بأحيا  

ويمكن أن نقول أن ىذا راجع إلى نقص المستوى المعرفي و الثقافي المرتبط بصغر السن خاصة 
و أن الطفل في ىذه المرحمة يكون في فترة التعمم و اإلكتساب من كل ما ىو موجود ومتاح أمامو 

.الخمن األسرة, المدرسة ,الشارع, التمفزيون, اإلذاعة...............  

 

 األسس صغرالسن التكرار النسبة
 نعم 29 29 %75.75
 ال  1 1 %6.46

 أحيانا 21 21 %16.16
 المجموع 11 11 %244
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:الجديد الذي يمكن أن تقدمو اإلذاعة فيما يخص برامج األطفال:21جدول رقم  

 الجديد التكرار النسبة
 التثقيف 11 %66.67
 الترفيو 22 %11.11

 المجموع 11 %244
 

يتضح من خالل الجدول أن العمال الذي أجابوا فيما يخص الجديد الذي ينتظر من اإلذاعة أن 
.%66.67يخص برامج األطفال كان في مجال التثقيف بنسبة تقدمو مستقبال فيما  

.%11.11أما فيما يخص مجال الترفيو فكانت النسبة  

 التحميل:

نالحظ من خالل النسب أن الجديد الذي ستقدمو اإلذاعة مستقبال كان بنسبة كبيرة في مجال 
اإلبتدائي مرجمة اإلكتساب التثقيف وىذا راجع حسبيم إلى ضرورة تثقيف أطفالنا خاصة في مرجمة 

 كما ال يخفى حسبيم ضرورة الترفيو من وقت ألخر.
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 اإلستنتاجات العامة المستخمصة:

أظيرت الدراسة الميدانية التي قمنا بيا أن اإلذاعة تساىم بشكل محدود في تثقيف الطفل وىذا 

 راجع لقمة الوقت المخصص لبرامج الطفل.

ج المستخمصة التالية:وىذا ما يظير من خالل النتائ  

نسبة إستماع األطفال لإلذاعة كانت في الطور المتوسط أكثر منو في الطور اإلبتدائي و ىذا -

 راجع إلى أن األطفال في الطوراإلبتدائي يكونون في مرحمة التعمم و اإلكتساب المدرسي .

الفترة الصباحية في  معظم أوقات اإلستماع كانت في المساء وىذا راجع إلى إنشغال التالميذ في-

 الدراسة.

أغمب فترات اإلستماع كانت بنسبة قصيرة في كال الطورين وىذا راجع إلى أن برامج المخصصة -

 لألطفال في اإلذاعة قميمة جدا.

معظم األطفال يستمعون لإلذاعة بيدف الترفيو و ىذا راجع إلى عدم خروجيم من سن المعب و -

الواجبات المدرسية. كذلك الترويح عن أنفسيم من كثرة  

أغمب األطفال ال تعجبيم البرامج اإلذاعية ألنيا ال تيتم بيم و أغمبيا ال يخدم سنيم.-  
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أغمبية األطفال يفضمون اإلستماع لمبرامج بالمغة العامية وىذا راجع إلى نقص المستوى في -

داولة في أوساط الطورين اإلبتدائي و المتوسط و كذلك لسبب أن المغة العامية ىي المغة المت

 المجتمع بعد المدرسة.

أغمب البرامج التي تشد إنتباه و تركيز الطفل ىي برامج الثقافة و التسمية ألنيا تبعده عن الجو -

 المدرسي.

معظم األطفال يستفدون من البرامج اإلذاعية الثقافية المخصصة ليم وىذا راجع إلى ميميم و -

 حبيم ليذا النوع من البرامج.

ألطفال إكتسبو معمومات جديدة لم  تكن معروفة لدييم من قبل وىذا راجع إلى دور أغمب ا-

 اإلذاعة في الترفيو و إثراء الرصيد المعرفي لألطفال.

نسبة كبيرة من األطفال لم يتعودوا عمى البرامج المخصصة ليم ولم يداومو عمى اإلستماع إلييا  -

ىو المعب. ألنيم في مرحمة الطفولة الميول األكبر لمطفل  

 -أغمب ردود األفعال عند منع األطفال من اإلستماع لمبرامج التي تقدميا ليم اإلذاعة كانت 

 تقبل األمر وىذا راجع إلى عدم إىتماميم الكبير ببرامج اإلذاعة عمى عكس التمفزيون.

يرغبون فيما يخص حمم األطفال بأن يصبحوا منشطين إذاعين في المستقبل قميل ,فأغمبيم ال -

 بذلك و ىذا راجع لميوالت كل طفل و أفكاره.
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_فيما يخص نظرة األطفال لمستوى المنشطين فأغمبيم يرون أن مستواىم ضعيف و ىذا يمكن أن 
يرجع حسبيم إلى عدم رضاىم لما يقدم ليم بنسبة كبيرة ,وكذلك مقارنة ببرامج التمفزيون من قنوات 

ذاعات أجنبية.  وا 

برامج التكنموجيا مستقبال ,وىذا يرجع  لما يشيده العصر الحالي من  معظم األطفال يطمبون-
 تطور من رقمنة و تكنموجيا وأنترنيت يستوجب مواكبتيا.

أغمب عمال اإلذاعة الذين أجرينا المقابمة معيم كانوا رجاال.-  

 معظم معدي برامج األطفال في اإلذاعة ركزوا عمى صغرالسن كمعيار يعتمدون عميو في إعداد-
 البرامج المخصصة ليذه الفئة وىذا يرجع لضعف مستوى األطفال.

أغمب معدي برامج األطفال في اإلذاعة ركزوا عمى ضرورة زيادة تثقيف األطفال عمى حساب -
  أي شيئ أخر كالترفيو ,وىذا لرفع من مستواىم المعرفي و العممي.
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 اإلقتراحات و التوصيات:

جممة من التوصيات أىميا:من خالل بحثنا ىذا ارتأينا تقديم   

إن لوسائل اإلعالم اثارا إيجابية وأخرى سمبية عمى النمو المتكامل لمطفل,لذا يجب مراعاة األسس -
األخالقية والقيمية في إعداد البرامج من قبل المعديين من جية, ومراقبة األسرة لما يتابعو أطفاليا 

 من جية أخرى.

ذاعة أوالتمفزيون وتأىيميم لإلرتقاء إلى المستوى المطموب ضرورة تدريب العاممين سواءا في اإل-
ختيار البرامج التي تناسب األطفال.  في إعداد وا 

لممدرسة واألسرة دوركبير في اإلستخدام السميم لموسائل, وينحصر دورىا في توجيو األطفال و -
 مراقبتيم متابعتيم بالكيفية األفضل في التعامل مع ىذه الوسائل.

لسمطات التربوية و اإلعالمية بضرورة إعادة النظرفي المواد اإلعالمية وتطويرىا مطالبة ا-
 باستمرار.

ضرورة التطبيق الجاد لقانون المطبوعات والتدقيق الفني عمى المواد اإلعالمية خاصة أشرطة -
 الفيديو و األفالم السنيمائية.

 _فتح قنوات اإلبداع لذوي المواىب والقدرات.

المؤسسات التعميم العالي مطالبة بأن تولي إىتماميا بالدراسات التي تتناول  إن الجامعات و-
 العالقة بين وسائل اإلعالم و األطفال.

وىذا إلختبار صحة ما انتيت إليو الدراسات األجنبية مفادىا أن األطفال األذكياء أكثر إقباال عمى 
ضع التحصيمي لألطفال.مشاىدة التمفزيون من غيرىم,وأن التمفزيون ال يؤثر عمى الو   
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إن محاولة معرفة عالقة الطفل بوسائل اإلعالم عامة واإلذاعة خاصة,وكذامعرفة الدور الذي 
تمعبو اإلذاعة في عممية تثقيف الطفل من خالل بحثنا ىذا ما ىو إال حمقة من حمقات عديدة 

قبل,بيدف معرفة أثر ىذه الوسائل عمى الطفل وأبعاد نموه. قام بيا الباحثون من  

ورغم قمة البحوث العربية مقارنة بالبحوث األجنبية, واقتصارىا عمى دراسة األثر الذي يحدثو 
التمفزيون خاصة,فأي بحث يفتقر إلى التعميم بسبب عدم وجود مقومات الضبط والتجريب 

ظر إلييا كدالالت ونتائج ىامة حول أثر ىذه فيو,إال أنو يقدم مؤشرات عامة, يمكن الن
 الوسائل.

.فاإلذاعة مثال تأثيرىا محدود وغير كبير مقارنة بالتمفزيون  
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 االستمارة

بعد التحٌة والتقدٌر: -  

هذه االستمارة خاصة ببحث علمً مٌدانً لتحضٌر شهادة الماستر حول موضوع:    

ن تجٌبوا"،فالرجاء منكم أدور برامج اإلذاعة المحلٌة فً تثقٌف الطفل الجزائري"  

 على االسئلة التالٌة بوضع عالمة * امام الجواب المناسب آلرائكم.

        وشكرا على تعاونكم. -                                                               

                

البٌانات الشخصٌة: -  

 1الجنس:  ذكر          انثى

 

سنه26-21سنه  21-6 السن:   2                  
 

 3        إبتدائً                متوسطالمستوى الدراسً:

 

 4المستوى اإلجتماعً:غنً                  متوسط              فقٌر

   

    

أوقات اإلستماع لإلذاعة.المحور االول:   

 

حٌانا        أ         ؟ دائما       تٌارت إذاعةتابع برامج  هل ت -  

 

مساءا          صباحا      ؟ وقات التً تفضل اإلستماع فٌها لإلذاعةما هً األ -  

           

 

؟ ماهً المدة التً تقضٌها وأنت تستمع لإلذاعة -  

قصٌرة                   متوسطة             طوٌلة              

 

 

   



 المحور الثانً :تأثٌر البرامج اإلذاعٌة على الطفل.

 

سد الفراغلماذا تستمع لإلذاعة ؟المعرفة             الترفٌه           -  

        

نعم              ال؟ هل تعجبك برامج اإلذاعة-  

      

                   العامٌة             الفصحى  ؟ ماهً اللغة التً تراها مناسبة لك -

 

األخبار        الرٌاضة          الثقافة و التسلٌة؟ ماهً البرامج التً تستهوٌك-  

 

نعم        ال ؟ البرامج التثقٌفٌة المقدمةهل تستفٌد من -  

 

نعم            ال ؟ هل قدمت لك اإلذاعة معلومات لم تكن تعرفها من قبل-  

          

 

نعم             ال؟هل تعودت على برنامج معٌن و داومت على اإلستماع له -  

      

تتقبل األمر   ماذا ٌحدث لك إن لم تستمع إلٌه؟تغضب                -  

 

 المحور الثالث:األهداف التً ترٌد تحقٌقها من خالل إستماعك لإلذاعة.

 

؟نعم             التحمم بأن تصبح منشطا إذاعيا مستقبال هل-  

 

؟جٌد             متوسط        ضعٌفرأيك في مستوى مقدمي البرامج اإلذاعية ما-  

 

المسابقات         الترفيه  تقدم لك مستقبال؟ما هً البرامج التً تطلب أن -    
 التكنموجيا      

 
 
 



 
 المحور الرابع:أسس إعداد برامج األطفال .

 
؟منشط        معد ومقدم برامج           مخرج  ماهً رتبتك المهنٌة فً اإلذاعة-51

 أوتقنً

؟ ماهي األسس التي تراعيها في إختيار برامج األطفال -51   

 صغر السن            نقص المستوى             حسب الموضوع       

   

؟ الجديد الذي يمكن أن تقدمه اإلذاعة فيما يخص برامج األطفال ما -51  

 

الترفٌه          التثقٌف  
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