
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 مستغانم  -جامعة عبد الحميد بن باديس

 كلية العلوم االجتماعية

 قسم: علم االجتماع 

 

 

 في علم االجتماع  ماسترال لنيل شهادة التخرج  مذكرة

 التربوي بعنوان:

 

 

 

 

 إشراف الدكتور: تحت إعداد الطلبة:

 ة فريدبوحالل قناوي مصطفىد. 

سميحة دييدو 

                                          

 لجنة المناقشة: 

         رئيسا عربادي حسانأ. 

 مناقشا صديق خوجة خالدأ. د 

              مشرفاأ. د.قناوي مصطفى       
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0261ـ  0261  



 إهداء

 .هو إال إله ال الذي هللا بسم
 .الدنيا هاته في خلقني الذي بسم

 .الدنيا هاته في وجعلني علمني الذي بسم
 جميلها رد يصعب التي إلى العطاء، تنتظر وال أعطتني التي إلى لي، سقاءا كان التي إلى لي، وعاءا بطنها كان التي إلى

 وأطال هللا حفظها الغالية أمي حياتي، في أملك ما أغلى إلى القلب رقيقة إلى أحاطتني، وعطفها بحنينها التي الى وحصره،
 .عمرها

 شكره حاولت ومهما مقابل دون أعطاني من إلى حياتي، في منيرا ومشعال ساهرة عينا لي كان من إلى الدنيا في سندي إلى
 .رأسي على وتاج حيا لي أبقاه عمره هللا أطال . الغالي أبي الكبير القلب صاحب إلى حقه، أوفيه أن أستطيع فلن

 الوجود في بل الدنيا في باقة أجمل يا                         الورود غصن يا أجمل يا أمي أبي
 .بعيد أو قريب من دعمني من جميع و العائلة أفراد وكل وأخواتي إخوتي إلى
 . وقته لنا وكرس ادراستن في وضعناها نقطة اخر حتى نفسه شغل الذي الفاضل أستاذنا إلى
 
 .2015/2016 التربوي اإلجتماع علم دفعة جميع ،و عائشة ،مراد، مخطار نور بن :واألصدقاء األصحاب خير الى
  .  الورقة هذه تسعهم ولم صدري وسعهم من الى
 
 
 
 
 
 
  

 فريد



 إهداء

   
 

  بعفوك إال االخرة تطيب ال و ، بذكرك إال اللحظات  تطيب ال و ، بطاعتك اال النهار يطيب ال و  بشكرك إال الليل يطيب ال إلهي
 . وسلم عليه هللا صلى دمحم سيدنا الرحمة نبي إلى االمة نصح و  األمانة أدى و الرسالة بلغ من إال
 يمد أن هللا من أرجو افتخار بكل إسمه اجمل من إلى انتظار بدون العطاء علمني من إلى الوقار و بالهيبة هللا  كلله من إلى

 **العزيزة امي** و**العزيز ابي**  عمرهما في                                           
 ريان دمحم الطاهر مالكي إلى                                                 

 .عمر زوجي دربي رفيق و مالذي و سندي إلى                                       
                   

  أمين ،  المية و  رشيد و عائشة و جواد ابنها و سمية و أيوب ابنها و أمينة أخواتي و األحبة و األهل كل إلى
 .حفظهمي أن هللا أسال                                                 

 
 . عمره في هللا أطال الثاني أبي إلى خصوصا و صغيرا و كبيرا الثانية العائلة إلى
 . 2017 التربوي االجتماع علم دفعة خاصة الصديقات و االصدقاء كل إلى

 
 
 
 
 

 سميحة داودي 
 



 

                                                                                                 أ

 :تايوتحملا سرهف

 إهداء

تأ.…………………………………………تايوتحملا سرهف

تجتايوتحمجدحول....................................................................

ت10......مقدمة:.................................................................................تت

ت

 حمعهمتملدرحسةحمفصلتحألول:تحإلطهرت

ت(10تمهيد ........................................................................................................)

 (10)........................................................................أسباب اختيار الموضوع  :ت أوالت

 (05).....................................................................................    أهداف البحث ثهنيه:

 (05)......................................................................................إشكالية البحث  ثهمثهتت:

 (10)..................................................................................فرضيات البحث    رحبعه:

 (10.).................................................................................... تحديد المفاهيم خهمسه:

ت(10.......).........................................................................الدراسات المشابهة سهدسه:

ت(01)..............................................................................منهج وتقنيات الدراسة سهبعه:

 (00).........................................................................................مجتمع البحث ثهمنه:

 (00)...........................................................................................ة البحثعين تهسعه:

 (00..)....................................................................................: مجاالت البحثشيحاع

 (01.................................................... )خالصة......................................

تحمفصلتحمثهني:تحإلذحعةتحملاليةتبهمجزحئي

 (00........)................................................................................................تتلايدت

 (01....)..........................................................ت............أوال: مفهوم اإلذاعة المحلية .  

 (00....)...............................................................ثانيا: نشأة اإلذاعة المحلية بالجزائر   

 (10....)...........................................................تثالثا: نماذج اإلذاعات المحلية بالجزائر  

 (12..)................................................................رابعا: نموذج الدراسة إذاعة مستغانم  

ت(10....).................................................................................................خالصةتتت

ت



 

 ب

تحم نليةتحمثقهتيةغايات مفصلتحمثهمث:تح

 (10.....................................................................................................)تلايدتت

ت(12..).........................................................................................أوال:  التنمية    

 (01.......................).......................................................................الثقافةثانيا:    

 (00......................................................................................)التنمية الثقافيةثالثا:   

 (00........).....................................................................نمية الثقافية: أهداف الترابعا 

 (02.......)..............................................................................................خالصةتت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 حمليدحنيتحمجهنب

ت:تعيضتوتاليلتوتفسييتحمبيهنهفتحمليدحنيةتالرابع حمفصل

ت(00...........)............................................................................................تلايدتت

 (01)...............................................................الميدانية المعطياتأوال  : عرض وتحليل  

 (01...............).....................................................ثالثا  : عرض النتائج  العامة

 (00...........).....................................رابعا : عرض و تحليل النتائج في ضوء الفرضيات 

 (02..............)........................................................................................خالصةت

ت...........................................................................................خهتلة

تقهئلةتحمليحجعت

 



 

 ج

 :فهرس اجلداول

 الصفحة عنــــوان الجـــــــدول رقم الجدول

 07 المبحوثين البرامج الثقافية  يستمعجدول يبين مع من  (70)

 07 يبين تبرير إهتمام اإلذاعة بالثقافة المحلية جدول (11)

 07 المبحوثين عن بعض المواضيع الثقافية إعتراضجدول يبين  (11)

 07 ايدا البرامج الثقافيةجدول يبين ببرلر ف (13)

 07 جدول يبين مإلاعدا اسراعة عوة برإلي  الثقافة المحوية (17)

 00 ةعببار اسراعة ملدر لوبةمية الثقافية يبين جدول (17)

 11 تقييم المبحوثين للمعلومات الثقافية جدول يبين (11)

ل جودول يبوين (11) مخص ل ساعي ال حجم ال ة ال فاي ة وعدم ك فاي حلوص ك

 قافيةالث

17 

 17 يبين تبرير الرضا و عدم الرضا عن البرامج المذاعة جدول (11)

 17 جدول يبين للة الحوار المإلب موة فا ةلقان البرامج (17)

 



 أ 

 :مقدمة

سلسلة من عمليات االتصال اليت قامت على يد  أيضا اإلعالم ميزة أساسية ميزت مراحل تطور احلياة البشرية وهو   

اإلنسان مند البدء ، ففي البداية كانت اجملتمعات البشرية بسيطة متارس العملية االتصالية بوسائل بسيطة من 

 قت تفي ابلغرض وحتقق اهلدف .استعمال النار أو قرع الطبول وكانت يف ذلك الو 

لكن بعد الثورة الصناعية تطورت وسائل اإلعالم واالتصال حيث أصبح اإلعالم علما قائما بذاته له مقوماته     

ه الوسائل اإلعالمية انتشارا جند اإلذاعة يف العصر احلديث الذي ذومعاهده وشروطه وتقنياته ...اخل، فمن أكثر ه

السباق حنو التسلح وفرض األيديولوجيات والقدرة على االحتواء واستقطاب أكرب عدد من يعترب عصر التحدايت يف 

جل إثبات الذات وكسب التحدي ضمن معركة إعالمية ابلدرجة األوىل ، إذ تعترب أمن  القضااي الثقافية وغريها ،

عة مثل اإلذاعة فهي تعترب من الكلمة فيها أقوى القذائف املوجهة من خالل األجهزة اإلعالمية وخاصة منها املسمو 

أهم وسائل االتصال اجلماهريي فهي قادرة على إلغاء املسافات وختطي احلواجز يف وقت زمين قصري ،ويف بعض 

األحيان إىل جزء من الثانية ، ففي ظل الصراعات واخلالفات سعت اجلزائر إىل استخدام اإلذاعة واالنطالق هبا إىل 

 )احمللية،لكي تطل على العامل كله مبختلف لغاته واهتماماته .بعد من حدودها اإلقليمية و أ

هذا ما أدى إىل ظهور اإلذاعات احمللية يف اجلزائر حيث أولت الدولة أمهية قصوى هلا ،ملا هلا من دور يف احملافظة    

داة ترفيه وإعالم على خصوصية وثقافة وعادات وتقاليد كل منطقة على حدا ، خاصة وان الربامج اليت تقدمها تعترب أ

وتوعية وتثقيف ، ووسيلة تبليغ رسالة حتمل يف طياهتا أفكار للمجتمع قصد احملافظة على مساته الثقافية ،ولتوضيح 

 أربعذلك أكثر قمنا بدراسة حول موضوع: دور اإلذاعة احمللية يف التنمية الثقافية للطالب اجلامعي ،واليت تندرج حتت 

 فصول وهي :

 املوضوع ، وأهدافرتوضيح أسباب اختياب ان حتت عنوان "اإلطار العام للدراسة "حيث قمنا فيهك :صوألا  صفلا

بحث ية و ، ال شكال بحث إ بحث، عرض فرضيات إىل ا تطرقنا ، ال كما  ،حتديد املفاهيم وضبطها و ال

ة  اعتمدش على الدراسات املشاهبة ، ضاف ىل ابإل زء صيخخت ا وقد  ل جراءات املنهجية للدراسة ، ج



ب   

يات و  منهج  هحددش يف ن ق بحث ت ع ، ال تم بحث، جم ا ال يف ، البحث ةعع   ري و   األخ

نا رق ط ىل ت  .ةجماالت الدراس إ

ة" فقد كان بعنوان: صوألا  صوفلا أما  ية اإلذاع ل ر احمل زائ ع وقد قمنا بتقسيمه إىل"ابجل أجزاء كمايلي   أرب

ه تناولنا :اجلزء األول: ي هوم ف ف ية اإلذاعة م ل ضمن: ما اجلزء الثامأ ،  احمل ت شأة ف  اإلذاعة احمللية  ن

ر زائ ا ، ابجل نماذج فقد خصخ :لثاالث  زءاا   زء وأخريا ، ائرزااب اإلذاعات احمللية  ل ع اجل راب  ال

 . ش إذاعة مستغا  اوذجا للدراسةذأأ :

ا  أما أل ث صو فلو قد صو وان كان ف ن ع ت" ب ية غااي نم ت ية ال قاف ث د ،" ال ه وق نا سم ىل ق  إ

زاء أربع ي أج ية: ه نم ت ها ال ت ي يم همأو، ماه فاه طة امل ب رت ا امل االجم، هب ت اه ع،  ان رص اه  ، 

ها داف ا وأه اهت عوق زء امأ، وم م اجل ثا هو ال ة ف قاف ث ها ال ف ري ع يم همأو ت فاه  امل

طة ب رت ا امل صها ، هب صائ ها ، خ واع ها ، أن ف ائ هأو، وظ يم ت اه زء أما ،  ث اجل ثال هو  ال  ف

ية نم ت ية ال قاف ث ريعت، ال ف ،اه اأ  ا ، دواهت ا مؤسساهت يف ودوره ية  نم ت ية ال قاف ث   ال

 التنمية الثقافية. أهدافأما اجلزء الرابع فخصخ ل

الذي تضمن عرض وحتليل وتفسري البياشت، حيث اخلاص ابلدراسة امليدانية  و هو اجلانب: الرابع صوألا وأخريا 

نتائج الدراسة يف ضوء الفرضيات ا االستنتاج العام ا الفصل حتليل نتائج االستمارة ا مناقشتها، وحتليل ذتناولنا يف ه

 للدراسة.       

 



 

 

    الفصل االول:

للدراسة العام  اإلطار 
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                                                                                                                                                                               أوال: أسباب إختيار املوضوع: 
موعة البحث مما دفع إىل إختياره  إحتالل هذا املوضوع حيز معترب من الشعور و إهتمام جم -1

 كموضوع دراستنا. 
 غبة جمموعة البحث يف دراسة هذا املوضوع إبعتبارهم من املستمعني لربانمج إذاعة الظهرةر-2

 .  مستغامن مبدينة
إمهال اجملتمع خاصة فئات الشباب للجانب القيمي أي العادات والتقاليد لذا ارأتينا إىل أن -3

 جسر واصل بني الربامج واألفراد وقدرهتا على توعية و تثقيف الفرد.اإلذاعة هي مبثابة 
 اثنيا:أهداف البحث:

ضوئها تقدمي  الوصول إىل نتائج علمية تؤكد مدى صحة الفروض املقرتحة اليت ميكن على-1
 إقرتاحات وتوصيات.

دور برامج نشر وتعميق املفاهيم واملبادئ والقيم الدينية واحلضارية و اإلنسانية من خالل -2
 اإلذاعة.

 التعريف ابلثقافات املختلفة وحماولة خلق أرضية ثقافية متيز اهلوية احمللية للمجتمع املستغامني.-3
 السعي إىل  التعرف على برامج اإلذاعة ومدى مسامهتها يف التنمية الثقافية يف اجملتمع احمللي.-4
 يف اجملتمع. تباين دور اإلذاعة يف احلفاظ على أصالة وثقافة الفرد-5
مبا أن أهداف اإلذاعة هي اإلعالم التثقيفي والرتقية حاولنا معرفة مدى جتسيد ذلك على أرض -6

 الواقع ومدى قابلية املستمعني إليها. 
 البحث: اثلثا: إشكالية

 ،وهذا شهد اجملتمع احلضري عدة تطورات وتغريات كالتحضر والتصنيع والتحديث...اخل لقد   
ناعية اليت مست خمتلف جوانبه االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية ، كما عقب الثورة الص

صال واإلعالم اليت تعترب من أبرز الوسائل أتثريا على األفراد تأهنا أحدثت نقلة نوعية يف وسائل  اإل
ا املرئية خاصة يف ظل احلياة احلالية اليت تشهد زمن السرعة و االبتكار والتجديد فهي متنوعة ، فمنه

ومنها املسموعة واملطبوعة ،ولكل واحدة منها دورا ابرزا يف تكوين شخصية الفرد وتنويره وتطبيعه 
اجتماعيا على أمناط سلوكية معينة ، وهبذا فاإلعالم أستخدم كمعلم لنقل الرتاث االجتماعي من 

نس مع  كافة  جيل إىل جيل آخر قصد  نشر املعلومات واألفكار جبميع اجملاالت اليت  تتجا
األعمار واملستوايت ، إضافة إىل ما ميارسه من أتثري إجيايب فإنه أيضا ميارس أتثري سليب ميس القيم 
واملعتقدات يف أي جمتمع مما يدفع  ابلفرد إىل التخلي عن مبادئه و ثقافته و حماولته تقمص ثقافة 

اإلعالم  املسيطر على   أخرى كل هذا مهد لظهور وسائل إعالمية جديدة لتكون حاجزا أمام
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األفراد داخل اجملتمع،ابعتبار أن هذا األخري له مميزات متيزه عن غريه من اجملتمعات فجاءت بذلك 
للثورة التكنولوجية ،كوسيلة  دعمت العمل اإلذاعي غري املكتوب إذ تعترب إحدى  ةاإلذاعة كنتيج

تحرك يف التنمية الثقافية واالجتماعية ، ملا  الدعائم  األساسية  للمجتمع  وشراينه  الفعال  ونبضه امل
هلا من دور يف مستوى تطلعات اجملتمع  وتصوراته  املستقبلية ، لذا أولت اجلزائر اهتماما كبريا هبا ، 
فأنشأت اإلذاعة الوطنية اليت لعبت دورا هاما عرب املسرية الوطنية ، مث اجتهت إىل إنشاء حمطات 

ية ويرجع ذلك  إىل خصوصية  و مميزات كل منطقة عن أخرى سعيا إذاعية حملية  خاصة بكل وال
فار: (. منها للمحافظة على اإلرث الثقايف املوروث لكي ال يندثر مع مرور الزمن ال ال دمحم مج

 (. 61دس،  
"مستغامن" تعترب خري مثال على ذلك، فهي حتاول من خالل براجمها املتنوعة  الظهرةواإلذاعة احمللية 

تمع احمللي وإبراز أهم السمات واملميزات اليت متيزه عن غريه كالعادات والتقاليد و الثقافة تغطية اجمل
احمللية اخلاصة به، لذا تسعى إىل توفري عدة برامج ثقافية متنوعة حتاول من خالهلا احملافظة على 

أساليب هبدف  مكوانت اهلوية الثقافية اخلاصة ابلفرد يف اجملتمع احمللي ، مستخدمة يف ذلك  عدة 
جذب عدد أكرب من املستمعني ، كالتنويع يف اللغة  ابإلضافة إىل إختيار األوقات املناسبة لبث 

 الربامج الثقافية .
و لإلذاعة  أهداف  متعددة  ومتنوعة كاإلعالم  والتثقيف والتوعية ، فهي تعمل على تطوير    

راد ضمن اجملتمع الذي ينتمون إليه ،وهبذا القيم  إبعتبارها  املوجهات  السلوكية األساسية لألف
التطوير واحملافظة على القيم واملعتقدات والعادات جيعلها حتافظ على الرتاث الثقايف بوصفه ميثل أحد 
مقومات اهلوية الوطنية ، واإلذاعة احمللية  الظهرة "مستغامن" برباجمها املتنوعة  هلا دور خاص ومهم، 

فة األفراد وخاصة الطلبة وتعريفهم بثقافة اجملتمع احمللي وابلتايل نقله من تستطيع من خالله تنمية ثقا
جيل إىل جيل أخر ، وملعرفة الدور الذي تلعبه إذاعة الظهرة يف اجملال الثقايف ومدى مسامهتها يف 

تايل التنمية الثقافية للطالب اجلامعي إبعتبار هذا األخري هو  املدرس املستقبلي لألجيال  القادمة وابل
 نقله من جيل إىل جيل أخر .وهذا ما يدعوان إىل  صياغة سؤال اإلشكالية اآليت :

 ؟ماهو دور اإلذاعة احمللية يف التنمية الثقافية للطالب اجلامعي 
 :رابعا: فرضيات البحث

 لإلذاعة دور يف التنمية الثقافية للطالب اجلامعي يف الوسط احلضريالفرضية العامة:  
 ية:الفرضيات اجلزئ

 توفر اإلذاعة على برامج ثقافية لتنمية ثقافة الطالب اجلامعي.الفرضية األوىل: 
 تساهم اإلذاعة يف احملافظة على مكوانت اهلوية الثقافية.الفرضية الثانية: 



 األول                                                                        اإلطار العام للدراسة الفصل

 - 6 - 

  تستطيع الربامج الثقافية تنمية ثقافة الطالب اجلامعي. الفرضية الثالثة:
 خامسا: حتديد املفاهيم

 ـ الدور: 1
 صطالحا: أ(ا
هو السلوك املتوقع من الفرد يف مجاعة وهو اجلانب الديناميكي ملركز الفرد، فيما يشري املركز إىل   

املكانة اليت حيتلها الفرد يف مجاعة، فالدور يشري إىل منوذج السلوك الذي يتطلبه املركز ويتحدد سلوك 
اآلخرين للحقوق والواجبات املرتبطة بفهم  وهذه تتأثر الفرد يف ضوء توقعاته وتوقعات اآلخرين منه

 . ( 131) عبد الفتاح مراد: د س،  مبركزه اإلجتماعي
" أبنه جمموعة النماذج االجتماعية املرتبطة مبكانة معينة، وحيتوي على Linton كما يعرفه "

 1002)مالك شعباين: مواقف وقيم و سلوكات حمددة من طرف اجملتمع لكل فرد يشغل هذه املكانة 
،11 .) 

كما يستخدم مصطلح الدور يف علم االجتماع فيطلق كمظهر للبناء االجتماعي وعلى وضع     
اجتماعي معني يتميز مبجموعة من الصفات الشخصية واألنشطة، كما ميكن تعريفه على أنه منوذج 
يرتكز حول بعض احلقوق والواجبات ويرتبط بوضع حمدد للمكانة داخل مجاعة أو موقف اجتماعي 

، ويتحدد دور الشخص يف أي موقف عن طريق جمموعة يعتنقها اآلخرين كما يعتنقها معني
 (. 110،  1003) فاروق مداس: الشخص نفسه 

الدور هو مهمة ووظيفة يقوم هبا الفرد داخل الوسط الذي يعيش فيه حيث يؤثر اجرائيا: -ب 
هو "دور اإلذاعة  املذكرةأن عنوان ويتأثر مبختلف التغريات والتفاعالت سواء ثقافية واجتماعية، ومبا 

لطالب اجلامعي " فإن التعاريف السابقة تقرتب مما نقصده ابلدور يف ا دىيف التنمية الثقافية ل
، والذي نعين به الوظيفة وهي الوظيفة اليت تؤديها إذاعة الظهرة احمللية يف التنمية الثقافية لدى املذكرة

 الطالب اجلامعي ابلوسط احلضري.
  ذاعة: اإل. 2

 أ(اصطالحا: 
تعين البث املنظم والنشر لألخبار والربامج واألغاين والتمثيليات واملوسيقى وأي مواد إعالمية    

)دمحم أخرى موجهة إىل اجلمهور العام مهما إختلفت الفئات العمرية، بواسطة أجهزة إستقبال راديو 
 (.12مجال الفار: دس،  

 ب(اجرائيا: 
صال مجاهريي تربط اجملتمع ابألحداث فور حدوثها متخطية مجيع احلواجز، ومتد اإلذاعة وسيلة إت   

مجيع أفراد اجملتمع ابألخبار واألحداث، واآلراء و األفكار كما هلا دور يف التسلية والرتفيه والتثقيف 
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والتوعية، لتوصل كل ذلك إليهم حيثما وجدوا أبسلوب يفهمونه وهي بذلك تساعد على تكوين 
   من التفكري والذوق والتكامل بني األمة الواحدة.قدر كبري

 التنمية:  .3
 اصطالحا: (أ

هي عبارة عن حتقيق زايدة سريعة تراكمية ودائمة عرب فرتة من الزمن يف اإلنتاج واخلدمات نتيجة    
،  1000دمحم منري حجاب:  )استخدام اجلهود العملية لتنظيم األنشطة املشرتكة احلكومية والشعبية 

33 .) 
و ابلتايل هي ذلك الكل املعقد من اإلجراءات والعمليات املتتالية واملستمرة اليت يقوم هبا اجملتمع 

 (. 23، 1002عجوة:  علي) للتحكم يف اجتاه وسرعة التغيري احلضاري هبدف إشباع حاجاته 
ته االرتقاء إىل التنمية هي إثراء وتقومي وحتسني ظروف حياة اجملتمع وتقدمه، وحماولب(: اجرائيا: 

 أقصى ما ميكنه بلوغه يف مجيع جماالت احلياة سواء الثقافية، االجتماعية، السياسية...إخل. 
 التنمية الثقافية: -2

 أ(اصطالحا: 
آليات  هي عبارة عن تنمية الفكر من أجل دفعه إىل األفق من التحرر الفكري والثقايف وحتفيز   

مؤسسات اجملتمع لالستنهاض اهلمم يف إطار منظومة فاعلة العمل الوطين والسياسي وتفعيل دور 
) شبل بدران وآخرون:  تسعى بكل قواها إىل حتقيق اجملتمع املتعلم وحتقيق نسب عالية من التنمية

1003 ،8 .) 
 ب(إجرائيا: 

دة هي جهد واع يقوم به األفراد أو اجلماعات بغية جتديد أو إعادة إحياء الثقافة، مما يعين به إعا   
تغيري الفكر اإلنساين وأساليب السلوك اليت طغت عليها الثقافة الغربية، واحلفاظ على الثقافة احمللية 

 يتبني عجزها. التقليدية واإلبتعاد عن العناصر اليت
 اإلذاعة: . 5

 أ(إجرائيا:
ث هي وسيلة إعالم مجاهريية ختاطب مجهورا حمليا معينا يف منطقة جغرافية معينة عن طريق ب   

برامج متنوعة سواء كانت رايضية، ثقافية ...اخل بلغة حملية لذلك اجملتمع، وهي بذلك تضم كل ما 
 هو حملي وله صلة أو خاصية بتلك املنطقة.
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      :سادسا: الدراسات السابقة املشاهبة 
يد اثبة دليل يبتدئ به الباحث لبحثه هلذا فهي مفتاح يف مب السابقة تعترب الدراسات املشاهبة

الباحث لدراسة مذكرته ، وهي دراسات قام هبا من سبقوه فيحاول فيها دراستها والتعرف على 
 اجلوانب اليت درست فيها واليت مل تدرس حملاولة نقدها واإلستبيان بشيء جديد .  

لإلذاعة أدوار متعددة وختتلف من دور إىل أخر ، فعلى الرغم من أن الثقافة من املواضيع اهلامة يف  
اجملتمعات حيث أهنا تشكل إهتمام الدول املتطورة و النامية على السواء ، إال أنه يوجد نقص كبري 

توجد دراسات مشاهبة  يف جماالت الدراسات اليت تناولت دور اإلذاعة يف التنمية الثقافية ، حيث أنه
باين: 1002 ،66) تناولت دور اإلذاعة من جهة خمتلفة . ع ش ك   (.مال

)دور اإلذاعة احمللية يف نشر الوعي الصحي  يف دراسة موضوعه:الباحث "مالك شعباين " واعتمد
،لقد  1001لدى الطالب اجلامعي (، لنيل شهادة ماجستري يف قسم علم اإلجتماع التنمية سنة 

حث خطة حبث تضمنت مقدمة وسبعة فصول حيث تضمن الفصل األول موضوع وضع البا
الدراسة والفصل الثاين تضمن اإلذاعة كوسيلة إتصال حيث عرف بداية وسائل اإلعالم مث اإلذاعة 
يف العامل مث اإلذاعة يف اجلزائر، أما الفصل الثالث فقد طرح فيه سياسة اجلزائر يف امليدان الصحي يليه 

بع اإلذاعة و الوعي الصحي حيث تطرق فيه إىل الصحة و التثقيف الصحي والوعي الفصل الرا
اخلامس فتضمن اجلامعة و الطالب اجلامعي و  الصحي ودور اإلذاعة يف هذا اجملال أما الفصل

خصص الفصل السادس لإلطار املنهجي للدراسة و الفصل السابع و األخري خصص للجانب 
 امتة .امليداين للدراسة وأخريا اخل

أما احملور الثاين تضمن اإلشكالية حيث ركز الباحث على الدور الذي جيب أن تقوم به وسائل    
اإلعالم ومنها اإلذاعة من محالت توعية صحية ،معتمدة ابلدرجة األوىل على براجمها ،وما تقدمه  

جلماعة على حد من معلومات و مناذج ،لذاك أكد أن للوعي الصحي أمهية كبرية يف حياة الفرد و ا
سواء ، وأن اجملتمع القوي يتكون من أفراد أقوايء و أصحاء . حيث تعد الصحة من أهم املواضيع 
اليت تشكل إهتمام األطباء ، العاملني ،الصحفيني ، وحىت علماء السياسة حيث شهدت اجلزائر 

 أمراض جديدة كاجلرب ، التيفوئيد .... اخل .
سعى إىل تكوين قاعدة معرفية واضحة لدى األفراد حول كل ما هذه املشكالت جعلت اإلذاعة ت  

خيص الوقاية و الصحة،حيث إخطار إذاعة سريات احمللية بقسنطينة ،حيث اعتربها من بني اإلذاعات 
احمللية العريقة واليت متتلك خربة ورصيدا إعالميا تؤهلها ألن تكون وسيلة إعالمية رائدة،وما تقوم به 

 ال التوعية الصحية الوقائية .من دور كبري يف جم
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وابعتبار الطلبة اجلامعيني هم الفئات اليت تستهدفها اإلذاعة من خالل براجمها الصحية وذلك   
إلدراكها الكبري لتفشي ظواهر عديدة يف األوساط الطالبية كالتدخني واملخدرات، ومن جهة أخرى 

 ن سؤاله العام كمايلي:إلدراكها الكبري للعالقة بني الصحة والتعليم، وعليه كا
ذا هما هو دور إذاعة سريات احمللية يف نشر الوعي الصحي لدى الطلبة اجلامعيني ؟ لترتتب عن    

 السؤال العام أسئلة جزئية اإلجابة عنها كانت مبثابة مشاريع قوانني)فرضيات( هي كمايلي:
، حي لدى مستمعيها( يف نشر الوعي الصMFتساهم اإلذاعة احمللية سريات ) فرضية عامة :

 وفرضيات جزئية متثلت يف مايلي:
 ( أمهية معتربة للمواضيع الصحية .MFتويل اإلذاعة احمللية سريات ) -1
(برامج صحية شاملة ملختلف األمراض تتضمن  نصائح و MFتقدم اإلذاعة احمللية سريات ) -2

 إرشادات وقائية و عالجية ملستمعيها .
 ( يف تكوين ثقافة صحية لدى مستمعيها .MFريات )تساهم اإلذاعة احمللية س -3
(دورا هاما يف التأثري على سلوك مستمعيها لتشكيل الوعي MFتؤدي اإلذاعة احمللية سريات ) -4

 الصحي.
  وهذا انطالقا من أسباب منها: ولقد واجهت الباحث صعوابت يف حبثه   
املوضوع طابع أكادميي، كون اإلذاعة  قلة الدراسات العلمية املتخصصة، رغبة الباحث يف إعطاء -

 مشريااملسموعة تعترب من الوسائل األكثر قراب للجمهور، ابإلضافة إىل أمهية الصحة ابلنسبة للفرد، 
 :أن بذلك إىل

 تعترب الدراسة كمطلب مكمل لنيل شهادة املاجستري يف علم اجتماع التنمية.-
 نقص الدراسات يف علم اإلجتماع التنمية . -
 ولة إبراز الدور الفعلي لوسائل اإلتصال ومنها اإلذاعة يف اجلانب الصحي.حما-
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 سابعا:منهج البحث وتقنياته:
 منهج البحث: -1
يتوقف أي علم من العلوم على وجود منهج حمدود واضح املعامل للبحث ،يساعد يف التوصل إىل   

 هج هو :الطريق الذي يؤدي إىل اهلدف،معرفة منظمة جبوانب الواقع ،واملعىن األصلي لكلمة املن
 (00،  1008)حممود دمحم اجلراح:. روج ابستنتاجات منهاخاملقصود به ال

وعليه  فطريقة  املسح  هتتم  بتوضيح  كيفية وجود الظاهرة و تفسريها  وحتليل  البياانت     
ساعد على التعمق املتحصل عليها، ويساعد أيضا على االتصال بعدد كثري من املبحوثني . مما ي

 أكثر يف الظاهرة املدروسة.
طالب، ونظرا لضيق الوقت  1211وملا كان جمتمع البحث )الطلبة ( أكرب نسبيا إذ يفوق      

املخصص للدراسة   فقد اجتهت دراستنا إىل تبين "منهج املسح ابلعينة " ذلك أن املسح ابلعينة 
،ذلك كله معلق بشرط أساسي وهو ضرورة يسمح بتحقيق غاايت الدراسة أبقل وقت وجهد ممكن

 أن يتم إختيار العينة على أسس سليمة حبيث تكون ممثلة للمجتمع العام أصدق متثيل .
  تقنيات البحث: -1

عند إجراء أي دراسة حياول الباحث أن جييب على التساؤالت للوصول على معلومات و      
ب استخدام أدوات و تقنيات لدراسة الظاهرة بياانت عامة، إلمتام الدراسة و لكي يتحقق ذلك جي

 من كافة جوانبها، و متثلت فيما يلي:
  االستمارة: -أ

الباحث االجتماعي هو الذي جييد فن احلوار ألنه يف األصل يف عمله امليداين سوف يدخل يف    
تهم إال حماورات مع مستجوبيه ، قصد الوصول إىل البياانت واحلقائق عن طريق استجواهبم ومساءل

محد أ)أن هذه املساءلة ينبغي أن تكون مضبوطة وما يسهم على ضبطها هي االستمارة أو االستبيان
 ( .111، 1002عياذ:

واإلستمارة :هي عبارة عن جمموعة من األسئلة املكتوبة ،اليت تعد قصد احلصول على معلومات    
تمارة إىل األفراد ،إما ابلربيد لتعبئتها أو أراء املبحوثني حول ظاهرة أو موقف معني ويتم إرسال االس

وإعادهتا للباحث أو قد يتم تعبئتها بوجود البحث شخصيا ،كما قد يتم تعبئتها عن طريق اهلاتف 
)دمحم وهناك طريقة حديثة لتعبئة اإلستمارة هي إستخدام الكمبيوتر لدى األفراد املسؤولني ابلدراسة 

 (. 1000،23عبيدات وآخرون:
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إعتمادها بصورة أساسية جلمع املعلومات الالزمة  حول موضوع الدراسة، حيث مت توزيع و قد مت    
سرير(، و قد تضمنت 2111إستمارة على الطلبة املقيمني ابإلقامة اجلامعية بن حيىي بلقاسم) 61

 ( سؤال موزعني على أربع حماور كمايلي: 42اإلستمارة )
 ( أسئلة.10ن املبحوثني وحيتوي على تسعة)ع لعامةاـ احملور األول: يتعلق ابلبياانت 1
ـ احملور الثاين: الفرضية األوىل: "تتوفر اإلذاعة على برامج ثقافية لتنمية ثقافة الطالب اجلامعي"، 2

 ( سؤاال.13واحتوى  ثالثة عشر)
احتوى  ـ احملور الثالث: الفرضية الثانية: "مسامهة اإلذاعة يف احملافظة على مكوانت اهلوية الثقافية" و 3

 ( أسئلة.11على عشرة)
ـ احملور الرابع: الفرضية الثالثة"إستطاعة الربامج الثقافية تنمية ثقافة الطالب اجلامعي" واحتوى على  4

 ( أسئلة.11عشرة)

 اثمنا:جمتع البحث:
 1215والذي بلغ عددهم للذكور سرير  2111يتمثل يف جمموع الطلبة  املقيمني ابإلقامة اجلامعية 

 يف علم االجتماع. طالب 414حوايل  فيهم  عيطالب جام
  :اتسعا:عينة البحث 
هم األفراد الذين  جيمع منهم البياانت امليدانية ،وهي بذلك جزء من كل ،مبعىن  تؤخذ  جمموعة   

من أفراد اجملتمع على أن تكون ممثلة جملتمع الدراسة، ووحدات العينة قد تكون أشخاصا كما تكون 
 .  (101،  1001) رشيد زروايت:  و مدن أو غري ذلكأحياء أو شوارع أ

ومبا أن البحث يهدف إىل احلصول على صورة متكاملة إلطار جمتمع معني يتعلق بشرحية من    
اجملتمع ،فقد إختاران عينة طبقية وكان سحبها عشوائي، و هي تتمثل يف الطلبة املقيمني ابإلقامة 

كم هذه الفئة األنسب واليت هلا الدراية والعلم الكبري سرير(، حب2111اجلامعية بن حيىي بلقاسم)
بثقافة اجملتمع احمللي املستغامني،  حبكم تعودهم على الطابع الثقايف من خالل سنوات مكوثهم مبدينة 

طالب من  61مستغامن و تعودهم على ثقافة اجملتمع احمللي املستغامني ، و قدر حجم العينة ب
% من جمموع طلبة  14,40علم االجتماع ، أي ما ميثل  نسبة طالب يف  414تقرييب جمموع 

 علم االجتماع، و قد اعتمدان يف حساهبا الطريقة الثالثية.
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 :جماالت البحثعاشرا: 
 ـ اجملال اجلغرايف :1

هو املكان الذي سوف يتم فيه إجراء الدراسة ألن موضوع الدراسة هو دور اإلذاعة يف التنمية       
 ، فإن اجملال اجلغرايف للدراسة هو: لطالب اجلامعيالثقافية ل

سرير " : تتواجد ابجلهة الغربية ملدينة مستغامن حيدها من  2111اإلقامة اجلامعية "بن حيىي بلقاسم 
مسكن ومن الغرب حي  343الشمال حي الوائم ومن اجلنوب حي السالم ، ومن الشرق حي 

 .مسكن    311
 ــ اجملال البشري :1
عملية إختيار مجهور الدراسة ) جمتمع البحث( أحد العناصر اجلوهرية يف البناء األساسي تعد    

 سبق و أن أشران فإن جمتمع حبثنا للبحوث اإلجتماعية، و كما هو مبني يف عنوان الدراسة و كما 
طالب من  61سرير والذي بلغ عددهم  2111متثلت الدراسة على  املقيمني ابإلقامة اجلامعية 

 طالب 414ع جممو 
 جملال الزمين :ا ـ3

و امتدت بني شهر مارس جراء البحث بشقيه النظري وامليداين،إويقصد به الفرتة اليت استغرقها    
 إىل غاية شهر ماي.
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 بتحديد املفاهيم و دراسة االشكالية و فرضيات و دراسة املوضوع دراسة منهجية خالصة:
يف ة دور  إلذاع نا أن ل ضح ل يت  ات ربامج ال ية من خالل ال قاف ث ية ال نم ت ال

ا.  تمام هب د من االه ها، و الب قدم  ت
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 متهيد:
يعترب القرن العشرين حبق هو عصر اإلتصال اجلماهريي وفيه أصبح اإلتصال متاحا    

للجماهري ، ومتاحا أيضا للتواصل بني شعوب العامل كما مل حيدث من قبل ، وإمتاز هذا 
العصر أبنه عصر النتاج اجلماهريي للمعلومات وتوزيعها وفيه تطورت الوسائل اإلعالمية 

ريع ، واإلذاعة خري مثال لذلك حيث لعبت دورا هاما يف حياة وانتشرت بشكل س
اجملتمعات إبستخدامها للغة بسيطة وسهلة تفهمها اجلماهري حيث تقدم له خدمات 
متعددة كاإلعالم ،والرتفيه ، والتثقيف ...اخل بغرض إشباع حاجاته املتنوعة ، كما 

تماعيا وثقافيا بصفة خاصة وهذا الننسى الدور الكبري الذي لعبته سياسيا وإقتصاداي وإج
 سنحاول التطرق إليه يف هذا الفصل .  ما
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 أوال:مفهوم اإلذاعة احمللية:

 ومتاعية جالهي اإلذاعة اليت ختدم جمتمعا حمدودا ومتناسقا من الناحيتني اجلغرافية وا    
ميزة على أن حتده حدود جمتمعا له خصائص البيئة االقتصادي، والثقافية املتقتصادية اال

فاإلذاعة احمللية كوسيلة اتصال مجاهريي مرتبطة  جغرافية تشمله رقعة اإلرسال احمللي.
أساسا مبجتمع خاص حمدد املعامل أو الظروف، وقد يكون هذا اجملتمع مدينة، أو جمموعة 

ذاعة قرى أو مدن صغرية متقاربة جتمعها وحدة اقتصادية وثقافية متميزة، وتكون هذه اإل
هي جماهلم الطبيعي للتعبري عن مصاحلهم وتعكس فهمهم، وتراثهم، وأذواقهم، وأفكارهم 

 بل وحىت هلجتهم احمللية وتلي احتياجاهتم اخلاصة املتميزة.
هكذا تصبح اإلذاعة احمللية هي اإلذاعة اليت ختاطب مستمعا حمددا له مصاحله   

وعاداته، وتراثه الفكري اخلاص، ابإلضافة إىل وارتباطاته االجتماعية املعروفة وله تقاليده، 
إحساس اجملتمع ابالنتماء هلذه اإلذاعة اليت تقدم له األخبار اليت هتمه وتقدم األمساء، 
والشخصيات اهلامة لديه والقريبة منه.وتقدم أيضا ألوان الفنون اليت يراتح هلا أكثر من 

فر له املشاركة املباشرة والغري املباشرة غريها وتناقش املشكالت اليت متس حياته اليومية وتو 
بلا :6002 ،29 ـ 69  )من خالل براجمها. ع ش ك   . )ملص

اإلذاعة احمللية أحد روافد اإلعالم احمللي الذي ينبثق من بيئة معينة وحمددة ويوجه إىل  
مجاعة تربط بعضها ببعض، هذه البيئة حبيث يصبح اإلعالم مرتبط ارتباطا وثيقا حباجة 

ؤالء الناس ومتصال بثقافة البيئة احمللية، وظروفها الواقعية، مما جيعله انعكاس للرتاث إىل ه
   (. 626ـ  62،   6002) مىن سعيد احلريري، سلوى إمام:  البيئي والقيمي يف هذه البيئة

 
 
 
 

 اثنيا: نشأة اإلذاعة احمللية ابجلزائر:
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ية هزيلة حمدودة االنتشار، وكانت ورثت اجلزائر عن السلطات االستعمارية هياكل إذاع   
موجهة ومسخرة خلدمة اخلطاب السياسي وليس خلدمة الشعب حيث يقول " فرنس 
فانون" : )هذه اإلذاعة كانت تقابل ابلرفض والنفور من قبل الشعب اجلزائري، ألهنا مل 

 والعيش الكرمي بل إهنا كانت حتمل تكن تعرب عن آرائه وتطلعاته وطموحاته يف التحرر
أفكارا ومسوما لتهدمي أصالة ودين هذا الشعب  وكل ما يتعلق بشخصيته( وعلى هذا كان 
على اجلزائر بعد االستقالل أن تواجه هذا التحدي اإلعالمي والتقين إلمساع صوت 

متاعية، مبا خيدم الرتاث والثقافة، اليت إلجاجلزائر، وحماولة إشباع خمتلف رغبات الشرائح ا
ا الشعب يف عمق التاريخ، من خالل إنشاء العديد من احملطات تعرب عن امتداد هذ

اإلذاعية احمللية يف العديد من مناطق القطر اجلزائري. ويشرتط من أجل إنشائها قدرة 
السلطات احمللية على تغطية ميزانيتها بنفسها، حيث تزامن أتسيس هذه املؤسسات مع 

دية احلزبية، ومنه إىل اإلعالم التعددي، فرتة االنتقال من سياسة احلزب الواحد إىل التعد
م وهي إذاعة التكوين املتواصل مث تليها 0991وبذلك ظهرت أول إذاعة حملية سنة 

إذاعة بشار، متيجة، ورقلة، البهجة، سريات، وتواصل انتشار اإلذاعات احمللية عرب كل 
اجلهوية  إذاعة حملية، إذاعة الزيبان 42إىل  4111جوان  01جهات القطر لتصل يف 

  .( 666، 6002) مالك شعباين ( 4111ـ  0999مخس سنوات من احلضور والتميز  )
إذاعة حملية حسب قرار رئيس اجلمهورية لكل والية إذاعة  82وتبلغ حاليا حوايل 

 حملية.وهنا نقول أن اإلذاعة ابجلزائر تدرجت أثناء نشأهتا عرب عدة مراحل هي :
 قبل ثورة التحرير:   - 6
رت اإلذاعة يف اجلزائر يف أواخر العشرينات عندما قام أحد الفرنسيني إبنشاء حمطة ظه   

م، 0941كيلوواط ( وذلك عام    011إرسال على موجة املتوسطة، مل تتعدى قوهتا ) 
 كيلوواط (.  011م إىل ) 0942مث ارتفعت عام 

احلاكم العام  كانت اإلذاعة اتبعة للحكومة الفرنسية مع توزيع إشراف بينهما وبني    
للجزائر الذي أسندت إليه احلصص املوجهة للجزائريني وهي تشرف على احلصص 

م طرأت بعض التغيريات على اإلذاعة اجلزائرية حيث 0911املوجهة لألوربيني، ويف عام 
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أدجمت مع اإلذاعة الفرنسية وأشرف عليها رئيس احلكومة، وإدارة مستقلة لشؤون الفنية 
 ازات إذا أصبح يرتأس" جملس اللجنة اجلزائرية لإلذاعة".وقدمت للحاكم امتي

م قنوات جمهزة ابستوديوهات خاصة هبا يف خمتلف املدن 0912كما أنشأت عام     
منها: قسنطينة، كما أدخلت إصالحات تقنية جديدة على حمطات اإلرسال والربط يف 

مستمع عام  82211هذه املدن، وقد بلغ عدد املستمعني لربامج اإلذاعة اجلزائرية 
م، ولقد كانت اإلذاعة اجلزائرية تبث على موجة املتوسطة والقصرية النشرات 0910

اإلخبارية  وبعض التحقيقات والريبوراتجات... ونظرا ألمهية الثورة وضعت جبهة التحرير 
خطة من اجل إمساع الثورة داخل وخارج الوطن وكذلك نشر الوعي يف صفوف الشعب 

هم أبهم التطورات واألحداث واملعارف واملعلومات العسكرية ومتثلت هذه اجلزائري وإخبار 
اخلطة يف اإلعالم املضاد للحمالت اإلعالمية اليت كانت تشنها اإلذاعة الفرنسية يف 

 اجلزائر.
 أثناء الثورة:  - 2
 كانت اجلزائر يف  أول األمر تعتمد على إذاعات الدول العربية إليصال صوهتا     

م برامج أسبوعية للجزائر ومدة  0911 اخلارجي، وقد خصصت القاهرة عام إىل العامل
 د( وهي: 01كل واحدة عشر دقائق )

برانمج "وفد جبهة التحرير خياطبكم من القاهرة"، وبرانمج "هذا صوت اجلمهورية  -
اجلزائرية" وبرانمج "جزائري خياطب الفرنسيني"، أما اإلذاعة اجلزائرية يف تونس فقد بدأت 

م وكانت عبارة عن برانمج تونسي بعنوان " هذا صوت اجلزائر اجملاهدة 0910ام ع
الشقيقة". أما داخل الوطن كانت  اإلذاعة  آنذاك  عبارة عن سيارة كبرية حتمل املعدات 
اإلذاعية، وتنتقل يف اجلبال والوالايت، يعمل هبا عشر مناضلني وكان اإلرسال مستمر 

فرنسية والعربية والدارجة والقبائلية وكانت براجمها تبدأ بعبارة ملدة ساعتني يف املساء، ابل
"هنا إذاعة اجلزائر احلرة املكافحة" أو "صوت جبهة التحرير الوطين خياطبكم من قلب 
اجلزائر" وكانت براجمها تشمل البالغات العسكرية، التعليقات ونشرا ألخبار، ولكن 
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ى العاملني يف هذا امليدان وعدم توفر القت صعوابت، تتمثل يف عدم وجود اخلربة لد
 )نثس لملرجع(.املواد اإلذاعية.

 اإلذاعة يف اجلزائر املستقلة:  - 3
م حىت ختلصت اجلزائر من االستعمار الذي كان 0904جويلية  11كان ذلك يف     

يراقبها، يستغلها، وحيتكر وسائلها اإلعالمية. وخالل اتفاقيات اجلزائر وفرنسا، مت حتديد 
أوت  01شروط اليت سيتم مبقتضاها نقل الراديو والتلفزيون إىل اجلزائر هنائيا، ويف ال

م أعلنت اهليئة التنفيذية املؤقتة أهنا قامت بتكليف شخصية جزائرية لإلشراف 0904
على برامج اإلذاعة إىل أن يتم تشكيل احلكومة اجلزائرية. وقد ورثت اجلزائر بعد 

ملدن الكربى، إذ مت اإلشراف عليها من طرف الدولة، كما االستقالل شبكة للراديو يف ا
استعملت " الرتانزيستور " إال أن السياسة اجلزائرية لالتصال ركزت على امليدان السمعي 
البصري أكثر، و ذلك لالنتشار الكبري ألجهزة الراديو والتلفزيون يف العامل، مما دفعها 

تبقى يف معزل عن احلركات الدولية،  إلقامة نظام لالتصال السمعي البصري حىت ال
% انطالقا من سنة 21وحماولة القضاء على األمية يف اجملتمع اجلزائري واليت تقدر ب 

م بذلت احلكومة اجلزائرية جهودا كبرية، قصد تطوير اإلذاعة والتلفزيون متثلت يف 0900
ة الفرق بينهما، وبني زايدة كبرية يف ميزانية املخصصة هلاتني الوسيلتني مما أدى على زايد

 ابقي امليزانيات املخصصة للوسائل اإلعالمية األخرى.
م، ليعطي تنظيما و هيكال جديدا لإلذاعة والتلفزة 0901نوفمرب  14وجاء مرسوم    

اجلزائرية، ففي ميدان اإلذاعة كان اهلدف التغطية الشاملة للبالد ليال وهنارا وبدون 
فزيون كاان حتت وصية وزارة اإلعالم والثقافة، ومتيزت اإلذاعة انقطاع، وقطاع اإلذاعة والتل

 مبعايري خاصة كانت كما يلي:
تلعب دورا هاما يف نشر الوعي الثقايف والفكري، وعملت على تنوير هذا الشعب  -

 لريقى ملستوى أفضل.
 لإلذاعة دور يف رفع الوعي الفكري وحماربة األمية واألفكار املعارضة لالشرتاكية. -
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كما أهنا تلعب دورا فعاال يف إبعاد فئة الفالحني عن األفكار اإلقطاعية، وإقناعهم   -
بفكرة التعاون واالشرتاك والتسيري اجلماعي لوسائل اإلنتاج لتحقيق أهداف الثورة الزراعية 

 . ( 22ـ  26، 6002مالك شعباين : )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اجلزائر:بذج اإلذاعات احمللية ملاثلثا:ن
 :وأقسلمهل إذاعة متنراست  - 1
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 00إذاعة متنراست ) األهقار( هي إحدى اإلذاعات اجلزائرية بدأت تبث براجمها يوم    
وتغطي ربع مساحة اجلزائر تزيد عن  FM 92.1م وتبث على موجة 0994أفريل 

كلم طوال من عني قزام حدود النيجر إىل عني صاحل، وتني زاوتني حدود مايل، 0011
وسيلت، وغريها. لتشكل بذلك خارطة ثقافية واجتماعية مهمة متتد عرب كل وانظروك 

منطقة األهقار، والتديكلت فهي تعرف اجملتمع ابلعادات والتقاليد واحلياة اليومية 
للسكان، وبذلك تقدم لوحة واقعية ملا جيري يف ربوع األهقار والتديكلت، وتقريبها 

بشكل أقرب. تبث اإلذاعة براجمها ابللغة للمستمعني من أجل فهمها والتعرف عليها 
وتبث جمموعة من الربامج تقوم ،العربية إىل جانب اللهجة التارقية واألمازيغية، اإلفريقية 

من خالهلا بتقدمي املعلومات عن خمتلف جوانب احلياة يف األهقار، والتديكلت كما 
ر عن طريق اهلاتف تشارك املستمعني حصصها وآراؤهم و اقرتاحاهتم ابلتواصل املباش

والرسائل، ومتتد ساعات البث من السادسة وأربعون دقيقة إىل غاية السابعة والنصف 
 مساءا، وتبث براجمها من استوديوهاهتا يف متنراست بوسط املدينة.

من بني أبرز الربامج اليت تبثها  وتبث حوار مع الشباب لصاحبه عبد احلميد يبقة، كما  
وية تبث عدة برامج ابلرتقية مثل برانمج " إمتهاق " لصاحبه محزة أن إذاعة متنراست اجله

، دمحم، وبرانمج "منار  األحالم " حملمود منري، وبرانمج " عامل األطفال " لصاحبه دحايل
 وهي ترتبع على عدة أقسام  هي:

يضم التقنيني، مهمتهم بث اإلرسال اليومي، وتسيري األجهزة ومجيع  قسم التقين:أ(لل
 الت املباشرة، املسجلة، الداخلية و اخلارجية، وصيانة املعدات التقنية.التسجي
يقيم من خالله إعداد الربامج اليت تقدم عرب موجات اإلذاعة، تضم  قسم اإلنتاج:ب( 

خمرجني وعددا من احملررين أغلبهم متعاونني من أساتذة جامعيني وأخصائيني يف شىت 
 اجملالت.

ني احملررين واملذيعني واملراسلني عرب الدوائر إلحدى يضم الصحفي قسم األخبار:ج( 
عشرة والية، وتقدم األخبار احمللية والوطنية والدولية ابللغة العربية الفصحى واللسان 
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الرتقي قصد إيصال اخلرب لكل مكوانت اجملتمع، وإضافة إىل األخبار يقوم قسم األخبار 
 لتحقيقات والريبوراتجات اإلذاعية .ابلتغطية اإلعالمية ملختلف األنشطة، كما يعد ا

 :وأقسلمهل إذاعة بسكرة  - 2
إذاعة بسكرة هي إحدى اإلذاعات اجلهوية التابعة لإلذاعة اجلزائرية، بدأت بث     

 م.0999جوان  81م ودشنت رمسيا يف 0999جوان  01براجمها يف 
 ماي 41ابتداء من   FM 90.4أصبحت إذاعة بسكرة تبث براجمها على موجة 

خارطة ثقافية واجتماعية مهمة متتد عرب كل منطقة الزيبان وسهل احلضنة يزيد  4118
كلم مث عدل هذا التوقيت وأصبحت تبث براجمها على نفس املوجة ابتداء من   011عن 

من الساعة الثامنة صباحا إىل غاية الرابعة مساءا، أما اليوم فهي تبث  4111يناير  0
بسكرة من الساعة السادسة وأربعون دقيقة إىل غاية منتصف  براجمها من استوديوهاهتا يف

 ، هبا عدة أقسام وهي:مذيعا 41الليل، يبلغ عدد حمرري وحمررات اإلذاعة 
يضم مذيعني أيضا يعملون على تقدمي مخسة مواجيز إخبارية يومية،  قسم األخبار:أ(

اءا إضافة على ونشرة أخبار مفصلة عند منتصف النهار وعرض إخباري يف السادسة مس
 برامج أسبوعية.

يضم مذيعني وخمرجني يعكفون على تنفيذ اإلرسال اليومي تنسيقا  قسم اإلنتاج:ب(
 وإخراجا إبعداد شبكات الربامج املختلفة.

:هي إحدى إذاعات الشرق وأقسلمهل )أف أم ( قسنطينة FMإذاعة سريات  -3
، وهي إذاعة حملية FM م تعرف ابلفرنسية0991فيفري  4اجلزائري أنشأت بتاريخ 

اتبعة إىل اإلذاعة اجلزائرية ، تبث من حمطة قسنطينة، وتشمل والايت ميلة، سكيكدة، 
جيجل، ابتنة، قسنطينة، قاملة، سطيف.أي الشمال الشرقي على أمواج أف أم 

ساعة  02، تبث براجمها ابلعربية ملدة  FM 018.2و FM 98.9وبذبذابت 
ساعة السادسة وأربعون دقيقة إىل الساعة منتصف يوميا على موجات أف أم من ال

الليل قلص  توقيتها حاليا من السادسة  ومخسة وأربعة دقيقة صباحا إىل الساعة 
 هبا أقسام عدة وهي: ساعة يوميا 04السابعة والنصف مساءا أي ما يعادل 



ية ل                                                 لصثلا لصفلا ل ة لحمل إلذلع
ر زلئ  ابجل

 

 - 24 - 

 جهزة.يضم التقنيني الذين يهتمون ابلبث واإلرسال اليومي وتسيري األ القسم التقين:أ(
 يضم املذيعني واملخرجني الذين يسهرون على تنشيط الربامج اإلذاعية  قسم اإلنتاج:ب(

 يف خمتلف اجملالت.
يضم املذيعني الذين يعملون على تقدمي النشرات اإلخبارية والربامج  قسم األخبار:

   . ) (http:/ ratoulemed.Jeeran.com /radio localاألسبوعية. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 منوذج الدراسة  إذاعة مستغامن احمللية:  لبعل:ر 

تعترب إذاعة الظهرة من بني اإلذاعات احمللية اليت ان جتد هلا مكاان يف جذب اكرب      
عدد من املستمعني وهذا ملا هلا من دور وأمهية كبرية ، برزت من خالل كل الربامج اإلذاعية املقدمة 

من طرف فخامة رئيس عبد العزيز  2002فربلير 60لية يوم إذاعة مستغامن  احمل دشنتواملتنوعة ، 
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كلم ، وهي   10مرتمربع.تبعد عن مقر الوالية ب  01.6.01بوتفليقة ،ترتبع على مساحة قدرها:
حي املطمر حيده مشاال مباين اجلريان ويقع مقرها ب عبارة عن مدرسة ابتدائية مت اعدة هتيئتها،

لصاحل سيدي عبد هللا ، وشرقا مسلك يؤدي إىل وسط املدينة ،جنواب سكنات اجلريان وضريح الويل ا
 التاسعةساعات يف اليوم أي من  أربعة،وقد كانت مدة البث يف إذاعة الظهرة  و غراب طريق مسدود

 ساعات يوميا يةناامتد إىل مث مثزواال على  مدار مخسة أايم يف اليوم ، الثالثة  صباحا إىل
 .5116سنة  02أصبحت  ، مث5112سنة
 010.1أما موجة البث فهي  كيلوواط ،  21متتلك اإلذاعة احمللية الظهرة جهاز بث بقوة      

 ميقاهرتز،إما التجهيزات التقنية اليت متتلكها اإلذاعة فتتمثل يف : 
 4111*  استديو رقمي     
 4011*  استديو رقمي     
 0111*  استديو رقمي     
أما املوارد البشرية إلضافة إىل االعتماد على ظاام عمعي رقمي ، اب وجتهيزات رقمية للريبوراتج،    

 01صحفيني و  11إداريني، و10منهم ، من العمال الدائمون .0يف املدير و العاملة هبا فتتمثل 
اعوان األمن ووقاية  12سائقني و 10يف قسم اإلخراج و التنشيط ،و يليها  01تقنيني، ابإلضافة 

ن إذاعة مستغامن حتتوي على برامج  إا فذ. ابإلضافة إىل كل هالناافةأعوان  15و يف األخري 
 متنوعة حيث أن الشبكة الرباجمية هلا تتوزع كما  يلي :

% ، مث تليها األخبار والربامج اإلخبارية 52الربامج الرتفيهية واملنوعات املركز األول بنسبة  حتتل     
 % .02الثقافية بنسبة و  % ،مث الربامج الرتبوية االجتماعية01بنسبة 

إذاعة مستغامن على أربع ميكروفوانت ذهبية ضمن اجلائزة الوطنية للمكرفون الذهيب  حتصلت   
 .ومتثلت جماالت التغطية لإلذاعة فيمايلي:5112إىل غاية سنة  5116وذلك من سنة 

 010.1واط وبذبذبة  2,5عدة إجتاهات بقوة  FMمستغامن الوالية : جهاز البث  -0
 ميقاهرتز.

 ميقاهرتز. 010.0واط و بذبذبة   20واحد بقوة  إجتاهFM  جهاز البثبلدية سيدي علي :-5
 .ميقاهرتز 010.0   و بذبذبةواط  011 واحد بقوة إجتاهFM  جهاز البثبلدية بوقريات: -0
 .ميقاهرتز..26و ذبذبة  واط 011بقوة  ذو إجتاهني FM  جهاز البثطريق وهران :-0
  
 خالصة: 
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من خالل تناولنا هلذا الفصل قمنا بطرح أهم العناصر املتعلقة ابإلذاعة بصفة عامة       
وذلك عرب املنظور التارخيي هلا وأنواعها وأهدافها ووظائفها. مث خصصنا جزءا لإلذاعة 

احمللية حيث تناولنا مفهومها ومميزاهتا وأسباب انتشارها مث تطرقنا إىل نشأة اإلذاعة يف  
من مثة نشأة اإلذاعة احمللية يف اجلزائر وقمنا بدراسة بعض من مناذجها و أخدان اجلزائر و 

 إذاعة الظهرة "مسغامن" كمحور دراستنا .
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 الثالث: الفصل
 اايت التنمية الثقافيةغ
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 متهيد:

التنمية الثقافية هي فكرة اهتمت هبا اجملتمعات من القدم من خالل هدفها الذي يرمي إىل حتقيق التكامل  يف     

يسمى ابلتنمية الشاملة ابعتبار أن التنمية عملية  شىت اجملالت، االقتصادية، السياسية، االجتماعية وكذا الثقافية أو ما

ة سريعة خالل فرتة من الزمن تعمل من خالهلا على تقدم اجملتمع وازدهاره تغيري مقصودة تسعى إىل حتقيق زايد

وختتلف هذه األخرية ابختالف االسرتاجتيات التنموية املسطرة من طرف هذه اجملتمعات تبعا الختالف الظروف 

أسلوب احلياة واألخالق التارخيية واالجتماعية وكذا الثقافية وهذه األخرية هي جمموعة القيم و املعتقدات و التقاليد و 

وكل ما صنعته يد اإلنسان و أنتجه عقله من نتاج مادي و معنوي و فكري أو توارثه من األجيال السابقة و أضافه 

إىل تراثه لتنمية عيشه يف جمتمع معني، فالثقافة هي القوة اخلالقة اليت تدفع اإلنسان واجملتمع إىل تنمية أفكاره اليت 

و جديد شرط أن ال يتعارض مع تراث وهوية جمتمعه وقد تناولنا ذلك يف هذا الفصل والذي تسمح له ابكتساب ما ه

د : )التنمية الثقافية. غاايت عنوانه ى زاي ف ط ص  (.6،6191م
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 :أوال: التنمية

 ـ ماهية التنمية:1

كانت شاملة ومتكاملة   التنمية هي النمو املدروس على أسس علمية والذي قيست أبعاده مبقاييس علمية، سواء    

جتماعي أو امليادين الفرعية كالتنمية اقتصادي، السياسي، الاأو تنمية يف أحد امليادين الرئيسية مثل:امليدان ال

الصناعية أو التنمية الزراعية... اخل.فهي بذلك عملية تغيري اجتماعي خمطط يقوم هبا اإلنسان لإلنتقال ابجملتمع من 

)عبد اهلادي اجلوهري  جتماعية والفكريةايتفق مع احتياجاته وإمكانياته االقتصادية وال وضع إىل وضع أفضل، ومبا

 .( 37ـ  37،   1891وآخرون: 

والتنمية أيضا هي فعل اجتماعي يساعد الناس يف اجملتمع على تنظيم أنفسهم للتخطيط والتنفيذ، حيث يقومون برسم  

املشاكل وتنفيذ هذه اخلطط معتمدين يف ذلك على املوارد إذا لزم اخلطط الكفيلة لسد هذه االحتياجات وعالج تلك 

األمر عن طريق اخلدمات واملساعدات املادية اليت تقدمها اهليئات احلكومية واألهلية خارج نطاق اجملتمع احمللي 

  .( 18،   1891)مصطفى زايد : 

ل والطرق اليت تستخدم من أجل توحيد جهود على أهنا جمموعة الوسائ التنميةأما هيئة األمم املتحدة فقد عرفت  

جتماعي والثقايف يف اجملتمعات القومية واحمللية، إقتصادي والإاألهايل والسلطات العامة، هبدف حتسني املستوى ال

والعمل على خروج هذه اجملتمعات من عزلتها لتشارك بشكل إجيايب يف احلياة القومية وتساهم يف التقدم العام للبالد 

 (. 139،ص  4007وسي عبده إبراهيم: )الدس

وتعرف التنمية أيضا على أهنا تغيري لنمط احلياة االجتماعية يف وسائلها وغاايهتا وأهدافها يف اجتاه احلضارة املعاصرة    

 .(4، ص  1894)فرنسيس ابل، ترمجة حلسني العودات: 
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ئمة يف اجملتمع املتخلق ملساعدته على النمو املوجه التنمية هي عملية منظمة تشغل اإلمكانيات املادية والبشرية القا 

حنو حتقيق مستوى معيشي ال أبس به، فهي تعرب عن تغيري األوضاع القائمة الغري مرغوب فيها إىل أوضاع مستقبلية 

 مرغوب فيها.

)مسرية  أهداف معينة  وأخريا التنمية هي النمو املعتمد الذي يتم عن طريق اجلهود املنظمة اليت يقوم هبا اإلنسان لتحقيق

         (. 1،  1899كامل دمحم: 

 ـ  املفاهيم املرتبطة ابلتنمية : 4

 التنمية والنمو: 1ـ 4

يقول "عبد الباسط  دمحم حسن" : تشري الكتاابت االقتصادية والسسيولوجية املعاصرة إىل أن هناك اختالفات بني  -  

ختالف القائمة بني االصطالحني يف أن اصطالح النمو يشري إىل مصطلحي النمو والتنمية ، وميكن حتديد أوجه اال

عملية الزايدة الثابتة أو املستمرة اليت حتدث يف جانب معني من جوانب احلياة ، أما التنمية فعبارة عن حتقيق زايدة 

 سريعة تراكمية ودائمة عرب فرتة من الزمن. 

ن طريق التطور البطيء والتحول التدرجيي، فإن التنمية ...إذا كان النمو حيدث يف غالب األمم ع.ويضيف أيضا 

 حتتاج إىل دفعة قوية ليخرج اجملتمع من حالة الركود والتخلف إىل حالة التقدم والنمو.

كما تنظر "مسرية كامل دمحم" إىل النمو على أنه: عملية تلقائية حتدث من غري تدخل من جانب اإلنسان، أما   -

 مو املعتمد الذي يتم عن طريق اجلهود املنظمة اليت يقوم هبا اإلنسان لتحقيق أهداف معينة.التنمية فهي تشري إىل الن

ومن جهة نظر " قباري دمحم إمساعيل " : تتم عملية النمو على حنو تلقائي وطبيعي، أما عملية التنمية فهي عملية   -

، وحتديث احلضارة ، فال توجد على إحداث تغيري أو حتديث حضاري عن طريق التدخل الواعي إلحداث التنمية 

اإلطالق أية تنمية تتم تلقائيا وعلى حنو طبيعي ، فهذه عملية منو وإمنا تتم  عملية التنمية بتدخل الدولة ابلتخطيط 

زايت :2002 )والتنظيم واإلدارة بقصد توجيه االقتصادايت مبا يتفق ومصلحة اجلماهري الكادحة. يم ال ل بد احل ع

9  610 9616.) 
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انطالقا من التعاريف السابقة يتضح جليا أهنا يف جمملها تتفق على أن الفرق اجلوهري بني مصطلحي النمو والتنمية    

يتمثل يف كون املصطلح األول هو عبارة عن تغيري طبيعي عفوي انتج عن التطور التارخيي التدرجيي للمجتمع وهو يف 

ة االقتصادي منه نظرا لتضافر الظروف املالئمة حلدوث مثل الغالب يقتصر على جانب معني من جوانب احلياة خاص

وموجهة حنو حتقيق أهداف مرغوب فيها  هذا النمو، هذا على غرار التنمية اليت تعرب بدورها عن عملية تغيري مقصودة

ن أن تغطي ويتم ذلك عن طريق وضع إسرتاتيجية قبلية ابالعتماد على اإلمكانيات املادية والبشرية املتوفرة اليت ميك

فرتة زمنية حمددة وعليه فهي عملية شاملة ومتكاملة ألهنا متس مجيع جوانب احلياة االقتصادية ، والرتبوية واالجتماعية  

 والثقافية مبعية دعم جهود األهايل.

 التنمية والتغيري:  4ـ  4

يف حالة سابقة للبناء يعرف "مصطفى زايد " التغري بقوله: التغري االجتماعي يشري إىل اختالف ملحوظ    

جتماعي تغري اجتماعي واملؤسسات والعادات وجتهيز اجملتمعات إىل احلالة اليت أصبح عليها، ومن حصيلة التغري الاإل

 النظرة القانونية أو املقاييس ملراقبة السلوك.

لظواهر واألشياء دون أن التغري يشري إىل: حدوث تغريات يف ا :كما يرى من جهته أيضا "عبد الباسط دمحم حسن "    

أن يكون هلذا التغري اجتاه واضح مييزه عما كان وسيكون، فالتغري قد يكون ارتقاء أو تقدما. و قد يكون نقصا أو 

تشهد التحسن واالرتقاء يف بعض مظاهر حياهتا والتأخر والتخلف يف البعض األخر فليس  ختلفا، ذلك ألن اجملتمعات

شوان: 4002 9 76 )لكن هناك تغريا.هناك تقدم مطور أو حتسن مطلق و  د ر يد امح م بد احل ني ع س  .(ح

يتضح مما سبق أن التغري هو عملية التحول التدرجيي الطبيعي للمجتمع يتنقل من حالة معينة إىل حالة مغايرة    

عوامل وميسى هذا التحول مجيع جوانب احلياة الكمية منها والكيفية مبختلف الدرجات وحسب ما تقتضيه الظروف وال

 ولذا فهو يتضمن احتمالني اثنني:
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احتمال أن يكون تغريا إجيابيا خيدم الصاحل العام للمجتمع حبيث يؤدي إىل وضع أفضل، واحتمال أن يكون تغيريا 

 سلبيا ال خيدم مصاحل اجملتمع وابلتايل يؤدي إىل تقهقره وختلفه.

جوهرية عملية تفتح كل الطاقات املادية والروحية الكامنة  تعين بصورة:يف حني جند التنمية كما يصفها " لبارت مور " 

جتماعي الراهن والذي اجتماعية األمر الذي يؤدي إىل تبدل الوضع الايف اجملتمع املعين من سيطرة القوة الطبيعية وال

 جتماعي إىل حالة أكثر حداثة وتوازن.ايتسم ابلتخلف واختالف النسق ال

جيايب للتغري لكوهنا عملية تغيري سريعة إة جلية ، إذ إن التنمية تقتصر على اجلانب الوهنا يتبني الفرق بينهما بصور 

مقصودة ، موجهة وهادفة حنو حياة أفضل لكل أفرد اجملتمع  يف كل جوانب حياهتم ، يؤكد بذلك "فيليب روب" 

جتماعية تتمثل يف إحداث االأن التغري االجتماعي هو حدوث حتوالت اجتماعية يف أي اجتاه بينما التنمية “بقوله: 

لعمدي هلذه الظروف وابلتايل يتعني علميا أن نعمم النظرة إىل ابقي اتكيف مقصود مع الظروف املتغرية ، أو التغري 

 .”جماالت التغري وكذا التنمية

 التنمية والتحديث: 7ـ  4

 جوانب احلياة االقتصادية يعرف " مصطفى زايد " التحديث أبنه: عملية معقدة تستهدف إحداث تغريات يف    

 واالجتماعية والثقافية واإليديولوجية وتنتمي عملية التحديث إىل تطوير اجتاهات إجيابية داخل اجملتمع.

يف حني يرى "ولبارت مور" أن مصطلح التحديث يشري إىل انتقال اجملتمع من تقليدي أو جمتمع ما قبل التحديث    

ة )هبا من تنظيم اجتماعي مييز الدول الغربية املتقدمة اقتصاداي واملستقرة نسبيا . إىل أمناط تكنولوجية ، وما يتعلق اندي

شور: 6،،7 9  72 ـ29، ي  .( ه

ينما يذهب "مصطفى عمر " إىل شيء من التفصيل يف هذا الصدد حيث يعتقد أن التحديث: يتمثل يف سيادة ب  

تمع املتعلم وحتكم العقل واملنطق و العلم عند التعامل مع احلياة احلديثة يف اجملتمع ، واليت تتلخص يف وجود اجمل

مشكالت احلياة اليومية وانتشار واسع ملنتجات العلم احلديث أي التكنولوجية حبيث تتوفر هذه املعدالت لالستعمال 
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واملدرسة  من يومه ، أو فرتة من حياته كالسكن ومكان العمل ، ءيف مجيع األماكن اليت يقضي فيها الفرد يومه أو جز

 واملستشفى ، ومكان قضاء وقت الفراغ.

ويتنب لنا من خالل هذا العرض أن التحديث ميثل أهداف ونتائج التنمية يف الوقت نفسه ، فإذا كانت التنمية    

هتدف من خالل الربامج التنموية املسطرة إىل حتسني مستوى معيشة األفراد ، وحتقيق رفاهية اإلنسان. وإذا كان 

الالشخصية ، وتكامل  يتضمن ختصص األنشطة ختصصا مهنيا رفيعا ، وحتديث الوظائف وانتشار العالقات التحديث

الوظائف االقتصادية تكامال متجانسا وترشيد التنظيم وتكافؤ الفرص انهيك عن تطوير االجتاهات اإلجيابية لألفراد ، 

أمشل أال وهي عملية التنمية، حيث اعتربها فليس مثة اعرتاض على كون عملية التحديث هي حمتواة ضمن عملية 

نتيجة وهدف يف الوقت نفسه ، فهي تتبعه ألن التنمية عملية شاملة وهادفة إىل تغيري األوضاع السائدة إىل حنو أفضل 

، وذلك ضمن فرتة زمنية حمددة وابلتايل إذا كان التحديث هو خاصية اجملتمعات املعاصرة فإنه ميثل مثرة اجلهود 

ية املسيطرة منذ زمن مضى ، واليت مت تنفيذها تدرجييا إىل أن بلغت ما هي عليه اآلن يف الوقت الراهن وهي التنمو 

هدفا : على أساس أن اجملتمعات ختتلف عن بعضها البعض بدرجات متفاوتة ، حيث تسعى اجملتمعات املتخلفة منها 

ثة ، وعليه ميكن القول أن عملية التحديث هي هدف حماولة بلوغ مستوى اجملتمعات املتخلفة من حيث التطور واحلدا

) اندية هيشور: من ضمن أهداف التنمية اليت تسعى الدول املتخلفة إىل حتقيقها لبلوغ مصاف الدول احلديثة املتقدمة 

 (. 48ـ، 43،   1883

 ـ جماالت التنمية :  7

قتصادية و ميكننا عرض هذه إفية والسياسية و الجتماعية و الثقااتتعدد جماالت التنمية بتعدد جماالت احلياة ال   

 اجملاالت كما يلي :

 التنمية احلضرية والعمرانية: 1ـ  7

التنمية احلضرية عملية نشأة اجملتمعات احلضرية وتطوير هذه اجملتمعات الريفية إىل حضرية والتغيري املوجه الذي    

غال ابألعمال الغري زراعية وبدرجة عالية من تقسيم العمل يعرتي املدينة من حيث ازدايد الكثافة السكانية واالنش



 الفصل الثالث                                                                                          غايات التنمية الثقافية

 

 - 34 - 

والتغري االجتماعي ويف ظل الضبط الذي ال يستند على أسس قرابية  وكذلك إقامة املباين والتغري اجلوهري يف 

 (. 13،  4007)حسني عبد احلميد امحد رشوان: استخدام األرض 

إلنسان ببيئته على أساس من املعرفة املسبقة و املوضوعية  بوضعه أما التنمية العمرانية فهي تضم بتوجيه وربط ا   

 (.03،  1899)مسرية كامل : اجتماعي وظروف بيئته الطبيعية 

 التنمية الريفية: 4ـ  7

هي جمموعة عمليات ديناميكية متكاملة حتدث يف اجملتمع الريفي من خالل اجلهود األهلية واحلكومية املشرتكة    

طية واقتصادية وسياسية واجتماعية حمددة وخطة واقعية مرسومة تتجسد مظاهرها يف سلسلة من ألساليب دميقرا

جتماعي للمجتمع الريفي ويف تزويد القرويني بقدرة من إالثغرات البنائية والوظيفية اليت تصيب كافة مكوانت البناء ال

تعليم ، الصحة ، واالتصال واملواصالت و املشروعات االقتصادية والتكنولوجية واخلدمات االجتماعية العامة كال

)كمال التابعي  الكهرابء والرعاية االجتماعية ، وتعدد هذه العمليات على موارد اجملتمع املادية والطبيعية والبشرية املتاحة

  .( 13، ص  1881، 

 التنمية السياسية:  7ـ  7

 ا تتميز عنه وختتلف من عدة جوانب ويتمثل هي كعملية وإن كانت متثل أحد مظاهر التغري السياسي إال أهن   

ذلك أن التغيري يشري إىل بعض التحوالت أو التعديالت اليت متس الظاهرة السياسية دون أن يكون حتديد هلذه 

التحوالت أو التعديالت اجتاها معينا يف حني أن التنمية على العكس تتضمن حكما تقومييا يرتبط بتمثيل أساسي 

 اسية حمددة وجوهر التنمية السياسية هو تطوير السياسي نفسه وإعطائه صفة جديدة أعلى وأبهداف سي

أكثر حداثة وتقدما وأشد كفاءة وقدرة على التعامل والتفاعل مع متغريات ومالبسات احلياة السياسية واالقتصادية 

 .( 111، 110،   4004)عبد احلليم الزايت :واالجتماعية 
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 ة :التنمية االقتصادي 7ـ  4

تعرب التنمية االقتصادية عن تنمية القطاعات سواء كانت صناعية خدماتية ، زراعية ، حيث أن مجيع هذه    

القطاعات تستلزم حتقيق متطلبات أفراد اجملتمع من املواد األساسية لالستهالك والرتفيه ، وبعد التصنيع من أهم 

نتاج الصناعي من جهة وتنمية قدرة الفرد اإلنتاجية،  ومهارته مقومات االقتصاد العامل فهو عملية تنمية إلمكاانت اإل

 (. 418،   1890)حسن الساعايت:  العضوية وقدرته العقلية

وكذلك تستلزم التنمية االقتصادية يف البناء االقتصادي تغريا جوهراي القائم واهلادف إىل حتقيق زايدة يف متوسط    

 .( 13، ص  1888مصطفى خاطر : ) أمحد الدخل الفردي وليس القومي فقط  

تنصب التنمية االقتصادية على اجلوانب املادية واإلنتاجية يف اجملتمع وتعرف أبهنا تلك اإلجراءات والتدابري املخططة    

 1889) دمحم شفيق : املتمثلة يف تغيري هيكل االقتصاد القومي هبدف زايدة سريعة ودائمة فيه عرب فرتة حمددة من الزمن

  ،47 .) 

 التنمية االجتماعية: 1ـ  7

يقصد هبا تلك العملية اليت تستهدف إشباع احلاجات األساسية للحياة من رعاية صحية وفرص للتعليم والعمل    

وأتمني السكن ، والتكفل ابحملافظة على احلقوق من خالل املواثيق الرمسية فهي اليت هتتم بتنمية العالقات والروابط 

يف اجملتمع ، ورفع مستوى اخلدمات اليت حتقق أتمني الفرد على يومه وغده ورفع مستوايته االجتماعية القائمة 

االجتماعية والثقافية والصحية وزايدة قدراته على تفهم مشاكله وحثه على التعاون مع أعضاء اجملتمع للوصول إىل 

 (. 170،   1891)عبد اهلادي اجلوهري وآخرون : حياة أفضل 
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 تنمية: ـ عناصر ال 4

 التغري البنائي : 1ـ  7

تعترب تنمية عملية شاملة لكوهنا متس مجيع جوانب احلياة يف أي جمتمع من اجملتمعات. ومن مث فإهنا تتجاوز قطاع    

جتماعية، حيث تتضمن تغيريات بنائية داخل اجملتمع حمل التنمية هذا البناء إلقتصادية إىل قطاع التنمية اإلالتنمية ا

 بدوره أدوار األفراد، وكذا النظم االجتماعية وحىت طبيعة العالقات اليت حتكمها. الذي يشمل

ويقصد ابلتغيري البنائي: ذلك النوع من التغيري الذي يستلزم ظهور أدوار وتنظيمات اجتماعية جديدة ختتلف    

غيري حدوث حتول كبري يف الظواهر اختالفا نوعيا عن األدوار والتنظيمات القائمة يف اجملتمع ويقتضي هذا النوع من الت

زايت :2002 9  016 6169)والنظم والعالقات السائدة يف اجملتمع. يم ال ل بد احل  (.ع

إذا كانت التنمية هي عملية تتطلب تغيريا بنائيا ، اقتصاداي كان أو اجتماعيا أو ثقافيا أو سياسيا كليا أو جزئيا،      

 ظيمات والعالقات واألدوار والتفاعالت القائمة يف اجملتمع أو فإهنا إدخال  لتعديالت على النظم والتن

بعضها لالنتقال به من احلال األقل تقبال والذي هو عملية انتقال فعال إىل حال أكثر تقبال ينبغي أن يكون أمال يف 

ث يكون التحاور مما هو املستقبل. هذا يعين أن عملية التغيري البنائي تتضمن دوما اجتاها إجيابيا يف مسار اجملتمع ، حي

جتماعي حيث تكون السعادة الكائن فعال إىل ما ينبغي أن يكون أمال يف املستقبل والذي يتجسد يف الرفاه ا

اإلنسانية . ولذلك فاجملتمع يطمح إبرادة إىل تغيري أوضاعه إال مرضية على وضع يعتقد أبنه مرضي ، يتم من خالل 

الشامل الذي يغطي كل قطاعات التنمية حىت حيدث التوازن ويكون التطور الالزم منطلقات أساسية هي حماولة التغيري 

 )نفس املرجع السابق(.الذي يهم يف إشباع احلاجات املادية واالجتماعية والنفسية للمجتمع.

 الدفعة القوية: 4ـ  7

ل السلب كما حتتمل اإلجياب  إذا كان الفرق بني التغري والتنمية يكمن يف كون األول عملية بطيئة وطبيعية حتتم   

وإذا كانت التنمية هي عملية التغيري اإلرادي املقصود والذي يقتصر دوما على اإلجياب وتتضمن زايدة سريعة تراكمية 

يف فرتة حمددة ، فإهنا ابلتايل حتتاج إىل دفعة قوية تستند على جتنيد كل العوامل املادية والبشرية حىت ميكن دفع عجلتها 



 الفصل الثالث                                                                                          غايات التنمية الثقافية

 

 - 37 - 

ام ، وابلتايل يسري مفعوهلا يف الواقع ، وميكن أن حيدث الدفعة القوية يف جمال االجتماعي إبحداث تغيريات إىل األم

تقلل التفاوت يف الثروات والدخول بني املواطنني بتوزيع اخلدمات توزيعا عادال بني األفراد ، وجيعل التعليم إلزاميا 

يف مشروعات اإلسكان و غري ذلك من املشروعات اليت تتعلق  وجمانيا بقدر اإلمكان وبتأمني العالج ، والتوسيع

قتصادي إىل جانب ذلك جند الدفعة الابخلدمات ، كما سيتوجب أن تصاحب هذه األخرية دفعة مماثلة يف اجملال ا

 القوية عملية تقوم على أسس هي كالتايل:

كل إليها إدارة عملية التنمية أمنا تكون وجود قيادة واعية حازمة وعادلة يف نفس الوقت ، إن هذه القيادة املو *

 مبثابة الدينامو احملرك للبناء كله.

 إيقاظ رغبة التغيري لدى املواطنني واستفسارهم للمشاركة املادية واملعنوية يف عملية التنمية .*

من  مقومات إحداث التغيري املطلوب طبقا لإلسرتاجتية املالئمة ن مث حماولة تثبيته لكي يصبح جزءا ال يتجزأ *

 اجملتمع حمل التنمية.

 اإلسرتاجتية املالئمة:  7ـ  4

لقد بني القول أبن التنمية تتضمن تغيريا بنائيا شامال ، كما تتضمن دفعة قوية تقوم على تضافر جهود الثنائي    

تمل يف الغالب أن للدولة والشعب ولكن هذا التغيري البنائي وهذه الدفعة القوية ال ميكن أن حتقق توجها إجيابيا حي

يكون فعاال إال إذا تضمنت عنصرا اثلث أال وهو اإلسرتاجتية املالئمة فمن الواضح جليا أن اجملتمعات ختتلف عن 

بعضها البعض ابختالف اإلمكاانت املادية واملعنوية واملوارد الطبيعية التكنولوجية والبشرية وكذا رؤوس األموال وحىت 

فيذ املخططات التنموية وجتسيدها على أرض الواقع انهيك عن خصوصية الظروف درجة السيطرة والتحكم يف تن

التارخيية لكل جمتمع واملقومات احمللية هلا وابلتايل فإن جناح أي تنمية يتوقف ابلدرجة األوىل على إسرتاجتية حمكمة 

 تستند على مجلة من الشروط هي كاآليت:        

اجملتمع نفسه وهذا يف حد ذاته يتضمن البعد عن استرياد االسرتاتيجيات انطالق اخلطط التنموية مع واقع  - 

 األجنبية.
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 ازنة بني إمكانيات اجملتمع احلقيقية وأمانيه. وامل -

 ازنة بني التنمية االقتصادية أو رأس املال من جهة، والتنمية االجتماعية والثقافية والسياسية أو رأس املالوامل -

 ة أخرى. البشري واملعنوي من جه

 األخذ بنظام األولوايت سواء كان هذا ابلنسبة لنشاطات التنمية أو قطاعاهتا املختلفة واملتعددة. -

) األخذ ابإلجتاه الكمي الرقمي إىل جانب االجتاه الكيفي بطبيعة احلال أو مدخل املداخالت و املخرجات   

 (. 71،77،  1883اندية هيشور: 

 ـ أهداف التنمية:  1

أصبح مفهوم التنمية من املفاهيم الشائعة والكثرية االستعمال سواء من قبل األفراد أو اهليئات احلكومية لقد    

 واألهلية املتخصصة حىت من غري املتخصصة وذلك لوصفها أداة ووسيلة هلا أهداف نذكر منها: 

 وتستهدف  وقصرية نسبيا التنمية عملية هتدف إىل حتقيق زايدة سريعة وتراكمية خالل فرتة من الزمن حمددة

 إحداث تغريات نوعية ابإلضافة إىل التغريات الكمية وذلك عن طريق اجلهود املنظمة.

  هتدف التنمية من خالل عملياهتا الرشيدة الشاملة املتكاملة إىل حتسني نوعية احلياة للوصول إىل التقدم والرفاه

 املنشود وخباصة يف القطاعات الفقرية و املتدنية الدخل.

  هتدف من خالل عملياهتا املادية والنفسية واملعنوية إىل إنتاج تفاعالت بني اإلنسان والبيئة واإلنسان ورأس املال

 واحتياجاته واإلنسان وتطلعاته واهلدف منها حتقيق مستوى حياة أفضل له.

 لشعبية يف خمتلف هتدف التنمية من خالل اجلهود العملية املستخدمة لتنظيم األنشطة املشرتكة احلكومية وا

املستوايت لتعبئة املوارد املوجودة أو اليت ميكن إجيادها ملواجهة احلاجات الضرورية وفقا خلطة مرسومة ويف ضوء 

 السياسة العامة للمجتمع.

  هتدف على الزايدة الشاملة املتكاملة املرتبطة حبركة اجملتمع من خالل التأثر مستخدمة األساليب العلمية احلديثة

 نولوجيا والتنظيم واإلدارة.والتك
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  هتدف على حتويل استثمار كل الطاقة الذاتية الكامنة واملوجودة فعال وبصورة شاملة حتقق االستقالل للمجتمع

 والدولة والتحرر للفرد.

  هتدف التنمية إىل إحداث جمموعة من التغريات اجلذرية يف اجملتمع ما يهدف إىل اكتساب ذلك اجملتمع القدرة

طور الذايت املستمر مبعدل يضمن التحسن املتزايد يف نوعية احلياة لكل أفراده ، مبعىن زايدة القدرة للمجتمع على الت

 على االستجابة األساسية أو احلاجات 

املتجددة ألعضائه ابلصورة اليت تكفل زايدة درجات إشباع تلك احلاجات عن طريق الرتشيد املستمر الستغالل 

إىل التدخل يف كل شؤون احلياة سواء تنمية ثقافية ،  ،ابإلضافة تاحة وحسن توزيع االستغاللاملوارد االقتصادية امل

 (. 40، 18) إبراهيم انصر: دون سنة،  اقتصادية  سياسية ، سكانية ، اجتماعية وهي جوانب بدورها متكاملة

ـ معوقات التنمية: 1  

قتصادية ، و املقصود الدارية وااجتماعية و الثقافية والالية واتواجه عملية التنمية العديد من املعوقات الدميقراط     

حنراف عن النموذج املثايل للتنمية وحتول دون حتقيق اهلداف اليت تسعى إليها ، إلابملعوقات العوامل اليت تؤدي إىل ا

 ه املعوقات فيما يلي :ذفاملعوقات تعين اجتاها سلوكيا سلبيا وتتمثل أهم ه

 : ميوغرافيةالعوامل الد 1ـ  1

تعترب ارتفاع الكثافة السكانية أبي بلد من البلدان عائق شاسعا لعملية التنمية ، إذ أن منو السكان مبعدالت       

سريعة متزايدة يف معظم هذه الدول يلقى أثر الزايدة يف اإلنتاج والدخل ، فال جنين مثار اجلهود املبذولة يف اجملاالت 

ب على املشكلة السكانية إال بتحقيق الزايدة يف اإلنتاج والدخل مبعدالت كبرية تفوق معدل املختلفة ، وال ميكن التغل

 الزايدة يف السكان.
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لذلك فإن عملية التنمية تقتضي تسطري برامج تنموية تقابلها برامج مماثلة يف تنظيم وحتديد النسل هذا إىل جانب  

 أقصى حد ممكن يف تنمية بعض اجلوانب األساسية اليت تتطلبها حماولة استثمار الطاقات البشرية خاصة الشباب إىل

 الظروف اخلاصة ابجملتمع حمل التنمية.

 جتماعية: الالعوامل ا 4ـ  1

جتماعية السائدة كنظام امللكية والفردية والنظام الجتماعية اليت تعيق التنمية نذكر منها : النظم االمن أهم العوائق ا   

جتماعية خاصة التقليدية تعترب من أهم معوقات الع ضد التغيري فبالنسبة  لألول جند أن النظم االسياسي ، وكذا الصرا 

عملية التنمية ، فمن ذلك مثال نظام امللكية والقرابة ، حيث أن رفض األهايل للهيئات احلكومية وعدم السماح هلم 

 الب إىل تعطيل أو إلغاء هذه الربامج.بتنفيذ الربامج التنموية املسيطرة اليت متس ممتلكاهتم يؤدي يف الغ

جتماعية احلساسة يلعب دورا الإىل جانب ذلك ميكن القول أن النظام السياسي ابعتباره أحد أهم األنظمة ا   

أساسيا يف عرقلة التنمية.كما ميكن أن يلعب يف دفع عجلتها إىل التقدم ، وذلك انطالقا من التخطيط السليم من 

التنسيق من جهة اثنية وكذا عدم جتاهل املشاركة الفعلية لألهايل يف برانمج التنمية من جهة جهة أوىل والتكامل و 

اثلثة، فعلى اعتبار أن النظام السياسي هو املسؤول األول عن جتسيد مثل هذه اإلجراءات فهو الذي يسمح 

حل العامة للمجتمع ككل ، ابلتخطيط الصحيح اهلادف إىل حتقيق تنمية فعلية صحيحة التوجيه، حبيث خيدم املصا

جتماعي والسياسي القتصادي واالإنطاقا من ضرورة التكامل بني كل الربامج التنموية املسطرة على مستوى اجملال ا

 ألن اجملتمع يف سريورة دائمة حنو التحديث.  

 العوامل الثقافية:  7ـ  1

يري املتعارف عليها يف عات والتقاليد واألعراف واملإذا كانت الثقافة تعرب عن ذلك الكل املعقد من القيم ، العادا   

 اجملتمع ، فإن اتسامها ابجلمود وعدم مرونة حيول دون تكيفها واجملتمع احلديث مبا يتضمنه من 

، اليت تستهدف رفاهية اإلنسان بصفة عامة وعليه كما  قيم وعادات سلوكية من شأهنا أن تدعم التنمية وصريورهتا

ن رفض التجديدات و التخوف مما هو جديد ما هو  إال نتيجة جلمود ثقافة اجملتمع احمللي وعدم سبق وأن أوضحنا فإ
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اتسامها ابملرونة الالزمة ، الشيء الذي يعيق عملية التنمية أو يساعد على تعطيلها. ومن ذلك ما جنده ممثال  عادة يف 

 العادات املرتبطة ابكتناز األموال واالحتفاظ ابألرض.

 وامل اإلدارية: الع 7ـ  1

 تعترب املعوقات اإلدارية من عوائق عملية التنمية وتتمثل فيما يلي:       

 ف األجهزة اإلدارية القائمة ويتمثل ذلك يف بعض السمات أمهها: ختلت* 

 .تعقد يف اإلجراءات وإغراق يف الروتني 

 .البطء الشديد يف إصدار القرارات وتناقض بعضها البعض 

 يذ الشعارات املعلنة.عدم التزام بتنف 

 .انتشار الالمباالة والسلبية 

 .عدم وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب يف بعض األحيان 

 .سيطرة العوامل الشخصية على عالقات العمل الرمسية وإجنازاته 

  انحية صعوبة التنسيق بني الوحدات اإلدارية اجلديدة من انحية وبينها وبني األجهزة التقليدية القائمة يف* 

 أخرى.     

عدم تطوير التشريعات، قد تكون التشريعات والقوانني عقبة يف سبيل التغيري ولذا وجب تطوير القوانني وتغيريها * 

 خلدمة التنمية وحىت ال تصبح قيد عليها.

 

 

 

 العوامل املادية والفنية:   1ـ  1

 وتتمثل املوارد فيما يلي :   يعترب النقص املوارد عائقا عاما من عوائق عمليات التنمية   
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وهنا عوامل متعددة حتدد حجم املوارد البشرية ونوعيتها واهم هذه العوامل السكانية املواليد،   املوارد البشرية: -

 الوفيات وفئات العمر، والنوع، واهلجرة الداخلية واخلارجية...اخل.

 تلكها الدولة واليت ميكن استريادها ...اخل.ويقصد بذلك املوارد الطبيعية اليت متاملوارد املادية  :  -

 ويقصد هبا تنظيم السلطة يف اجملتمع وكذلك درجة احلرية الفردية املتاحة داخل هذا اجملتمع.املوارد التنظيمية:  -

وهي كل األساليب اليت ميكن استخدامها لإلحداث تغيري يف قيم املادة أو السلوك من  املوارد التكنولوجية: -

ضرة على حالة متنقلة ، ومتطورة ، وهذا يتطلب بدوره سياسة واعية تضطلع ابإلجراءات الالزمة هلذه حالة حا

                       (. 74ـ  79،   1883: )اندية هيشور العملية 

 :اثنيا: الثقافة

 ـ تعريف الثقافة:  1  

غري املادية اليت تنتقل من جيل إىل آخر فهي بذلك  هي البيئة اليت خلقها اإلنسان مبا فيها املنتجات املادية و -     

تتضمن األمناط الظاهرة و الباطنة للسلوك املكتسب عن طريق الرموز والذي يتكون يف جمتمع معني من علوم و 

 . (114، 4001عدانن أبو مصلح :)معتقدات و فنون و قيم و قوانني و عادات و غري ذلك 

) اوراق ملتقى عمان الثقايف  مي فضال عن االرتقاء ابإلنسان إىل أقصى األرجاءهو تالزم بني كل ما هو ثقايف و قي -

 (  48، 4001التاسع: 

  (.71) عبد الفتاح مراد: د ط ،  الثقافة تعين األخالق و التهذيب و يستخدمها البعض يف احلضارة و تفيد التمدن -

البشري يف حني أن احلضارة تعين اجلانب  املادي  يرى علماء االجتماع أن الثقافة تعين اجلانب الفكري من التقدم  -

 من التقدم البشري .

 كما يرى علماء النفس أن الثقافة نوع من السلوك الشخصي النابع من التفكري املوروث.  -

 ويف وجهة نظر املؤرخون الثقافة تعين الرتاث االجتماعي لذوي البشر.  -
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أهنا عنصر مييز اإلنسان يف اجملتمع الواحد ويف اجملتمعات املختلفة كما أن علماء االنرتوبولوجيا ينظرون إليها على    -

 (. 197، 4007) صالح الدين شروخ: البدائية البسيطة املعقدة 

يقصد ابلثقافة اإلنتاج الفكري و املعنوي املنبثق من التفاعل االجتماعي لإلفراد و اجلماعات و الذي ينعكس  -

جتماعية و تعد الثقافة الكل املركب الذي يشمل على املعرفة و إللعالقات ابصورة ما يف بعض العناصر املادية و ا

) هناء املعتقدات و األخالق و الفنون و القانون و العادات و التقاليد اليت يكتسبها اإلنسان كعضو يف اجملتمع 

  (.19-13،   4007حامد زهران:  

و املهارات و احلياة املنزلية يف السلم و احلرب و  غوشفاف كلوم : يرى أن الثقافة  تتضمن العادات و املعارف -

  (.4001،71) أوراق ملتقي عمان الثقايف التاسع: تتضمن أيضا الدين و العلم و الفن 

اتيلور : يرى أهنا ذلك الكل املعقد الذي يتضمن  املعتقدات و الفنون و  القانون و العادات و التقاليد وأي قدرات  -

 ن حيث هو عضو يف اجملتمع .أخرى اكتسبها اإلنسان م

 ب تريك : هي كل ما صنعه يد اإلنسان و عقله من مظاهر يف  البيئة االجتماعية أي كل ما اخرتعه يكل -

 .(449 -443،  4007) عبد هللا الرشدان:  اإلنسان أو اكتشفه 

 

 

 

 

 بعض املفاهيم املرتبطة ابلثقافة: -2

 الثقافة و اجملتمع :  1ـ 4   

جتماعية ، و يظهر هذا إلشهد اليوم اجلدل القائم حول موضوع العالقة بني الثقافة و اجملتمع و احلياة االزلنا ن     

جتماعية و مضامينها املختلفة اليت حيبذ بعض الباحثني دراستها على اعتبار إلختالف عند رسم حدود العالقات اإلا



 الفصل الثالث                                                                                          غايات التنمية الثقافية

 

 - 44 - 

ون يف دراستهم الثقافة بعناصرها املختلفة ألهنا متثل أهنا تشكل النسيج املتكامل للمجتمع ، ويف مقابل ذلك يستبعد

 عندهم موضوعا آخر ولذلك ال يتعرضون هلا و لدورها يف احلياة االجتماعية إال قليال ، و بصورة و جيزة .

فهناك صعوابت مجة قد ظهرت نتيجة هذا التمييز بني الثقافة و اجملتمع نظرا لوجود ارتباط وثيق و عميق و متبادل 

جتماعية و هو ما جعل من العسري الفصل بني ما هو ثقايف و ما هو إلا و بني خمتلف العالقات و املواقف ابينه

ن طرق إشباع هذه إاجتماعي وذلك ألننا إذا كنا نفسر احلاجات االجتماعية األساسية اإلنسانية تفسريا اجتماعيا ف

زايت :002)احلاجات ال بد أن تنظمها الثقافة . يم ال ل بد احل  (.9616 610  9 2ع

 الثقافة و احلضارة :  2-2

جتماعية على السواء لكن يكثر النرتوبولوجيا اإلجتماع و اإلحيض مفهوم الثقافة و احلضارة ابهتمام علماء ا     

ختالط بينهما نتيجة استعماهلما كمرتادفات يف معظم اللغات األوربية سواء من حيث املعىن اللغوي أو من حيث إلا

 و العناصر لذلك تنطق كلمة ثقافة أو حضارة على حد سواء و على هذا األساس ذهب  املكوانت

" إىل تضمني الثقافة عناصر من احلضارة أو العكس و بدلك قسم الثقافة إىل "مادية " و "  اوجربنالعامل األمريكي " 

ألدوات و اآلالت اليت تشكل تقنيات كل ال مادية " و يرى أن  الثقافة املادية إمنا تتجسد يف املصنوعات املتمثلة يف ا

عصر أي ما يطلق عليها اسم " احلضارة " اليت تشري إىل كل ما شيده اإلنسان، فهي حسب " اوجربن " ذلك الشق 

التقين أو التكنولوجي الذي يعد شكال من أشكال الثقافة اليت تشمل أيضا اجلوانب ال مادية كالدين و الفن و 

لقيم و األفكار و املعايري و قواعد السلوك و االجنازات الفنية و الفكرية و اجتاهات السياسية و الفلسفة و القانون و ا

األخالقية و ما شكل دلك. إال أن هذه التفرقة بني الثقافة  املادية و الالمادية عند "اوجربن " قوبلت مبعارضة شديدة 

غالبا من األفكار و القيم و أشكال التعبري ووسائل  من قبل بعض العلماء على أساس أن الثقافة عندهم إمنا تتألف

االتصال و التفاهم و التبادل املشرتك ،و لذلك فهي ال هتتم إال ابلوظائف و اآلاثر و النتائج . فكل عنصر مادي ال 

   (.70 ،4001،41)سدوس سامية :يعترب يف حد ذاته ثقافة بل القواعد و املبادئ اليت يستند إليها هي الثقافة بعينها 

 :  ـ عناصر الثقافة7
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ميكن تقسيم احملتوى الثقايف لثقافة أي جمتمع إىل ثالثة أقسام على أساس مدى اشرتاك أفراد اجلماعة يف عناصر كل    

 قسم منها:

 :العموميات 1ـ 7

يات ختتلف من و هي األفكار و السلوك و طرق التفكري اليت يشرتك فيه مجيع أفراد اجملتمع العاملني و هذه العموم   

ثقافة إىل أخرى وهي اليت تكون األساس العام للثقافة ، اليت تتميز به عن ثقافة أخرى ، و تشمل هذه العموميات 

اللغة اليت يتحدثها الناس  و طريقة األكل و ارتداء املالبس  و طريقة التحية  و طريقة بناء املنازل  و األمناط 

تسود العموميات هذه يف مرحلة زمنية معينة و عن طريق هذه العموميات  األساسية للعالقات االجتماعية ، وقد

يستطيع أن مييز الشخص الذي ينتمي إليه ، إذا ما عرف هذه العموميات ، و اشرتاك أفراد اجلماعة يف عموميات 

ن و ابملصري املشرتك ، الثقافة يؤدي إىل ظهور االهتمامات املشرتكة اليت جتمع بني األفراد، و تولد بينهم شعورا ابلتضام

أما إذا كانت هناك اهتمامات تعارضه كان ذلك من أهم مصادر الصراع و التمزق و تتخذ الرتبية من عموميات 

الثقافة وسيلة توحيد اجملتمع و متاسكه فهي تكسب أفراد الثقافة األمناط السلوكية املتشاهبة يف املرحلة األوىل من التعليم 

 اإلنسانية .يف كثري من اجملتمعات 

 اخلصوصيات:  4ـ 7

جتماعي اخلاص،  و اليت إلفيها  جمموعة معينة من األفراد هلا تنظيمها ا  اليت  تشرتك هي تلك العناصر من الثقافة    

ال يشرتك فيها مجيع أفراد اجملتمع ، ففي مجيع اجملتمعات جند أن هناك أشياء يعرفها أو يقوم هبا جزء معني من السكان 

إىل الصاحل العام للجماعة، و لدى كل فرد من أفراد اجملتمع فكرة عامة واضحة  عن نتيجة هذه العمليات و تؤدي 

قد ال يعرف الكثري عن عمل النجار، و لكن  املتميزة و هذه النشاطات التخصصية املختلفة ، مثال : الرجل العادي

دة املتقنة و غري املتقنة و تتألف اخلصوصيات مما هذا ال مينع أن الشخص العادي يستطيع أن يفرق بني الصنعة اجلي

 أييت: 
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:  فكل مجاعة هلال خصوصيتها الثقافية اخلاصة هبا عن غريها كاألطباء، و الفنية و اخلصوصيات املهنيةأ( 

 املهندسني، و احملامني، و احلدادين و اخلياطني...اخل. 

اهتا الثقافية اخلاصة هبا، فخصوصيات الطبقة كل طبقة  يف اجملتمع هلا خصوصياخلصوصيات الطبقية : ( ب

 االرستقراطية ختتلف عن خصوصيات الطبقة الدنيا و الوسطى .

: لكل عقيدة عناصرها الثقافية اخلاصة هبا و اليت متيز األفراد التابعني إليها و املؤمنني اخلصوصيات العقائدية( ج

 هبا عن غريهم من أفراد املعتقدات األخرى. 

: لكل عنصر أو عرق يف اجملتمع عناصره الثقافية اليت متيزه عن العروق أو ات العرقية أو عنصريةاخلصوصي( د

ن مكان اخلصوصيات الثقافة هو التعلم إالعناصر األخرى، أما من حيث عالقة اخلصوصيات الثقافية ابلرتبية، ف

 اخلاص.

 املتغريات: 7ـ 7

أفراد معنيني و لكنها ال تكون مشرتكة بني أفراد الثقافة مجيعهم ،  و هي تلك العناصر الثقافية اليت جندها لدى     

بل إهنا ال تكون سائدة بني طبقات هلا تنظيم اجتماعي معني أي أن هذه العناصر ليست من العموميات حبيث 

 يشرتك فيها أفراد طبقة اجتماعية ، أو أفراد مهنة أو حرفة و هذه العناصر الثقافية تتضمن 

خمتلفا عن األفكار و العادات  و األمناط السلوكية  و طرق التفكري  و هذه املتغريات تظل حائرة على  جماال واسعا

 .(471-477،  4007)عبد هللا الرشدان:  سطح الثقافة حىت تتحول إىل خصوصيات و عموميات فتثبت وتستقر

 

  خصائص و مسات الثقافة : ـ 4

 :خصائص الثقافة  1ـ 7

عن مجيع املخلوقات بقدرته على صنع الثقافة و احلفاظ عليها و لكنه يشارك عددا كبريا من ينفرد اإلنسان     

احليواانت يف املعيشة داخل اجملتمع ، و كل جمتمع يشرتى له ثقافة خاصة به متيزه عن ابقي اجملتمعات ، وقد حيدث أن 
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نه ميكن التحدث عن خصائص إم ذلك فيوجد تشابه قوي بني جمتمعني ، إال انه ال يصل إىل حد التطابق ، و رغ

 عامة للثقافة تشرتك فيها مجيع الثقافات  و فيما يلي عرض تلك اخلصائص : 

: أي إهنا ختص اإلنسان دون غريه و ال تشارك املخلوقات احلية األخرى، فاإلنسان هو احليوان  الثقافة إنسانية-

ية فريدة تتيح له إمكانية ابتكار أعمال جديدة، الوحيد الذي منحه اخلالق جهازا عصبيا خاصا و قدرات عقل

فيتميز دلك اجلهاز العصيب بقدرة فائقة على تغيري السلوك البشري من وقت إىل آخر للتكيف مع الظروف البيئية 

جتماعية اجلديدة دون احلاجة إىل ضرورة حدوث تغريات عضوية ، مبعىن آخر فاإلنسان هو الوحيد القادر إلو ا

جل إشباع حاجاته ، و هذا راجع إىل قدراته العقلية املتفوقة اليت تضع األدوات و أبتكار من إلو ا خرتاعإلعلى ا

) إبراهيم انصر: د. سنة ، .له الطريق  اآلالت املختلفة ، و وجود لغات خاصة به ، ابإلضافة إىل وجود قيم تنري

171 .) 

قدرة على التعلم ، إال أن اإلنسان هو الكائن الوحيد ابلرغم من أن كل احليواانت لديها ال : الثقافة املكتسبة-

الذي يكون قادرا على نقل ما اكتسبه من عادات من مولده عن طريق اخلربة الشخصية ، و الثقافة ليست غريزية  

أو عضوية  أو تنتقل بيولوجيا ، و لكنها نتيجة التفاعل االجتماعي ، و هي ذلك اجلزء املكتسب منذ الصغر  

 ن اآلابء و األمهات ، املدرسون،  القادة  و وسائل اإلعالم ...اخل .أي انه م

                                                فأي عنصر من العناصر الثقافة ينبغي أن تكسبه األجيال املتعاقبة من جيل إىل جيل آخر ومن فرد إىل فرد                                 

       .(71،  4001) حسني عبد احلميد رشوان : .ت ألن أي جمتمع إنساين له ثقافته اخلاصةآخر و إال اندثر 

جتماعي و العامل إليقوم اإلنسان إبنشاء عالقات مع عوامل ثالثة العامل املادي و العامل ا الثقافة أفكار و أعمال:-

حتويلها إىل آالت و أدوات و مدارس...اخل الفكري و الرمزي، و قد متكن اإلنسان من التحكم يف البيئة املادية و 

 أي إىل أعمال.
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الثقافة ليست فردية بل هي ملك مجاعي و تراث ينتقل من جيل إىل جيل ، و ال  الثقافة عملية استمرارية:-

ل ، فالثقافة إذن ال متوت  مبوت يميكن القضاء على الثقافة إال ابلقضاء على مجيع أفرادها و هذا أمر مستح

  .(174)إبراهيم انصر : د سنة ،  أفراد بل تبقى مستمرة فرد،  أو

الثقافة سلوك ال ميكن تعلمه من خالل اللغة و ما تتضمنه من رموز، حيث أن كل اجملتمعات  الثقافة سلوك :-

اإلنسانية متتلك انساقا من الرموز منها على سبيل املثال اإلشارة و الكلمة ، و تلك الرموز تكون موضع اتفاق 

جانب معظم أعضاء اجملتمع ، ومن مث يصعب على الشخص الغريب عن اجملتمع أن يتعامل أو يتفاعل مع من 

 أعضائه  دون أن يتعلم لغة هذا اجملتمع و ما حتتوي من رموز ثقافية و تتنوع هذه الرموز بني جمتمع آخر .

جوانبها حبكم نشأهتا يف بيئة  ختتلف الثقافة من فرد إىل آخر ، وذلك رغم تشابه األفراد يف الوجدانية :-

  (71،  4001) حسني عبد احلميد امحد رشوان: اجتماعية و ثقافية واحدة 

 مسات الثقافة :  4ـ 7

أن استخدام  الرموز أهم ما مييز بني البشر و هي ذات أمهية ابلغة يف أشكال املعلومات و األفكار  الرمزية :*

 .املتنقلة ذاهتا و تعترب اللغة عامال أساسيا يف هذا اجملال دون احلاجة إىل الوجود املباشر لألشياء 

فاإلنسان  صانعها ، فاللغة تشمل الكلمات و التصورات و األلفاظ اليت تكفي لتعرب عن احملتوى الثقايف فهي وسيلة 

بطريقة  إنسانية خالصة غري غريزية توصل األفكار و االنفعاالت و الرغبات عن طريق نظام من الرموز اليت تصدر

ن  )إرادية  لوقت كايف ،حبيث تستطيع االحتفاظ بكياهنا كجماعات رغم التغريات اليت حتدث لألفراد . دي الح ال ص

 (شروخ: 4002 9 26

ويشمل العناصر و املركبات و النظم الثقافية اليت يغلب عليها  املكوانت الفكرية أو القطاع الفكري للثقافة:* 

اء علم اإلنسان على أن هذا القطاع يشتمل على نسق اللغة، الفن، السح، الدين األفكار و العواطف ويتفق علم

 (143-141) إبراهيم انصر: دون سنة، العلم 

 ـ أنواع الثقافة :1
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مهما اختلفت املذاهب و النماذج يف تفسري العقل الثقايف إال أهنا تتفق يف ضرورة احلفاظ على جزء معترب خيصص    

تعترب الصورة الناصعة عن كل جمتمع ،غري أن مفهوم الثقافة دخلت عليه العديد من املفاهيم  للثقافة الراقية اليت

 والتفصيالت األخرى حبيث أصبحت متيز بني ثالث أنواع من الثقافة :

 :الثقافة النخبوية  1ـ 1

قافة مكتوبة ال و هي الثقافة اليت حتصلت عليها خنبة من اجملتمع  بواسطة عدة وسائل منها الكتاب وهي ث    

يتحصل عليها إال من يعرف القراءة  و الكتابة، وهي تعرب عن مواقف اجملتمع عندما تكون انبعة  منه، و هي اليت 

مة أ" اسم الثقافة العاملة واليت تضم حسبه طريقة احلياة  املادية  و الروحية متنح لكل دمحم عابد اجلابرييطلق عليها  "

ة حيث متتد من طريقة امللبس و املأكل و الضحك  إىل  مكوانت الذاكرة اجلماعية و خصوصيتها ، وهي معدن اهلوي

 جتماعي و الرأمسال الرمزي .إلاخليال ا

 الثقافة الشعبية : 4ـ 1

هي عكس األوىل وهي الثقافة الشفوية اليت ينقلها اجملتمع  من جيل إىل آخر شفواي  كالشعر امللحون ،و احلكاايت   

تقاليد  ويف الغرب متس الفلكلور من غناء و رقص، و هذا الفلكلور الذي يعرب عن تفاعل مباشر بني و العادات و ال

حدث تعريف للفلكلور فقد أصدره مؤمتر الفلكلور أالناس بشكل متناغم تتبوأ فيه الكلمة الشفهية املكانة األوىل ،أما 

نه هو أرف الفلكلور ابلنظر إىل مادته على م يف توصياته حيث يع5511هبولندا سنة  ارن هيم " الذي عقد يف"

، وهو أيضا العلم الذي يدرس هذه املأثورات ويتألف   املأثورات الروحية الشعبية ، و بصفة خاصة الرتاث الشفوي

مبعىن الناس وهي اجنليزية قدمية " لور " مبعىن معرفة أو حكمة ، فالفلكلور  اصطالح الفلكلور من مقطعني " فولك "

 و معارف الناس أو حكمة الشعب. حرفيا ه

  الثقافة اجلماهريية: 7ـ 5

هي مفهوم جديد خيتلف عن النوعية السابقة وهي مرتبطة بوسائل االتصال و تنقل بواسطتها وهي تؤثر على أفراد    

أما العامل اجملتمع ابلتكرار وطول الزمن،  وبذلك فهي غالبا ما تصطدم ابلنوعني السابقني و بذلك تعين اإلنسانية ، 
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جتماعي فقد متكن اإلنسان من تنظيمه من مجيع نواحيه االقتصادية و السياسية و العائلية ، أما عامل األفكار و إلا

الرموز فقد متكن من اخرتاع نظم اللغة ، الدين ،القيم ، الفن، فالثقافة ال خترج عن كوهنا أفكارا و أعماال و اجتهادا 

 من قبل اإلنسان. 

 ة االجتماعية: الثقاف 7ـ 1

تدرس الثقافة يف اجلامعات و اجملتمعات ألهنا عادات اجملتمعات و ليست عادات األفراد، وتتصف الثقافة أبهنا     

جل تنظيمها و التحكم أعن احتكاك األفراد و تفاعلهم مع بعضهم البعض يف البيئة االجتماعية و ذلك من  أتنش

 فيها.

 : الثقافة متنوعة املضمون  1ـ 1

ختتلف الثقافات يف مضموهنا بدرجة كبرية يصل إىل حد التناقض يف بعض األحيان ، فهناك جمتمعات تتبع نظام       

التعدد أو الزواج أبكثر من واحدة مثال وجمتمعات أخرى تعترب هذه العملية جرمية يعاقب عليها القانون ، و يرجع 

العقل البشري على اخرتاع األفكار املتنوعة و املتعددة و نوع  تباين مضمون الثقافات إىل عوامل متعددة منها: قدرة

الطاقة املستخدمة يف اجملتمع ، و طبيعة البيئة اجلغرافية و حجم اجلماعة اإلنسانية و القيم ومدى االتصال ، والتعاون 

 بني اجلماعات اإلنسانية. 

 

 

 :الثقافة متشاهبة الشكل  5-1

مضمون الثقافة لكن إذا نظران إىل اإلطار اخلارجي أو الشكلي للنظم نالحظ  مما تقدم يلحظ تعدد و اختالف    

تشاهبا واضحا يف مجيع الثقافات مهما اختلفت مستواها احلضاري ففي كل ثقافة جند القطاعات الثالثة السابقة و 

ع اختالف يف هي القطاع املادي و االجتماعي ، أو الرمزي ، ويف كل ثقافة هناك نظام عائلي أو اقتصادي م

 املضمون. 
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 :الثقافة متغرية و متصلة  3ـ 1

تتغري ثقافات اجملتمعات من وقت إىل أخر ولكن ختتلف درجة و أسلوب التغري من ثقافة إىل أخرى ، فقد يسري     

مع ، و التغيري ببطء شديد و ذلك لعزلة اجملتمع و صغره و مجوده ، وقد حيدث التغيري بسرعة كبرية نتيجة انفتاح اجملت

 .توفر احلوافز فيه ، وقد يتغري اجملتمع بصورة معتدلة ،كما هي احلال يف اجملتمعات الزراعية يف أسيا ، أفريقيا ، أورواب 

 : ـ وظائف الثقافة1

 تعمل الثقافة يف أي جمتمع على ضبط و توجيه األفراد و سلوكهم، بذلك فهي حتقق وظائف أساسية أمهها:     

فراد مبجموعة من األمناط السلوكية حيث يستطيع إفرادها أن حيققوا حاجاهتم البيولوجية من مأكل و متد الثقافة األ -

 مشرب و مسكن و تناسل و بذالك تستطيع اجلماعة أن حتقق بقاءها و استمراريتها .

ن الوحدة مينعها من تقدم الثقافة ألعضائها الوسائل املختلفة اليت هتيئ هلم التفاعل داخل اجلماعة مما يهيئ قدرا م -

 ( .473ـ  471، 4007) عبد هللا الرشدان :السقوط يف أنواع الصراع املختلفة 

تؤثر الثقافة يف حياة الناس  فكل ثقافة حتتوي داخلها على بعض املعايري و القيم اليت توجه أفعال و سلوك  -

أخرى ، من حيث املعتقدات و  أعضائها و ليس أدل على ذلك من اختالف سلوك الناس  يف ثقافة عن ثقافة

أساليب العمل ، فاإلنسان يولد بال لغة  وال قيم  و ال أفكار و ال تعلم ، و هو يفتقر إىل املال و األصدقاء و احلب 

و العالقات العائلية ، و هو يولد بال حقوق و واجبات وهو يف أمس احلاجة إىل هذه األمور و لكنه يتشرب هذه 

 كتسبها من اجملتمع الذي يعيش فيه.العناصر الثقافية و ي

من خالل الثقافة يستطيع اإلنسان أن يطور مفهومه عن الذات و عن اجملتمع و اآللة ، و من خالل الثقافة حيصد  -

اإلنسان نواتج التغيري عن األخالق، و الثقافة مسئولة عن األمن الداخلي و اخلارجي، وهي يف أكثر عناصرها 

 جتماعية و التنشئة املتميزة. إلق التالؤم و التكيف  مع البيئات الطبيعية و اديناميكية متدان مبا حيق

الثقافة حتدد املواقف إذ متد اإلنسان بنسق املعىن و الدافع و األحداث ، فهي تزوده مبعاين األشياء  و األحداث مما  -

و بني احلق و الباطل  أما هو خط ميكنه من أن يستمد منها مفهوماته األساسية فيستطيع أن مييز بني ما هو صواب و
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و اخلري و الشر ، و بني ما هو طبيعي و ما هو غري طبيعي و ما هو خلقي و ما هو غري أخالقي ليتزود يف النهاية 

 ابلقيم و األهداف و هي تشكل هبذا ضمري الفرد و شخصيته .

 هو اخلري و اجلمال، و عليه يتحدد لديالثقافة حتدد االجتاهات و القيم و األهداف، يتعلم الفرد من ثقافة احلق  -

جتاهات و القيم و األهداف عن طريق الثقافة، فهو يتعلمها يف العادة بطريقة ال شعورية متاما. كما يتعلم اللغة أما إلا

االجتاهات فهي امليول للشعور أو اإلحساس و الفعل و السلوك بطرق خمتلفة ، و القيم هي مقياس لكل ما هو 

أو مرغوب فيه ، و متثل األهداف االجنازات اليت حتددها القيم على أهنا  رموز مشروعة، و يعترب  أحسن أو مفضل

 و القيم واألهداف من أكثر مقومات التكامل الثقايف أمهية . رتباط أو التساند الوظيفي بني االجتاهاتإلا

نتظاره جمموعة من أمناط السلوك عليه أن الثقافة تزود الفرد و اجملتمع أبمناط السلوك: منذ ميالد الفرد جيد يف ا -

قرب حبياة احليوان ، و تعد الثقافة الفرد ألن يشغل مكانه مع أيتعلمها و يتبعها و لوالها لكان اإلنسان حيىي حياة 

م اآلخرين و أن يتقبل هذه املكانة مبا تقدمه الثقافة من تدريب األفراد على القيام أبدوارهم و تقبل أوضاعهم أو إلزامه

هبا ، و الثقافة يف النهاية تشمل ضمري الفرد و شخصيته و ينبثق الضمري من املعايري الثقافية اجلماعية اليت حددت من 

قبل اخلطأ و الصواب و احلق و الباطل و اخلري و الشر و غري ذلك من املقاييس أو األحكام املعيارية اليت متثل حجر 

 الزاوية يف الضمري اإلنساين .

جتماعي كاألعراف و العادات و القيم و من مت تكافؤ القافة على تزويد أعضاء اجملتمع بوسائل الضبط اتعمل الث -

مجاعي و تفرض اجلزاءات على السلوك اخلاطئ أو املنحرف الذي ينهك  إتفاقالسلوك املقبول الذي يكون موضع 

 . ( 13-11 ، 4001شوان: ) حسني عبد احلميد أمحد ر  .تلك القواعد و األعراف السائدة يف اجملتمع

 : ـ أمهية الثقافة 3

 الثقافة متثل ضرورة إنسانية عامة و الزمة لرقي اجملتمعات من خالل ما هلا من أمهية و تتمثل فيما يلي:     

 متثل الثقافة ضرورة أخالقية و تتمثل هذه األخالق يف تراث اجملتمع من عادات و عرف و تقاليد و قيم، -

  احلياة .و هي تشكل معامل 
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جتماعي الذي ميارس سيطرته و نفوذه على األفراد حيث ال إلالثقافة ضرورة أخالقية فهي نوع من الضبط ا -

 يستطيعون اخلروج من هذه القواعد.

ته تربط الثقافة بني الرتبية و املدرسة يف جوانبها املادية أو ال املادية و تتأثر املدرسة بقيم اجملتمع و معايريه و معتقدا -

األم بتدريبه على األمناط الثقافية املختلفة يف الطعام و النوم و املشي و الكالم و  ذخأو أفكاره ككائن عضوي مث ت

املخاطبة ، و إذا ما ذهب  إىل املدرسة يبدأ تعلمه أمناط الثقافة اليت تشتملها املواد املدرسية املختلفة وعلى مستوى 

 لى .اجلامعة فيعطي الفرد أمناط مهنية أع

تزود الثقافة الفرد ابملعرفة و طرق التفكري و أساليب العمل و أمناط السلوك املختلفة و املعتقدات و طرق التعبري  -

عن املشاعر و تزوده ابملعدات و األدوات اليت تساعده على فهم العامل من حوله و تفسريه و السيطرة عليه و التحكم 

 فيه يف حدود إمكانياته.

جتماعي بني األفراد فالفرد يف أي موقف اجتماعي يتصرف بناءا على معرفته الة عملية التفاعل اتسهل الثقاف -

بتوقعات اآلخرين منه و تفسريه الشخصي للموقف ودوره االجتماعي و مكانته االجتماعية يف عالقته ابآلخرين الذين 

 يتفاعل معهم.

فيا و أساليب حتقيق األهداف  و هي متثل قوة تشكل شخصية يتعلم الفرد من ثقافته النماذج املختلفة احملددة ثقا -

اإلنسان أي منط سلوكه و مستوايت طموحه و تكرار استخدام هذه النماذج السلوكية يكسبها بصفة تلقائية فيؤديها 

 الفرد أوتوماتيكيا دون مواجهة أي صعوابت .

جتمع و نقله لألجيال القادمة و لكنها من خالل أمهية الثقافة ال تقتصر على احملافظة على الكيان الثقايف للم -

التوسع يف نشر املعرفة و تطوير العلم أصبحت اجلامعات مركز اإلشباع العلمي فهي تشجع االبتكار التجديد و خترج 

 ( . 14-10،  4001) حسني عبد احلميد أمحد رشوان :العلماء و جترى البحوث يف خمتلف اجملاالت 

يت تنشرها وسائل اإلعالم الواسعة و بصفة اصطناعية و متتاز أبهنا ثقافة مصطنعة ختضع ملقياس افقة اجلديدة الموال -

 ( . 77-74،  4007)مجال العيفة: السوق وفق مبدأ العرض و الطلب و ظهرت بظهور وسائل االتصال احلديثة 
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 :التنمية الثقافية :اثلثا

 ـ تعريف التنمية الثقافية: 1

هتتم ابلتغيري املخطط أو املوجه يف الثقافة ن وينصب هذا االهتمام يف عمليات التخطيط،  هي عبارة عن عمليات   

إىل النظام االقتصادي، والتصميم لربامج التنمية وتنفيذها ، ومتابعتها ، وتقوميها ، وهي غاية التنمية املتكاملة وتستند 

) حسني عبد احلميد و إىل الرجوع إىل الشخصية الثقافية واجتماعي احمليط هبا ، وتشمل القيم ، وأمناط احلياة ، مما يدع

 (. 141،  4001أمحد رشوان : 

هي تعبري عن الفكر اإلنساين وتنمية مبختلف الوسائل املتاحة يف اجملتمع ، ومشاركة الناس شرط الزم لتحقيق    

،   4007براهيم عبد هللا املسلمى : ) إالتنمية سواء كان ذلك على مستوى اختاذ القرار ، أو اختاذ مشروعات التنمية 

17 .) 

:  هي وسيلة توسيع ، وتكوين وإجياد الظروف اليت تتيح لكل مجاعة ولكل فرد  تعريف املدير العام لليونسكو -

املشاركة يف تعقيدات ثقافة جمتمعة ، تلك الثقافة اليت يستطيع أن يستمد منها املوارد اليت متكنه من أن يكون أكثر 

 ذي قبل ، وأن يساهم يف الرتاث الروحي املشرتك مع اجلماعة. أصالة من

: " حول اجلوانب املؤسسية واإلدارية و 5591تعريف املؤمتر الدويل الذي عقدته اليونسكو يف مدينة البندقية عام  -

اي ، فالتنمية تستدعي التنمية الثقافية فكرة شاملة نعين هبا بناء اإلنسان معنو :املالية للسياسات الثقافية، والتنموية "

وعي ابلقيم الثقافية املتميزة ، واملبادرات املستمرة القائمة على أتكيد اهلوية الثقافية ، اليت تستهدف مشاركة مجيع 

نتماء إلا وعطاءا فهي تشجع اإلبداع واملبدعني وتكشف املواهب وتعزز يف الناس الشعور ابلكرامة ، واذالناس فيها أخ

ابلغربة والعزلة وحتفز على املبادرة والعطاء بدال من احملاكاة والتقليد مع مراعاة ثوابت يسرتشد هبا  ، بدال من اإلحساس

 الفرد يف اجملتمع.

جتماعية ، السياسية ، أو ما القتصادية ، االتعريف آخر: التنمية هي عملية حتقيق التكامل يف شىت اجملاالت ا -

قايف أساسا مهما يف هذه التنمية اليت تنطلق من ثقافة اجملتمع الذي يعمل عتبار البعد الثإيسمى التنمية الشاملة ب
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،  4001أوراق ملتقى عمان يف التاسع:  )على حتديد منطلقاته و اختيار أدواهتا وضوابطها بتحقيقها ألهدافها وغاايهتا 

101  ،141  .) 

 ـ أدوات التنمية الثقافية:  4

عدة تدعمها يف اجملتمع ، وتؤثر على الناس وسلوكياهتم ، حبيث ميكن أن تضع  التنمية الثقافية حتتاج إىل أدوات   

جمتمعا قادرا على مواجهة التحدايت ولديه أهم األسس اجملتمعية والسلوكية والوطنية الضرورية و أهم هذه األدوات  

 هي:

 الدين:   1ـ  4

 ملرافق.الدين هو القوة األساسية املؤثرة يف القيم وقواعد السلوك وا   

 : التعليم 4ـ 2

 التعليم عامل رئيسي يف تشكيل الثقافة وهو يلي تربية الطفل من حيث التأثر.   

 القيادة:  7ـ  2

هي إحداث وإدارة أي تغيري موجه يف اجملتمع ، واحملافظة عليه من خالل التصرف كقدوة يقتدي هبا ، ومن خالل    

التنظيمية ، وإنشاء املؤسسات الثقافية ، ابإلضافة إىل التأثري على الناس  وضع اإلسرتاجتيات ، والسياسات ، والقوانني

 هبدف حثهم على التجاوب .

 :تربية الطفل 7ـ  4

 رمبا كانت تربية الطفل هي أكثر آليات نقل الثقافة أتثريا، حيث أن األطفال خاصة يف الصغر يتعلمون من والديهم    

 كوانت شخصياهتم األساسية. الدين ، اللغة، والقيم، واملنظور وم

 اإلعالم:  1ـ 4

تؤثر وسائل اإلعالم وخاصة التلفاز و الفضائيات على سلوكيات الناس أتثريا كبريا ، وقد يكون هذا التأثري مباشر ،     

 كما يف اإلعالم املوجه ، أو قد يكون غري مباشر كما يف الربامج الرتفيهية.
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 الفنون:  1ـ  4

مكوانت الثقافة امللموسة، وهي املظهر األكثر وضوحا، ولكنها ليست املظهر الوحيد األكثر  تعترب الفنون أحد   

 أتثريا.

 ـ مؤسسات التنمية الثقافية الدولية العربية:  7

 منظمة اليونسكو: 1ـ  7

والثقافة  هي وكالة متخصصة من وكاالت هيئة األمم املتحدة تسعى عن طريق التعاون بني األمم يف ميادين الرتبية   

والعلوم إىل بلوغ أهداف السلم الدويل وحتقيق املصاحل املشرتكة للجنس البشري مقرها يف العاصمة الفرنسية ابريس اليت 

م، وبذلك فهي منظمة فرعية طالبت إبنشائها هيئة األمم املتحدة، وقد ورد يف أهداف  5591انتقلت إليها يف عام 

 يلي: ومهام املنظمة يف اجملال الثقايف ما

  ،املساعدة على حفظ املعرفة وتقدمها وانتشارها، ابلسهر على صون الرتاث العاملي ومحايته، مثل الكتب

 واألعمال الفنية وغريها من اآلاثر اليت هلا أمهيتها التارخيية، أو العلمية وبتوجيه الشعوب.

 عقائد، والقيم السائدة لدى ضرورة قيام الدول األعضاء وبشكل متساوي ابلعمل على احرتام األداين، وال

 شعوهبا.

 .تشجيع التعاون لدى األمم لتبادل املطبوعات، واألعمال الفنية، واملواد العلمية، وسائر املواد اإلعالمية 

   حرصها على استقالل الثقافات وسالمتها وتنوعها املثمر يف الدول األعضاء وليس للمنظمة أن تتدخل يف أي

 لداخلية هبذه الدول.شأن يكون من صميم السلطة ا

 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )تونس ( :  4ـ  3

ابلقاهرة وهي مثرة  5591هي إحدى الوكاالت املتخصصة املنبثقة عن جامعة الدول العربية أتسست عام   

لق بعد أتسيس جامعة التفاقيات ثقافية عربية سابقة شكلت لبنة أخرى من البناء العريب الثقايف املشرتك الذي انط

وقد أنشأت اجلامعة داخلها إدارة للثقافة تولت إصدار االتفاق الثقايف العريب،   5591مارس  22الدول العربية يف 
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ميثاق الوحدة الثقافية العربية. ولقد عهد إىل املنظمة العربية القيام مبختلف  5599كما أبرمت الدول العربية عام 

ا خطة شاملة للثقافة العربية. وقد أقر الوزراء العرب املسؤولون عن الشؤون الثقافية يف الشؤون الثقافية،ومنها وضعو 

، إقامة جلنة لوضع إسرتاجتية الثقافة العربية، كما  5595، ومؤمترهم بطرابلس سنة  5599مؤمترهم بعمان سنة 

 5591العرب يف مؤمترهم بتونس عام  خبريا عربيا يف جمالت الثقافة العربية اليت أقرها وزراء الثقافة 59تشكلت من 

رية كامل دمحم: 966،6  6 ) .  (.مس

  

 

 

 

 وقد تضمنت اخلطة يف فهرسها عناوين رئيسية يف ابهبا األول من أمهها:

الثقافة عربيا وعامليا، وخطة الثقافة العربية وميادين العمل يف اخلطة و أركان النهوض ابخلطة، أما ما ورد يف ابهبا    

قرتاحات ومشروعات عمل مثل الثقافة كرتاث قومي، الثقافة كإبداع وتعبري، الثقافة والفئات االجتماعية، الثقافة الثاين ا

 وتعاملها مع الرتبية، واالتصال واإلعالم.

 وقد أصدرت املنظمة تشريعات واتفاقيات سابقة والحقة مستقاة من روح اإلسرتاتيجية واخلطة كما يلي:    

 5595ة حلماية املؤلف عام االتفاقية العربي . 

  5595قانون اآلاثر املوحد يف البالد العربية عام . 

  5599التشريع النموذجي برعاية املبدعني العرب . 

  5599االتفاقية العربية لتسيري انتقال اإلنتاج الثقايف عام . 

 وبذلك تكونت املنظمة العربية األلكسو من ثالث هيئات رئيسية هي :

 ويتكون من ممثلي مجيع الدول العربية األعضاء يف املنظمة، ومهامه هي املهام نفسها  :املؤمتر العام 
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 الواردة يف مهام مؤمتر اليونسكو.

 :يتكون من ممثلي مجيع الدول األعضاء وجيتمع ثالث مرات كل سنتني، ومهامه هي مهام  اجمللس التنفيذي

 اجمللس التنفيذي لليونسكو نفسها.

 كون من مدير عام ومساعدين، ومدريني، و موظفني، ومقر املنظمة تونس. : تتاألمانة العامة 

 املنظمة اإلسالمية للرتبية والثقافة والعلوم )الرابط (: 7ـ  7

نشأت املنظمة اإلسالمية إيسيسكو عندما صادق املؤمتر اإلسالمي احلادي عشر لوزراء الشؤون اخلارجية عام     

على النظام األساسي للمنظمة تكليال ملنظمة املؤمتر اإلسالمي من أجل قيام يف إسالم أابد ابلباكستان  5591

منظمة دولية إسالمية متخصصة يف جماالت الرتبية والعلوم، والثقافة، وقد وافقت على أن يكون مقرها يف الرابط 

 تتمثل أهدافها فيما يلي :  5592ابملغرب.وابشرت عملها عام 

 ه بني الدول األعضاء يف ميادين الثقافة.تقوية التعاون وتشجيعه وتعميق 

 .تدعيم التفاهم بني الشعوب اإلسالمية عن طريق الثقافة، الرتبية، والعلوم 

 .تدعيم التكامل والتنسيق بني املؤسسات املتخصصة التابعة للمؤمتر اإلسالمي يف اجملالت الثقافية  والعلمية 

 يع مراحله ومستوايته.جعل الثقافة اإلسالمية حمور مناهج التعليم يف مج 

  .دعم الثقافة اإلسالمية ومحاية الفكر اإلسالمي من عوامل الغزو الثقايف والتشويه 

 وتتمثل هيئات املنظمة اإلسالمية :

يتألف من ممثلي الدول األعضاء الذين تعينهم حكوماهتم، ويراعي يف اختيارهم أن يكونوا من  املؤمتر العام:* 

 افة والرتبية والعلوم، وجيتمع املؤمتر يف دورة عادية مرة كل ثالثالعاملني يف ميادين الثق

 سنوات.    

ويشكل من ممثل لكل دولة من الدول األعضاء ويضع اللوائح الداخلية واإلدارية، وحيدد  اجمللس التنفيذي:* 

 وامليزانية العتمادها.  أسلوب عمل املنظمة وهنجها، ويقدم التوجيهات للمؤمتر العام مبا يتعلق ابألنشطة، والربامج
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يقوم على رأس هذه اإلدارة مدير عام ينتخبه املؤمتر العام مدة ثالث سنوات قابلة للتجديد.  اإلدارة العامة:* 

،  4001) أوراق ملتقى عمان الثقايف التاسع :دولة  99عدد الدول األعضاء يف املنظمة اإلسالمية اآلن ما يقارب 

 (. 171ـ 143

 لثقافية ودورها يف عملية التنمية الثقافية: ـ املؤسسات ا 7

ديث عن املؤسسات الثقافية ودورها يف عملية التنمية يتطلب احلديث عن طبيعة هذه املؤسسات من حيث حال    

 مرجعياهتا، وتكوينها، و خصائصها، ومن مث دورها، ويف هذا اإلطار يشري إىل ما يلي:

 

 

 املؤسسات احلكومية: 1ـ  4

 عان:وهي نو     

املتعلقة إمجاال بوزارات التوجيه من وزارة الرتبية، ووزارة التعليم العايل، ووزارة  مؤسسات التوجيه احلكومية:(أ

األوقاف، أو أي من الوزارات ذات العالقة ابلتوجيه مهما اختلفت أمساءها وتعددت، واملهمة الرئيسية هلذه 

دولة واليت تنطلق منها سياسات الدولة، ومن مث جتديد األهداف، الوزارات رسم اإلسرتاجتيات املنبثقة عن فلسفة ال

وهي يف كل ذلك جزء من احلكومة وبنية رئيسية من أبنيتها، ويزداد حضور هذه املؤسسات كما وكيفا كلما 

 اجتهت بنية الدولة إىل النموذج الذي تصبح فيه هي املتحكم يف كل شيء.

ثلها املراكز واجلمعيات و املكتبات الوطنية، ومراكز الطفولة، ومت مؤسسات حكومية ذات إدارة مستقلة:(ب

 واملؤسسات التنموية الشاملة فتتمثل هذه املؤسسات مكاان وملتقى ملمارسة النشاطات املختلفة.

 :املؤسسات الثقافية الغري رمسية 4ـ 7

 ميكن تصنيفها يف إطارها العريض كما يلي :      
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تقوم بدور تنموي ثقايف يوازي يف أمهيته أي مؤسسة رمسية  دية كربى:مؤسسات اتبعة ملؤسسات اقتصا(أ

 مشاهبة.

وهي جزء من املؤسسات اجملتمع املدين  مؤسسات جتمع بني اجلانبني املهين والثقايف والتنموي والثقايف:(ب

تنموي  ونقصد بذلك روابط الكتاب والفنانني والتشكيليني ونقاابت الفنانني. وهي مؤسسات ذات دور      

ثقايف ملا تقدمه من أنشطة ثقافية متنوعة ما يدعم ويؤكد خصوصية الدور املوازي هلذه املؤسسات، وما مييز 

 نشاطها املهين  تنويعا يف العمل الثقايف مما يضفي خصوصية على احلياة يف تلك اجملتمعات.

  

 

 

 املؤسسات الثقافية األجنبية:  7ـ  4

 ميكن تقسيمها على قسمني:   

 اليونيسيف، اليونسكو، املنظمة العربية للرتبية  ملؤسسات الثقافية التابعة ملؤسسات دولية أو إقليمية:ا

 والثقافة والعلوم.

 :غوته ومثل املركز الثقايف األمريكي، الفرنسي، وترفانتس اإلسباين  مؤسسات ثقافية على شكل مراكز ثقافية

 األملاين وغريها.

 ا يف حتقيق التنمية الثقافية عرب بعدين رئيسيني:  وهلذه املؤسسات دورا ابرز    

  الدعم املادي لبعض املشاريع الثقافية ن دراسات، أحباث، نشر كتب، وترمجة.-1

 تنب إقامة أنشطة ثقافية بشكل مباشر والسيما يف حفلي املوسيقى والفنون التشكيلية.  -2

ملية التنمية فإننا نشري إىل تعدد الطرائق واألساليب اليت فإذا انتقلنا إىل كيفية ممارسة املؤسسات لدورها يف ع  

تنتهجها املؤسسات يف حتديد آليات الفعل الثقايف التنموي إليها، وهذا عائد خلصوصية كل مؤسسة عرب مرجعياهتا 
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ووفق الرمسية أو الشعبية، ووفق اإليديولوجية اليت تتنظم قيادهتا حسب األهداف اليت أقيمت املؤسسة من أجلها، 

قدراهتا املالية، وموقعها اجلغرايف وما متتلكه من بىن حتتية صاحلة ألن تكون مكاان ملمارسة النشاط الثقايف، الذي 

يكمن دوره احلقيقي يف حتقيق تنمية مستدمية ومتناغمة مع جممل فعل التنمية يف اجملتمع يتحدد يف ثالث أشكال 

 رئيسية وهي :

ن خالل دعمهم ماداي ومعنواي، ومن خالل توفري البىن التحتية الالزمة ملمارسة الفعل رعاية  الثقافية واملثقفني م *

الثقايف من مسارح ودور عرض السينما، وقاعات للفنون التشكيلية، وساحات مفتوحة،مدرجات، وقاعات 

 للموسيقى.

املؤسسات الرمسية أساسا نشر املنتج الثقايف واإلعالن عنه، وتعميمه وطنيا، وقوميا، ودويل وهذا من مهمات * 

وذلك لعدم قدرة املؤسسات اخلاصة إال يف حدود انذرة جدا، وكذلك لعدم قدرة منتجي الثقافة على حتقيق هذا 

 البعد لتكلفته املادية العالية.

افق افظة على ما هو قائم من مفردات ثقافية ووطنية وخباصة يف جمال اآلاثر وما تركته احلضارات القدمية من مر حامل *

وقصور وقالع ومتاثيل وخرائط فسيفسائية  ومنجزات عمرانية متعددة، إضافة إىل ضرورة احلفاظ على البنية التحتية 

 للثقافة وحتديثها للمتغريات التقنية حبيث تظل صاحلة ومالئمة لتقدمي املفردات الثقافية املختلفة.

التنمية الثقافية مع الوعي الدائم بضرورة إجياد تناغم بني  فهذه هي األدوار الرئيسية للمؤسسات الثقافية يف فعل      

متاعية، والثقافية، حبيث تكون التنمية الثقافية هي روح اجملتمع، إلجتصادية، واإلقخمتلف مفردات التنمية أببعادها ا

ليها بوصفها ومعربة عن تطلعاته، فتصوغ رؤاه وتساهم يف بناء اإلنسان القادر على فعل التنمية، وعلى احلفاظ ع

فاعال يف حقل التنمية  ليكون ستفادة من مفردات الفعل الثقايفإلعملية مستدامة، مع  الوعي كذلك  بضرورة  ا

، واملهرجاانت ابلسياحة الداخلية، وإبعادة استثمار  االقتصادية عرب ربط االحتفاالت القومية، والدينية، والوطنية

) أوراق قتصادي، مما حيقق التنمية مبفهومها الشمويل إلالفعل السياحي، ااملكان التارخيي ليكون جزءا من مفردات 

 (. 113، 111، ص ص  4001ملتقى عمان الثقايف التاسع:
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 أهداف التنمية الثقافية: ـ 1

للتنمية الثقافية أهداف متعددة وكل جمتمع يريد حتقيق ولو جزء من تلك األهداف ومن أهم أهداف التنمية الثقافية    

 يلي:ما 

  حتقيق الدميقراطية الثقافية: وذلك جبعل الثقافة حق لكل فرد يف اجملتمع ابعتبارها الغذاء الروحي الذي يستمده

 اإلنسان من الوسائل املختلفة.

 مواطنا صاحلا، متحضرا، منتجا  نبناء اإلنسان وتكوين شخصيته وتنشئته التنشئة القومية، وإعداده ليكو

 صاحب وعي.

 فكر الوجداين بني أفراد اجملتمع، وذلك مبشاركة مجيع املؤسسات التعليمية والثقافية واإلعالمية رفع املستوى ال

جمتمعة، خاصة أن وسائل اإلعالم هلا دورها البارز يف حتقيق التنمية الثقافية، يزيد من الربامج الثقافية واالرتقاء 

ة يف التثقيف و بث السلوكيات والعادات والتقاليد لذوق واملشاركامبستواها، حىت تؤدي دورا أعظم يف جمال تربية 

 اليت تنتمي شخصية املواطن وتسمو بسلوكه. 

 وتنمو شخصيته وتتطور،  دفع الفرد للبحث عن مزيد من املعرفة يف خمتلف اجملاالت، حىت يرتقي بفكره

ق وسيكولوجية ويستطيع تكوين نظرة خاصة جتاه األحداث من حوله، ووسائل اإلعالم تعتمد هنا على منط

 .( 99،  4004) إبراهيم عبد هللا أملسلمي: اإلقناع، حىت تدعم االجتاهات أو تعد هلا 
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 خالصة:

فال ميكن  ،من خالل ما قدمناه يف هذا الفصل نستنتج أن لكل جمتمع ثقافته اخلاصة اليت يتسم هبا ويعيش فيها

از به من ثبات فهي يف منو وتغري وحركة مستمرة يف كل جانب من تصور جمتمع إنساين بدون ثقافة فبالرغم مما متت

جوانب حياتنا من خالل عملية التنمية اليت تعمل على خلق وإنتاج شيئ جديد يتميز ابلتكامل و احلداثة فهي 

قة . حتوي القوى اليت حتافظ على اهلوية، واليت متكن العلم من إدخال تغريات تكنولوجية تستند إىل املعارف الساب

فالتنمية كالثقافة فكرة شاملة فهي روحية وفكرية وعاطفية و  مادية وسياسية واجتماعية وتربوية وبيئية و اقتصادية و 

نوعية  فال فرق بني التنمية الثقافية و التنمية والثقافة بل فهم يف النهاية يهدفون إىل إغناء مجيع الناس يف شىت 

 لثقافية وغايتها النهائية.     فاإلنسان هو آلة التنمية ا، اجملالت
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 الرابع: الفصل
 عرض و حتليل و تفسري البياانت امليدانية
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  متهيد:

عنحددل التعرقددىل لإلجل ملسددالتعاسددلعصلتعددءل عدد ل  نددلشل، بعددالتعرعددىل لإلجلتءاددىلتشتصلتعللدددسةلعملادتنددةلت سات سددةل    

تعادتنددةل كعدددلبعددالااوجاوددلل اددا عرولل تددو لإلجلتعنرددلستلتععلعددةلعادتنددرنلتل جملددتللددوشل دد  لتعنرددلستل  ددرلمل لعددا ل

للإلجلتعنرسةةلتععلعةلعملادتنة جرماع للعنداليفلتألخريإتحةلتعفىللسةلتعءل
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 :أوال: عرض وتحليل البيانات

 محور تحليل وتفريغ البيانات الشخصية للطالب الجامعي -1

 

 يبين الفئة العمرية للمبحوثين :11الجدول                  

 

 

 

 

 

 

    

ادو  ابعودني     % 66,15من خالل قراءة معطيات اجلدولل تضحدل ا دا أك أندب  يفدعي ة حبي دي در دا قدو ت  دد لل   

-24) مدن ابعودني   اادذتن تدرتالح أحبمدا هم  د  % 24( سد ي، تييادا  يفدعي 22-22ااذتن ترتالح أحبما هم ما    )

 ( س ي.26-22ابعوني   ااذتن ترتالح أحبما هم    ) % 33,8( س ي، لأصغر اا يفب هي 22

 

 : يبين توزيع المبحوثين حسب السنة الجامعية2الجدول          

 

 

 

 

 

 

 

 % 66,15مددن خددالل معطيددات اجلددولل تضحددل ا ددا أك أميددب ابعوددني   مددن اايفدد ي اارا يددي لاادد  ت ددو   يفددعضام      

 من ابعوني   اييف ي اارااري. % 33,28لتيياا  يفعي 

 النسبة المئوية التكرارات الفـــئة

21-22 42 24 % 

22-22 13 66,13 % 

22-22 1 11,8 % 

 % 344 64 المجموع

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت

 % 66,13 13 السنة الثانية

 % 11,28 42 السنةالثالثة

 % 344 64 المجموع
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 : يبين الحالة المدنية للمبحوثين3الجدول                   

 

 

   

 

 

 

تيياا  يفعي  % 84من خالل قراءة معطيات اجلولل تضحل ا ا أك  يفعي ااعزا  أنرر من اا صف ف و قو ت  د  

 .% 24ابضزلج  لاا  قو ت  د 

 

  

 : يبين وسائل استماع المبحوثين2الجدول                  

 

 

 

 

 

 

 

من خالل قراءة معطيات اجلولل تضحل ا ا أك اانيسدال  ابيفدضعميي االسدضماإل اعةاحبدي مدن ملدرو ابعودني   مضعدولة لقدو  يغد  أحبيد     

 ايرالتني ابض   .  %45,6ايرالتني اب زيل، ل يفعي %66,21ي ايااتف اا  ال، مث تيياا  يفع  % 33,28 يفعي 

 يفض ضج من خالل هذه اا يفب أك ه اك إقعال نعري حبيد  اسدضعمال اتداتف اا  دال االسدضماإل اعةاحبدي لترجدىل ةادال إم امدضالك مع دم    

محيه إم أي مكاك، أمدا لا يفدعي ايرالتدني )اارالتني( لسانياي اسضعمااه ة أي لق  ل  FMابعوني   ايانياتف اا  ااي اببجمي حبي  منيجات 

 اب زيل فيي   اهضماما من  عض ابعوني   حبي  حبكس اارالتني ابض    لةاال اصعني ي احلصنيل حبييه

 

 

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت

 % 44 34 متزوم

 % 84 28 اعزا

 % 344 64 المجموع

 ئويةالنسبة الم التكرارات االحتماالت

 % 66,21 42 راديو منزلي

 % 43,6 2 راديو متنقل

 % 11,28 42 هاتف نقال

 % 344 64 المجموع
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 : يبين استماع وعدم استماع المبحوثين5الجدول              

 

 

 

 

 

 

من خالل قراءة معطيات اجلولل تضحل ا ا ا تفاإل  يفعي ابعوني   ااذتن تيفضمعنيك ايبامج اا  تعراا إةاحبي اا ارة لل   

أمددا لا يفددعي ابعوددني   ااددذتن ن تيفددضمعنيك ايددبامج اادد  تعدد  ل ةاحبددي   %33,83أنرددر مددن اا صددف، إة قددو ت  ددد 

 . %66,56قو ت  د 

مدددن خدددالل اا يفدددب أك ا تفددداإل  يفدددعي ابعودددني   ابيفدددضمع  ترجدددىل إم  معدددضام ة ااضعدددرو حبيددد  ت اايدددو لقددديم   يفدددض ضج   

للللللللحبالات لأحبراو اجملضمىل ابيفضغامني لإشغال لق  فرامام.

 

 

 : يبين أوقات استماع المبحوثين2الجدول                 

 

 

 

 

 

 

    

مدددن خدددالل قدددراءة معطيدددات اجلدددولل تضحدددل ا دددا أك ألقدددات اسدددضماإل ابعودددني   ايدددبامج ا ةاحبيدددي  ضيفدددي ف ميدددب  يفدددعي قدددو ت  دددد للل   

 .عددتتكنيك   %ل13,66، لأخريا  يفعي دتسملتكنيك  %  21,66 ةتكنيك اسضماحبام أحياان، تيياا  يفب  33,63%

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت

 % 11,81 14 نعم

 % 66,36 34 ال

 % 344 64 جموعالم

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت

 % 21,66 31 دائما

 % 63,33 18 أحيانا

 %13,66 42 نادرا

 % 344 64 المجموع
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ج مددن خددالل اا يفددب أك أميعيددي ابعوددني   تكددنيك اسددضماحبام اعةاحبددي  باجماددا اباضيفددي أحيدداان لةاددال  اجددىل اندد  ددس  

احيق اانيق  لنرافي اابانمج ااو اسي لنذا ا شغاتم لاضوحري بذنرات ااضارج، أما ابعوني   ااذتن تكدنيك اسدضماحبام 

ج اباضيفدي  اجددىل اضفحددييام لسددال  ترفيدده أخدر  مددري ا ةاحبددي ن احبددات ا  رت يدد  لانلي اعةاحبدي انل ا مددن خددالل ااددبام

ا قامي اجلامعيي، أما لا يفعي ابعوني   ااذتن تكدنيك اسدضماحبام لالمدا فادذا  اجدىل ادضعي ام مدا ت ومده ا ةاحبدي مدن  درامج 

 مض نيحبي لمضعولة هتمام.
 

 ثون لإلذاعة: يبين مع من يستمع المبحو7الجدول             

 

 

  

    

 

 

 

من خالل قراءة معطيات اجلولل تضحل ا ا أك أنب  يفعي ميفجيي ايمعوني   ااذتن تيفضمعنيك ايبامج ا ةاحبيي مىل  للل

فمريدد  ابعوددني   ااددذتن   %66,26مددىل أفددرال ااعاليددي، أمددا   يفددعي  %31ل يفددعي   %33,38قددو ت  ددد  ااددزمالء

 تيفضمعنيك ايبامج ا ةاحبيي مفرلهم.

 يفض ضج من خالل اا يفب أك مع م ابعوني   تيفضمعنيك ايبامج ا ةاحبيي مىل اادزمالء لهدذا  اجدىل إم إقدامضام لحلدي    

خد  ا قامدي مدا أل  إدم إم فدضل جمدال لفدرق ايم اقشدي مدىل  عحدام حدنيل  ضيدف اجلامعي لاشرتانام  غرو لاحدوة لا

ااددبامج ا ةاحبيدددي ، أمددا ابعودددني   ااددذتن تيفدددضمعنيك اعةاحبددي مدددىل أفددرال ااعاليدددي فاددذا  اجدددىل إم تفحددي  مع دددم ابعودددني   

لهم  اجددىل إم تفددالي اا  ددا  مشددا ني أفددرال ا سددرة انسددضماإل لاب اقشددي ، أمددا ابعوددني   ااددذتن تيفددضمعنيك اعةاحبددي مفددر 

 .لاجلوال مىل اازمالء أل أفرال ااعاليي 

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت

 % 11 43 مع أعراد العائلة

 % 38,33 41 مع الزمعم

 %26,66 36 كمفردب

 % 344 64 المجموع
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 المحور الثاني: خاص إذا كانت اإلذاعة تتوعر على كرامج ثقاعية لتنمية ثقاعة الطالب

   

 : يبين البرامج التي تحبذ المبحوثين االستماع إليها حسب السنة الجامعية8الجدول

 

 

 

 

 

 

 

 

الل قدددراءة معطيدددات اجلدددولل  الحددد  أك ابعودددني   اادددذتن معدددذلك انسدددضماإل ايدددبامج ا خعا تدددي قدددو ت  دددد مدددن خددد     

، أمددا % 22,3حيدد  أك  يفددعي ابعوددني   ااددذتن تيفددضمعنيك ايددبامج ا خعا تددي مددن اايفدد ي ااراارددي قددو ت  ددد  % 66,5

حيدد  أك  يفدعي ابعوددني   ااددذتن تيفددضمعنيك  % 14لا يفدعي ابعوددني   ااددذتن معدذلك ااددبامج اارتفيايددي قددو ت اا يفدعي  ددد 

لهذا  اجىل  % 38,28اابامج اارتفيايي سنياء لا يفعي اييف ي اارا يي  أل اارااري فاما  يفعضاك مضيفالتضاك حي  قو ت  د 

ارمعددي أميعيددي ابعوددني   ة اارتفيدده حبددن أ فيفددام مددن ااحددغ  ااو اسددي ابفددرلن حبيدديام لدكددم  عددوهم حبددن ا سددرة، أمددا 

لهددذا  اجددىل ارمعددي  % 65,15ابعوددني   ااددذتن معددذلك انسددضماإل ايددبامج اار افيددي مددن اايفدد ي اارا يددي قددو ت  ددد  لا يفددعي

              

 السنة الجامعية 

 لبرامج المحبذ ا

 االستماع إليها

 

 السنة الثانية

 

 السنة الثالثة

 

 المجموع

 ن ت ن ت ن ت

 %12,28 42 %24,26 31 %63,13 36 كرامج ثقاعية

 %14 14 %18,28 31 %18,28 31 كرامج ترعيهية

 %66,3 3 %22,1 3 /  / كرامج إخبارية

 %344 64  %344 42 %344 13 المجموع
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ابعوني   ة ااضعرو حبي  ت اايدو لقديم اجملضمدىل ابيفدضغامني دكدم أك  عحدام ةل أصدنيل  تفيدي لكايدنيك ااكردري حبمدا كدنيل 

ة، فددابعوني   مددن خددالل مددا تعر دده ا ةاحبددي مددن  ددرامج   افيددي ة اانيسدد  احلحددري بوت ددي ميفددضغاه لحبضعا هددا موت ددي نعددري 

تيفاحبوهم حبي  ااض قيم لااضجوتو ة أسديني  حيداهتم سدنياء ملرت دي اايعداك، ااكدال ، ... إ ، حبيد  حبكدس ابعودني   مدن 

رات فاددذا  اجددىل إم لقددضام ة إكددا  مددذن. % 22,26اايفدد ي ااراارددي ف ددو قددو ت  يفددعي اسددضماحبام ايددبامج اار افيددي  ددد 

 ااضارج لقو سعق تم ااضعرو حبي    افي اجملضمىل ابيفضغامني من خالل موة تنياجوهم إذه ابوت ي.

 

 : يبين استماع وعدم استماع المبحوثين للبرامج الثقاعية9الجدول

 

 

من خالل قراءة معطيات اجلولل تضحل ا ا أك  يفعي ابعوني   ااذتن معذلك انسضماإل ايبامج اار افيدي قدو ت  دد       

حبي    %51لت نيإل ابنيا يىل   يفعي   %66,66ا يىل   يفعي لهي  يفعي نعرية لهذا  اجىل إم جاة يي ابني   66,85%

  %33,58حبكس ابعوني   ااذتن ن تيفضمعنيك ايبامج اار افيي ف و قو ت  د 

 يفض ضج من خالل اا يفب أك ابعودني   اادذتن تيفدضمعنيك ايدبامج اار افيدي هدي ا ندب لةادال   درا إم جاة يدي لت دنيإل    

 ابعرة، لتكنيك ةاال حبن ملرتق ابشا ني ة  ضيف اابامج ابطرلحي اي  ا  لاحلنيا .ابنيا يىل مما تزتو ة إ راء  صيوهم 

 

 : يبين إعادة وعدم إعادة البرامج الثقاعية11الجدول

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت النسبة المئوية التكرارات االحتماالت

 

 نعم

 

22 

 

66,83 % 

 % 66,66 24 اضيعجاذكية المو

 % 31 2 تنوع المواضيع

 % 344 22 المجموع

  % 11,38 33 ال

 % 344 64 المجموع
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أك  يفعي ابعوني   ااذتن ترلك أك اابامج اار افيي اب ومي مفيوة أنرر  من خالل قراءة معطيات اجلولل تضحل ا ا   

من ابعوني   ااذتن ترلك أك اابامج اار افيي اب ومي مري   %54، أما اا يفعي ابضع يي فمري   %04من اا صف أي 

يوة فام ترجعنيك ةاال إم مفيوة.  يفض ضج من خالل اا يفب أك ابعوني   ااذتن ترلك أك اابامج اار افيي اب ومي مف

م اقشي هذه اابامج بنيا يىل لاقعيي متس احلياة انجضماحبيي ، أتحا جتو منيا يعام با تا من أهواو متس   افي اجملضمىل 

أما لا يفعي ايمعوني   ااذتن ترلك أك اابامج اار افيي اب ومي مري مفيوة ترجعنيك ةاال إم  عف   تابيفضغامني

: 11الجدولنما ترجعنيهنا إم ااضكرا  لحبو  ااضجوتو ة ابنيا يىل ابطرلحي لاا  لته اابامج ابيفضني  ة ت ومي هذ

 كالثقاعة المحلية الظهرةيبين اهتمام إذاعة 

 

 

  

 

 

ك  يفعي ابعوني   ااذتن أتولا أك إةاحبي اا ارة هتضم لار افي احملييي لقو من خالل قراءة معطيات اجلولل تضحل ا ا أ    

ل   %51، أما ابعوني   ااذتن ترلك أك ا ةاحبي ن هتضم لار افدي احملييدي ف دو قدو ت اا يفدعي  دد   %81قو ت اا يفعي  د 

لار افي احملييدي هدذا  اجدىل ة  أتادم من خالل هذه اا يفب أك ابعوني   ااذتن أتولا أك إةاحبي اا ارة هتضم  جملسهل  رنرت

إم أك ا ةاحبدي تيددم  كدد  مددا هدني يفيددي ل  دداة مددن حبدالات موت ددي ميفددضغاه، أمددا اادذتن تددرلك أك ا ةاحبددي ن هتددضم لار افددي 

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت

 % 24 12 نعم

 % 34 6 ال

 % 344 64 المجموع

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت

 % 81 13 نعم

 % 31 2 ال

 % 344 64 المجموع
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ي لة  أتام أتحا أك اار افدي احملييدي ألسدىل مدن أك تض دالل ة ا ةاحبدلتاحملييي فاذا  اجىل ة  أتام إم حبو  ت نيإل ابنيا يىل  

  ف   
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 : يبين اعتراض وعدم اعتراض المبحوثين على كعض المواضيع12الجدول

 

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت النسبة المئوية التكرارات االحتماالت

 

 نعم

 

12 

 

66,16 % 

 % 18,44 2 وجود تقصير

 % 22,4 3 عدم جدة المواضيع

  %22,26 46 عدم وجود إثراء كافي للنقاش

 % 344 12 المجموع

  % 11,21 46 ال

 % 344 64 المجموع

 

 

حبددرتان لحبدددو  احبدددرتان ابعوددني   حبيددد   عددض ابنيا ددديىل ابضوالادددي تمددن خدددالل قددراءة معطيدددات اجلدددولل ااددذي تعددد   ل   

 فيضحل ا ا ا تفاإل  يفعي ابعوني   ااذتن ناك احبرتا ام حبي   عض اابامج اار افيي ابضوالاي 

 %18,24، لجنيل ت صري   يفعي  %24,46لهذا  اجىل اعو  لجنيل إ راء ناة اي  ا    يفعي   %66,16قو ت  د 

، لقو قو ت  يفدعي ابعودني   اادذتن ن تعرت دنيك حبيد  منيا ديىل اادبانمج اار داة  %02,2، حبو  جوة ابنيا يىل   يفعي 

 . %33,23  يفعي 

ض ابنيا دديىل اار افيددي لهددي أنددب  يفددعي لهددذا ة  يفددض ضج مددن خددالل اا يفددب أك ابعوددني   ااددذتن تعرت ددنيك حبيدد   عدد   

  دددرهم  اجدددىل إم حبدددو  لجدددنيل إ دددراء نددداو اي  دددا    ددده ة أميدددب ا حيددداك تكدددنيك ل  اا  دددا  مغيدددق لا يفدددعي ادددععض 

ابنيا دددديىل فاددددن  ددددذاال ن تعددددولك حبددددن  أتاددددم لا شددددغانهتم، نددددذا ااض صددددري ة جتوتددددو ابنيا دددديىل لتكرا هددددا، أمددددا لا يفددددعي 

 تعرت ددنيك حبيدد  هددذه ااددبامج فددريلك أ دده ن تنيجددو مددا تعرت ددنيك حبييدده  هنددا ة ابيفددضني  ابطيددني  لن ايمعودني   ااددذتن ن

  حتضاج إم أي   و أل احبرتان لهذا  اجىل  باماا لجلا ب اار اة لنذا ااعيمي
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 المحور الثالث: خاص كمدى مساهمة اإلذاعة عي المحاعظة على مكونات الهوية الثقاعية

 

 بين ما عائدة البرامج الثقاعية كالنسبة للمبحوثين: ي13الجدول

 

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت

معلومات خاصة كثقاعة المجتمع 

 المستغانمي

14 14 % 

 % 66,23 41 تحاول إحيام التراث الثقاعي

 % 11,8 1 ال تفيد

 % 344 64 المجموع

 

    

ا تفددداإل  يفدددعي ابعودددني   اب دددرتن  فدددالة اادددبامج اار افيدددي لا اصدددي  مدددن خدددالل قدددراءة معطيدددات اجلدددولل تضحدددل ا دددالللل  

، أمدا حبدن يفالادي ا ةاحبدي ة إحيداء اادرتاا اار داة  %14لبعينيمدات ابضعي دي  ر افدي اجملضمدىل ابيفدضغامني لااد  قدو ت  دد 

 فيي اب ومي.لا يفعي اعو  انسضفالة من اابامج اار ا  %33,8، نما قو ت  يفعي  %66,25ف و ت   يفعي 

 يفض ضج من خالل هذه اا يفب أك مع م ابعوني   ترلك أك اابامج اار افيي اا  تيفضمعنيك إاياا حتضنيي حبي  معينيمات  

خاصي  ر افي اجملضمىل ابيفضغامني لهي  يفعي نعرية ارمعضام ة ااضعرو حبيد    افدي هدذا اجملضمدىل  ك أميدب اب يمد  لحلدي 

اه، أما فيما خيص إحياء اارتاا اار اة فريلك أ ه تعيو إحياء اارتاا اا ومي مرد  احلكدم، اجلامعي اييفنيا من لنتي ميفضغ

ااعالات، ااض اايو، ...إ ، له اك  يفعي قيييي من ابعوني   ااذتن ترلك أك هذه اابامج مري مفيوة هذا  اجدىل إم حبدو  

 قو هتم ة ااض قيم مىل حبالات اجملضمىل ابيفضغامني.
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 : يبين مدى ترسيخ الثقاعة المحلية كما تقدمه اإلذاعة12ولالجد

 

 

 

 

 

 

من خدالل قدراءة معطيدات اجلدولل تضحدل ا دا ا تفداإل  يفدعي ابعودني   اادذتن أندولا حبيد  أك مدا ت ومده ا ةاحبدي مدن       

له داك مدن ابعودني   مدن أندو حبيد    %66,86  افيي مض نيحبي تيفاحبو حبي  ترسيخ اار افي احملييي ل يغ  اا يفعي  رامج 

 . %33,53أك ما ت ومه ا ةاحبي من  رامج ن تيفاحبو حبي  ترسيخ اار افي احملييي   يفعي 

اار افددي احملييددي لةاددال مددا   يفددض ضج مددن خددالل اا يفددب أك ابعوددني   ااددذتن تددرلك أك ااددبامج اار افيددي تعمدد  حبيدد  ترسدديخ 

 ددو   مددن خددالل مددا ءت ومده مددن معينيمددات لملرت ددي تني تعادا ، نددذا يفالاددي إحيدداء اادرتاا ابيفددضغامني لاحملاف ددي حبييدده مدن ا

ت ومده مددن حبددالات لت اايددو لقدديم، أمدا لا يفددعي ايمعوددني   ااددذتن تددرلك أك اادبامج اار افيددي ن تعمدد  حبيدد  ترسدديخ اار افددي 

 تطرحه ا ةاحبي من منيا يىل اي  ا  تض اىف لاانياقىل ابعا .احملييي  ك ما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت

 % 66,86 14 نعم

  %11,31 8 ال

 % 344 64 المجموع
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 : يبين مدى اعتبار إذاعة الظهرة مصدرا للتنمية الثقاعية15الجدول

 

 

 

 

 

 

 

 تفاإل  يفعي ابعوني   اادذتن تعضدبلك إةاحبدي اا ادرة مصدو ا اض ميدي من خالل قراءة معطيات اجلولل تضحل ا ا ا

مددن ااددذتن تعضددبلك أك ا ةاحبددي اييفدد  مصددو ا اض ميددي   %33,23لتيياددا  يفدد ي   %66,46  ددافضام احملييددي   يفددعي 

   افضان احملييي.

ي لةاددال  اجددىل  يفددض ضج مددن خددالل هددذه اا يفددب أك ابعوددني   ااددذتن تعضددبلك أك ا ةاحبددي مصددو ا اض ميددي اار افدد

 اض نيإل ابنيا يىل ابطرلحي حبن اجملضمىل ابيفضغامني ااذي كاينيك ااكرري حب ه ، أما لا يفعي ايمعوني   ااذتن تعضبلك أك 

إةاحبي اا ارة اييف  مصو ا اض ميي   افضام  ك لسال  ااضر يف اييف  مض نيحبدي  ، نمدا أك ابنيا ديىل ابطرلحدي ن تضطدر  

  اانياسىل ابض نيإل إم اار افي احملييي  شكياا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت

 % 66,26 26 نعم

 % 11,41 32 ال

 % 344 64 المجموع
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: يبين تقييم المعلومات المقدمة عي البرامج الثقاعية حسب االستماع وعدم 12الجدول 

 االستماع

 

 االستماع وعدم  االستماع          

 

 تقييم المعلومات

 

 نعم

 

 ال

 

 المجموع

 ن ت ن ت ن ت

 % 66,26 48 % 11,11 1 % 42,21 41 حسنة

 % 14 14 % 11,11 1 % 42,14 42 متوسطة

 % 11,1 4 % 33,33 3  %26,3 3 سيئة

 % 344 64 % 344 2 % 344 13 المجموع

 

   

من خدالل قدراءة معطيدات اجلدولل اادذي تعد  ت يديم ابعينيمدات اب ومدي ة اادبامج اار افيدي حيفدب انسدضماإل لحبدو      

حيد    %33,3ابامج اار افيدي سدي ي لقدو قدو ت  دد انسضماإل، ف يفعي ابعوني   ااذتن ترلك أك ابعينيمات اب ومي ة ا

لهدذا   %06,5أك ابعودني   اادذتن تيفدضمعنيك ايدبامج اار افيدي لت درلك لك ابعينيمدات اب ومدي إدا سدي ي قدو ت   يفدعي 

 اجدىل اعددو  اهضمدامام إددذه ااددبامج، أمدا ابعوددني   اادذتن تيفددضمعنيك ايددبامج اار افيدي لت ددرلك لك ابعينيمدات اب ومددي إددا 

لهذا  اجىل إم مينيتم بر  تيال اابامج لمدا تض دالل إدا، أمدا ابعودني   اادذتن تدرلك أك   %55,55مري سي ي قو ت  د 

لهدددي مترددد  ا ميعيدددي، حيددد  أك ابعودددني   اادددذتن   %14 افيدددي مضنيسدددطي قدددو ت  دددد ابعينيمدددات اب ومدددي ة اادددبامج اار

هدذا  اجدىل إم اسدضماحبام   %22,12تيفضمعنيك ايبامج اار افيي لت رلك لك ابعينيمدات اب ومدي إدا مضنيسدطي قدو ت  دد 

  ااددذتن تدنددولك حبيدد  أك ااددوالم لابيفددضمر ايددبامج فاددم  ددذاال لا لك   نيحبيددي لقيمددي ا فكددا  اب ومددي فياددا، أمددا ابعوددني 

لهدذا  اجدىل ة  أتادم إم حبدو  جتوتدو تيدال ابنيا ديىل، أمدا   %33,33ابعينيمدات اب ومدي مدري مضنيسدطي لقدو قدو ت  دد 

حيددد  أك   %66,26ابعوددني   اادددذتن تدددرلك أك ابعينيمدددات اب ومدددي ة ااددبامج اار افيدددي حيفددد ي ف دددو ت  يفدددعضام  دددد 

اعو  جوتي ابنيا ديىل لااض دنيإل فيمدا ت ومده،   %11,11مات مري حيف ي قو ت  د ابعوني   ااذتن أنولا حبي  أك ابعيني 

لل هنا منيا يىل خاصي لجملضمىل ابيفضغامني.  %40,21أما ابعوني   ااذتن تدنولك أك ابعينيمات حيف ي قو ت  د 
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: يبين مدى استطاعة المبحوثين على تقدير مستوى عهمهم للمواضيع 17الجدول

 الثقاعية المبرمجة:

 

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت

  %14 38 كبير

 % 11,21 46 متوسط

 % 66,46 36 ال

 % 344 64 المجموع

 

مددن خددالل قددراءة معطيددات اجلددولل ااددذي تعدد  مددو  اسددضطاحبي ابعوددني   حبيدد  ت ددوتر ميفددضني  فاماددم ايمنيا دديىل للل   

ن تددرلك أك فاماددم ايمنيا دديىل مضنيسدد ، تيياددا  يفددعي ابعوددني   ااددذت  %33,23اار افيددي ابذاحبددي، حيدد   يغدد   يفددعي 

مدن ابعودني   اادذتن   %66,26لا يفعي ايمعوني   ااذتن ترلك أك فامام ايمنيا يىل نعدري، ة ا خدري  يفدعي   34%

 ترلك أك فامام ايمنيا يىل قيي .

 اجددىل إم اايغددي  ددضج مددن خددالل اا يفددب أك ابعوددني   ااددذتن تددرلك أك فاماددم ايمنيا دديىل اار افيددي مضنيسدد  هددذا ص ددس  

ابيفددضعميي مردد  ااددومج  دد  اايغددي ا نالييددي لااعاميددي، أمددا ابعوددني   ااددذتن تددرلك أك فاماددم ايمنيا دديىل نعددري لهددذا  اجددىل 

نسددضعماتم اايغددي ااعاميددي، أمددا ااددذتن تددرلك أك فاماددم ايمنيا دديىل قييدد  هددذا  اجددىل نسددضعمال اايغددي ا نالييددي لاافر يفدديي 

 ما تغيي.لااععض اآلخر ااياجي ا 
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 : يبين مدى مساهمة المبحوثين عي إثرام البرامج من خعل االتصال18الجدول

 

  

من خالل قراءة معطيات اجلولل اادذي تعد  مدو  ميفداملي ابعودني   ة إ دراء اادبامج مدن خدالل انتصدال لحبدو  ل    

نتصددال هددذا  اجددىل إم صددعني ي ا  %33,83انتصددال ف جددو  يفددعي ابعوددني   ااددذتن ن تضصددينيك لاددبانمج قددو ت  ددد 

، أما  %66,25ل  افي إم حبو  انهضما  ما ت ومه ا ةاحبي حي  قو ت اا يفعي  د   %66,65لقو ت  يفعضاا  د 

لتكمدن هدذه ابيفداملي لنتصدال ابعاشدر   %66,56ابعودني   اادذتن تيفداملنيك ة إ دراء اادبامج اار افيدي قدو ت   يفدعي 

 . %66,6 فكا     يفعي لانتصال حبن ملرتق اابتو ا اكرتلين  %54  يفعي 

 يفددض ضج مددن خددالل اا يفددب أك ابعوددني   ااددذتن تيفدداملنيك ة إ ددراء ااددبامج اار افيددي هددي  يفددعي  دد ييي لهددذا انتصددال    

تكددنيك معاشددرا ايفددانياضه لسددضعمال اتدداتف حبيدد  حبكددس انتصددال حبددن ملرتددق اابتددو ا اكددرتلين ف يفددعضه نا دد  أقدد  لةاددال 

جلاا  ااكمعيدنيتر اادذي مضدنيي حبيد  شدعي ا  رت يد  لااد  تيفدمل تدم لنتصدال، أمدا   اجىل إم صعني ي امضالك ابعوني  

لا يفعي ابعودني   اادذتن ن تيفداملنيك ة إ دراء اادبامج اار افيدي  مدن خدالل انتصدال لهدي  يفدعي نعدرية جدوا لترجدىل ةادال 

ملدرو ميفددلل ااعد  اعدو  ت عد  إم صعني ي انتصال م ش  احلصي لنذا ا  طاإل انتصال سنياء لاصدوفي أل حبمدوا مدن 

ابددذتىل ادد  اء أل ان ض ددالات ابنيجاددي ايددبانمج ااددذي ت ومدده، لنددذا اا ددرلو ابالتددي ايمعوددني   لحبضعددا هم جمددرل مليعددي لن 

 ييكنيك لخال تيفمل تم  جراء انتصانت.

 

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت النسبة المئوية التكرارات االحتماالت

 % 66,6 2 عن طريق البريد اإللكتروني % 66,36 34 نعم

  %34 6 االتصال الباشر

 % 66,63 12 لصعوبة االتصا % 11,81 14 ال

 % 66,43 31 عدم االهتمام

  % 344 64 المجموع
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 المحور الراكع: خاص كاستطاعة البرامج الثقاعية تنمية ثقاعة الطالب الجامعي

 

 : يبين حجم المعلومات الثقاعية المقدمة عي البرامج19الجدول

 

 

 

 

 

 

  

و من خالل قراءة معطيات اجلولل ااذي تع  آ اء ابعوني   حنيل حجم ابعينيمات اار افيي اب ومي ة اادبامج كدلل   

مددن ابعوددني     %33,23مدن ابعوددني   اادذتن تددرلك أك حجددم ابعينيمدات مددري مكردف، ل يفددعي   %66,16 يفدعي 

 ااذتن ترلك أك حجم ابعينيمات مكرف.

 يفض ضج من خالل اا يفب أك ابعوني   ااذتن تيفضمعنيك ايبامج اار افيي تدرلك أك ابعينيمدات اب ومدي إدا مدري مكرفدي    

ابنيا ددديىل لحبدددو  جتوتدددوها، أمدددا لا يفدددعي ايمعودددني   اادددذتن تيفدددضمعنيك ايدددبامج اار افيدددي تدددرلك أك لهدددذا  اجدددىل اعدددو  ت دددنيإل 

ابعينيمات اب ومي مكرفي لهذا  اجىل نسضيعاإم لفامام ابنيا يىل ابطرلحي لا با   ك  مدا هدني يفيدي ل ميفدضغامني مدن 

 حبالات، ت اايو، لقيم.
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت

 % 11,21 46 مكثف

 % 66,16 12 غير مكثف

 % 344 64 المجموع
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 وقت كث البرامج الثقاعية حسب الحالة المدنية : يبين تناسب21الجدول

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

من خالل قراءة معطيات اجلولل ااذي تع  ت اسب لق     اابامج لا يفعي ايمعوني   ف الح  أك  يفدعي ابعودني   

حيددد  أك ابعودددني   ابضدددزلج  اادددذتن تدددرلك أك لقددد   ددد  اادددبامج م اسدددب قدددو ت  دددد   %24ابضدددزلج  قدددو ت  دددد 

ني   ابضدزلج  اادذتن تدرلك أك لقد   د  اادبامج مدري دكدم إقدامضام لحلدي اجلدامعي، نمدا أك  يفدعي ابعود  33,33%

لترجددىل ةاددال ن شددغاتم  ددععض ا مددني  ااشاصدديي، أمددا ابعوني ددنيك ااعددا  نيك ف ددو ت   %55,55م اسددب قددو ت  ددد 

حيدد  أك ابعوني ددنيك ااعددا  نيك ااددذتن تددرلك أك لقدد   دد  ااددبامج مددري م اسددب قددو ت  يفددعضام  ددد   %84 يفددعضام  ددد 

شددغاتم لاضوحددري بددذنرات ااضاددرج، أمددا ابعوني ددنيك ااعددا  نيك ااددذتن تددرلك أك لقدد   دد  لهددذا  اجددىل ن   88,88%

لهذا  اجىل انيجدنيل لقد  فدرا  ة  عدض ا ل  ااد  تعد  فيادا مرد  تيدال   %66,66اابامج م اسب قو ت  يفعضام  د 

  اابامج
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  وقت كث البرامج              
 

 الحالة العائلية

 

 مناسب

 

 غير مناسب

 

 المجموع

 ن ت ن ت ن ت

 % 84 28 % 88,88 14 % 66,66 36 أعزا

 % 44 34 % 33,33 2 % 11,11 8 متزوم

 344 64 % 344 16 % 344 42 المجموع

% 
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 عية: يبين كفاية وغير كفاية الحجم الساعي المخصص للحصص الثقا21الجدول

 

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت

 % 66,36 34 كاعي

 % 11,81 14 غير كاعي

 % 344 64 المجموع

 

 

مددن خددالل قددراءة معطيددات اجلددولل ااددذي تعدد  مددو  نفاتددي لمددري نفاتددي احلجددم اايفدداحبي اباصددص للل   

ك أك احلجدم اايفداحبي تدرل   %33,83ايوصص اار افيي كدو أك أميعيدي ابعودني   لااد  قدو ت  يفدعضام  دد 

مددري ندداو اض وتدددم احلصددص، أمددا ابعوددني   ااددذتن تددرلك أك احلجددم اايفدداحبي ندداو ف دددو قددو ت  يفددعضام  ددد 

66,56% . 

 ددضج مددن خددالل اا يفددب أك ابعوددني   ااددذتن تدنددولك حبيدد  حبددو  نفاتددي احلجددم اايفدداحبي اباصددص ص ددس 

 ر افدي اجملضمدىل ابيفدضغامني مدن حبدالات ايوصص اار افيي ترجعنيك ةادال اعدو  تغطيدي  يدىل اجلنيا دب ابضعي دي 

لت اايو، أما ابعوني   ااذتن تدنولك حبي  نفاتي احلجم اايفاحبي ترجعني ه إم تغطيي  يىل اجلنيا ب ابضعي ي 

 لجملضمىل ابيفضغامني لا با  جبميىل ابنيا يىل اا  تيم  ك  ما هني يفيي من حبالات، ت اايو، قيم لأحبراو.
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 م رضا المبحوثين عن البرامج الثقاعية: يبين رضا وعد22الجدول

 

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت

 % 66,16 44 راضي

 % 11,8 1 غير راضي

  %11 11 نوعا ما

 % 344 64 المجموع

 

 

من خالل قراءة معطيات اجلولل ااذي تع    ا لحبدو    دا ابعودني   حبدن اادبامج اار افيدي اب ومدي ف جدو  يفدعي للل   

مددن ابعوني ددنيك اارا دنيك حبمددا ت ومدده ا ةاحبددي مددن   %66,36مددن ابعوني ددنيك اارا ددنيك  نيحبددا مدا، تيياددا  يفددعي   11%

 من ابعوني نيك ااغري  ا نيك.  %33,8 رامج، لأخريا  يفعي 

 يفض ضج من خالل هذه اا يفب أك ابعوني نيك اارا نيك  نيحبا ما حبما ت و  ة اابامج اار افيدي لةادال  اجدىل إم أك مدا    

تيددال ااددبامج مددن منيا دديىل   افيددي يددس اجملضمددىل احمليددي ابيفددضغامني  نيحبددا مددا، أمددا ابعوني ددنيك اارا ددنيك حبمددا ت ددو  ة  حتضنيتدده

اابامج اار افيي فريجعنيك ةاال إم ما تضطر  إايه تيال اابامج مضجولة لقال ة حبي  معاجلي ابنيا يىل لابعينيمات ا اصدي 

ا ددنيك حبمددا ت ددو  ة ااددبامج اار افيددي ترجعددنيك ةاددال اضكددرا  ابنيا دديىل لحبدددو  لجملضمددىل ابيفددضغامني، أمددا ابعوني ددنيك ااغددري   

 .جتوتوها لهي اييف  ة ابيفضني  ابطيني 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الرابع                                            عرض و حتليل و تفسري الباايانت امليدانية
 

 - 66 - 

 

 : يبين أسلوا اللغة المستعملة لطرح المواضيع23الجدول

 

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت

 % 11,18 41 عامية

 % 11,1 4 أكاديمية

  %11,18 11 االثنين معا

 % 344 64 المجموع

 

من خالل قدراءة معطيدات اجلدولل اادذي تعد  أسديني  اايغدي ابيفدضعميي اطدرح ابنيا ديىل اار افيدي كدو أك ابعودني    للل   

، ل يفددعي  %33,18ااددذتن تدنددولك حبيدد  أك اايغددي ابيفددضعميي جتمددىل  دد  ان  دد  معددا أي ااعاميددي لا نالييددي   يفددعي 

غدي ابيفدضاومي هدي ااعاميدي، أمدا لا يفدعي ابعودني   اادذتن تدندولك أك اايغدي ابيفدضاومي تدندوك حبيد  أك ااي  33,38%

 . %33,3أنالييي ف و ت  يفعضام  د :

 ضج من خالل هذه اا يفب أك ابعوني   ااذتن تدنولك حبي  أك اايغي ابيفضاومي حباميي لأنالييي هذا  اجىل إم ص س

خددالل اغددي احلددنيا  ابفانيمددي ، أمددا ابعوددني   ااددذتن أنددولا حبيدد  أك اايغددي أسدديني  ابددذتىل ة تعييددا لإتصددال اارسددااي مددن 

ابيفضعميي حباميي هذا  اجىل إم إلخال مفرلات حباميي، أما ابعوني   ااذتن أنولا حبي  أك اايغي ابيفضعميي أنالييي هذا 

   اجىل إم إل اج  عض ااكيمات اافر يفيي اا  ن تفامنيهنا
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 لفترات التي يفضل المبحوثون االستماع عيها للبرامج الثقاعية: يبين ا22الجدول 

 

 

 

 

 

 

 

انسدددضماإل فيادددا ايدددبامج اار افيدددي  مدددن خدددالل قدددراءة معطيدددات اجلدددولل اادددذي تعددد  اافدددرتات ااددد  تفحددد  ابعودددني  للل   

 م ام  %34من ابعوني   ااذتن معذلك انسضماإل ايبامج اار افيي ة ااصعيوي، ل  يفعي   %33,18فع يفعي 

لا يفدعي ايمعودني   اادذتن معدذلك   %66,55معدذلك انسدضماإل ايدبامج ة ابيفداء، أمدا اا يفدعي ابضع يدي لااد  ت دو   دد 

 . افيي لق  اا اريةانسضماإل ايبامج اار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت

 % 11,18 11 عي الصبيحة

 % 66,33 2 وقت الظهيرة

  %14 38 عي المسام

 % 344 64 المجموع
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 اثنيا:عرض النتائج اجلزئية :

 .  %15,66  يفعي قو ت  22-22أنب  يفعي لمتر  معوني   ااف ي * 

 . %15,66أنب  يفعي لمتر  معوني   اايف ي اارا يي   يفعي قو ت * 

 . %84أميب ابعوني   حبا    لقو ت اا يفعي   * 

 .  %28,33 االسضماإل اعةاحبي هي اتاتف اا  ال   يفعي اانيسييي اا  تيفضعمياا ابعوني   *

 . %83,33أميب ابعوني   تيفضمعنيك اعةاحبي لقو قو ت اا يفعي   * 

 . % 63,33ألقات اسضماإل ابعوني   اعةاحبي نا   ا جا ي أحياان   يفعي  *

 .%38,33لأنب  يفعي متر  ابعوني   ااذتن تيفضمعنيك اعةاحبي مىل  مالءهم   يفعي قو ت * 

 . %14أك أنرر ابعوني   معذلك انسضماإل ايبامج اارتفيايي اا  ت و    يفعي  *

 . %85,66أميب ابعوني   معذلك انسضماإل ايبامج اار افيي لقو ت اا يفعي   * 

 . % 04أنب  يفعي لمتر  ابعوني   ااذتن ترلك أك اابامج اار افيي مفيوة لقو ت   * 

 .%81   تدنولك حبي  أك إةاحبي اا ارة هتضم لار افي احملييي لقو ت اا يفعي    يفض ضج أك ج  ابعوني * 

 . %16,66ا تفاإل  يفعي احبرتان ابعوني   حبي   عض ابنيا يىل ابض الاي لقو ت   * 

من خالل ابعينيمات ا اصي  ر افي اجملضمىل ابيفضغامني    يفعي  ج يفض ضج أك ج  ابعوني   كمعنيك حبي  فالوة اابا * 

14 % . 

أنب  يفعي لمتر  ابعوني   ااذتن أنولا حبي  أك مات ومه ا ةاحبي تيفاحبو حبي  ترسيخ اار افي احملييي لقو ت اا يفعي * 

  86,66% . 

 . %46,66 يفض ضج أك ج  ابعوني   ااذتن تعضبلك إةاحبي اا ارة مصو    افضام احملييي   * 

 .%14بامج اار افيي لهنا مضنيسطي لقو ت اا يفعي   صف ابعوني   ت يمنيك ابعينيمات اب ومي ة اا* 
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اار افيي اببجمي مضنيسطي لقو ت اا يفعي    عأنب  يفعي لمتر  ابعوني   ااذتن ت رلك ميفضني  فامام ايمنيا ي* 

23,33% . 

ا    يفض ضج أك ج  ابعوني   ت رلك  عو  ميفاملضام ة إ راء اابامج اار افيي من خالل اتصاتم لقو ت  يفعضا* 

83,33% . 

لهي  %16,66أنب  يفعي لمتر  ابعوني   ااذتن ترلك أك حجم ابعينيمات اار افيي اب ومي مري مكرف   يفعي * 

 أنرر من اا صف .

 .%11 يفض ضج أك أنرر من  صف ابعوني    ا نيك  نيحبا ما حبن اابامج اار افيي   يفعي قو ت   * 

 . %88,88لك لق     اابامج اار افيي مري م اسب   يفعي قو ت انب  يفعي متر  ابعوني   ااعا  نيك ت رلك * 

 . %83,33 يفض ضج أك ج  ابعوني   ت رلك  عو  نفاتي احلجم اايفاحبي اباصص تذه اابامج   يفعي قو ت * 

 83,33 يفض ضج أك أنرر من  صف ابعوني   تدنولك حبي  اسضاوا  اايغي ا نالييي ل ااعاميي معا   يفعي قو ت * 

% . 

 . %18,11قو ت  يفعي ابعوني   ااذتن تفحينيك انسضماإل ايبامج اار افيي ة ااصعيوي أنرر من اا صف  يغ  * 

 :اثلثا:عرض وحتليل النتائج يف ضوء الفرضيات

 ـ الفرضية األوىل: 1 

ي  انسضماإل إم تضنيفر ا ةاحبي  حبي   رامج   افيي اض ميي   افي ااطااب اجلامعي ،لةاال من خالل إقعال ابعوني   حب

فام معذلك انسضماإل اضيال  %14اابامج اار افيي لخاصي اارتفيايي م اا لاا  مري   صف ابعوني   أي   يفعي 

اابامج من خالل جاة يي منيا يعاا لنذا ت نيحباا . فج  ابعوني   ت رلك حبي  أك اابامج اار افيي ما ت ومه مفيوة 

قعيي متس احلياة انجضماحبيي لنذا اهضماماا لار افي  احملييي    يفعي قو ت   لترجعنيك ةاال إم ت التا منيا يىل لا

81% . 
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 ـ الفرضية الثانية : 2 

ميفاملي ا ةاحبي احملييي ة احملاف ي حبي  مكنيانت اتنيتي اار افيي ايطااب اجلامعي : فابعوني نيك ترلك أك اابامج اار افيي 

لنذا أتنيوهم حبي  أك  %14اار اة ا اق لجملضمىل ابيفضغامني    يفعي تفيوهم من خالل يفالاضاا  حياء  اارتاا 

 %86,66مات ومه ا ةاحبي من  رامج   افيي تعم  حبي  ترسيخ اار افي احملييي لةاال اطرت ي تني تعاا ايبامج   يفعي 

إم أك ابنيا يىل لهي أنرر من اا صف فام  ذاال تعضبلك إةاحبي اا ارة مصو ا اض ميي   افضام احملييي لترجىل ةاال 

 ابطرلحي اا  كاينيك حب اا ااكرري دكم ا ضمالام إم لنلت 

نما أهنم  ت يمنيك معينيماهتم إجتاه اابامج اار افيي اب ومي لهنا مضنيسطي لقو حت    اافر يي %46,66أخر    يفعي 

 ابضنيص  إاياا . جة ظ  اا ضائ

 ـ  الفرضية الثالثة: 3 

يي ت ميي   افي ااطااب اجلامعي : فابعوني   ت رلك أك حجم ابعينيمات اار افيي اب ومي ة اسضطاحبي اابامج اار اف

لةاال اعو  ت نيإل ابنيا يىل لتكرا ها  %16,66اابانمج اار اة مري مكرفي لهي متر   صف ابعوني   لقو ت   يفعي 

لةاال اعو  امضالك  %88,88عي ااوالم . لناك   اهم للق     هذه اابامج مري م اسب لا يفعي ايعزا    يف

ابعوني   انيق  فرا  . لنذاال ت رلك  عو  نفاتي احلجم اايفاحبي اباصص تذه اابامج اار افيي ، لأهنا مري مكرفي 

لاار افات اجملال ة . أما لا يفعي ايمعوني   فاانيق  اب اسب  %83,33  يفعي نعرية متر  ج  ابعوني   لقو ت   

افرتة ااصعاحيي لةاال نمضالك لق  فرا  ة هذا اانيق  من اازمن . لمن خالل هذه اا ضالج اع  اابامج تكنيك ة ا

                                                      .                                                                                                                             فاافر يي ا خرية قو حت   

 :خالصة 

ة هذا اافص  قم ا  عرن اا ضالج ة  نيء اافر يات إ ضواءا من حبرن  ضالج ااعياانت ابضعي ي لنسضما ة  عو أك    

 قم ا  ضعنيتعاا لحتييياا لتفيفريها لا طالقا من هذه اا ضالج لاافر يات أ عض ا صوي اافر يي ااعامي



 

 

 : خامتة

لقد جلأت دراستنا هذه ملعرفة دور اإلذاعة احمللية الظهرة يف التنمية الثقافية الطالب اجلامعي ، ولقد أخدان الطلبة     

، وبعد استكمالنا للجانب النظري  وامليداين لدراستنا هذه ومن  للدراسةاجلامعيني املقيمني  ابإلقامة اجلامعية  كعينة 

إليها ،ميكننا القول أن هناك إقبال للطلبة اجلامعيني إىل االستماع إىل الربامج اإلذاعية احمللية،  خالل النتائج  املتوصل

وأن لإلذاعة احمللية دور هام يف التنمية  الثقافية ،  وذلك من خالل  الربامج  الثقافية اليت تبثها  واليت تتميز ابلتنوع 

نا كذلك من خالل إجاابت  املبحوثني أن اإلذاعة احمللية تساهم يف  واجلاذبية واإلفادة يف نفس الوقت ،  وقد تبني ل

احملافظة على مكوانت اهلوية الثقافية ،  من خالل  إحياء الرتاث  الثقايف اخلاص ابجملتمع  املستغامني وتنمية  الثقافة 

إلاافة إىل ذلك توصلنا إىل  أن احمللية  ابلنسبة للطلبة اجلامعيني من خالل  استماعهم للربامج اإلذاعية املقدمة ، اب

الربامج الثقافية املذاعة وحدها ال تستطيع تنمية ثقافة الطالب اجلامعي، ويرجع ذلك إىل حجم املعلومات املقدمة غري  

كافية واحلجم الساعي للربامج الثقافية غري مناسب ومع هدا تبقى اإلذاعة من أكثر الوسائل اإلعالمية ذات التأثري 

ن حبثنا هذا يبقى حماولة متوااعة للكشف على إصوهتا الذي ال يعرف حدود وال حواجز ويف األخري ف الواسع عرب

دور اإلذاعة يف التنمية الثقافية للطالب اجلامعي ، ويفتح اجملال إلمكانية التوسع أكثر مستقبال وتكون هناك دراسات 

اها حول دور اإلذاعة يف التنمية الثقافية لدى الطالب و من خالل الدراسة اليت أجرين أكثر دقة ومشوال وأكثر تعمقا.

 .اجلامعي 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


