
 
 م2020/هـ1441                                             (             81العدد ) –                       

 

 
661 

دراسة ميدانية  التناول اإلعالمي احمللي للقضايا االجتماعية باجلزائر

 حتليلية ملضمون برنامج "قضايا اجملتمع" بإذاعة غليزان اجلهوية

   عبد القادر بغدادباي د.

 6/10/2019 تأريخ القبول:   3/9/2019 تأريخ التقديم:
 توطئة :  -

ما  الحااا ا الباارفي فاي فاي عاالم ا تراا  يعتبر اإلعالم المحلي في عالمناا المعارار حاحا ا 
ح اإلعالم ، لما يشه ه العالم م  تطحرات سريعة ح متالحاة في مجاا  تننحلحجياا ا تراا  ح 
المعلحمااات ، ح مااا تفرفتااغ ماا  تىياارات علااا مسااتحل الماااا يم ح الترااحرات ، ح مااا ت ت  ليااغ 

ام بااإلعالم الجهاحه  اجساا م  تىيرات علا مساتحل الممارساات اإلعالمياة   ح يشان  ا  تما
عامااا لاا ل النمياار ماا  الاا ح  ، نتيجااة التحاا يات التااي تفرفتهااا العحلمااة الماافيااة ح ا ترااالية ماام 
نتيجة ما يمملغ   ا النحع م  اإلعالم نحجاب حااجف دا  الهجماات علاا الماافاات المحلياة ح 

 حاقي لها م  الذحبا   
ربياة  اا ا الناحع ماا  اإلعاالم قاا  تمنا  فااي فتااري ح بينات ال راسااات الع يا ي التااي تجريات باا ح   

حجياافي نساابيا ماا  تحايااا نتااا ى ملناا ي علااا الرااعي ي  ا جتماااعي ح الماااافي ، ح قاا  ترااب  
يحظف نب ي  للرعحبات التي لام تحجا  حا  لهاا علاا المساتحل المرنافه ، ح اإلذاعاة المحلياة 

هاا ما  نحنهاا تتجاغ تساساا  لاا حاح ي م  ت م حسا     ا النحع م  اإلعالم ، حيث تأتي ت ميت
مجتمعاات محلياة لهاا ئرا راها المميافي ح ا تماماتهاا المشاترنة ، مماا يجعلهاا حسايلة تعناا  
  ا الحجح  ح تناقش قداياه ح مشانلغ ، نما تا م المعلحماات عناغ ح لاغ ، ح تاتارح الحلاح  ح 

ة ت  تلبيهااا بالنساابة التحجيااغ ح الئاا مات ، ح تلبااي الحاجااات التااي   تسااتطير اإلذاعااة المرنفياا
 لااااا مجتمعاااااات محلياااااة متعاااا  ي ح مئتلااااااة ، ح بالتاااااالي اعتباااارت اإلذاعاااااة نحسااااايلة مسااااااع ي 
اجتماعية تاحم علا ربط عالقات ئاراة مار المساتمعي  الا ي   ام ما  بي اة حاحا ي ، تجمعهام 
ححاا ي الادااايا ح ا  تمامااات ، فااة  الىايااة ااسااما ماا   قامااة  عااالم محلااي براااة عامااة ح 
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ات محليااة براااة ئارااة فااي الاا ح  الناميااة ح التااي تراانف الجفا اار ماا  بينهااا  ااي  ايااة  ذاعاا
تنمحيااة ح علااا جمياار اارااع ي بال رجااة ااحلااا  ، لمااا لااغ ماا   حر فعااا  فااي التبشااير بااالايم 
الج ياا ي ح العماا  علااا تطااحير الحياااي ا جتماعيااة ح الساالح  ا جتماااعي ، ح تىيياار العااا ات 

م مر ظرحف الحيااي العرارية التاي يساعا  ليهاا المجتمار ءفد  بما يتالالبالية  لا سلحنيات ت
، نماا تعتبار اإلذاعااة المحلياة الحسايلة التااي يساتئ مها المجتمار المحلااي للتعبيار عا  ذاتااغ   ح 
ماا   نااا اتداا   حر اإلذاعااة المحليااة فااي المجتمعااات باعتبار ااا جاافءا ماا  منظحمااة المجتماار 

جتماعياة ح فياا ي المعرفاة فاي مئتلاف المياا ي  ح ناذا التعبيار نالتربية ح التمايف ح التنمياة ا 
عاا  انشااىا ت ح ا تمامااات جمهحر ااا ح تفحياا ه بنافااة المعلحمااات ح  ئاار  المسااتج ات سااحاء 
المحليااة ، الحطنيااة تح ال حليااة فتنحعاات برامجهااا ح تناحلاات جمياار المحادااير التااي تهاام المااحاط  

ح  ا جتماعيااااة ، ح عليااااغ ارتأينااااا ت  ينااااح  محدااااحع سااااحاء السياسااااية ، الماافيااااة تح ال ينيااااة  
مااذنرتنا  ااحد الاا حر ا جتماااعي لحعااالم المحلاايد ح ذلاا  بتسااليط الدااحء علااا برنااامى يعنااا 

 بالادايا ا جتماعية  
ح عليغ تئذنا  ذاعة  ليفا  الجهحية نمحذجا  ح  ذا سعيا منا لمعرفة م ل فعالية  اذه البارامى 

ر ذات الطابر ا جتماعي ح التي لها ت مياة نبارل فاي حيااي الاار  في معالجة مئتلف المحادي
 ح تااعلغ مر مجتمعغ  

 اإلطار المنهجي والمفاهيمي للدراسة: -1
 المشكلة البحثية للدراسة:  -1-1

بئراااحل المشااانلة البحمياااة لهاااذه ال راساااة، فاساااتنا ا  لاااا الااارحا  الاااذه عرفاااغ اإلعاااالم      
ة نحنهااا حساايلة  عالميااة  امااة ح سااريعة تعماا  علااا  رداااء المحلااي ح اإلذاعااة المحليااة ئاراا

جمهحر اااا ح نساااب المااااة مااا  ئاااال  الحقاااحف علاااا ر باتاااغ ح طااارح انشاااىا تغ حتعتبااار تيداااا 
داارحري اجتماعيااة يااتم ماا  ئاللهااا المسااا مة فااي تماساا  البنيااا  ا جتماااعي ح تاا عيم بنا ااغ ح 

سااايل  حظياااة تاحيااة ااعاااراف  التعبياار عاا  قداااياه ح مشاانالتغ ، حماا  حظا اهااا حسااب  فار
ا جتماعياة  فهاي تاااحم بمجمحعاة تساساية ماا  الحظاا ف ح التاي تحاااا مجمحعاة ما  التااأميرات 
المتنحعة ح البعي ي النتا ى سحاء علاا مساتحل الاار  تح المجتمار  با     اإلعاالم المحلاي ننا  

المحلاي باعتبار اا ح اإلذاعة المحلية ئارة رارت تتحم  مسلحلية نبيري فاي تنمياة المجتمار 
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ملسسة اجتماعية تلعب  حرا را  ا في المجتمر م  ئال  ارتباطهاا باغ ح العما  علاا  مناقشاة 
قداياه ح ئارة ا جتماعية ح تنمية السلح  ا جتمااعي لا ل الاار  ح  اح  ت ام ئطاحي للبنااء 

 ا جتماعي الشام  ح تاعي  ال حر ا جتماعي لها في المجتمر 
 تنا لحشنالية علا النحح التالي :ح م   نا جاءت ريا 

إلىىأ  م مىىدك يمكىىح  ح يحالىىا اإللىىمن المحلىىي مىىح اىىمل إوالىىة اليىى اح الجهويىىة دورا  
 إجتماليا فعاال في المجتمع المحلي ؟

 مح امل اإلشكالية الرئيسية للبحث تتفرع لدينا تساؤالت وهي :
 ماعية لسنا  المنطاة ؟ لا ته م ل تسا م اإلذاعة المحلية في معالجة المشان  ا جت 
 ما  ي    ت تااع  الجمهحر المحلي لح ية  ليفا  مر برنامى قدايا المجتمر ؟ 
 نيف يسا م برنامى قدايا المجتمر بمعالجة الادايا ا جتماعية ؟ 
 صيااىىىىىىىىىىة الفرضيىىىىىىىىات: 

لاااي ح تعفياااف يلعاااب اإلعاااالم المحلاااي  حرا  اماااا فاااي التعبيااار عااا  ا تماماااات المجتمااار المح 
 السلح  ا جتماعي للار  ح ن ا طرح الادايا ا جتماعية لتنمية الحعي ا جتماعي 

ا تمااام اإلذاعااة بالمحادااير ا جتماعيااة تااا م نرااا   ح  رشااا ات ماا  ئااال  حرااة قدااايا  
 المجتمر 

تسااا م اإلذاعااة ماا  ئااال  برنااامى قدااايا المجتماار فااي ت لااب ااحيااا   لااا حاا  الادااايا  
 ح الح  م  السلحنيات المنحرفة ا جتماعية 

   : همية الدراسة  -1-2
   ت مياااة  اااذه ال راساااة تنمااا  فاااي نحنهاااا تتنااااح  محداااحعا يجمااار باااي  فنااارتي  تحلهاااا       

اإلعاااالم المحلاااي باعتبااااره قاااافي نحعياااة فاااي مجاااا  ا تراااا  الجماااا يره  حبماااا  فيهاااا اإلذاعاااة 
لهااا ماا  ئرااا ل ح  منانيااات تمننهااا المحليااة ح  ذاعااة  لياافا  المحليااة براااة ئارااة ح مااا 

ماا  النااااذ تنماار  لااا البنيااة ا جتماعيااة للمجتماار حالتااي تنطلااا فااي ت اء حظا اهااا  ح راايا ة 
برامجها م  السمات العاماة لتلا  البي اة التاي تنتساب لهاا  ح الاناري المانياة ح تتمما  فاي طريااة 

ئاال  الباارامى المئرراة لهااا تح نياياة تناااح  المحاداير ح الادااايا  ذات الطاابر ا جتماااعي 
برحري تمننها م  الا ري علا ترسيخ الاايم ح المباا و ح تبلياس رساا   التحعياة حالتحساي  عبار 
 ااذه الباارامى ا جتماعيااة  اسااتعانة برجااا  ح تئرااا يي  فااي المياا ا  ح عااالحي علااا ذلاا  فلهااذه 
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عياة ح فات  المجاا  تماام ال راسة ت مية تنا يمياة نأما  ما  ئاللهاا  ماراء منتباة العلاحم  ا جتما
 الطلبة لالجتها  ح البحث تنمر في   ذا المجا    

 مفاهيىىىن و مصطلحىىىىات الدراسىىىىىىة:-1-3
 :الىىىىىىىدور   

: ياااا   ار ، ياا حر ح يساات ار  ذا طاااف حااح  الشاايء ،  ذا عااا   لااا المحدااحع الااذه  لغىىىىىىىىىىة
الا حر مشاتاة ما  العبااري الالتينياة  فاة  نلماة  wou burg blooh ابتا ت مناغ ح حساب معجام

Rotuais   تعني م  جهة حرقة مطحية تحم  منتحب ح م  جهة مانية ما يجاب ت  يساتظهره
، ح ابتا اء  NICHEحتح  ما  اساتعملها فاي المسارح بهاذا المعناي  اح نايش   1 ممم  مسرحية

جتماعيااة تح ماا  الااار  الحااا ه عشاار ماايال ه باا ت اسااتعما  ماهااحم  الاا حر بمعنااا الحظياااة ا 
 Role 2المهنة 

:  ااح الجاناااب الااا يناميني لمرناااف الااار  تح حداااعغ تح منانتاااغ فاااي الجماعاااة ح  اصطمحىىىىىىىىىىىىىىىىا 
 نااا  الع ياا  ماا  اابحاااث تناحلاات ماهااحم الاا حر حسااب عاا   ماا  العلماااء ح فيمااا يلااي بعاا  

 التعرياات التي تناحلت ماهحم ال حر ت مها:
ماا  النماااذ  ا جتماعيااة المرتبطااة بمنانااة  معينااة ح يحتااحه  :  ااح مجمحعااة تعريىىل لينتىىوح 

 علا محاقف ح قيم ح سلحنيات م  طرف المجتمر لن  فر  يشى   ذه المنانة  
: يمما  الا حر التجرباة ئارجياة باي  اافارا  تاار  عا ي ممملاي  علاا المساتحل  تعريل مورينو

قاات اسااتجابة ح باا ل  يحاا   التااااعلي فالاا حر  ااح تراارف مااف ح  ، فهااح منبااغ ح فااي نااا  الح 
 3 تررفي  متتابعي  ل ل الار   ذ ت    را  الار  الاعلي يعني ياي  المنبغ ح اإلجابة عليغ

: ناراا  بالاا حر ا جتماااعي فااي  راسااتنا اا اء الااحظياي الااذه ياااحم بااغ التعريىىىىىىىل اإلجرائىىىىىىىىىي 
مسااالحليات تجااااه محقاااف تح  اإلعاااالم المحلاااي ح بالتح يااا   ذاعاااة  ليااافا  المحلياااة مااا  مهاااام ح

                                                 
رسالة ماجستير، جامعة الجفا ر،  (،  رراع اا حار ل ل المرتي الجفا رية، 1994ححرية ب  عياش ) 1

  51ل
تسسغ نظرياتغ حسا لغ ح  حره  -(، اإلعالم المحلي في دحء متىيرات العرر2007عب  المجي  شنره ) 2

  24في ال ح  النامية ح المتا مة، الاا ري، ل 
  18اار  ، ل -(، اإلعالم التلافيحني ح تأميره علا الجهحر، عما 2011سع  سلما  المشه اني ) 3
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حاااا ث تح قدااااية تح ظااااا ري باراااا  التبليااااس ح التمايااااف ح التعلاااايم ح ناااا ا التنميااااة ح التحعيااااة ح 
 التطحير لتحايا ت  اف معينة  ائ  المجتمر   

  :اإللىىىىىمن المحلىىىىىىىي 
  اساتعلم  لاا ئبار م  الاعا  تعلام ح علام بالشايء ته شاعر باغ ح يااا: لغىىىىىىىىىة  اإللىىىىىىىىىىىىىىىمن:

 1فال  ح علم اامر ح تعلمغ ته تتانغ ح ياا  علمت الشيء بمعنا علمتغ ح ئبرتغ
: يعرف اإلعاالم ما  الناحياة ا راطالحية: د نشار اائباار ح الحااا ا ح اافناار ح اصطمحا

 2 اآلراء بي  الجما ير بحسا   اإلعالم المئتلاة بىية التحعية ح اإلقناع ح نسب التأيي 
بع  المعايير التي تسااع  علاا تشائيل ماا  اح اإلعاالم المحلاي،  ذ  إبل دو الهامر حد

ياح  عنغ تنغ يح   في الب اية بمحتحاه، حيث جرل في منا  ما تح ت  ئال بهاذا المناا  تح 
بةح ل شئرياتغ، فياا  عنغ  عالم محلي ح ي ر  ماافيا ح ناسيا تنغ نذل ، مم يااا  عناغ تناغ 

محليا ح تترتب عنغ نتا ى محلية نماا تناغ   يهام ساحل سانا   اذا المناا ،   محلي انغ يستاب 
ح اإلعالم المحلي يتجغ  لاا الاار  المعارحف مساباا بمالمحاغ ا جتماعياة ح الماافياة ح الناساية 

 3 ح بهحاجسغ ح انشىا تغ
 :التعريل اإلجرائي

لغ في مناطا راىيري تمما  طبااات :  ح  عالم مح ح  النطاا يبث رسا  اإللىىىىىىمن المحلىىىىىىىي
محلية ح  ح انعنا  حاياي للبي ة التي ينبر منها ح  ح محجغ تساسا لئ مة احتياجاات سانا  

 المجتمر المحلي  
 
 
 
 
 

                                                 
  34اار  ، ل -(، اإلذاعة ح  حر ا في الحعي اامني، عما 2012 سماعي  سلما  تبح جال  ) 1
   84لبنا ، ل -، بيرحت02(، معجم مرطلحات اإلعالم، ط1994تحم  فني ب حه ) 2
، الجفا ر، 15(،  شنالية المحلي في عالقة حسا   ا ترا  بالمجتمر ، ع1997نرر ال ي  العيادي ) 3

  42ل
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 :اإلوالىىىىىة المحليىىىىة   
مأئحذي م  المحا ،  اح ذلا  المناا  الاذه يحا  فياغ، فالمحلياة  اي المساا    لغىىىىىة: 

ة محاا  ي ببلاا ، ح ماهحمهااا ماتاار  بااالماهحم الااذه يحاا   التاياايم فااي الئرحرااية المرتبطااة بجهاا
 1 البال  تح الح ية، المحافظة

حساايلة  عالميااة ح اترااا  جمااا يره مرتبطااة تساسااا لمجتماار ئااال لااغ  :اصىىطمحا 
 2 ارتباطاتغ ح ا تماماتغ المئتلاة، ح لغ تاالي ه ح الايمة المشترنة

ي حساايلة  عالميااة تئاا م المجتماار الىليفانااي بحيااث لهااا  اا : التعريىىىىىىىىىىل اإلجرائىىىىىىىىىي 
 حر في تنمية ح تحعية  ذا المجتمر ح التعرف علا احتياجاتغ ح مشاانلغ ح قداايا ح محاحلاة 

 حلها تح الح  منها   
 المجتمع المحلي: 

يعرفغ علماء ا جتماع بأنغ جماعة ما  الناا  تاطا  فاي باعاة جىرافياة معيناة تافاح  نشااطات 
ح سياسااااية ذات مراااالحة مشااااترنة ح لهااااا تنظاااايم اجتماااااعي ح   اره يحاااا   طبيعااااة  اقترااااا ية

حنمهاا نماا لهاا مرااال  ح شاعحر ح ت ا اف متبا لااة،  ح  اح  المناا  الااذه يماار  فياغ حجااح  
اافارا  ) المسان ، العما ، الترفياغ،   ( نمااا يدام اابعاا  الجىرافياة ح ا جتماعياة  حالحح انيااة 

 3 التي تح   ا نتماء  ليغ
 البرامىىىىىىىج اإلواليىىىىىىىىىة   : 

   نلماااة بااارامى لهاااا معااااني مئتلااااة حساااب طبيعاااة  ساااتعمالها، فنجااا  البرناااامى ا قتراااا ه، 
البرنامى السياسي، ح البرنامى ال راسي ح  ح علا العماحم الئطاة التاي يساتعملها اإلنساا  ما  

 تج  الايام بشيء 

                                                 
اار  ، ل  -(، م ئ   لا حسا   اإلعالم الج ي ، ب ع، عما 2012عب  الرفاا محم  ال ليمي ) 1

102  
 -(،  حر اإلذاعات المحلية في ترسيخ ماهحم الحح ي الحطنية، ب ع،  عما 2011رال  محم  حمي  ) 2

  161اار  ، ل
  140لجفا ر، ل ا -(، م ئ   لا ا ترا  الجما يره، ب ع، قسنطينة2003فدي   ليح ) 3
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شن  فني يشاى  مسااحة فمنياة محا ح ي، ح قا م فاي  تما ماهحم البرنامى في مي ا  اإلعالم  ح
فتااري فمنيااة مابتااة سااحاء ناناات يحميااة تح تساابحعية تح نرااف شااهرية لعاار  مااا ي معينااة سااحاء 

 نانت علمية تح فنية تح ماافية تح  ينية 
يعاارف فدااي   ليااح الباارامى اإلذاعيااة فااي نتابااغ ما مااة فااي حسااا   ا ترااا  الجمااا يره تنهااا 

عيااة التاااي تتنااااح  محادااير متنحعاااة ) سياسااية ، ماافياااة ، اقتراااا ية ، مئتلااف الحرااال اإلذا
اجتماعيااة ، تربحيااة ، ترفيهيااة ( سااحاء فااي شاان  اإللااااء العااا ه لكئبااار ، تح فااي تشاانا  فنيااة 

 1  عالمية ئارة ح ملمرات رحتية مناسبة
 :  التعريىىىىىل اإلجرائىىىىىىىىي

للبارامى اإلذاعياة،    تنهاا تراب فاي معنااا  ر ام ائاتالف المااا يم ح التعريااات التاي تعطيات
حاحااا  ح  اااح باااث ماااحا  ح مداااامي  متنحعاااة محجاااغ  لاااا مئتلاااف الا اااات التاااي تناااح  جمهاااحر 

 المتلاي  
 : الدراسىىىىىىىىىىىات السابالىىىىىىىىىىة -1-4
دراسة اإلوالة المحلية والعادات االستمالية للمجتمع المحلىي فىي الج ائىرذ مىوكر    1

سىىتير فىىي للىىون اإللىىمن واالتصىىالذ  نجىى ت مىىح طىىرل الباحثىىة حفي ىىة لنيىىل شىىهاد  ماج
 ذ جامعة الج ائر.1996سنوسيذ 

تمحااحرت اإلشاانالية حااح   راسااة ظااا ري البااث المحلااي فااي الجفا اار لمعرفااة طبيعتهااا، بعاا       
ت  فردااية الظاارحف التانيااة فااي مرحلااة الب ايااة حالتااي اعتباار ئاللهااا قرااحرا حعجااف اقتاار  فااي 

لااة الج ياا ي بااالحا فااي اإلعااالم ححريااة التعبياار ماا  ئااال  طاارح عاا   ماا  التسااال ت  ااذه المرح
 : الارعية ت مها

 اا  تعتباار اإلذاعااة فااي شاانلها المحلااي حساايلة اترااا  تنماار مال مااة للحاقاار ا جتماااعي الماااافي 
 ذا تئااذنا بعااي  ا عتبااار ناا  منطاااة ماا  الاابال  عاا   ير ااا بئرااا ل ماافيااة متحافنااة شاااحيا؟ 

 جهات ا ستماع ل ل تفرا  العينة لمحطات اإلذاعة المرنفية ناساها ملشارا علاا ذلا  ؟ح   تح 

                                                 
  94، الجفا ر، ل 2(، ما مة في حسا   اإلترا  الجما يرية، ط 2003فدي   ليح )  1
 



قضايا االجتماعية باجلزائر دراسة ميدانية حتليلية ملضمون برنامج "قضايا اجملتمع" بإذاعة غليزان التناول اإلعالمي احمللي لل 

 د.عبد القادر بغدادباي                                                                                                                            اجلهوية

 668 

حيث را ت الباحماة مجمحعاة ما  اا ا اف  ماذا يري  المجتمر المحلي م  محطة المحلية ؟
 : تمملت في

تح ياا  طبيعااة البااث اإلذاعااي المحلااي فااي تماملهااا تح فااي ائتالفهااا عاا  تجربااة البااث اإلذاعااي 
تحرحبا حفي تمرينا باعتبار ا نمااذ  فاي  اذا الميا ا ، نماا تها ف الباحماة ما   اذه المحلي في 

ال راساااة  لاااا تح يااا  مااا ل تحافاااا ا تجااااه الرسااامي فاااي التعامااا  مااار ظاااا ري الباااث المحلاااي فاااي 
الجفا ر مر اتجا ات المجتمر المحلاي ئاراة فاي التعاما  مار العاما  اللىاحه حفاي ا ساتجابة 

 . ماعية المحليةللميفات الماافية حا جت
حلحجابااة علااا  ااذه التسااال ت اعتماا ت الباحمااة علااا ماانهى المساا  الااذه ياااحم علااا حرااف 
الظا ري ح جمر المعلحمات المنظمة ع  مئتلف جحانب الحاقار ا جتمااعي، فهاح طريااة نمياة 
لتح ياا  العالقااات حالتعماايم علااا جمهااحر معلااحم ماا  المبحااحمي ، نمااا طبااات الباحمااة محدااحع 

علا عينة قرا ية مساتئ مة فاي ذلا  اساتبيا  حماابلاة، حفاي اائيار تحرالت الباحماة  ال راسة
  لا جملة م  النتا ى ت مها:

 را ي تفرا  العينة في  نشاء محطة  ذاعية محلية  يجابية     . 
  اإلذاعاااة   تممااا  حسااايلة  عالمياااة تساااتعم  نئلاياااة لااا ل تفااارا  العيناااة ح اااي مااا  ناحياااة   

% يسااتمعح  لحذاعااة لماا ي  56،2ذ علااا نساابة ا  تمااام   بااأ  بهااا النميااة   تاافا  تسااتحح 
 . تنمر م  ساعتي  يحميا

  ت  البرامى الترفيهية  ي اانمر حيافا علا ا تمام تفرا  العينة الذنحر تليها البارامى الماافياة
 . فالتربحية فا جتماعية

للىىون اإللىىمن و رسىىالة الماجسىىتير فىىي  -دراسىىة تجربىىة اإللىىمن المحلىىي فىىي الج ائىىر  .2
 ذ بجامعة الج ائر.2003االتصالذ مسعود جودمذ قدمتها الباحثة لان 

 شااانالية ال راساااة : نانااات تااا حر حاااح  التساااال  ماااا  اااي اا ااا اف التاااي تنشاااأت اإلذاعاااة      
المحلية  في الجفا ار لتحاياهاا ؟ ح ماا ي تنمااط التنظايم حالتسايير ح التمحيا  التاي تساير حفاهاا 

 اا  اسااتطاعت عباار برامجهااا اإلعالميااة تلبيااة احتياجااات المجتمعااات المحليااة  ااذه اإلذاعات؟ح 
 التي تئ مها؟
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 حطرحت ال راسة جملة م  التسال ت حح  النااط اآلتية :
 ما  ي ت  اف  نشاء  ذاعة محلية ؟ 
 نيف يتم تنظيم حتمحي  اإلذاعات المحلية ؟ 
 رالية ح المعلحماتية ؟ما م ل تحفر  ذه اإلذاعات علا التجهيفات التانية حا ت 
 ما ي طبيعة المنتح  اإلعالمي الذه تا مغ اإلذاعات المحلية ؟ 
 نيف عالجت اإلذاعات المحلية محدحع الماافة المحلية عبر برامجها ؟ 
تعتباار  ااذه ال راسااة اسااتطالعية ، اا فها حرااف الظااا ري بظرحفهااا ح متىيراتهااا علااا مااا  ااي  

لباحمااة علااا تساالحب المساا  الحراااي نماانهى بحاااث ، تمناااء  جااراء ال راسااة ، لااذل  اعتماا ت ا
 مستئ مة ا ستبيا  ح الماابلة نأ حات لجمر البيانات   

ح جاءت نتا ى  اذه ال راساة مناقشاة للمتىيارات المتعلااة باالبرامى حالمداامي  اإلعالمياة التاي  
ات تااااا مها اإلذاعااااات المحليااااة ماااا  ئااااال  تناحلهااااا للنااااااط المتعلاااااة بماااااايي  تسااااطير الشاااابن

البرامجيااة ح الجهااات المشااارنة فااي تسااطير ا ،الحسااا   التااي تسااتئ مها اإلذاعااات المحليااة فااي 
 تاييم برامجها ،مر تا يم عر  مار   

 تعاليب لح الدراسة: 
نانت  ذه ال راساات عحناا نبيارا للطالاب ،ح اقارب  لاا  راساتغ ،ما  حياث المانهى حما  حياث  

ا ستئ امات ح ا شاباعات )ال راساة ااحلا( لاذل  اإلطار النظره لل راسة الذه يشم  نظرية 
نهاا تئتلاف عا   راساتغ فاي �فا  نانت تنمر  فا ي ئارة فيما يتعلاا بالجاناب المنهجاي ، يار ت

 طبيعة اا  اف ح التسال ت 
لنواح الدراسة حول البرامج اإلوالة الج ائريىة و لمقتهىا بىالواقع االجتمىالي و التىي  -3

الماجسىتيرذ كليىة  شىهاد  لنيىل مالدمىة ايىر  ذ رسىالة بغىدادم نجى ت مىح طىرل الباحثىة  
 الج ائر.  ذ جامعة2002-2001العلون االجتمالية ذ 

حالمالماة ما  ئاال   ااحلاا الانااي باي  ماارناة عا  عبااري هھ ح قا  تمحاحرت اإلشانالية التاي
 التالية: ريا ة مجمحعة م  التسال ت الارعية

 بارامى ئاال  ما  حقدااياه الجفا اره المجتمار حاقار ما  بارامى الانااتي   لا ته  م ل تعن -
 ا  ترماي  لاا تماياف  حالتربية ح ما  ي اا  اف التي ترمي  ليها م  ئال  برامجها ؟ ااسري

 المستمر نيف ذل  ؟
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 ااا  ت ت التىييااارات السياساااية التاااي عرفهاااا المجتمااار الجفا اااره  لاااا تىييااارات علاااا المساااتحل -
 تي  بلىتي  مئتلاتي  يعني حجح  ماافتي  في مجتمر حاح  ؟الماافي ح نيف ذل     حجح  قنا

 ح ق  را ت الباحمة مجمحعة م  اا  اف تمملت فيما يلي : 
تحليااا  البااارامى المذاعاااة فاااي الانااااتي  للتعااارف علاااا طبيعاااة النماااحذ  ا جتمااااعي الاااذه  .1

 تتدمنغ  ذه البرامى  
عالمية ح تاييمهاا .2 ا فااي ئداام التىياارات التااي التعاارف علااا مينانيفمااات الظااا ري السحساايحاق

 يشه  ا المجتمر  
 راسااة اساااتطالعية للطاااالب حاااح   اااذه الباارامى للتعااارف علاااا العحامااا  ح ااساااباب التاااي  .3

 تتحنم في تىيير ا تجاه نحح قناي ما 
 عاااا ي النظااار فاااي محتاااحل البااارامى اإلذاعياااة ح مراجعاااة النااااا ل المحجاااح ي فاااي اإلنتاااا   .4

 ا جتماعية لجعلها تتنيف مر متطلبات التنمية 
 ح لحجابااة علااا  اإلشاانالية ح تحايااا اا اا اف ماا   ااذه ال راسااة ، رااا ت الباحمااة فردااية

 العامة بالشن  التالي : الاردية ريا ة ح  ت فرعية ، ح حفرديات عامة
الناساية،  العحاما  ما  بجملاة حالمالماة تتحا   ااحلاا فاي الانااتي  البارامى المذاعاة فعالياة 

 ماا حمنهاا , حتطلعااتهم مھحتذحاا المساتمعي  باتجا اات يارتبط ماا اھما   ياةحالمااف ا جتماعية
 النساا طبيعاة  لاا باإلداافة ، المطارحح المحتاحل  يراا  التنشايط حنياياة بنياياة يارتبط

 .السياسي
 راسااتنا نااذنر  ت اا اف تتااااطر مار  الارعيااة التااي حا  تها الباحمااة ح التاي  حما  الارداايات

 مايلي:
  ح ا تماماتغ  المستمر باتجا ات ارتباطها بم ل ى تتح  البرنام فعالية ت 
  المستمر   لا ححرحلها اإلذاعية فعالية الرسالة في  حرا يلعبا  اللىة ح التنشيط ت 
  الجفا اره المجتمر حاقر تعن  محاديعها نانت نلما البرامى تف ا   لا ا ستماع نسبة ت 

   حقداياه
  ليها: تحرلت ا ستنتاجات التي حم 
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  ناحياة ما  نافياة  يار عمحماا اإلذاعاة مساتمعي اھ لا  البارامى الها فاة  التاي يساتمر ت 
 المجتمار تئا ير  فھب نبياري تحقاات لهاا حت  البارامى الترفيهياة تأئاذ المئرراة ااحقاات
بعا ه  الحاقر  ع  حاق

 ح لاح ت   ناا  تقلياة ما   الانااي اإلذاعياة ائتياار فاي فعاا  ح محا   ر يساي سابب اللىاة
  لاا ا ساتماع حت  اللىة تح مف حجيها الذي  ق  يساتمعح   لاا الانااتي  برااة متبا لاة تحا ه 

  بالتئرل  يتأمر ما قناي
 التسالية  ح حالتماياف المعلحماات نساب تجا  ما  اإلذاعاة  لاا العيناة يساتمعح  تفرا  ت لبية

ح التمايااف  ،    ت  ا تجاااه اانماار بالنساابة لمسااتمعي الاناااي ااحلااا يتعلااا بنسااب المعلحمااات 
 ح التسلية فيما يئل مستمعي الاناي المالمة 

 تحقاات عا م حبالتاالي المئتلااة اھباالبرامى الها فاة التاي يساتمر حت  الئاراة ااحقاات 
حجحانبغ المئتلاة ح بالتالي ع م حرح  الرساالة  المحدحع في بالتعما يسم    مما ا ستماع

 .  لا المستمر ناملة
 لدراسة:اإلطار الميداني ل -2

   عاااار  نتااااا ى التحلياااا  النمااااي  ااااي ئطااااحي  جرا يااااة تسااااته ف ترتيااااب البيانااااات ح         
تراانياها لتساااهي  عملياااة التاسااير النيااااي، فال راساااة المي انياااة  ااي منملاااة للمنطلااااات النظرياااة 
المعتماا ي فااي ال راسااة ح اقترااار ال راسااة علااا الجانااب النظااره  ااي مااربااة الحاقاار ح محاحلااة 

من  م  الحراح   لاا الحايااة ، فهاذه ال راساة المي انياة تنما  المعطياات النظرياة ح فهمغ   ت
تجيب علا التسال ت المطرححة التي ق  تنح  انطالقة إلنجافات تئرل،  يتنااح   اذا الارا  
بيانات ال راساة المي انياة، اساتنا ا للمعطياات المتحرا  عليهاا ، ح قا  تام تبحياب اإلجاباات فاي 

ف ااات ح تناارارات ح نسااب م حيااة تاام التعليااا عليهااا نمااا ح نياااا ، إليجااا   شاان  جاا اح  تحماا 
تاسيرات ذات    ت ح قب  التطرا لذل  ق منا بطاقة فنية ع  برنامى قداايا المجتمار قرا  

 التعريف بغ   
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 منهج الدراسة و دوات جمع البيانات والمعلومات: -2-1
 :منهىىىىىج البحىىىث

العلمااااي نمااااا عرفااااغ مااااحري  تنجاااار  د  ااااح مجمااااحع اإلجااااراءات ح الماااانهى فااااي البحااااث      
 1الئطحات ال قياة المتبناي م  تج  الحرح   لا نتيجة د   

ح  ح ما يذ ب  ليغ عب  الباسط محم  حس  حيث يااح  : د يشاير ماهاحم المانهى  لاا النياياة 
علاا النلماة  ح الطرياة التي يتبعها الباحث في  راسة المشنلة محدحع البحاث ، ح  اح يجياب

اإلسااتاهامية : نيااف؟ فااةذا تساااءلنا نيااف ياا ر  الباحااث المحدااحع الااذه يحاا  ه فااة  اإلجابااة 
 2علا  ل  تستلفم تح ي  نحع المنهى 

تناا ر   ااذه ال راسااة داام  ال راسااات الحراااية التحليليااة   لاا  تنهااا تسااته ف حرااف ح تحلياا  
رااحفة تعبياارا نيايااا ح نميااا، فااالتعبير المااحا  اإلعالميااة،      حانهااا: د تعباار عاا  الظااا ري المح 

النياي يرف الظا ري ح يحد  ئرا رها، تما التعبيار النماي فيعطيهاا حرااا رقمياا يحدا  
ما ار   ه الظا ري ح حجمها، نما تنغ ق  ينح  حرف الظا ري لاتري معيناة، تح لاتارات طحيلاة 

 3م  الفم  د  
حليااا  الماااا ي اإلعالمياااة المسااامحعة ح ح ناااح   راساااتنا تنتماااي  لاااا  ااا ا المجاااا  فهاااي تااااحم بت

المتمملة في البرناامى اإلذاعاي قداايا المجتمار ح الا حر ا جتمااعي الاذه تلعباغ  ذاعاة  ليافا  
الجهحياااة مااا  ئاااال   ااا ا البرناااامى ، ح لتحاياااا ت ااا اف  ااا ه ال راساااة اساااتعملنا مااانهى تحليااا  

جاا ت بحمياة متنحعاة المدمح  المناسب لمم    ه ال راسات ح دالذه شئرغ الباحمح  في م
ح علااا اائاال فااي علاام اإلعااالم ، لحرااف المحتااحل الظااا ر ح المداامح  الرااري   للمااا ي 
اإلعالمية المرا  تحليلها م  حياث الشان  ح المدامح  ، تلبياة لالحتياجاات البحمياة المراا ة 
فااااي تسااااال ت البحااااث تح فرحدااااغ ااساسااااية ، طباااااا للماتداااايات المحدااااحعية التااااي يحاااا   ا 

                                                 
، الجفا ر، 3(، منا ى البحث العلمي في علحم اإلعالم ح ا ترا ، ط 2003تحم  ب  مرسلي ) 1

  282ل
  134(، تحلي  المدمح ،  ب ع، الاا ري، ل 1983سمير محم  حس  ) 2

لبنا ،  -(، منهجية البحث العلمي في العلحم اإلنسانية، ب ط، بيرحت2006عب  الها ه )نبي  تحم    3
  291ل 
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، باإلدافة  لا التعريف الذه جاء بغ يحساف تماار : د تحليا  المحتاحل  اح تانياة  1د  الباحث
بحااث منهجيااة تسااتعم  فاااي تحلياا  الرمااحف اللىحيااة ح  يااار اللىحيااة الظااا ري  ح  البااااط  ، ح 
السااااننة منهاااا ح المتحرناااة ، شااانلها ح مدااامحنها ح التاااي تشااان  فاااي مجملهاااا بنااااء مدااامح  

 2 رري  ح  ا ف د
 : مىىىىىىىع البيانىىىىىىىىات دوات ج   

بما ت   راستنا تنتمي  لاا ال راساات الحرااية التحليلياة المعتما ي علاا مانهى تحليا  المدامح  
 فا  استئ منا: 

: نأ اي لجمر المعلحمات ح التي قمناا بهاا مار معا ي ح منشاطة حراة قداايا   المالابلة  -1
  عليهااا ماا  ئااال  اسااتماري المجتماار ح  لاا  بىاار  تاا عيم ح داابط النتااا ى التااي تاام الحرااح 

تحلياا  المداامح  ، ح التااي تعاارف علااا تنهااا تانيااة مباشااري تسااتعم  فااي مساااءلة اافاارا  لجماار 
 معلحمات نياية به ف التعرف العميا علا ااشئال المبححمي   

يعرفها علا تنها د تاحم علا الحاحار باي  الباحاث ح المبحاحث ح   GRAWITYSاروتي تما 
حاحار ح ائتالفاغ علاا  رجاة الحرياة المتاحاة للمبحاحث ، ح لا ل  تساتعم  تعتم  علا طبيعة ال

الماابلااة فااي حدااعيات مئتلاااة حسااب المحدااحع الاا ه  ااح محاا  ال راسااة ح حسااب المعلحمااات 
 3 المتاحة عنغ د

: ح التي يرل محم  عب  الحمي  تنها : د تشم  نافاة البياناات   استمار  تحليل المضموح -2
اف ال راسااة ح تاياا  فااي اسااتئالل النتااا ى ح عااا  الماارنااات بمااا فااي التحليليااة التااي تحاااا ت اا 

 ل  البيانات النمية ح المالحظات النياية للباحث ، بحيث ينايغ الرجحع للحما ا اارالية ماري 
  4 تئرل في حالة الحاجة  لا ذل 

 
                                                 

   13، بيرحت، ل 6 حسا  محم  الحس  )   (، ااس  العلمية لمنا ى البحث ا جتماعية، ط   1
  18(، تحلي  المحتحل للباحمي  ح الطلبة الجامعيي ، ب ط، الجفا ر، ل 2007يحسف تمار)  2
 
   21، بيرحت،  ل6 حسا  محم  الحس  )   (، ااس  العلمية لمنا ى البحث ا جتماعية، ط   3
  123(، نظريات اإلعالم ح اتجا ات التأمير، ب ع، الاا ري، ل1997محم  عب  الحمي  ) 4
 



قضايا االجتماعية باجلزائر دراسة ميدانية حتليلية ملضمون برنامج "قضايا اجملتمع" بإذاعة غليزان التناول اإلعالمي احمللي لل 

 د.عبد القادر بغدادباي                                                                                                                            اجلهوية

 674 

 : فئات و وحدات تحليل المضموح
 فئات التحليل: 

احلااااا فااااي تحلياااا  المداااامح  ، فالا ااااات  ااااي بممابااااة يعتباااار ائتيااااار ف ااااات التحلياااا  الئطااااحي ا
المحادااير ال الااة التااي تعماا  علااا تراانيف المحتااحل بطرياااة يمناا  ت  تنااح  نميااة ، ح ياراا  
با ات التحلي  : د تل  العنارر الر يسية تح المانحية التاي ياتم حدار ححا ات التحليا  فيهاا ، ح 

ف علااا تساسااها ، ح يئداار التااي يمناا  حداار ناا  راااة ماا  راااات المحتااحل فيهااا ، حتراان
حدر ف ات تحلي  المدمح  في البحث  لا طبيعة اا  اف المسطري فيغ ، اناغ انطالقاا ما  
 اا ه اا اا اف يااتم تح ياا  الا ااات المعمااح  بهااا ، ح التااي يداام  الباحااث ماا  ئاللهااا العاار  

 المحدحعي ح الشام  للعنارر مح  البحث  
ي  ر يساي  ، ح ينا ر  تحات نا  منهماا عا   ما  ح يرنف دبيرلساح  د ف اات التحليا   لاا ناحع

الا ااات التاراايلية حااح  محدااحع مااا ي اإلترااا  تح المعاااني التااي تنالهااا ، ح يسااميغ دبيرلسااح د 
با ات محتحل ا تراا  ، حيا حر الناحع المااني ما  الا اات الر يساية حاح  الشان  الاذه قا م فياغ 

لسااح   اا ا النااحع ماا  الماااني ماا   اا ا المداامح  ، ح انتالاات ماا  ئااال  معانيااغ ، ح يساامي بير 
الا ااات با ااات شاان  ا ترااا  ، ح يناا ر  داام   اا ي  النااحعي  الر يسااي  ماا  الا ااات مجمحعااة 

 م  الا ات المانحية :
 :فئات المضموح  - 

ي حر  ذا النحع ااح  م  الا ات الر يسية حح  محتاحل ماا ي ا تراا  تح المعااني التاي تنالهاا 
 ؟ ح منها :في شن  سلا   ح : ما ا قي 

: ح يارااا  بهااا ه الا اااة تح يااا  المحداااحعات الارعياااة التاااي تااا حر ححلهاااا ماااحا   فئىىىة الموضىىىوع
ا ترا  ،    لن  ما ي اترا  محدحعا ر يسيا تا حر ححلاغ محداحعات فرعياة يناسام  ليهاا ، 

 حتح ي  ف ات محدحع ا ترا  يئتلف م  بحث آلئر ح م  فتري فمنية  لا تئرل  
 اام مجمحعااة اافاارا  الاا ي  يراانعح  الحاا ث ح مجمحعااة المئترااي  الاا ي  : ح  فئىىة الفىىالليح

 يحللح  الح ث ح انعناساتغ علا  ل ء اافرا  ح علا المجتمر نن   
: تسااعا  اا ه الا ااة  لااا معرفااة الجمهااحر المسااته ف الااذه يسااعا  فئىىة الجمهىىور المسىىتهدل

 رل  الاا م با ترا   لا الحرح   ليغ سحاء نا  جمهحر عام تح متئ
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: تسااتعم   اا ه الا ااة للبحااث عاا  مئتلااف اا اا اف التااي يرياا  المداامح  محاا   فئىىة ادهىىدال
ال راسااة  بال هااا تح الحرااح   ليهااا ، طبعااا لناا  مداامح   اا ف تح ت اا اف ئارااة ، ح عليااغ 
فم  الطبيعي ت  تئتلف منحنات   ه الا ات م  بحث  لا  ئر ح  لا  حساب طبيعاة البحاث 

طلااا منااغ الباحااث ، فالاااا م با ترااا  يبنااي ئطابااغ تبعااا ا اا اف ح اإلطااار النظااره الااذه ين
 علا الباحث استنشافها ح تحليلها  

 : فئات الشكل-ب
:ماا  الملناا  ت  اللىااة  ااي الحعاااء الااذه يرااب فيااغ الاناار ، فهااي  فئىىة اللغىىة المسىىتادمة-1

ما يرياة بالتالي المحر  ااساساي لاغ ، ح تاف ا   ا ه اا مياة فاي مدامح  حساا   اإلعاالم الج
 لااا  تنهاااا الحارااا  باااي  المرسااا  ح المتلااااي ، ح علياااغ يعااا  تحليااا  اللىاااة فاااي مدااامح  حساااا   
اإلعااالم ماا  اا ميااة التااي تجعاا  ناا  الرسااالة مرتبطااة بطبيعتهااا ، ح لاا ا فااة  اللىااة المسااتعملة 
في تل  الحسا    اي مجمحعاة ما  الترانياات تارتبط فاي طبيعتهاا بةشانالية ال راساة ح الها ف 

 منها   
 :وحدات التحليل 

يحجاا  فااي ماانهى تحلياا  المداامح  الع ياا  ماا  الححاا ات التااي يعتماا  عليهااا فااي تحلياا  الئطاااب 
اإلنساااني فااي البحااحث ا جتماعيااة ، ح تعنااي ححاا ي التحلياا  : د الححاا ي التااي سااتعطي  رجااة ح 
 التي قا  تناح  نلماة تح جملاة تح فااري تح عماح  تح مااا  تح محداحع تح فناري    نماا قا  تناح 
سنتمترا م  المساحة التي تشىلها الرسالة ا ترالية ، تح  قياة ما  فما  اإلرساا  اإلذاعاي تح 

 التلافيحني  
 ح في   ه ال راسة اعتم نا علا حح تي الانري ح الفم :

: لي  للانري ح ح     تل  التي يحملها معنا ا ، ح ق  تنح  عبااري تح جملاة ، ح  وحد  الفكر 
ااري ح ق  ينح  ن  المحتحل عباري ع  فنري حاح ي ، تع  الاناري ما  تنمار ق  تمت  علا طح  ال

حح ات التحلي  استعما  في بحاحث اإلعاالم التاي تعتما  علاا تحليا  المحتاحل ، انهاا تعطاي 
 تنمر   لة  تجاه المدمح  ، ح ع  طرياها يمن  فهم المعاني المتدمنة فيغ   

حااث فااي اسااتنتا  تناارار الانااري ماا  ئااال  العبااارات ح نمااا تعتماا   ااذه الححاا ي علااا مااا ري البا
 الاارات 

 ح حسب ماتديات ال راسة فا  استئ منا حح ي الانري في سياا الجملة  
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: الماا ي الفمنيااة قاا  تااححي لنااا بأ ميااة المحدااحع المعاارح  ، فااةذا طااا  عردااها  وحىىد  الىى مح
 ي تعناي ت  الباحاث يااي  فه ا يعني ت  الترنيف عليها مهم ، ح  ذا قرر يعني العن  ، ح 

الماا ي الفمنيااة التااي اسااتىرقها المحتااحل فااي طرياااة عردااغ ، نااأ  تنااح  المااحاني تح الاا قا ا تح 
 الساعات  

  ( نحح ي قيا  فمنية  01نما اعتم نا فم  ال قياة )
 :مجتمىىىع البحىىىىث و لينىىىة الدراسىىىىة 

ح عا ي ئراا ل مشاترنة تميف اا يعرفغ محري  تنجر  : د ح مجمحعة عنارر لها ئارية ت
، ح بما ت   راساتنا 1ع   ير ا م  العنارر اائرل ح التي يجرل عليها البحث تح التاريد 

تنرااب علاااا تحليااا  محتاااحل البرناااامى اإلذاعاااي قدااايا المجتمااار  فمجتمااار بحمناااا  اااح برناااامى 
 قدايا المجتمر  
 :المعاينىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة

لعمليات التي تسم  بانتااء مجمحعة فرعية م  مجتمار البحاث    المعاينة  ي دمجمحعة م  ا
ح  ي: دالئطحات ح المراح  المتبعاة  ئتياار العيناة ما  مجتمار البحاث  2به ف تنحي  عينة 

 اارلي د
لا  اعتم نا في  راستنا   ه علاا العيناة الارا ية بطريااة عم ياة ح  اي التاي يئتار اا الباحاث 

البحث   يتم ائتيار م عشحا ي ح  نماا بشان  عما ه قرا ه ح بطرياة عم ية ا  تفرا  عينة 
   3محجغ د 

 
 

                                                 
  160(، اإلعالم المحلي ح قدايا المجتمر، ب ع،  مرر، ل 2004طارا سي  تحم  ) 1
 
لبنا ،  -(، منهجية البحث العلمي في العلحم اإلنسانية، ب ع، بيرحت2006الها ه ) نبي  تحم  عب   2

  264ل 
(، منهجية البحث العلمي في العلحم اإلنسانية، ترجمة بحفي ه رحارحه ح 2004محري  تنجر  ) 3

  301،الجفا ر، ل2 ئرح ، ط
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 : لينىىىىىىة الدراسىىىىىىىىىة
يعرف محري  تنجر  العيناة علاا تنهاا : د مجمحعاة ما  اافارا  الا ي  يمملاح  مجتمار البحاث 
الذه سنجمر م  ئاللغ المعطيات ح الحرح   لا التا يرات التي يمن  تعميمها علاا مجتمار 

حائترناا ت  تشام  عيناة البحاث نا  تعا ا  برناامى قداايا المجتمار الا ه يباث عبار   1البحاث 
 لاااا  2019جااااناي  24 ذاعاااة  ليااافا  الجهحياااة ، التاااي تنحرااار دااام  اإلطاااار الفمناااي مااا  

 ( تع ا    06لم ي شهر حنرف ، ته ستة) 2019مار   07 اية 

 : إجراءات الصدا و الثبات
 اي المساتئ مة فاي  ا ه ال راساة لاياا  ماا حداعت ما  تجلاغ ، بىر  التأن  م  راالحية اا

فااااا  طبانااااا  جااااراءات الراااا ا ح المبااااات بتحفياااار اسااااتماري تحلياااا  المداااامح  علااااا عاااا   ماااا  
 0.92معادلة الثبات = المحنمي  ، ح حفاا لمعا لة  لحستي نانت النتيجة ناآلتي : 

 الجهوية الي اح:الدراسة التحليلية لبرنامج قضايا المجتمع باإلوالة  -2-2
 بطاقة فنية ع  البرنامى:   وال 
 عر  ح تحلي  الج اح  حسب الشن :  ثانيا 
 عر  ح تحلي  الج اح   حسب المدمح : ثالثا  
 نتا ى ال راسة التحليلية:  رابعا 

 بطاقة فنية لح البرنامج:
رنامااااااااااااااى  ذاعااااااااااااي  ح طاباااااااااااااااار اجتمااااعي برناماااااااااى قداياااااااااااااااا المجتماااااااااااااااار  اااااااااااااح ب         

، ح  اااااااح برنامااااااااااى  FM 90.8يباااااااااااث عباااااااااار تمياااااااار تمااااااااااحا   ذاعاااااااااااة  لياااااااااااافا  الجهحياااااااااااة 
اااااااار ، يستاباااااااااا  ديااااااااااااااااحف ح استشارييااااااااااا  ح مئتريااااااااااا  حاااااااااااحاره يعااااااااااار  علاااااااااا المباشاا

اااااااح  بعاااااااااااااااااا ا فاااااااااي ناااااااااا  عاااااااااااا   حسااااااااااااب المحداااااااااااحع المطاااااااااااااارحح يتاااااااااام مناقشتاااااااااااغ ح يعطااااا
اتااااااااااااااااا  فدااااااااااااااااء لالترااااااا  المباشاااااااااااااار ح  شااااااااااااااارا  الجمهاااااااااااااااااحر المستمااااااااااااااار علمياااااااااااااااااا ، حي

ة للمناقشااااااااااااااااة ح الحااااااااااااااحار ح نااااذل  اسااااتابا  التعليااااااااااااااات براحااااااااااااااة الاايسبااااااااااااااح  الئاراااااااااااااا
تاااااااااااااااها ح مناقشتااااااااااااها ، يتنااااااااااح  ح يعالاااااى محادياااااااااااار اجتماعياااة متنحعاااااااااااااااة بالبرنامااااااااااى ح قراء

اااااااااا  مااااااااااااااا  مااااااااااااا  حاقاااااااااار ح رلااااااااااااب المجتمااااااااااااار ، يباااااااااااااااااث تسبحعياااااااااااااا نااااااااااااااا  ياااااااااااااااحم ئميااا

                                                 
  82المرجر ناسغ، ل   1
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ااااااار رباحاااااااااااا ح عاااااااااااااة العاشااااااااااااااري رباحااااااااااااااا  لااااااااااااا  ايااااااااااااااة الساعاااااااااااااااة الحا يااااااااااااااااة عشاااااالسا
ار عاااااااااااااا   ماااااااااااااااا   اااااااااااااااا ا  ااااااااااااااح حقااااااااااااات الااااذرحي فااااااااااااااي اإلذاعااااة ح الااااذه يستاطاااااااااااااااب تنبااااااااااااااا

 المستمعيااااااااااا  ماارنااااااااااة بااحقااااااااااااات اائاااااااارل  
 ( سناااااااااحات ماااااااا   عاااااااااا ا  ح تا ياااااااام05 ااااااااااااذا البرنااااااااااامى يعاااااااااار  مناااااااااااا  ئمااااااااا  )        

 السيااااا ي بحقرياااااا  فديلاااااااااة   
 : لينىىىة الدراسىىىىىة 01الجىىىىدول رقن 

  مىىىىىىىىىح البث )د( تاريىىىىىىىىىىخ البث المواضيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع
 45:24 2019جاناي  24 العم  التطحعي الئيره ح تمره علا المجتمر

 يح  ح الفناي حسيلة الىارمي  مشان  ح حلح  س ا  ال
 للح  م  الاار ح ال ي 

 45:47 2019جاناي  31

 45:07 2019فياره  07  حافر ا نتحار
الجفا ره بي  المحت في سبي  الهجري بي  الر بة في العح ي 

  لا الحط  ) الهجري العنسية (
 49:47 2019فياره  14

 55 2019فياره  21 معاناي مردا السرطا  في رحلة العال 
 45:14 2019مار   07  حر المرتي العاملة بالسل  اامني  حر ا في المجتمر

 لرض و تحليل الجداول حسب الشكل  ثانيا :
 : فئة المواضيع الفرلية للعمل التطولي الايرم و  ثره للأ المجتمع 02الجىىىىىدول رقن 

 النسبة % التكرار المواضيع الفرلية الموضوع
العم  التطحعي 

ح تمره علا الئيره 
 المجتمر

العم  التطحعي  في اإلسالم ح فدلغ علا 
 المجتمر

30 14.42 

فد   العم  الئيره في   ئا  السرحر علا 
 بيت المسلم المحتا 

20 19.23 

 حر المحسني  في  نجاح عم  جمعية ناف  
 اليتيم ح العم  الئيره عامة

15 28.84 

ه حاجب المحسني  ح جمعية ناف  اليتيم اتجا
 اارام  ح اليتاما

17 16.34 

 حر الهي ات المحلية في نجاح  العم  الئيره ح 
درحري التنسيا مر نافة الجمعيات الناشطة في 

12 11.53 
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 المجا 
 09.61 10 التطلعات المستابلية للجمعية ح المشارير الج ي ي لها

 100 104 المجمىىىىىىىىىىىىوع
 : 02تحليل الجدول رقن 

 :لكميالتحليل ا
نستنتى م  ئال  تحلي  المحدحعات الارعية لمحداحع العما  التطاحعي ح تماره علاا المجتمار 

 في الج ح  ااح  ت :
تنارار ح بنسابة  15ت  التعريف بالعم  التطحعي في اإلسالم ح فدلغ علا المجتمر ياا ر ب 

ااريى ناربهم نظرا لك مية التي يحليهاا اإلساالم لاغ  ما  ئاال  مسااع ي المحتااجي  ح ت 14.42
  

فيماااا ت  فدااا   اااذا العمااا  الئياااره فاااي    ئاااا  السااارحر علاااا بيااات المحتااااجي  ح تحسيساااهم 
  % 19.32تنرار ح بنسابة تاا ر ب   20با  تمام نشريحة تحتا  لم  لها ي  العح   نا  بااااا 

قاا  احتلاات  ااذه النساابة المرتبااة المانيااة فااي ترتيااب النسااب بعاا  محدااحع  الاا حر الااذه يلعبااغ  ح
محساني   فااي  نجاااح عما  جمعيااة نافاا  اليتاايم ح  عام العماا  الئيااره الاذه جاااء فااي المرتبااة ال

تمااا فيمااا يئاال حاجااب المحسااني  ح جمعيااة نافاا   % 28.84تناارار ح بنساابة  30ااحلااا بااااااا 
اليتيم اتجاه اارام  ح اليتااما ح نياياة التناا  بهام ح تاا يم العاح  لهام جااء فاي المرتباة المالماة 

   % 16.34تنرار ح بنسبة ق رت بااااا  17بااااا 
تمااا عاا   حر الهي ااات المحليااة فااي نجاااح العماا  الئيااره ح فاات  تبحابهااا للتعاااح  فيمااا بينهااا ماار 

تنارار ح  12مئتلف الجمعيات الئيرية ح تحساير مسااحة العما  التطاحعي   الئياره فاا  ناا  
ية للجمعيااة ح المشااارير ماام تااأتي فااي اائياار التطلعااات المسااتابل ،%11.53بنساابة قاا رت ب 

الئيرية لها التي تأم  الجمعية بتنايذ ا فاي المساتاب  لتحساير مسااحة نشااطها فاي ناما  تاراب 
    % 9.61تنرارات ح نسبة م حية تا ر ب  10الح ية ح تطحيره ب 
 التحليل الكيفي: 

 تبي  م  ئال  تحلي  المحادير الارعية لهذا الج ح  ت :
ها بما مة ع  العم  التطحعي في اإلسالم ح فدلغ علاا المجتمار ت   الما مة استهلت حرت

بتحجيااغ النلمااة لكسااتاذ اإلمااام إلمااراء المحدااحع تنماار بقيااات قر نيااة ح قراال ماا  عمااا  يننااا 
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الحنيف نظرا لك مياة التاي يحليهاا اإلساالم لاغ  ما  ئاال  مسااع ي المحتااجي  ح تااريى ناربهم  
مسااار الحرااة  لااا المحدااحع الااذه احتاا  المرتبااة  ،  ياار بعياا  عاا   ااذا المحدااحع تاام تحجيااغ

المانية في الترتيب ح ح  فد   العم  الئياره فاي    ئاا  السارحر علاا بيات المحتااجي  ما  
ئااال   تحسيسااهم  با  تمااام نشااريحة تحتااا  لماا  لهااا ياا  العااح   ح ااذا ماا  ئااال  ا ستشااها  

م فااي حاا يث للرسااح  )ل( د باآليااات ح ااحا يااث النبحيااة فااي  ااذا المحدااحع مماا  قااح  اامااا
مااا  ت ئااا  سااارحرا علاااا بيااات مسااالم لااام يااار  لاااغ ال    الجناااة د تماااا المحداااحع  الاااذه احتااا  
المرتبة ااحلا  ح  ال حر الاذه يلعباغ المحساني   فاي  نجااح عما  جمعياة نافا  اليتايم ح  عام 

حساانح  العما  الئيااره ، حيااث نالحااظ  ماا  ئااال   اذه النساابة الاا حر المحااحره الااذه يلعبااغ الم
فاااي  عااام العمااا  الئياااره عاماااة ح جمعياااة نافااا  اليتااايم ئاراااة مااا  ئاااال   مااا ا  م باالبساااة 
حاافرشة ح نذا مساع ي بع  المر  إلجراء عملياات جراحياة  ح التناا  بالع يا  ما  اايتاام 
م  ئال  دما  مراريف تم رسهم ح مساع تهم علاا النجااح ، قااة رمداا  ة قااة شاهرية 

ئاراة المنااطا النا ياة مما  بل ياة لحاالف ، عماي محساا ، تح   يعايش   للع ي  م  العحا ا  ح
تي  يحج  الع ي  م  المعاحفي   ، تماا حاجاب المحساني  ح جمعياة نافا  اليتايم اتجااه ااراما  ح 

هح بئرحل التنا  بهم ح تلبياة احتياجااتهم ح الحقاحف اليتاما ح الذه جاء في مالث مرتبة ف
علا متطلباتهم مم  ترميم بيحتهم حساب ماا ذناره ر اي  الجمعياة تماا بااقي النساب التاي نانات 
د يلة ماارنة بالمحادير الساباة التي ئرت   حر الهي ات المحلية فاي نجااح العما  الئياره 

معياات الناشاطة فاي المجاا  التطاحعي ح ئال  التأنيا  علاا دارحري التنسايا مار نافاة الجم  
الحقااااحف جنااااب  لااااا جنااااب لمساااااع ي  ااااذه الشااااريحة ماااا  المجتماااار ماااا  ااراماااا  ح اليتاااااما ح 

الئيااره فااي المجتماار يباااا ماا  معااالم التنميااة المحتاااجي  باعتبااار تيدااا ت  العماا  التطااحعي 
ات المساتابلية ا جتماعية التي يرقا بها المجتمار ح  ئار نسابة  التاي نانات  لمحداحع التطلعا

للجمعياااة ح المشاااارير الئيرياااة لهاااا  حياااث ئررااات لهااام مسااااحة راااىيري فاااي الحراااة  لياااة 
اساااتطاعت مااا  ئاللهاااا  يراااا  انشاااىا تها ح تطلعاتهاااا ، التاااي  تطمااا  لتحاياهاااا مااا  ئاااال  
تحسااير  ا ااري عملهااا ح  نشاااء مناتااب ج ياا ي علااا مسااتحل ناا  ح يااة  لياافا  بمساااع ي ال حلااة ح 

ح  نشاااء مشااارير تعااح  بالمناعااة علااا  ااذه الشااريحة ماا  اليتاااما ح ااراماا   تيااا ه المحسااني 
تىناايهم عاا  انتظااار مااا يجااح  بااغ المحسااني  علاايه  ح يعتماا   علااا تناسااه  ماا  ئااال  مفاحلااة 
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نشاطات ت ر عليه  الما  إلعالة تناسه  ح تبنا ه  مم  الارح  المرىري ح  مشرحع المارتي 
 م يريات النشاط ا جتماعي ح التدام  للح يةالمنتجة الذه يتم بالتنسيا مر 

 : فئة المواضيع الفرلية للغارميح مشاكل و حلول سداد الديوح 03الجىىىىىدول رقن 
 النسبة % التكرار المواضيع الفرلية الموضوع

الىارمي  مشان  ح حلح  
 س ا   يح  الىارمي 

 16.94 20 ا ست انة ح مئاطر اللجحء  ليها
 25.42 30 المنظحر ال يني الىارمح  م 

ت م الدحابط ح الشرحط التي 
 تحنم مسألة الىار

28 23.72 

 12.71 15 الىارمح  م  المنظحر ا قترا ه
الحث علا درحري ا  تمام با ة 
الىارمي  حمساع تهم علا تس ي  

  يحنهم

25 21.18 

 100 118 المجمىىىىىىىىىىىىىوع
 : 03تحليل الجدول رقن 

 :الكمي التحليل
نستنتى م  ئال  التحلي  النمي لهذا الجا ح  ما  ئاال  المحداحعات الارعياة لهاذا المحداحع 

 ت : 
 16.94بااااااا مااري ح بنساابة قاا رت  20التطاارا لمحدااحع ا ساات انة ح مئاااطر اللجااحء لهااا تناارر 

باعتبار ا م  تنبر مشان   اذا العرار التاي يداطر لهاا اافارا  بسابب الحدار ا جتمااعي ح 
 بااااااماري ح بنسابة م حياة قا رت  30قترا ه العسير، ح الىارمي  م  المنظحر ال يني فتنارر ا 

مااا  ئااااال  التارااااي  بةسااااهاب عاااا   ااااذا الرااانف ح مااااا تراااانياغ فااااي اإلسااااالم، تمااااا  25.42
تناارارا ح بنساابة م حيااة قاا ر ا  28بااااااا الدااحابط ح الشاارحط التااي تحناام مسااألة الىااارمي  فااا رت 

فاي المرتباة ااحلاا باي  النساب ما  ئاال  التح يا  الا قيا فاي مئتلاف ح التي جااءت  23.72
الشرحط التي يجب تحفر ا في الىاارم حتاا ياتمن  الناا  ما  التارياا باي  المعسار حااا ح باي  
المتحايااا  مااام  ناااا  محداااحع الىاااارمي  مااا  المنظاااحر ا قتراااا ه ح تاااأمير م علاااا ا قتراااا  

باالترنيف علاا ما ل تاأمير  اذه الا اة   12.71 باااااتنرار ح نسبة م حية ق رت  15الحطني فبلس 
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علاااا ا قتراااا  الجف اااي ح النلاااي للاااحط   ،ح ناااقئر محداااحع ناااا  بئراااحل الحاااث علاااا 
ماري ح نسابة م حياة  25درحري اإل تماام با اة الىاارمي  ح مسااع تهم لتسا ي   ياحنهم فاا  تنارر 

مي  علاا تسا ي  ملتفمااتهم م  ئال  التطرا  لا السب  الممننة لمساع ي الىاار  21.18ق ر ا 
 المالية    

 التحليل الكيفي: 
ماا  ئااال   ااذا التحلياا  النياااي لهااذه المحدااحعات الارعيااة لمحدااحع الىااارمي  تسااتنتى         

ب اياااة الحراااة رنااافت علاااا التعرياااف ا سااات انة باعتبار اااا حساااب  جمااااع نااا  دااايحف   ت :
التنااليف بعا ما تعسار علياغ الحدار الحرة مسألة ادطرارية يلجأ  ليها الم ي  لتسا ي  بعا  

نعااال  تح تجهيااف عاارح  تح مراااريف النااراء    مئلاااة حرا هااا مشااان  جمااة ئارااة عناا ما 
تتاارانم حيعجااف الماا ي  عاا  التساا ي     ت  تنباار نساابة فااا  حظااي بهااا محدااحع الىااارمي  ماا  

الحاجاااب المنظاااحر الااا يني الاااذه احتااا  المرتباااة ااحلاااا باعتباااار م ممااا  تجاااحف فااايهم الفنااااي ح 
التاراااي  فيهاااا تنمااار تيااا  رناااف  نتاااحر الشاااريعة علاااا التاراااي  ب قاااة لشااارح  اااذا الماهاااحم مااا  
منظااحر الشااريعة الااذه حاا   الااار   النااريم تراانافها معتماا ا فااي الحجااى ح الباارا ي  إلمااراء  ااذا 
المحداحع با ستشاها  باآلياات ح ااحا ياث الار نياة بهاذا الئراحل ،ح تماا المرتباة المانياة قاا  

هاااا محداااحع الداااحابط ح الشااارحط التاااي تحنااام مساااألة الىاااارمي  نظااارا لحساساااية المحداااحع  احتل
حيث تنغ   يمن  اعتبار ن  م  ت را ناساغ فاي الا يح  ما  الىاارمي   نماا المحتاا  المعسار 
حاا ، تما محدحع الىارمي  م  المنظحر ا قترا ه  فا  احت   ئر مرتبة تي  رنف ئبيار تح 

عريااف الىااارم حسااب المعجاام المرااطلحات  ا قترااا ية بأنااغ المتعماار  نتااحر ا قترااا  علااا ت
ع  الس ا   م  ئال  قحلغ الىاارم  اح نا  شائل تحرا  علاا قار  ما  ملسساة مالياة تح 
شئل طبيعي تح معنحه ح لما ح  تااريخ السا ا  تعسار علياغ التسا ي  حدارحري  التميياف باي  

 ناا  لاا اآلماار التاي يئلاهاا الىاارم علاا  الىارم حاياة ح المتحاي  علا الناا  نماا تام التطارا
ا قترااا  ،تمااا محدااحع الحااث علااا مساااع ي الىااارمي  فااي تساا ي   يااحنهم فنجاا  تنهااا احتلاات 
المرتبة المالمة حيث تم الترنيف فيها علا مئاطباة المحساني  ح اامريااء لتااريى نرباة الىاارمي  

 ف التي تحجب فيها الفناي  لما فيها م  محاب لهم ح تذنير م بأ   ذه الا ة م  ترنا
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 : فئة المواضيع الفرلية لدوافع االنتحار 04الجىىىىىدول رقن 
 النسبة % التكرار المواضيع الفرلية الموضوع

 18.31 26  حافر ا نتحار  حافر ا نتحار
 23.94 34 نظري ال ي   لا المنتحر
نال الحافع ال يني  افر 
 ر يسي لحق ام علا ا نتحار

21 14.79 

 حر ااسري ح المجتمر للح  
 م  ظا ري ا نتحار

28 19.72 

تحعية الشباب م  معرية 
 ا نتحار

33 23.24 

 100 142 المجموع
 : 04تحليل الجدول رقن 

 :التحليل الكمي
المحاداااير الارعياااة لمحداااحع  حافااار ا نتحاااار فاحتااا  محداااحع نظاااري  04يحدااا  الجااا ح  رقااام 

لمحدااااحع تحعيااااة  ح المرتبااااة المانيااااة%   23.94بااااة ااحلااااا بنساااابة الاااا ي   لااااا المنتحاااار المرت
، ح جاااء محدااحع  حر ااسااري ح المجتمااار  % 23.24الشااباب ماا  معرااية ا نتحااار بنساابة 

تمااا المرتبااة الرابعااة فاحتلهااا %  19.72للحاا  ماا  ظااا ري ا نتحااار فااي المرتبااة المالمااة بنساابة 
ع ناااال الاااحافع الااا يني  افااار ر يساااي مااام محداااح %  18.31محداااحع  حافااار ا نتحاااار بنسااابة 

 % . 14.79لحق ام علا ا نتحار في المرتبة الئامسة بنسبة 
 

 : التحليل الكيفي
بتحليلنا للجا ح  نارل البرناامى تنااح  محداحع ا نتحاار ما  نا  جحانباغ ح ما ل ئطحرتاغ نظارا 

ي اائيار ما  سانة  نتشار   ه اآلفة في اآلحناة اائياري ح ارتاااع ترقاام الحاا ت ئاال  المالما
، بحيث تناح  البرنامى العحام  ح ال حافر التي تل ه بالار   لا اإلقا ام علاا ا نتحاار  2018

ح التي م  بينها المشان  ا جتماعية ح الناسية مر نال الحافع ال يني نما رناف علاا عاحباة 
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حعياة تح   ام ما  ال ي  اإلسالمي المش  ي للمنتحر نما  عا  لاا  حر العا لاة ح المجتمار فاي ت
   ه اآلفة ح للح  م  انتشار ا ح الاداء عليها  

فئة المواضيع الفرلية للج ائرم بيح الموت في سبيل الهجر  و بيح  :05الجىىىىىدول رقن 
 الرابة في العود  إلأ الوطح

 النسبة % التكرار المواضيع الفرلية الموضوع
 
 
 
 
 

الجفا ره بي  المحت في 
  سبي  الهجري ح بي

الر بة في العح ي  لا 
 الحط 

الهجري الشرعية ر بة ملحة عن  
 الشباب

30 16.66 

  الئل  الناسي ح ا جتماعي حراء
اللجحء  لا الهجري  ير  ظا ري 

 الشرعية

25 13.88 

الاراغ الرححي عن  الشباب م  
 تسباب الهجري  ير الشرعية

17 9.44 

بحث الشباب الجفا ره ع  
ر ج ي  م  ئال  الرفا ية ح مجتم

 الهجري  ير الشرعية

19 10.55 
 

 حر اا مة في تحعية اافرا  
 بئرحل الهجري  ير الشرعية

20 11.11 

 حر المسلحلي  اتجاه الشباب للح  
 م  الهجري  ير الشرعية

26 14.44 

 7.22 13 الهجري العنسية نحح البل  اام
 حر ااحلياء اتجاه تبا هم ح 

للح  م  الظا ري ح مرافاتهم لهم 
 التحسي  بمئاطر ا

30 16.16 

 100 180 المجمىىىىىىىىىىىىوع
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 : 05تحليل الجدول رقن 
 :التحليل الكمي

نسااتنتى ماا  ئااال  تحليلنااا النمااي لنسااب المحدااحعات الارعيااة لمحدااحع الحرقااة ت  
فااي  محدااحع الهجااري  ياار الشاارعية ترااب  ر بااة ملحااة عناا  شااباب اليااحم تحتاا  المرتبااة ااحلااا

ح ناا  المرتباة ح باانا    % 16.66بااااااا مااري ح بنسابة م حياة قا رت  30ترتياب النساب بتنارر 
النسبة احتلها محدحع  حر ااحلياء اتجاه تبنا هم ح مرافاتهم لهام للحا  ما  ظاا ري ح التحساي  
بمئاطر ااا ،تمااا المرتبااة المانيااة فناناات بئراااحل  حر المساالحلي  اتجاااه الشااباب  للحاا   مااا  

، ليلهاااا فاااي   % 14.44 بااااااااح نسااابة م حياااة قااا رت  26الهجاااري  يااار الشااارعية بتنااارار ظاااا ري 
 25باااااا المرتبة المالمة  محدحع الئل  الناسي ح ا جتمااعي حراء ظاا ري الهجاري  يار الشارعية 

مم تتحفع باقي النسب علا محدحع  حر اا ماة فاي  %13.88 باااااتنرار ح بنسبة م حية ق رت 
 باااااااااتناااارار ح بنساااابة م حيااااة قاااا رت  20بااااااااا ا  بئرااااحل الهجااااري الىياااار الشاااارعية تحعيااااة اافاااار 

مااام يليهااااا بحااااث الشااااباب عاااا  الرفا يااااة ح مجتمااار ج ياااا  ماااا  ئااااال  الهجااااري  ياااار  11.11%
ماام محدااحع الاااراغ الرححااي عناا   % 10.55 باااااااتناارار ح بنساابة م حيااة قاا رت  19بااااااا الشاارعية 

ح فاااي المرتباااة  % 9.44تنااارار ح بنسااابة  17لشااارعية ب الشاااباب مااا  تساااباب الهجاااري  يااار ا
   %7.22تنرار ح بنسبة  13اائيري ب

 :   التحليل الكيفي
م  ئال  قراءتنا للج ح  يمنننا ت  نستنتى ت  تعلا نسبة ترا ر ا محداحع الهجاري 
 ياار الشاارعية ر بااة ملحااة عناا  الشااباب باعتبااار  ااذه الظااا ري تراابحت تاالرا الجفا ااريي  نظاارا 

اع نسااب الحراقااة  ح الحلاام الااذه رااار    نااا عنااغ عناا  معظاام الشااباب تياا  تاام الترنيااف  رتااا
عليااغ فااي ب ايااة الحرااة نمااا ت  محدااحع  حر ااحلياااء اتجاااه تبنااا هم ح داارحري ماارافاتهم لهاام 

ماا  المحدااحع  للحاا  ماا   ااذه الظااا ري احتاا  تيدااا المرتبااة ااحلااا حيااث تئااذ مساااحة نبيااري 
ت نا  ما  اائراا ية الناساانية ح اإلماام باعتباار ت  ااساري  اي ما  ئاال  تا ئال  اإلجمالي

اللبنااة ااساسااية فااي التنشاا ة ا جتماعيااة ح فيهااا ينااح  التحاااحر ح المرافاااة الحال يااة ح داارحري 
 عم اابناء ح منحهم تربية سحية  ،ح اإلماام الاذه قا م النرا  لكحليااء بمرااحبة تبناا هم ما  

لحلي  اتجاااه الشااباب للحاا  ماا  الهجااري  ياار الشاارعية فااا  حقاات الرااىر ماام محدااحع  حر المساا
احتاا  المرتبااة المانيااة فااي ترتيااب النسااب ح الااذه تاام اإلشاااري فيااغ  لااا حاجااب المساالحلي  اتجاااه 
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 ال ء الشاباب  حمئاطباة المذيعااة لهام بمعياة الداايحف لتحجياغ لهام رسااا   تاذنر م با حر م فااي 
احتاااحا هم  حاساااتىال  ماااحا بهم  ،مااام يلياااغ   اااذه الاداااية حفااات  تباااحاب الشاااى  تماااام الشاااباب  ح

محدحع الئل  الناسي ح ا جتماعي حراء ظا ري الحرقة الاذه تعطات فياغ اائراا ية الناساية 
جملااة ماا   ااذه العحاماا  التااي تاال ه بهااذا الشاااب  لااا الهجااري  ياار الشاارعية ح  نااا تيدااا  تاام 

انب المااني ما  البحار ح الح يث ع  بحث الشباب ع  الرفا ية التي تحج  حسب رتيغ في الج
حيااااي الباااذع ح العااايش الناااريم ح الجناااة حساااب ماااا تساااماه الحداااحر حمااا  علياااغ تااام تئرااايل 
مسااااحة لحماااام لمنشااا ي اا ماااة مااا  منبااار الحراااة ح حااامهم علاااا دااارحري التنسااايا فيماااا بيااانهم 
بتئريل  رح  للتحسي  بمئاطر  ذه الظا ري ،  تماا  ئار نسابتي  نانات لمحداحع الااراغ 

تسااباب الهجااري  ياار الشاارعية  الااذه لاام يناا  لحمااام فررااة الحاا يث عنااغ برااحري  الرححااي ماا 
نبيااري    بداارحري التحلااي بااالفا  الرححااي تمااا محدااحع الهجااري العنسااية نحااح البلاا  اام فناناات 
نساابتغ داا يلة ح  ااذا راجاار ا  الظااا ري  فالاات ج ياا ي الااذه تطرقاات لااغ المذيعااة حاسااتعانات 

  قرااحا عليهااا رحلااة  جاارتهم ح محدااحع عااح تهم للجفا اار ح بشااها ات بعاا  ااشاائال الااذي
ا سااتارار فيهااا ماا  ج ياا  ح نااا  تح  ساابب  ااح الحاارل علااا تربيااة تبنااا هم تنشاا ة  سااالمية 
راااحيحة ح المحافظاااة علاااا العاااا ات ح التااليااا  مساااتعينة فاااي ذلااا  بااارته نااا  مااا  اإلماااام ح 

 اائرا ية الناسانية برتيهم في  ذا المحدحع 
 : فئة المواضيع الفرلية لمعانا  مرضأ السرطاح في رحلة العمج 06ل رقن الجىىىىىدو
 النسبة % التكرار المواضيع الفرلية الموضوع

معاناي مردا السرطا  في 
 رحلة العال 

التنا  الرحي بمردا 
 السرطا  بح ية  ليفا 

23 16.55 

 حر الجمعيات الئيرية في 
التنا  ح  عم مردا 

 السرطا 

33 
 

23.74 

 حر الملسسات العمحمية 
المحلية في التنا  ح  عم 

 مردا السرطا 

36 25.90 
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التحعية ح التحسي  
 بمر  السرطا 

29 20.86 

ت مية التنا  الطبي ح 
الرحي ح ال عم الناسي 
 في اإلسراع بحتيري العال 

18 12.95 

 100 139 المجموع
 

 : 06تحليل الجدول رقن 
 :التحليل الكمي

 ح  تعاله نسب ف ة المحادير الارعية لمحدحع معاناي مرداا السارطا  فاي رحلاة يحد  الج
العااال  حيااث حظااي محدااحع  حر الملسسااات العمحميااة المحليااة فااي التنااا  ح  عاام مردااا 

، ح  حر الجمعياااات الئيرياااة فاااي التناااا  ح  عااام  % 25.90السااارطا  باااأعلا نسااابة قااا رت بااااااا
 20.86ح التحسااي  بماار  الساارطا  بنساابة  التحعيااة% ذ  23.74مردااا الساارطا  بنساابة 

مم التنا  الرحي بمردا السرطا  بح ية  ليفا  ح ت مية التناا  الطباي ح الراحي ح % ذ 
 علا التحالي  %  12.95ح %  16.55ال عم الناسي في اإلسراع بحتيري العال  بنسبة 

 :التحليل الكيفي
 لا الح يث ع  مار  السارطا  نظارا م  ئال    ه اارقام يمنننا ت  نالحظ ت مية التطرا 

 نتشاااره بنمااري فااي اآلحنااة اائيااري ماارنااة بالساانحات المادااية ح الااذه ترااب  يماا  ناا  الا ااات 
العمرية ح جه  المر  لطرا ح نياية العال  له ا تم الح يث عا   حر الملسساات العمحمياة 

ة ح ران حا الداما  المحلية للتنا  ح  عم مردا السرطا  نالملسساة العمحمياة اإلستشااا ي
ا جتماااااعي عاااا  طريااااا التنااااا  الطبااااي ح الرااااحي ح ناااا اء المردااااا الاااا ي  يجهلااااح   اااا ه 
اإلجااراءات للتحجااغ  لااا  ااذه الملسسااات، ح الجمعيااات الئيريااة التااي تسااعا جا اا ي  لااا  عاام 
 ااال ء المردااااا ئارااااة الا ااااة الهشااااة ح سااااعت ماااا  ئااااال   ااااذا البرنااااامى  لااااا ناااا اء ح حااااث 

بااأه شاايء يساااع  فااي  عاام المردااا  دااافية  دااافة  لااا التحعيااة ح المحسااني  علااا التباارع 
التحسي  بالمر  سحاء م  الملسسات العمحمية المحلياة تح الجمعياات الئيرياة ، تيداا رناف 

 البرنامى علا الح يث ع  ت مية التنا  الطبي ح الناسي في اإلسراع بحتيري العال  
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مر   العاملة بالسلك ادمني دورها في : فئة المواضيع الفرلية لل 07الجىىىىىدول رقن 
 المجتمع

 النسبة % التكرار المواضيع الفرلية الموضوع
المرتي العاملة بالسل  اامني 

  حر ا في المجتمر
مهام المرتي العاملة بسل  

 الشرطة
29 25.22 

مهام المرتي العاملة بسل  
 ال ر  الحطني

27 23.48 

 حر المرتي العاملة بالسل  
ي في الحااظ علا اامن

تماس  تسرتها محافاي ب حر ا 
 في المجتمر

14 12.18 

 حر المرتي العاملة بسل  
اام  ح الارا بي  مهامها ح 

 مهام الرج 

11 9.56 

المرتي العاملة بسل  اام  ح 
 العنف د  المرتي

15 13.04 

المرتي العاملة بالسل  اامني 
في المي ا  ح  حتنانها 

 بالمحاط 

19 16.52 

 100 115 المجمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوع
 : 07تحليل الجدول رقن 

 :  التحليل الكمي
تحفياار ف ااة المحاداااير الارعيااة لمحدااحع الماارتي العاملااة بالساال  اامناااي  07يبااي  الجاا ح  رقاام 

رطاااااة ح المارتي  حر ا في المجتمر حيث تااربااات النسااااب بي  مهاااااااام المااااارتي العاملااااااة بسل  الش
علاا التاحالي، مام ياأتي %  23.48ح %  25.22العاملااااة بسل  ال ر  الحطناااي ح قااااا رت بااااااا 
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فاااي المرتباااة المالماااة المااارتي العاملاااة بالسااال  اامناااي فاااي الميااا ا  ح احتنانهاااا باااالمحاط  بنسااابة 
المرتبااة الرابعااة  محدااحع الماارتي العاملااة بساال  ااماا  ح العنااف داا  الماارتي احتاا %ذ  16.52
ح المرتبة الئامسة لمحدحع  حر المرتي العاملة بالسل  اامني فاي الحاااظ  %ذ 13.04بنسبة 

مااام محداااحع  حر المااارتي %  12.18علاااا تماسااا  تسااارتها ماااحافاي بااا حر ا فاااي المجتمااار بنسااابة 
 09.56العاملاة بسال  ااما  ح الاارا باي  مهامهاا ح مهاام الرجا  فاي المرتباة السا ساة بنساابة 

. % 
 :التحليل الكيفي

تعااااله ت  المااارتي العاملاااة بالسااال  اامناااي ساااحاء فاااي   يظهااار لناااا مااا  ئاااال  النتاااا ى الماااذنحر
الشرطة تح في ال ر  الحطني لهاا مهاام مملهاا مما  الرجا  ح ترابحت تافاح  مهامهاا با ح  ته 

دااا رااعحبات ماارنااة بالساانحات المادااية حااي  ناناات  اا ه المهنااة حناارا عاا  الرجااا  فاااط ، تي
تىياارت نظااري المااحاط  اتجاااه الماارتي العاملااة بالساال  اامنااي ماا  الساالبية  لااا اإليجابيااة ح  اا ا 
 لي  علاا ت  الا حر الاذه لعبتاغ الشارطية تح ال رنياة ئاال  احتنانهاا باالمحاط  فاي الميا ا  ،  
 دااافة  لااا الاا حر الااذه تاااحم بااغ الماارتي العمليااة بالساال  اامنااي فااي المحافظااة علااا ااماا  ح 

متلنات ااشئال الئاراة ح العاماة ح الحاااظ علاا النظاام العاام ح تما  ح اساتارار الاحط  م
فهي تاحم به ه المهام محافاي مار مسالحليتها اتجااه تسارتها ، تيداا ناا   ناا حا يث عا  العناف 
د  المرتي تعاني منغ مترلة ح طرحتغ علا الهحاء فنح ت نا  ما  الشارطية ح ال رنياة نياياة 

ا الاعاا  ح تحجيااغ نرااا   ح  رشااا ات للنساااء المتعردااات للعنااف ح تااحعيته  التعاماا  ماار  اا 
بااإلجراءات الحاجااب اتئاذ ااا للحاا  ماا  معاناااته  فاذنر البرنااامى معاملااة الماارتي العاملااة بالساال  

 اامني بمميلتها المرتي المتعردة للعنف 
ع المر   العاملة يمثل المد  ال منية الماصصة للفالليح في موضو  :08الجىىىىىىىىدول رقن 

 بالسلك ادمني دورها في المجتمع
 النسبة % المد  ال منية الفالليح

 18.94 8.55 ما مة البرنامى
 33.72 15.22 الشرطية
 32.63 14.73 ال رنية
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 14.71 6.64 ا ترا ت الهاتاية
 100 45.14 المجموع

 
 : 08تحليل الجدول رقن 

 :التحليل الكمي
الجاا ح  تعاااله الاافم  المسااتىرا للشئراايات الااعلااة فااي محدااحع الماارتي يتبااي  لنااا ماا  ئااال  

العاملاااة بالسااال  اامناااي  حر اااا فاااي المجتمااار ت  النساااب نانااات متاارباااة باااي  الشااارطية بنسااابة 
ماام تااأتي فااي المرتبااة المالمااة ما مااة البرنااامى بنساابة %  33.63ح ال رنيااة بنساابة %  33.72
 % . 14.71ح اإلترا ت الهاتاية بنسبة %  18.94

 :التحليل الكيفي
يظهاار لنااا ماا  ئااال  النتااا ى المااذنحري تعاااله ت  النساابة التااي تاارباات بااي  الشاارطية ح ال رنيااة 
تمملت في ال حر ال ه تاحم بغ المرتي العاملة بالسل  اامني المتمملة في الشارطية ح ال رنياة ح 

ح حمايااااة ممتلنااااات حاااا يمهما عاااا  المهااااام المنحطااااة  ليهمااااا ماااا  ئااااال  الحااااااظ علااااا ااماااا  
ااشاائال العامااة ح الئارااة ح نااذل  الحااااظ علااا النظااام العااام بالنساابة للشاارطية ح ال رنيااة 
التاااي يتممااا   حر اااا فاااي تحاياااا اامااا  ح اإلساااتارار للاااحط  باإلداااافة  لاااا محارباااة الجااارا م ح 
  الحقحف علا حلها ن    ه تيدا م  ئال  ال حر الذه تاحم بغ م  ئال  احتنانها باالمحاط

لنسب تأيي ه ،  ه اا حار التي تام  بها ماحافاي مار  حر اا فاي ااساري بالحاااظ علاا تحافنهاا ح 
  ستارار ا  

تيدااا الحاا يث عاا  العنااف داا  الماارتي الااذه نااا  نتيجااة التاا ئالت الهاتايااة ماا  ئااال  اترااا  
المتعردااااات للعنااااف ح نااااذل  اترااااا  الرجاااا  الااااذه نااااا  ياااا عم الماااارتي المتعردااااة للعنااااف ح 

اتها ح ر  الشاااارطية ح ال رنيااااة فااااي التحسااااي  بئطااااحري  اااا ه الظااااا ري ح تحعيااااة النساااااء محاساااا
 اتجا ها ح اإلجراءات الحاجب الايام بها   
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يمثل المد  ال منية الماصصة للفالليح في موضوع معانا  مرضأ : 09الجىىىىىىىىىىىدول رقن
 السرطاح في رحلة العمج

 النسبة % المد  ال منية الفالليح
 12.31 06.77 مذيعةال

 17.85 09.82 الطبيب
 12.34 06.79 ر يسة جمعية مردا السرطا 

 12.13 06.67 نا بة ر ي  جمعية مردا السرطا 
 13.91 07.65 ممم  رن حا الدما  ا جتماعي

 11 06.05 اائرا ية الناسانية
 11.24 06.18 مريدة السرطا 
 9.22 05.07 اإلترا ت الهاتاية

 100 55 المجموع
 : 09تحليل الجدول رقن 

 :التحليل الكمي
المااا ي الفمنياااة المحفعاااة باااي  الاااااعلي  فاااي محداااحع معانااااي مرداااا  09يحدااا  الجااا ح  رقااام 

الساارطا  فااي رحلااة العااال  حيااث احتاا  الطبيااب المئااتل فااي تماارا  ااحرام المرتبااة ااحلااا 
  ا جتمااااعي بنسااابة مااام ياااأتي فاااي المرتباااة المانياااة مممااا  رااان حا الداااما%  17.85بنسااابة 
ح ما ماة % 12.34مم تااربت النسب بي  ر يسة جمعية مردا السارطا  بنسابة %  13.91

نااذل  %  12.13نا بااة ر ااي  جمعيااة ماار  الساارطا  بنساابة % و  12.31البرنااامى بنساابة 
لتااااأتي فااااي %  11ح اائرااااا ية الناسااااانية بنساااابة %  6.18بااااي  مريدااااة الساااارطا  بنساااابة 

 % . 09.22ترا ت الهاتاية بنسبة المرتبة اائيري ا 
 :التحليل الكيفي

ما يمننناا مالحظتاغ عنا  قاراءي الجا ح  ت  تا ئ  الطبياب الاذه ناا  بنسابة نبياري ح  ا ا راجار 
 لا تعرياغ بمر  السرطا  تسبابغ ح نشاغ ت  ترقام حا ت المردا بح ية  ليفا  التاي  اي 

لرااحي بمردااا الساارطا  بالح يااة ح تااحعيتهم فااي تفاياا  ماارنااة بااااعحام المادااية ح التنااا  ا
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بنياياااة التعامااا  مااار  ااا ا المااار  باإلداااافة  لاااا تااا ئ   مممااا  حنالاااة الرااان حا الاااحطني ح 
الدما  ا جتماعي ح ح يمغ عا   حر الحنالاة اتجااه مرداا السارطا  ما  ئاال   عام  ال ء 

ءات الحاجااب ماا  ئااال  التااأمي  ح نااذل  تحدااي  ح تحعيااة المردااا الىياار الماالمني  باااإلجرا
الايام بها م  تج  تأمينهم ح تيدا التعريف بالنا  الرحي الذه يجهلغ النمير ، ح تا ئ  نا  
م  ر يسة جمعية مردا السرطا  ح نا بة ر ي  جمعية مر  السرطا  الذه ناا  تااعلهماا 
ما  ئاال  التعريااف بالجمعياة ح الا حر الااذه تااحم باغ ماا  ئاال  حا يمهما عاا  الا عم ح التنااا  

ا السااارطا  بح ياااة  ليااافا  ح ئاراااة الا اااة الهشاااة  داااافة  لاااا الاياااام بأياااام التحعياااة ح بمردااا
التحسي  بمر  السرطا  الذه يعتبر مار  العرار ح الحا يث عا  نا اء المحساني  ح  حه 
الئيااار مااا  تجااا   عااام مرداااا السااارطا  ح ا ستشاااها  بمريداااة السااارطا  التاااي تحااا مت عااا  

ا للماااار   لااااا  ايااااة الشااااااء منااااغ ح مساااااع ي معاناتهااااا ماااا  ماااار  الساااارطا  مناااا  انتشااااافه
الملسسااات المحليااة ح الجمعيااات الئيريااة لحالتهااا  اا ا ح قاا  تاا ئ  اائرااا ية الناسااانية ماا  
ئال  ح يمها ع  ت مية التنا  الطبي ح الرحي ح الا عم الناساي للمار  ما  تجا  اإلساراع 

 بحتيري العال   
اناي مردا السرطا  في رحلة العاال  ما  حيث سعا البرنامى  لا اإللمام النلي بمحدحع مع

ئال  ديحفغ ح الشئريات الااعلة ح  حر م فاي التحعياة ح التحساي  ح اإلجاراءات المعماح  
 بها من   نتشاف المر  ح عالجغ  لا  اية الشااء منغ     

 يمثل المد  ال منية الماصصة للفالليح في موضوع دوافع االنتحار: 10الجىىىىىىىىىدول رقن 
 النسبة % المد  ال منية الليحالف

 15.77 7.11 المذيعة
 46.68 21.04 اإلمام

 22.99 10.36 تئرا ي ناساني
 14.56 06.56 ا ترا ت الهاتاية

 100 45.07 المجموع
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 :   10تحليل الجدول رقن 
 :التحليل الكمي

ت م  ئال  الج ح  نالحظ الم ي الفمنية المئرراة لحماام نانات تعلاا نسابة قا ر 
ح المرتبااة المانيااة ناناات لكئرااا ية الناسااانية ذ  ماا  الاافم  اإلجمااالي للحرااة%  46.68بااااااا 

مام تاأتي فاي المرتباة المالماة ما ماة البرناامى التاي تااحم باالتعريف بالمحداحع %  22.99بنسبة 
، لتاااأتي %  15.77محااا  الناااااش ح بمحااااحري دااايحفها مااا  ئاااال  ااسااا لة المطرححاااة بنسااابة 

 % . 14.55لهاتاية عبر الئطحط الماتححة بنسبة ا ترا ت ا
 :التحليل الكيفي

يتدااا  مااا  ئاااال  النساااب الم حياااة ح المااا ي الفمنياااة للاااااعلي  ت  محداااحع ا نتحاااار 
محدااااحع ئطياااار ححسااااا  جاااا ا ح  ااااذا مااااا تبااااي  ماااا  ئااااال  تااااا يم المنشااااطة تمناااااء تعرياهااااا 

بح ياة  ليافا   2018ما  سانة  بالمحدحع بأرقام الحا ت التي انتحارت ئاال  المالماي اائيار
، حيث سعا اإلمام م  ئال  ت ئلغ  لا تحدي   حافر ا نتحار ح الح يث عا  ناال الاحافع 
ال يني ن افر ر يسي لحق ام علا ا نتحار ح ش   علاا عاحباة المنتحار ح نظاري الا ي   لياغ  ح 

علياااغ ح سااالم فاااي ا ستشاااها  بقياااات قر نياااة نماااا  عاااا  لاااا اإلقتااا اء بساااي نا محمااا  رااالا ال 
المرااااا ب ح الرجااااحع  لااااا ال تعااااالا عااااح  اللجااااحء  لااااا معرااااية ا نتحااااار، نمااااا تحاااا مت 
اائرا ية الناسانية ع  ااعرا  الناسية التاي تنتااب الشائل ح تجعلاغ يانار فاي اإلنتحاار 
 ذا ح ق  ذنارت اائراا ية تسااليب ح طارا التعاما  مار المشاان  اإلجتماعياة التاي ياار فيهاا 

 تل ه بغ  لا اإلق ام علا اإلنتحار   الشئل ح
نما سعا البرنامى  لا التعريف ب حر ااسري تح  مام المجتمار للحا  ما   فاة ا نتحاار ح تحعياة 
اافاارا  ماا  معرااية ا نتحااار ح ئطحرتهااا علااا المحاايط سااحاء تفاارا  تسااري المنحاار تح المجتماار 

 نن  
 ااتمة:
تنمااار لباااث الرساااا   الها فاااة عبااار اإلذاعاااات بانتشاااار اإلعاااالم المحلاااي تتيحااات الارراااة      

الجهحية ح ذل  ا  تأمير النلمة المسمحعة لغ حقر تنمار ما  النلماة المنتحباة لماا لهاا ما  تمار 
قحه لحيحاء حيث تسعا جا  ي لئ مة جمهحر ا المحلي م  ئال  برامجهاا ا جتماعياة فهاي 

لجااااة مئتلااااف  المسااااا    ح سااااليمة ح منباااار  عالمااااي  يعنااااا بطاااارح ح معا اسااااتراتيجيةتعتباااار 
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المحدااااحعات التااااي تهاااام الااااار   ح  يجااااا  الحلااااح  الناجعااااة ح السااااماح للمسااااتمعي  بالتاااا ئ  ح 
المشااارنة فاااي  اااذه الباارامى ح المساااا مة فاااي نااا  الحقااات بمااا ه بالمعلحمااات التاااي يحتاجهاااا ح 

اااظ العم   علا تحعيتغ ح تبني سالحنيات حداارية ح  يجابياة تساا م فاي بنااء المجتمار ح الح
 علا  سالمة البناء ا جتماعي  

فاااا  تحداااحت نتاااا ى  راساااتنا ت  ا تماااام اإلذاعاااة المحلياااة بهاااذه البااارامى التاااي تتنااااح  قداااايا 
المجتماار تحداا  الاا حر ا جتماااعي الااذه ياا ئ  داام  ئطتهااا اإلعالميااة التااي تنتهجهااا فااي 

افة  لاا اإلحاطااة عملهاا ما  ئاال  الطارح اإلعالماي للمسااا   ح المعالجاة  اإليجابياة لهاا   دا
بناااا  جحانااااب المحدااااحع ح  مرا ااااغ  ح نااااذا النشااااف عاااا  ااسااااباب ح تااااا يم الحلااااح  ح  ساااا اء 
النرااا   ممااا ت ل  لااا اسااتاطاب ا تمااام جمهحر ااا النبياار ح نااذا  شاارا   مئتلااف الاطاعااات 
حالهي ات الااعلة ح بالتالي بلاحغ اا ا اف المساطري ما  ئاال  مما   باث  اذه البارامى الئاراة 

 ايا ا جتماعية عبر تمير ا ح تحايا النتا ى المرجحي م  ذل    بالاد
برناااامى د قداااايا المجتمااار د اإلذاعاااي برناااامى اجتمااااعي يهاااتم بطااارح انشاااىا ت الماااحاط ، ح 
محاحلااة  يجااا  الحلااح  ح لااح نساابية لمااا يعانيااغ تفاارا  المجتماار فااي حياااتهم اليحميااة، ح يتطاارا 

عماااا المجتماار، ح  ااذا مااا يشاان   افعااا ح محااافا قحيااا البرنااامى  لااا محادااير  نيااة تنبمااا ماا  ت
 ستمرارية البرنامى بحنم تنغ المر ي العانسة بانشىا ت ح مشاان  الماحاط ، فاالمحاط  بطبعاغ 
يبحث ع  الر ا ح المر اقية ح  ذا ماا ياحفره البرناامى ما  ئاال  استداافة المئتراي ، ح 

هاحاء مباشاري التاي تمان  للعما  اإلعالماي فتحغ الئاط الهااتاي  ح  نسايا  طريااة الباث علاا ال
 المحدحعية ح الج ية ح المر اقية 

    نتا  برنامى  ذاعي مهما نانت م تغ الفمنية تح نحع المحادير التي يعالجهاا ليسات عملياة 
بسيطة، ح  نما  ي عملية  قياة تساتلفم المارحر بئطاحات ع يا ي، ح للاتمن  ما  تححيا  الاناري 

 م  شنال ح مدمحنا  الذ نية  لا منتح  نا
برناااامى د قداااايا المجتمااار د فدااااء لالتراااا   اااح برناااامى اجتمااااعي ذح ت مياااة بالىاااة يعاااالى 

 محادير حساسة تهم ااسري ح المجتمر نن  
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 : نتائىىىىىىىج الدراسىىىة
 : مناقشة نتائج الدراسة للأ ضوء الفرضيات -1

تاا ى التاي انتهات  ليهاا ال راساة لا  سعت ال راسة  لا ائتباار ماالث فردايات، ح ما  ئاال  الن
 يمن  تأني  ما يلي:

 :بشأح الفرضية ادولأ
مبتت رحة الاردية ااحلا التاي اعتبارت ت  اإلعاالم المحلاي يلعاب  حرا  اماا فاي 
التعبياااار عاااا  ا تمامااااات المجتماااار المحلااااي ح تعفيااااف الساااالح  ا جتماااااعي للااااار  ح نااااذا طاااارح 

اعي، ح  ذا ما حدحغ برنامى قداايا المجتمار الاذه الادايا ا جتماعية لتنمية الحعي ا جتم
يبث عبر تمير  ذاعة  ليفا  الجهحياة ح التاي تعتبار نمحذجاا لحعاالم المحلاي، حياث يهاتم  اذا 
البرنامى با تمامات ح انشىا ت المجتمر المحلي م  ئاال  طارح قداايا ما  رالب الحاقار ح 

 معالجتها م  ن  الجحانب  
 بشأح الفرضية الثانية :

 تمااام اإلذاعااة بالمحادااير ا جتماعيااة تااا م نرااا   ح  رشااا ات ماا  ئااال  حرااة ا
قداااايا المجتمااار، تااام تأنيااا  راااحة  اااذه الارداااية فعاااال ا  حراااة قداااايا المجتمااار تناحلااات 
مئتلااف المحادااير ا جتماعيااة ح  ااذا مااا بينتااغ المحادااير عينااة ال راسااة التااي شااملت ح مساات 

حاء راحية تح  ينياة تح ئلاياة،  اذه المحاداير التاي حاقر المجتمر المحلاي ما  نا  الجحاناب سا
تعالجهااا ح تسااعا  لااا تاااا يم النرااا   ح اإلرشااا ات فااي نااا  محدااحع تطرحااغ، ا  الااااا مي  
عليها م  المجتمر المحلاي الاذي  يعرفاح  مشاانلهم ح يعرفاح  تيداا الطرياا  لاا حلهاا ، تنبار 

لااغ تنماار قاا ري علااا معالجااة  ااذه اا ميااة ماا  ئرااا ل الئطاااب اإلذاعااي المحلااي التااي تجع
 قدايا المجتمر المئتلاة  
 بشأح الفرضية الثالثة:

تأنااا ت راااحة  اااذه الارداااية التاااي اعتبااارت ت  اإلذاعاااة تساااا م مااا  ئاااال  برناااامى 
قداااايا المجتمااار فاااي ت لاااب ااحياااا   لاااا حااا  الاداااايا ا جتماعياااة ح الحااا  مااا  السااالحنيات 

الحرح   لاا حا  الاداايا ا جتماعياة لاي  المنحرفة، حيث سا م برنامى قدايا المجتمر في 
 ا ماااا ح    لااام تتحرااا   لاااا الحلاااح  تااااحم بتاااا يم التحجيهاااات ح تسااااع  فاااي مناشااا ي السااالطات 
المحلية المعنية في بع  الادايا م  تج  حدر اإلجراءات الالفمة نما تطرا البرناامى  لاا 
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م ررا  حاا ت التاي رارفت تناح  السلحنيات المنحرفة فممال في ع   اإل ما  علا النحح  ت
 ع   ذا الاع  بع  عر  الحرة ح  ذا  لي  علا الر ل اإليجابي لها   

 :   النتائج العامة للدراسة -2
 ئلرت  ذه ال راسة  لا مجمحعة م  النتا ى :

  لعبت اإلذاعة المحلية  حر  ام في تنري  ماهحم اإلعالم المحلي، ح الذه عنستغ طبيعاة
مات ح انشىا ت المجتمر المحلي، ح اا راجار  لاا قربهاا الجىرافاي ح برامجها التي تهتم با تما

 احتنانها المباشر مر المستمعي  ح اافرا  المحليي   
  تحظااا  ذاعااة  لياافا  الجهحيااة با تمااام نبياار ماا  قباا  المسااتمعي  ح تنهاام تنماار اسااتماعا ح

 متابعة لمئتلف برامجها 
 عية التاي تاا مها تئاياف بعا  اآلماار تسا م اإلذاعة المحلية م  ئال  حررها ا جتما

الناسية ح ا جتماعية للمعنيي  بالادايا ح المشان  ا جتماعياة ح ذلا  ما  ئاال  استداافتها 
 ائرا يي  ناسانيي  ح اجتماعيي  ح تا يمهم لمجمحعة م  النرا   ح  التحجيهات  

  البرنامى اإلذاعي قدايا المجتمر  ح برنامى اجتماعي بال رجة ااحلا  
   تطاارا البرنااامى  لااا محادااير حساسااة ح  نيااة مااأئحذي ماا  رحاام المجتماار ح تمماا  انشااىا

الماحاط  فياغ ، ح  ا ا ماا باي  عحاما  نجاحااغ ،  داافة  لاا ت  البرناامى يباث علاا المباشاار ح 
  ا ماا ينسابغ مااة المساتمر ح تنساب اإلذاعاة مرا اقية تنمار ما  ئاال  فات  الحاحار المباشار 

الهاتف ، ح بالتالي نلماا ناا  البرناامى يباث علاا الهاحاء مباشاري نلماا مر الجمهحر ع  طريا 
 فا  ا تمام المحاط  بالمعلحمات التي يا مها  

  تااعا  المجتمار المحلاي مار المحادااير التاي تاا مها اإلذاعاة المحليااة ح  اذا ماا لمساناه فااي
ماتححااة ح برنااامى قدااايا المجتماار ح تااعاا  المسااتمر ماا  ئااال  ا ترااا ت عباار الئطااحط ال

 التعلياات عبر راحة الاايسبح    
  يا م البرنامى معلحمات حاح  اآلفاات ا جتماعياة ما  ئاال  التعرياف بالمحداحع ح تساباب

 حجح ه ح انعناساتغ علا الار  ح علا المجتمر باإلدافة  لا تحلي  المستشاري  لغ  
  اإليجابياة ح التعرياف يه ف البرنامى تنمية الحعي ح تطحير المهارات ح تناحي  ا تجا اات

 بادايا ح  مشنالت المجتمر المحلي ح التحايف علا المشارنة في حلها  
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  سااا م برنااامى قدااايا المجتماار فااي نشاار التحعيااة للحقايااة ماا  اآلفااات ا جتماعيااة ح ئلاااا
 ماافة الححار ااسره تح  ح المجتمر مانيا  

 جتماعيااة بمااا يئاا م مرااال  تنااحع المحادااير المعرحدااة فااي البرنااامى فااي  طااار الادااايا ا 
 المجتمر الىليفاني 

   تحاياا البرناامى لجملاة ماا  اا ا اف التاي تنحعات بااي  التحعياة حالتحساي  ح تاا يم النراا
ح اإلرشااااا  ح نااااذل  تبنااااي الساااالحنيات اإليجابيااااة ح الحاااا  ماااا  اآلفااااات الئطيااااري ح الساااالحنيات 

 السلبية  
  ف ح تئاطبااغ بهااا ح  ااذا مااا ظهاار فااي    اإلذاعااة المحليااة تتحاا ث بلىااة الجمهااحر المسااته

برناااامى قداااايا المجتمااار عنااا  تحليااا  اللىاااة المساااتئ مة ح التاااي نانااات اللىاااة العامياااة المحلياااة 
 بال رجة ااحلا ح  ي لىة المجتمر المحلي 

  مشارنة ح تااع  الجمهحر المحلي ح مناقشة المشانالت الحياة ح محاحلاة حلهاا يساا م فاي
 ية في جمير المجا ت  التنمية التشاحرية ح التشارن

  ،  اساااااتىلت  ذاعاااااة  ليااااافا  الجهحياااااة التطاااااحر التننحلاااااحجي لحساااااا   اإلعاااااالم ح ا تراااااا
مساااتئ مة  يااااه فاااي تطاااحير نحعياااة برامجهاااا ح اتسااااع رقعاااة بمهاااا ، اامااار الاااذه فا  مااا  حمياااري 

 استاطابها ح تمير ا في مجا ت حاسعة  
 الممحا:

 
 صة قضايا المجتمعمالابلة مع معد  و منشطة ح:  01ملحا 

 
 لما ا سميت بحرة قدايا المجتمر ؟ -1
 (  التي يتطرا  ليها ؟ ) فنري الحرةما ا يتناح    ا البرنامى ؟ تح ما ي المحادير  -2
 فنري الحرة م  تي   ي مستححاي ؟ -3
ما  ي تسباب بث   ا البرنامى ؟ تح  لا ماا ا يرماي بماغ ؟ ) الها ف ما  الحراة (  -4
  
 ر تح الادايا المتناحلة ؟نيف يتم  ئتيار المحادي -5
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علماا ت   ا ه الحراة تستداايف حاا ت علاا المباشار ح نااذل  تا ئالت عبار الهاااتف ،  -6
 ااا  تاحماااح  بمسااااع ي  ااا ه الحاااا ت عااا  طرياااا تااا ئ  السااالطات تم  اااي  ااا ه الحراااة  اااي 

 عر  للمشان  فاط  ح  التحر  للحلح  ؟
 نيف تر   لا   ه الحا ت ؟ ح نيف يتم التعرف عليها ؟ -7
 حا ت   تحب   الظهحر ما ا تاع  حينها ؟  نا  -8

 م   ع ا  الباحثالمصدر: 
Treatment of social issues by local communication bodies 

Empirical-analytical approach of "qadaya el moujtamaa (questions 

/ problems of society)" radio program, regional radio Relizane 

Dr. Abdul Qadir Baghdadbai 

Abstract 

     The field study dealt with the treatment of local "media" 

communication of business and social issues through an analysis of 

the content of the "business affairs program" in Relizane regional and 

local radio. It is an analytical descriptive study based on the 

methodology of the content analysis and also on the interview 

techniques and the questionnaire to analyze the content. These are the 

tools to gather as much information as possible from a sample of 6 

"business and societal problems" programs between January 24, 2019 

and March 07, 2019. 

     The main objective of the study is to know the role played by local 

media communication and the participation of local radio in dealing 

with the social problems of the inhabitants of the region and the 

interactions that result with the public. of the wilaya of Relizane 

through the program "social business". 

 


