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 برنامج اخلط املباشر يف إذاعة وتلفزيون الشارقة
 )دراسة وصفية حتليلية(

 (1)يشحد المحأمحـد 
 امللخـص

لقددش ددددشل  الددر ت اددربتل تلمتحدددر تلياًددشر اًرادددرد ارددت تد  دد  ت   ددرب تلي دددش  
الد  تلاد  ا دل علدج ا  درل خرصدر  ت ذتعدر  قش  ت ل ت عالا  تلسيم  تليتئ ،

(F M)  ا دات تلاًدرا  تليردت  لدر  ادتا تلفرعدل  د  تلياايد   يدر  ،ر *إذتعد 12 لا لد
 قددش  صددهًه  دداا تل إلددرئل ت عالادددر  دد  تد    يًيلددر اددا خرددري إعالادد  ادد ات،

ا  نًكددددت  دددد   ددددده رل  ياادددد   اددددا تلييربإلددددرل تلًدرادددددر تلت ادددددر   ًددددر  تلياايدددد ،
، الكدا ددتحًر تل دهري اقده تلا تصل ت  ايرع  قدش  خدال نبدتهرد    د    در ادا

إيبددر  اا اتت ددر  دد      تلدده تل إلددرئل تلاقلتشيددر اددا إذتعددر االف حدد   لدددر  يد ب ددر،
 ت  ايرع  ت اربتا . تل ع ا حر ر  ،للً  ار ص ل   تت  تليااي 

تلسدددديم   شالددددر  ت عالادددد اادددد ا   دددداا تلشبتإلددددر لالقدددد   دددد  تد علددددج تلي دددددش 
تددت تلادد  اكفلدددر قدد تنتا تلشالددر اإ ددتت  يتحددر تلددت ع اتلام  ،تلمتحدددر تلياًددشر ت اددربتل

اإلدددج بقددد  اسدددا   تلا تصدددل تليهرددددت  دددتا  دددل ادددا ي دددد  علدددج  ددداا  ا إلدددا ب ر،
تلقددددتتب ياددددج علددددج اسددددا   تلً  اددددر  ا صددددًري تليسددددن لتاتلرتهددددر احددددتا  ت بض
 دًتندر لًدر اليدا ي دد  امًدر  دداا  ا ات ار  نادشا  د   ع  الدر  د  تلمدرل ، ، ًفسدر

يهردت  د  إذتعدر االف حد   ج ا   ع  ًثًر ) تنراج تلخط تلاحًشب  تلًخهر اا تلقر ر.
(  دديا تليسددرع  تلتتادددر إلددج امت ددر اددش   رعلدددر  ددات تل تنددراج  دد  يددل تل ددربقر

اادددش  افرعدددل تلايدددد ب اددد   دددات تل تندددراج اامت دددر ب ددد   تلي دددرفل  ددد  تلياايددد ،
                                                 

 . رامر يل ت  تآل تي،  لدر  ريل   ا بتا  قس  ت عالم، : ييش ييش تل ً   . 1)
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تلبدددش  لليدددشتخالل تلدرااددددر لبدددريخ تلسدددي  تل دددد  تلدددش ا ب إلدددلرر   دددا اًيدددش 
 عض  تليالس ت علج يرف  إاربر تل ربقر. –رإلي  تلق

 املقـدمة 
يمددش تل ددل تلالف حدد ن  تلفضددرئ  تليهردددت ات ذتعدد  تليهردددت اددا   دد  تلاردد بتل 
تلاكً ل  در    اار  ت ابر ل,  قش  اريه اكً ل  در ت ابدر  تلًشيثدر إا رندرل 

تقيددد   ددد  تل دددل  رئلدددر  ددد  ارددد حت اإلدددرئل تلا  حددد  اتل دددل احدددش  تإلددداخشتم تلً دددرم تل
اادر  دتا  ت ذتع  اتلالف ح ن  اامش ل تلقً تل تلالدف ح ندر ار  تا ي  ادر اخرصدر،

القددش  ااسددًج للكثتددت اددا تلي ددر شيا القدد  تلمشيددش اددا تل ددتتاج، اً عددر اااخببددر،
ددشل  الدر ت ادربتل تلمتحددر تلياًدشر اًراددرد اردت تد  د  ت   درب تلي ددش ت عالاد  

تلاًددرا  تليرددت  لددر  اددتا تلفرعددل  دد  تلياايدد   يددر يًيلددر اددا ا ددات  تلسدديم  تليتئدد ،
 قددش  صددهًه  دداا تل إلددرئل ت عالادددر  دد  تد   ياادد   اددا  خرددري إعالادد  ادد ات،

ا دددد  اقر ددددل ذلدددد  ددددددشل تلقًدددد تل  تلييربإلددددرل تلًدرادددددر تلت ادددددر   ًددددر  تلياايدددد ،
ل يتدل عيلده ت ذتعدر اتلالدف ح ندر اً  ل إعالادر الي إلدر لي تفهدر  داا تلارد بت

ا صددددهًه  دددداا تلقًدددد تل  يددددش  علددددج إبددددالا  ددددتتاج تل ددددل تليهردددددت خرصددددر  ددددد ،
 للً  اددر، تليبددر ب تليديددر لليمل اددرل لا اتت ددر  دد  إيبددر  صدد ل   ددتت  تلياايدد 

 ا حر ر تل ع  ت  ايرع  ت اربتا . احرلم س،

ابدشبت ادا ابدر ب  احير    ت  تت  يمايشا  علدج اإلدرئل ت عدالم  رعاهرب در
تددده   دددشت د   ددد  تلفدددد  اتلا  ددددر ايدددل ا دددرفلد  اا صدددتلدر لليسددد التا, احددد  ت  اًق

تعاير    علج اإلرئل ت عالم    ظل تلاغتتتتل تلسدرإلدر, اتلبدتتعرل, ات  ادرل, 
ان ددتت لا تيددش اتنا ددرب تلقًدد تل ت ذتعدددر اتلالدف ح ندددر,  قددش  خددال ادد  ع   اتبت اديددر 

  .   تلا اتت    تلي ر ش اتليساي
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 ضوع البحث وأهميتهمو
 تلفً    اا    تتاج تل ل تليهردت  تلً تب  ا ف    اا تلهًل  ات   يدر ا ت 

 اتلًقدرئه تليمل ادرل اقدشي   عايدر ا علدج اذلد  ، درلايد ب تل ادقدر تلبدلر ذتل

 ات قابدر يرت  ايرعددر  تلي  د عرل اخالد     تليهردتر  ر  لر اشع ار للًر ،

 تل دتتاج ادا تلًد ع  دات  د  تلايدد ب ت ايدرم  تئدتر تاسدمه ليتد اتلاملديددر، اتلثقرفددر
 عدا  ضدال ،يدرادر ادد  اهرددتر قضدرير ااثتدت دداج خدشارل لدر اقدشم  صدهًه  نددر

تلخدط تليهرددت   تندراج اخب صر تل تتاج،  اا لهمض اتليايت ر تليثتتر تلاقشي  بتحقر
 علدج ل تندراجت اقشادر امايدش يتدل ،تلشبتإلدر ا  د ع  د  إذتعدر االف حد   تل دربقر

 تلاقًددرل اتإلداخشتم ات خدتتج، تلاقدشي  ا إلدل ي ت عدشت   د  اتلارذ ددر ت ادربر عًبدتع 
اد   يدد ب  تليهرددتر تلدرااددر ت ابدر ل اد اتا خدال  ادا إلد ت   دشت تليارد بر
 يقدشم ذلد   رنخ إلج ،تليار ل اخال     ادير دخبدرل  رإلاضر ر  ا تليااي 

فر  ر در عدا  مدض ت إلافسدربتل تلاد  اخد   بللايدد   اارنددر خدشارل تل تندراج
 ا  تلدددشاتئت تلً  اددددر  ددد  تلشالدددر، آلددددر ت  دددتت تل لدددهمض تليمدددراالل تلياهمدددر  ددد 

 ر  ددر ر إلددج إ ددتت  اسددر قرل اشع اددر اددا ق ددل إيددش  تلادددرل  اقددشي  تلًبدددًر،
 .تلايد ب ق ل اا تلي ر شر ت إلايرع ا نسهر تبافرع إلج ي  ع اير تلً  ادر،

تيادر   علدج  ا اتت ذتل إلاك    اتلي   عرل تليرتاير ت  كرب  إ ل  احرلار
ااخللددر ا رليددرل اهردددتر اددا صددريخ  تل تنددراج إ  عليًددر إذت خب صددر تلياايدد 

يدرف   -عض  تليالدس ت علدج -تلش ا ب/ إللرر   ا اًيش تلقرإلي  تلسي  تل د 
 إلدج ت ناهدرا يًدا  ايدر  فتدشر تلايدد ب  د  تلاد اتت تيايرلددر  در  لدات .إادربر تل دربقر

اتلاددد  يدددا  تلات تددد  علدددج  اتلخدددشارل تلاددد  يقدددشادر، ادددر ي دددل  ددد  تل تندددراج، يقدقدددر
 ذلد  اغتدت .علتددر ت ن درب اات د  ت  ايرم اثتت اير اهردتر،    لر  رئشادر، ا  يتادر

اكيددا  دد  تلتفهددر  دد  إاددتت  تلي اهددرل تلمتحدددر  ي ت ددد  اخدد   تلهًددل   يدددر  دد  
 اتل تتاج تلا  ا ل    إذتعرل تلشالر. اربتل تلمتحدر تلياًشر،ت ذتعر     الر ت 
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  إشكالية البحث وتساؤالته
اادا  دتتاج تل دل  تناداه ت ذتعر إلدرإلر  شيشر ا   تل دل تليهرددت لل دتتاج،

ت( ا)تلخدددددط تلتحر ددددد ( تليهرددددددت  ددددد  إذتعدددددر تل دددددربقر )ت اتدددددت( ا )تلخدددددط تليهردددددد
ا يدددد  الددد  تل دددتتاج يدددا   تددددر ا دددرب ر  ،( ا)ددددتحمر تلًددد ب(ا)تل دددرربر  ددد  تلاادددربر

اير يضدف  علتددر صدفر تلافرعلددر  تلايد ب ع ت تإلاخشتم اإلرئل ت ابر  تلًشيثر،
 اددر  تنددراج تلخددط تليهردددت ا  دد ع  ًثًددر  ددات  قددش تإلدداخشم تل ددل تليهردددت.  اتآلندددر،

  ير    ت  ر رل تلا  قشادر تل ل تليهردت لددات تل تندراجو اادر  د  ت  اتل تلاد 
 يمايش علتدر تل تنراج لاًقته غريارو 

 تساؤالت البحث -

 ار   تلغرير ت إلرإلدر اا  تنراج تلخط تليهردتو .1
الدد   يضدد ااددا تلدداع  ت دد   تنددراج تلخددط تليهرددد ارددت اددر   تلي ت ددد  تلادد   .2

 وتلي ت د 

 وراج تلخط تليهردتفدف يا  ا  ح  اقه  تن .3

 منهج الدراسة وخطة التحليل

 أوال : المنهج  : 

 ااصفدر تلً ت ث اساتل إلج عرم    ل يدشف  د  ،اصادر تلهًل  ات مشي 

 تلداع تليدًدج  ادر .(2) قتده عليد    إلدل ي تلي  د ع خبدرئ  عدتض بتحده عدا

 اتاسدرع تلشقدقدر تلمليددر  خر تادر ياسد  تلداع تليسدً  تليًدج  د  تإلاخشار تلهريل

ددرال علدج ااايد  اسدح  إ دتت اتإلاخشم تلهريل تليسح  رلمتًر لبم حر  ،(3)نررقر
                                                 

 .١٢٥ص  ،١٩٩٠عرل  تلكاخ ،  ً ث ت عالم، تلقر تر إليتت اًيش يستا،( 2
 ٢٠٠٠ عرل  تلكاخ، تلهًل تلملي     تلشبتإلرل ت عالادر، تلقر تر، اًيش ع ش تلًيتش، (3

 .١٥٧ص
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تلمتًددر   إلددل ي    يددر  ااايدد  تلشبتإلددر اياددش ا  ااًددر  ،   ذلدد     فيلددر،تلشبتإلددر 
 .(4)عًش   ت يا  اااي  تلشبتإلر     ثتت اا تلهً ث غرلهر   ياه

 : أسلوب مجع البيانات 
تإلدداخشم تلهريددل  إلددل ي  بتإلددر ندد  تليددر ر تل تتاادددر تلياتعددر  مددش اسدداتلدر 

 اذلدد   دددشف تلك دد  عددا ب دمددر  دداا تليددر ر، شر  ثدددر،خددال  ادد علددج قددتص اددشاج
 قدش  ان عتار تلي ت د  تلا  ااًرالدر  بفر عرار.  ادر عدا  إلدل ي اًلتدل تل درندرل،

ادد  تإلدداخشتم  إلددل ي اًلتددل تليًادد   فديددر ياملدده  رلشبتإلددر تلاًلتلدددر علددج تعاهددرب    
ادددد   اًلتددددل تليًادددد    دددد   إلددددل ي  ا   تر للهًددددل تلمليدددد  اسدددداخشم ل صدددد  تليً

اتليضدددي   تلبدددتحح لليدددر ر ت عالاددددر تليدددتت  اًلتلددددر ادددا يتدددل تل ددد ل  تل دددر ت،
اتليًا  ؛اذلدددددد  لع ر ددددددر علددددددج اسددددددرل ل تلهًددددددل ت إلرإلدددددددر بهقددددددر للابددددددًدفرل 

ا دد  إبددرب اددًدج تليسددح اتإلدداخشتم  إلددل ي اًلتددل تليًادد   تعايددش  ،(5)تلي  دد عر
 تلهريل علج تل يشتل تلارلدر:

  تنراج تلخط تليهردت.   ا  :   اتل تلا تصل ا  -

 ارندر : اًشيش تلي ت د  تلا  يا  بتيدر     تنراج تلخط تليهردت -

 :  جمتمع البحث
ياضيا اااي   ات تلهًل  ل يلقرل  تنراج تلخدط تليهرددت ت ذتعد  تلداع  

ا إلسددر تل ددربقر لععددالم   دد ل  ي ددل علددج إذتعددر االف حدد   تل ددربقر اتللددات  ياهمددر 

                                                 

 ر،اهر   ت خهرب تلمتحدر  بتإلر علج ت ذتعر تليبتح يسا عير  ا راع، ار ج تلًل تن ،( 4
 18ص  ،1986،  تب تلفكت تلمتح  تلقر تر،

 اهددر   ت خهددرب تلمتحدددر  بتإلددر علددج ت ذتعددر تليبددتحر، يسددا عيددر  ا ددراع، اددر ج تلًلدد تن ، (5
 .19ص  ،1986،  تب تلفكت تلمتح ، تلقر تر



  مجلة علمية محكمة –مجلة وادي النيل للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية 
 

(ISSN : 2536 - 9555)  

 

212 

ت  دددر ر ت إلددد  عدر )  ع تلايمدددر اتلسددد ه(.  ددد  عدددش    تدددت يددد ا   رإلددداثًر  يددد ا  
 يبمخ اًلتلر خال  تلفاتر تل  ت ر  نار   ات تلي تاع. 

 : عينة البحث
تخادرب تلهريدل )عتًدر قبدشير ( غرده ادشر  ن تت لك ت يا  اااي  تلهًدل، 

الغريدددر يددد م تلخيددددس  27/5/2018تلي ت ددده  ت يدددش إلددد  ع عيدددل تعاهدددربت ادددا يددد م 
انماقددش     .اددا  تنددراج تلخددط تليهردددت  ع خيددس يلقددرل ،31/5/2018تلي ت دده 

 ددداا تلمتًدددر ايثدددل إلدددج يدددش   تدددت تل تندددراج تليدددشبا   نددددر اغرددد   دددل  يدددرم تل دددل 
اتإلددددداهمشل تليًرإلدددددهرل تلخرصدددددر ات يدددددشتث تلرربئدددددر تلاددددد  يي دددددا    اددددد ات علدددددج 

 اضي   تل تنراج اد لر. 

 الدراسات السابقة 

  (6) (2017من الصاوي محمد محمد عبدالرحدراسة ) .1

اكيا   يدر  اا تلشبتإلر    امت ر   ًشر تلقضرير تلمرار    تل تتاج 
امش  اا ا  ،تلً تبحر ااقربنادر    ًشر تلقضرير تلمرار لشع تلايد ب تليبتع 
امايش  اا  تلشبتإلر اا تلهً ث تل صادر تلا  اسادشف  بتإلر ظر تر امتًر،

  إبربا يساخشم تلهريل  ل اا اسح   تلشبتإلر عل  اًدج تليسح ت عالا ،
تليضي   لمتًر اا تل تتاج تلً تبحر    تلقً تل تلفضرئدر تليبتحر ) تنراج 

 عل  قًرر تلقر تر اتلًر ، 360 تنراج تلقر تر  ،2تلمردتر اسر تد عل  قًرر  بح 
ااسح عتًر اا تلايد ب تلي ر شيا  (، CBC تنراج  ًر تلمرصير عل  قًرر 

تليًب بر( اتلا  ااتتا   عيرب   ار  تا  –   اًر  ا  )تلقر تر لال  تل تتاج 
                                                 

أولـويات أجندة البرامج الحوارية من القضايا العامة اًيش اًيش ع شتلتييا تلبراع "(  6
 لدر  عالم،)قس  ت  بإلرلر ار ساتت، "،ولويات مشاهديها من هذه القضاياأوعالقتها ب

 (.2017 رامر تليًب بر( ) تآل تي،
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 ر  اتاتخ تليبر ب ت عالادر تلا  يمايشا  ااا     تلًارئج  ،عرارد 18-60
عل   360 تنراج تلقر تر  ،2علج تليهً اتا ) تنراج تلمردتر اسر تد عل  قًرر  بح 

(, اقش  ر ل تآلارب CBC تنراج  ًر تلمرصير عل  قًرر  قًرر تلقر تر اتلًر ،
تليمتفدر ا  تآلارب تلسل  در ا  تآلارب تل  شتندر اا تآلارب تلا  يا ات  در 

 . تت  تعاير    علج تلقً تل تلفضرئدر تليهً اتا

  (7) (Laura Loeb 2017دراسة ) .2

ادشف تلشبتإلر للامتف علج   تنخ ا اتت تل تتاج تلً تبحر علج تلي دش 
 ل تتاج تلات تددر اا اتت ر علج تلًيالل ت ناخر در،تلسدرإل  للسدرإلتتا خال  ت

امايش  اا تلشبتإلر عل  اًدج تليسح ا  امش  اا تلشبتإلر اا تلهً ث تل صادر،ا 
اا تت تلًارئج إلج     اا  افت ر، 1240اا  ار ته تلشبتإلر علج  ت عالا ،

ن ع  ا ات ي  ع إلج تليقر الل ايثل ا ج اا ت خهرب اامتض تل تتاج تلً تبحر،
ااقشم  اا تلشبتإلر  ايت  اا تليقر لر احمر  تليتدًتا تلفتص اتلاًشيرل تلفتحشر،

ا    ن تر ارقهر علج تلا تنخ تلغتت افد ار اا تلي دش ت عالا  تلًرل ،
تلضغ ط تلا  ا  ل تلًيالل ت ناخر در تلت م. ي دت تلسدرإلت       ثتت اا 

  إلدير خال  تلًيالل ت ناخر در. اا تا  ت يدر  علج تل تتاج تلً تبحر تلات تددر،
الكا ايربإلرل  اا تليقر الل      اا تلي ر ت يي ا    اثتت تلًرخ تا اتلا اتت،

  ا ت  غتت افد ار ايرار. ااساًش  اا تلشبتإلر إلج تلميل تلسر ه علج  تتاج 
ي تبحر ااقر الل إخهربحر لقدر  تلاً د  تلي دربع   تت  تليقر الل     اا 

 تل تنر.

 

                                                 

7  ( Laura Loeb: Politicians on celebrity talk shows Discourse, Context 

& Media,Volume 20,December 2017, Pages 146-156. 
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  (8) (2016سحر محمد صوفى دراسة ) .3

تل تتاج تلً تبحر  رليمريتت  اقشا امت ر اش  تلا تم  إلج ش ه تلشبتإلر 
   ذل  علتد  اتلم تال تلي اتر  اا اتت   تئد تليدًدر ااش  ب ر تليهً اتا عا 

   ب ر تلت ر ايا  تليار مر اامت ر ا اتت تلياغتتتل تلشيي غتتفدر تلياملقر  ال
اتلا تنخ تلفًدر تلياملقر  ال  تل تتاج اتليبشتقدر  در ااش  تلافرعل امدر 

اتإلاخشم تليًدج  ، در ت  ت تلياملقر  رلافرعلدر  در اتلت ر عا  ات إلرلتخ
تلشبتإلر اش  ب ر  ااا ت   تلًارئج  ظدتل  رإلاخشتم تإلايربر تإلا در ، تل صف ،

اتلا تم اقشا  تل تتاج  ،در ااقشاتدرتلقً تل تلخرصر اتلً  ا   ت تليهً اتا عا 
 .تلً تبحر  رليمريتت تليدًدر

 ( 9)( Jorg Bucker 2013دراسة ) .4

ادشف تلشبتإلر للامتف علج عتاض ت ابر  تلدراف  لل تتاج تلً تبحر    
ا    نارئج  افت ر، 350اتإلاخشم تليًدج تل صف  علج عتًر  ت ذتعدر ت ليرندر،

تاض اا خال  اًشيش ت  مر  ت  ايرعدر ات يشي ل  در تلشبتإلر  نر يا  اقشي  تلم
ات خالقدر ليًرصخ تليتدًتا اإعرر  تلي رب تا تآلختحا    تلخرري خدرب 

يي ا تلايتت   تا عتاض  ير ير  تلا ً   ا تلافراض  ا ب ضدر.    ت إلر ،
تلي ق  اتلمتاض اًرئدر تلي   . ااًش  عتاض تليتتف  ت ير ير ا قمر اتيشت 

                                                 

القنوات  فيالبرامج الحوارية  لمقدمي المهني األداءتقييم معايير  إلًت اًيش ص    " (8
 ،ت عالم لدر  اتلالدف ح  ، ت ذتعر)قس   بإلرلر   ا بتا، "،الفضائية المصرية الخاصة 

 (.2016 رامر تلقر تر( )

9  ( Richard Fitzgerald: Categories, norms and inferences: Generating 

entertainment in a daytime talk show, Discourse, Context & Media, 

Volume 1, December 2012, p.p 151-159. 
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   يتا    عتاض تليًرصخ  لليتدًتا  يس لر يامرال امدر تليتإلل إلدر،
تلثًرئدر ا يل اظدفاتا اتدًاتا   شتئل. ااتاهط  ل اا تلمتاض  ير ير تلي ق  
اتلي تق  اًرئدر تلي ق  ا  تل تاف تلي إلسدر اتلاًس اًش ر اا تلدرا  ت ذتع  

    تل تتاج تلً تبحر. 

 االطار النظري للدراسة :

 إذتعر تل ربقر احتنراج تلخط تليهردت 

  أوال : تاريخ اإلذاعة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
ي  ددش صددرلح   دد  تصدده   دد   ار ددر : إ تبر تلي إلسددرل ت عالادددر  دد  تلدد با  
تلمتحدر تلياًدشر  ت اربتل ر  ت  ايرم  ر ذتعر اه تتد     الر علج     (10) تلمتح 

ااددا ذلدد     إذتعدر   دد  قددش  دش ل  دد  تلمددرم  دددرم ت اًدر ، لقدش ن دد ل  مضددر ق ددل ق
اادر ذلد  إ    يددر ت ذتعدر . م ظددتل إذتعدر   د ظ   1969ا   تلمرم  ،1963

احدددا خ اًدددشاب إلدددج    ت ذتعدددر قدددش  صدددهًه  قددد    ددددر  ايلكدددر  ا اب دددر تلفرعدددل،
  تلمتحد   ًًا قش ناش تآل   د  تلمدرل ت نسرندر لً ت تلثقر ر اتلفا اا  در تل م ي،

اقددش   ابددلدر تلبددً  اتلياددالل  ضددالد عددا  قتحددر لدسدده  دددر اشبإلددر  ا ا اهددر،
ااددا تلي  ددش    يتاددر  تلقددت  اددا  الدددس  دددر بهمددرد اسددت   ا  تبتد للسددتًير، تلكاددخ،

اإلدددرئل تلادددتاحح اتلاثقددددف اتنم تلددددر عدددا تلًددددرر تلًضدددتحر قدددش  رنددده ادددا تلم تادددل 
احخرصددر  مددش     خددال عدددشر  ندد تع اددا  ت ،تلفمرلددر  دد  تنا ددرب   ددد ر تلتت يدد   ددرلق

تلفً   اتآل تي تل م در    تلاتت   ات نقتتض، اثل اً شع تلياليد  تل دم در علدج 
إ   اتليغًتدتا تل دم تتا اادر إلتددر، تلتحر ر، اخدر  تل ل اتلقتتق  ، اصدًشاا تلدشندر،

                                                 

 تب آبتم  (   دد  تصدده ، صددرلح خلتددل. إ تبر تلي إلسددرل ت عالادددر  دد  تلدد با تلمتحدد . عيددر ،10
 .216 – 213ص  م (،1997للشبتإلرل. ) 
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اسدت   در  تلتت ي  ل  يمش يًر س  يد    د ر تلثقر ر ت خدت  ادا  ادخ اصدً  ا 
 دددل  صدددهح يًدددر س  يضدددرد اًر سدددر ق حدددر تآل تي اتلفًددد   تل دددم در  اإلدددتًير  ًسدددخ،

تآل     امرلادر  ت ذتعرتليا تبث اًدر اتلالقرئ  تلي اكت علج يش إل ت . اقش  ش ل 
 تلقضددرير ت  ايرعدددر، احددل ا ددرفل تليسددايمتا علددج تخدداالف  ًسدددراد  ااً عدددر،

 كثتدت ادا  صدًري تلقضدرير تليمقدشر  ا اا تلخرد ر ي تده  إقهدر   يدر تتع اتإلد ،
اادد ا  تلًلدد   اهردددتر اددا  هددرب تليسددن لتا  رلشالددر لًددل   ا تلبدد هر يلادد ا  إلتدددر،

 . اا ت د رلدرل اب   تل ل  عا  صًر در

ا ملدددددر اابددددشب تلي دددددش  ا دددداا خردددد ر  عددددر ل لعذتعددددر بانقدددددر اعر تادددددر، 
ا دات  يضدرد  اافرعدل امدد ، ير  ندر ال   بفهرل تليسدايمتا ا  اتر  خت ، ت عالا 

 احق ع تلتت رر  تا ت ذتعر ا يد ب تليسايمتا. ت عالا  رنهرد آخت يثتع تلي دش 

 البدايات األولى لظهور اإلذاعات المسموعة في اإلمارات

( إلدددج      دددد ر تليدددايرع ظددددتل  ا  ادددتر  ددد  2008) (11) ددددرب تلي ددددخ 
ادددا تلقدددت  تلم دددتحا علدددج يدددش  ادددش  تل دددربقر ا   ددد ظ   ا  ددد   ددد  عقدددش تلثالاتًدددرل

يتددل  ددر  ت نالتدد ع )  ددديس( تلدداع  ددر  اددشيت ارددرب  تليقديددتا اددا ت  رنددخ،
اقدددش قدددرم  دددشع ر  م،1934تل دددربقر  ا  ادددا  لدددخ  ددددر  ادددايرع إلدددج تليًرقدددر عدددرم 

 تًيدر  تلمشيش اا تل خبدرل        إلج اً لر لالإلايرع إلج  دات تلاددر  تلاشيدش،
لدد   ددا ع ددشتلتييا تلمبدددي  اعلدد   ددا اع  ددا خلدفددر،فددر   ددل اددا تلسددتش إ ددتت د  

ع شهللا تلم حس اا  اتئل تلي تبًتا تلاع  ر ات  رليايرع إلج ت اربتل ا ر  تلًر  
ا رندده إذتعددر  لالإلددايرع إلددج ت خهددرب اتل ددتتاج تلثقرفدددر ات غددرن ، ياايمدد   عًددش  

                                                 

هددر ا ا اًيددش  ددا عدد ض. ت عددالم  دد  تلخلدددج تلمتحدد  اتقمددر ااسدداق لر. تلك حدده، ( تلي دددخ ،11
 .187-181، صم (2008)  .،تلفال 
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لمدتي ادا تلقدر تر لًش  ا إذتعر  تلتا ا إذتعر عي م تلدًش تلمتحدر ا تذتعر ص ل ت
 اا  ددت ت ذتعرل    ذل  تل قه.

علددج يددش بتدددش  م،1961عت دده  الددر ت اددربتل تل ددل ت ذتعدد   ا  اددتر عددرم 
يتدددل  ن ددد   دددات تليددد تبا  ددد  اً لدددر تلكدددرئا  ددد  تلًددد   ع دددشهللا علددد   دددا ييضدددر،

تل دددتق  ادددا إادددربر عايدددر .احاد    ت يدددر  ا  إذتعدددر اسدددي عر ا دددل ادددالار آليدددرل 
  ر  ر ر إلج ت دمرب ات غرن  تلمتحدر. اا تعظ  يًدر، ح ،تلقتآ  تلكت 

 ثانيًا : برامج البث املباشر:
 دددش ل ت ذتعدددر  دددتتاج تل دددل تليهرددددت علدددج تل تندددراج تلمدددرم  ددد  ارلددد  عدددرم  
. ا ًدددرر  تندددراج اسدددرئ  اًددده عًددد ت  )   دددرئت تليسدددر ( يددداتع ادددا تلسدددرعر 1986

ثقرفدددددر ات  ايرعددددددر احرتيددددددر احت ددددد  علددددج تلقضدددددرير تل ( اسددددر ،7:30 – 5:15)
لليًرق ر ا   يد ب تليسامتا لالإلافر ر اا إإلددراراد  اآبتئدد    د    داا تلقضدرير 
 اددتت  تل تنددراج  ر  كدددرب تلاددر ر اتليفتدددشر، إ ددر ر إلددج تل تندددراج ت إلدد  ع  )بدددرئت 

( صددهرير 10:30-7:15تلبددهر ( تلدداع يدداتع صددهر   ددل يدد م  يمددر اددا تلسددرعر )
مل اددرل ااسددر قرل اقرفدددر خادفددر. ا ددال   تنددراج )ابًدد  ت اددربتل( احدددا   اقددشي  ا

( عبددتت احقدد م  اغردددر ت خهددرب ات ن ددرر 4:30-3:30اتلدداع يدداتع اددا تلسددرعر )
 تليًلدر.

 يددر  ااددا  ددتتاج تل ددل تليهردددت تلادد  امًدد   ددرلاتتث تلدد بً   ًددرر  تنرااددر ،
 دددتت  اخالددد   ا دددر اتيدددر تلادددتتث ا  ددد ت  علدددج تلادددتتث( يت ددد  تل تنراادددر  علدددج إ)

 تلاتتث تليًل  لشالر ت اربتل تلمتحدر تلياًشر.

لم دددده تلي إلسددددرل ت عالادددددر  دددد  ت اددددربتل  ابت   يسددددادر   ددددر  دددد  يت ددددر 
 تلًارئج تليدير تلارلدر: تلاً حت.  قش يققه

  ًر  ت نسر  تلقر ب علج تلاكدف ا  ظتاف ااسااشتل تلمبت تلًشيل. .1
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ت إلددددالادر تلادددد  اقدددد ع عقتشاددددر اات عددددر  إاددددتت  دخبدددددر تليدددد تبا  رلثقر ددددر .2
 تلشيً .

اميل تلي إلسرل ت عالادر    ت اربتل علج ا فتش تليًر  ر علج تلاتادر  .3
ت  ايرعدر اتلثقرفدر لليااي  عا بتحه ات تد  ت ايدرم اإلدرئل ت عدالم علدج يفدظ 

اتليًر  ددر علددج تلاقرلتددش تلمتحدددر  تلاددتتث ااددر ي ددايل علدددر اددا عًرصددت  إلرإلدددر،
 تلر.ت ص

خب صدر  اميل تلي إلسرل ت عالادر علج اميتده افدد م تلاًيددر تلثقرفددر، .4
اددا يددتاهط اًدددر  ددر عالم تلي  ددر نًدد  اًيدددر تاار ددرل ااددشب رل تلقرعددشر تلك ددت  

ا ًددر ي دد   ت عددالم قددش يقدده  ش ددر عددا بتحدده غددت  ااًيدددر  لايددر تت تلياايدد ،
 تلثقر ر تلاير تتحر.

علددج تلي  ددر تليا إلددرر  ،31/8/1972ح   ددش ل تل ددل  اددرب  إذاعــة الشــارقة :
إذ يبددل إبإلددرلدر ام دد  اًددربه تلشالددر. ا رندده  دداا ت ذتعددر   تلدد  اتل، 50 قدد ر 

ات دددد  علددددج تل ددددتتاج تلثقرفدددددر اتلشيًدددددر اتلاتح حددددر ذتل تلرددددر   تلفكددددتع اددددا خددددال  
تإلاضر ر تليفكتحا اتلمليدر  ات   در . اادا   د   تتااددر  د  ذلد  تل قده )  د  ند ب 

 ات اس   نه    تل ربقر(.  ت ذتعر تليشبإلدر، تليالر ت إلالادر، تلقتآ ،

إلددد اي ت  1 دددش ل إذتعدددر ب   تلخديدددر  تتااددددر  ادددربح   إذاعـــة رأل الخيمـــة :
 تلددددد  اتل اددددد   ت ل قددددد ر تليًردددددر لاغرددددد   يدددددد   ا  تلخلددددددج  10م  قددددد ر 1973
لدج ا ر  تل ل يسدايت ليدشر خيدس إلدرعرل  قدط اد  ت  ت ل إلدرعرل تل دل إ تلمتح ،

 .%80إلرعر ي ادر. اابل نسهر تل تتاج تلا  اًاج اًلدر    تليًرر  13

  تلددد  اتل، 50 قددد ر  م،1978ادددرب   1 دددش  تل دددل  ددد   إذاعـــة أل القيـــوين :
إلدددرعر ي اددددر.  11يتدددل  رنددده ا دددل علدددج  ادددتاتا صدددهريدر ااسدددرئدر ليدددشر يددد تل  
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اج ادد  ام دد   ددد  ااهددر   تل ددتت ااما ددت إذتعددر  م تلقتدد حا إذتعددر ذتل بددر   اًلدد ،
 ت ذتعرل    ت اربتل.

 إمارة دبي( :شبكة اإلذاعة العربية )

إذ  إذتعدر ي  اددر  د  ت ادربتل، إلهقه   د  إادربتل تلشالدر  د  تااالفددر  ا 
صدد ل تلسددريل( ادد  تناقلدده ت ذتعددر إلددج إاددربر   دد  فرندده ا ددل اددا تل ددربقر  رإلدد  )

ت عددالم تلار مددر لً  اددر  مددش تنسددًري  تحررندددر اددا تلخلدددج تلمتحدد . ا رندده  تئددتر 
ا ددال  الف حدد     دد  ا تحددشر    دد  ا ددتف علددج إذتعددرل   دد  تلمتحدددر ات نالت حددر،

 تل در  ياج ارل   ات تلمقش عًشار اد  إعدر ر  د لدر اإلدرئل ت عدالم تلار مدر لعادربر،
عددالم( ا إلددًش إلتدددر تلياي عددر تلمتحدددر لعإلسدده ي  اددر   دد  دددت ر  شيددشر  رإلدد  )  

 ل در  ات اربتل تلت م اإذتعرل    ( تت دتتف علج )

 : (12)أهم أهداف اإلذاعة في دولة اإلمارات

 اا   شتف ت ذتعر     الر ت اربتل تلمتحدر تلياًشر: 

   اك   ت ذتعر ص ار للشالر ام دت عدا تلسدرإلدر تلمرادر لددر اعدا اهر ئددر  .1
 اتلميل علج ا  دح  اا تلسدرإلر للاير تت.

تعددر تلبدد ل ت اددتا لليدد تبًتا  دد  تلشالددر اًقددل تلميددل علددج    اكدد   ت ذ .2
 عًر ا  الار اقضريرا اارلمرار إلج تليسن لتا.

اثدددل  تندددراج تلخدددط  تلميدددل علدددج إيادددر  يددد تب  دددتا تليسدددن لتا اتليددد تبًتا .3
 تليهردت  دشف: 

                                                 

دت ر  هللا. اإلرئل ت عالم     الر ت اربتل تلمتحتدر تلياًشر.    ظ  ، تلً حس ع ش( 12
 .139ص  م (،1984)     ظ   للرهرعر،
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  ي    تليسن   علدج علد   تئد   يررلدخ ا تبًددر اا درفلد  لدسدربع إلدج   
 يلدر.

  تئيددددر إلددددج بعريددددر تلشالددددر ات ايرادددددر   ددددن نر    ي دددد   تليدددد تبا ارينًددددر 
 تليخالفر.

    اميدددل ت ذتعدددر علدددج بحدددط تليددد تبا تلمتحددد   قضدددريرا تل بًددددر اتلمتحددددر، .4
ا   اميل علدج    اكد   نر دار علدج تلمدرل  تل تإلد  تليًددط  در  ًتدل اي ًدر ادا 
 تلًب   علج تليمل ارل   ل  قر اتلسير   رلاش ه تلًت لليمل ارل  ا  قت  .

 اميته تلاً نر تلسدرإلدر ات  ايرعدر اتلثقرفدر عا بتحه : ميل علجتل .5

 .اميه افد م ت اًر  ا  يتار  رلًسهر للي تبا    تلشالر 

   إ ددتت   اب تليسدداميت ا عددشت  تلمددرل  تلمتحدد   دد  تلفتقددر اتلا دداه  ددتا   ًددر
  تل با تلمتح .

 إذاعة الشارقة يف مؤسسة الشارقة لإلعالم  ثالثا :
شهللا تلردددر  ب  ددد   ار دددر: ارددد ب تلي إلسدددرل ت عالاددددر  ددد   الدددر ي  دددش ع ددد 

 م،1971 د  إلدًر    إذتعر تل ربقر ا إلسده  (13)ت اربتل ا ات ر    تلاًيدر تلثقرفدر
م. ا    شتير ت اار  ت ذتعر  رنده ا دل  تتااددر 10/1972/ 1اا  ت ااريدر  اربح  
. اعلج ا  در  ف. م. ل تل  إلد  1575اات اتلا ا رل  190,5علج ا  ر ب لدر 

ادغر تتا . اقش  ر  اقت ت ذتعر     تخل امس ت تلقرإلديدر،  ع ا در  إذتعدر  98
 ص ل تلسريل.

                                                 

ع شهللا عل . ار ب تلي إلسرل ت عالادر     الر ت اربتل ا ات ر    تلاًيدر  تلرر  ب،( 13
 .149م (، ص2000  تلثقر  . ) تلياي    ظ  ، تلثقرفدر،
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اقدددددددش تنضددددددديه إذتعدددددددر تل دددددددربقر إلدددددددج ا تبر ت عدددددددالم اتلثقر دددددددر  ددددددد  ادددددددربح  
اثددل  إلددا  ي  علددج تلددد ت   اقددش  ددر   دد  ت ذتعددر عددشر تإلددا  ي  رل، م،1/1/1976

  إلا  ي   تنراج  ف. م إلج  رنخ قس  ت خهرب.ا إلا  ي  اساتل تل تتاج ا 

ااا     تل تتاج تلا  قدشاادر إذتعدر تل دربقر )  تندراج  كدت اتبحدح ( ا )ارئدشر 
قدش تباهردده تليمت در( ا )ل هدر ت بقدرم( ا ) عددر ر علدج تلدد ت ( ا ) إلد ا ع در (. 

بر ادا إذتعر تل ربقر  إذتعر ص ل تلمتي تليبتحر، لًقل تل درندرل تلمسد تحر تلبدر 
م. اذلد   يهدر بر ااضدراا ادا تل دربقر 1973تلق تل تليبتحر خال  يتي  فا حت 

اددد  ت ددددقر   ددد  ابدددت.اقش ا قفددده إذتعدددر تل دددربقر تإلددداار ر لرلدددخ ادددا تلً  ادددر 
ت اًر ير تلا   رنه اتغخ  ر دتتف تلكرال علج اإلدرئل ت عدالم  د  تلشالدر،  مدش 

 اتاب ي تل  االث إلً تل اا تنرالقدر.

 م،11/2000/ 15تل ل ع ت ت اتدت ادتر  خدت   ادربح   إذتعر تل ربقراعر ل 
 يرالر بإلرلر تلفكت اتلاثقدف اتلا  در اا خال   تتاادر تلدر  ر اتليايت ر.

ااخددددا  تلي إلسددددر  اااهدددد  إذتعددددر تل ددددربقر يرلدددددر ا إلسددددر تل ددددربقر لععددددالم،
  رليدرم ات خابرصرل تآللدر: 

 احتتاادر ا ًدر ت دتتف تلكرال علج ت ذتعر إ تبحر .1

بإلددد  إلدرإلدددر ت ذتعدددر اار دقددددر اات ياددددر ادددا خدددال  تل دددتتاج ات خهدددرب تلاددد   .2
 ا ثدر ت ذتعر

 إذتعر تل ربقر علج تلًً  تآلا : احي ًًر    نسامتض  مض   شتف

تليًر  در علددج تلاددتتث تلمتحد  ت إلددالا  اددا خدال  تل ددتتاج ت ذتعدددر تلادد   .1
 ام س  ات تلاتتث.
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ختدددت ادددر  نااادددر تلثقر دددر ت إلدددالادر ادددا تخاتتعدددرل تبدددالع تلياايددد  علدددج  .2
 اإإلدرارل اااربي.

 تليسر ير    ن ت تلا عدر اتلاثقدف  تا تليسايمتا .3

تلامتحف  شالر ت اربتل تلمتحدر تلياًشر اندضادر تلميتتنددر ااتتاددر تلمتحده  .4
 ل م ي تلمرل .

 (14)التعريف بربنامج اخلط املباشر رابعا : 
  نددر ، علددج اسددا   تلشالددر يهردددت اددا  قدد   تل ددتتاجيما ددت  تنددراج تلخددط تل 

 يدد ر اصددل  ددتا تلي ددر شيا اتليسددايمتا اددا  دددر اتليسدد التا  ر ددر  دد  تلدتنددرل 
لت صدددل االي دددراد  اتقاتتيدددراد   .اتلددد  تبتل ت اًر يدددر اتليًلددددر ادددا  ددددر  خدددت  

احًددددرق  تليسدددد التا لل صدددد   إلددددج يلدددد   عر لددددر  ،اددددد  ت   علددددج تلددددد ت  اهردددددتر
اًيددش  /احقددشم تل تنددراج االاددر اددا تليقددشاتا تليخضددتاتا ا دد  ت عالادد .د لي دد الا

 ،اًيددش ار ددش تليًبدد بع /يسددا يمقدد ي تليًبدد بع ات عالادد  /خلدد  ات عالادد  
خرلددددش اددددرج  يددددر ي ددددتف علددددج تليار مددددر اتلاًسددددته ات ابددددر ل /احخت ددددر تليخددددتج 

تلسدددرعر  الغريدددر 13:30ي دددل ادددا تلسدددرعر :  .فدبدددل ع دددشتلدر ع /تلدرااددددر تلسدددتش
تلًقلدددر تلً عددددر تلاددد   يدددشادر .تلايمدددر اتلسددد ه  ا قتددده ت اربتل ي اددددر عدددشت15:30

ظد ب تل تنراج علج تل ردر     إلج اار مر   تتر ايثتثر اا ق ل  هرب تليسدن لتا 
ا ت  ذل  اا تلًارئج ت يار در تلا  إلر يه    ب   اسدا   تليبدشتقدر ،    تلشالر

احسمج تل تنراج  مر ادر ، د ب  تخل تلشالر ااا خرب دراتلثقر  تا تليسن لتا اتلاي
اناح تلخدط تليهرددت .لل ص    رليسايمتا اتلي ر شيا لير يريًد   إلددر ادا يددرر

                                                 

 28/5/2018تلخط تليهردت، تلي ق  تلتإلي  لي إلسر تل ربقر لععالم، تإلات    اربح   (14
http://www.sharjahtv.ae/ar-AE/our-channels/sharjah-fm/programs 
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 دد   ًددر    حددر خرصددر  ملاددر  يددش   ددت  تل ددتتاج تلافرعلدددر تلادد  اسدداقرخ  يددد بتد 
ليسدد التا ااار مددر يثتثددر اددا ق ددل  هددرب ت، اتإلددمرد اددا  ددل  نددرل تلياايدد  ت اددربتا 

احايا   يبشتقدر   تتر ااقر عرلدر  دتا  اإلدرط صدًرع تلقدتتب اتلايدد ب ،    تلشالر
 رعاهدددربا اًبدددر اثرلددددر ليًرق دددر   دددت  تلقضدددرير ت  ايرعددددر اإيادددر  ، علدددج تلسددد ت 

ددددتر ادددا اشتخلدددر اهر 25اخال  إلدددًار ت الدددج تإلددداق ل تل تندددراج .تلًلددد   تليًرإلدددهر
عض  تليالدس ت علدج  ،   ا اًيش تلقرإلي إللرر /صريخ تلسي  تل د  تلش ا ب

  .ا  درد نبرئًر    داج اار ل اد ا  تلًدرر ،يرف  تل ربقر

 ا ا حات  (SMS ) بتحه تلتإلرئل تلًبدر احي ا تلا تصل ا  تلايد ب عا 
ادددد  يقدددد م تليخابددددتا  دددد  تل تنددددراج  ايدددد  ت ابددددر ل ،  ا عددددا بتحدددده ت ابددددر 

، اتلتإلددرئل تلًبدددر  ا تلاغتحددشتل علددج ادد حات.احا  يبددت تلقضددرير تلدد تب ر لل تنددراج
ااددا ادد   تااادددر علددج  إلددر  اقدده تلا تصددل ادد  تل تنراج.احرلاددرل  يي ددا للقددرئيتا 

تدددش علدددج تل تندددراج تلاًسدددته اددد  تليسددد ا  تليخدددا   ا  دددت  تلقضدددرير تلاددد  اددد  تلا ف
احرلاددددرل  يددددا  عيددددل  ددددشا  يًادددد ع علددددج الدددد  ، علتدددددر اددددا خددددال  اددددتتل تلاكددددتتب

تليمل ارل. اتليمش تلتئدسد   د  تل تندراج  د  تليسداي  نفسدر؛ نر  د  تلداع إلددًش  
     دال يبدح، الدس  تحه ت عدشت ، تلقضرير تلا  إلتا  بتيدر    يلقرل تل تنراج

 .ر ل  ا بإلددرئل نبددر قبددتتري ددت  تنددراج تلخدط تليهردددت علدج تلددد ت   ا  تابد
 و  د   إل ف يختج علج تلد ت  احاًشث  قط. ارذت إلدق   تلياي  لليساي 

 دددددات   يتحدددددشا تلايدددددد ب ا  ي ددددده  بغ ددددداد .    تلايدددددد ب يتحدددددش    يسددددداي  
الكدا تليمدش ، اإيادر  تلًلد   لالد  تلي درفل  رلادرل  ت عدشت  ا  د   ،لي رفل تلًدر 

 .ي  اتلي ر شتلتئدس  لل تنراج    تليسا

ااك   آلدر ا  ح  تل تنراج  ًتل ي ش  علج تلد ت  اهردتر    تلسدرعر تل تيدشر 
احتيدددخ  رليسدددايمتا اتلي دددر شيا اعدددر ر اقدددت  تلتإلدددرئل تلًبددددر تلددد تب ر ، اتلًبددد 

قدتت ر تلتإلدرئل تلًبددر يسداغتا ادر  دتا خيسدر  ،لل تنراج يادج ادت   الدج تلي رليدرل
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ا ددددش  تلي رليددددر ادددد  .تل ددددش   رإلدددداقهر  تلي رليرلادددد  يددددا  ،  قددددرئه إلددددج ع ددددت  قددددرئه
لقدتت ر تلتإلدرئل تلًبددر  إيار  تليس ا  يا  تلت  ع تليس ا  اإذت ا شل صم حر   

احسدايت  ،إلدج    يدت  تابدر   يدش تليسد التا  ا تإلاقهر  ا رليدرل  خدت   ،تلقبتتر
ا   خدا اد  يد، الق  ت ابر ل اتإلاقهر  تلتإلدرئل تلًبددر يادج تلسدرعر تلثرنددر ظددتت

 رصددل ليددشر خيددس  قددرئه علددج ت فثددت ااددا ادد  يددا  تليهردددتر  رإلدداقهر  ت ابددر ل 
اح ددش   مددش ر  ،اقددتت ر تلتإلددرئل تلًبدددر لغريددر تلسددرعر تلثرندددر اخيددس ا بحمدد    قدقددر

إلدددج ا عدددش تناددددر   اادددا اددد  يدددا  ت إلدددايتتب  ددد  تلاقدددشي  ،تلفرصدددل ت عالنددد  تلثدددرن 
  .تل تنراج

    ،ا دات   ياًدر ج اد  تلًتحدر، ر اتناقدر  لالابدر لا  ش    تل تنراج غتحل
ي    لشي  غتحلر  ا تناقر  ا   ي    لشي  اً   علج تلتإلرئل تلًبدر تلقبدتتر  ا 

يتدل يسديح لكدل اسداي   ا ،  ات   يما ت ابدر بر للًتحدرل ،ت ابر ل تليهردتر
ر تل دربقر إذتعد الكدا  ًدرر تعاهدربتل اخرد ط ييدت.  د ، ا ر ش    يق   ادر ي در 

 ددد  تليسدددر   رلدددشيا  ا تليسدددر    ا  تندددراج تلخدددط تليهرددددت يما دددت تلخدددط ت ييدددت
الدددس  ، ددرلتا   تل بًدددر  ا تلًددشيل  دد  قضددرير ا لددخ تليسددرئل تلمتقدددر  ا تلً حدددر

،  دددات  ددد   دددشف  تندددراج تلخدددط تليهرددددت  دددال   إلدددل ي تلًدددشيل يما دددت خدددط  ييدددت
 لر اد   يدش  تلدشاتئت  ا إيدش   مًشار يخدتج ددخ  علدج تلدد ت  اهرددتر لشيدر ا د

الكددددددا ياًددددددشث   إلددددددل ي  دددددداع   ددددددات   يسدددددديح لددددددر؛    ،تلي إلسددددددرل تلً  ادددددددر
تليسددايمتا  ددال    يق لدد      يقدد    يددش تليسددايمتا  ددالم  دداع  غتددت اق دد    دد  

اذلد    ار اا نريدر  خدت   ادا  تلغتحلدر .ت ذتعر؛لال  اا  غتحلر اتناقر  ت ابر ل
 ، ا  تابدر  لل تندراج يًدرق  ا  د ع عدا ت إلد ر  لد   در   .اا تلارندخ تليدًد 
 اتلثرلل عا ت إل ر  احرلارل   يي ا للقرئيتا علدج تل تندراج، اتلثرن  عا ت إل ر 

ا ددد  غتدددت ا  دددش  ددد  ، اددد  تليسددد ا  عدددا ت إلددد ر   ددد   دددل تابدددر     يا تصدددل ت
اددد  يدددا   احرلادددرل  يدددا  تإلددداقهر  تلي رليدددرل إلدددر قر . ر  دددر ر إلدددج  عيرلدددر، ت ذتعدددر
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إيار  يل لددر اًده تلدد ت  ق دل    ا  ،اك    ًرر عيلدر  ت  للي رليرلا  ،اايدمدر
لددددس ت دددددرب إنيدددر يدددل تلي دددرفل تلاددد  ادددت  ادددا     تلددددشف  ددد  تل تندددراج ا دددل؛

احرلادرل  يدا   ،تلا تصل ا  تليس ا  اإذت ل  ي  ش تلًل يا  ،تليسايمتا اتلي ر شيا
الكددا  ،راج تلخددط تليهردددت  ددل  نددرل تلايددد باحسددادشف  تندد .ادد  تت تل قدده اتلادددش

 ،اًدددددر ت بفددددر  اتلغتددددت تلًددددربقتا  رلمتحدددددر    تل تنددددراج  رللغددددر تلمتحدددددر يسدددداثًج
احقبدددش  ،احرلادددرل  يبدددمخ علدددج ادددا   ياًدددشا    رلمتحددددر تلا تصدددل اددد  تل تندددراج

 د   ت فنرل تليااي   ع تل هري اب در  ت عيدر  اتليسد التا اتليد ظفتا إلد ت   درن  
.  ت  نرل  ا ا إلسرل ي  ادر  ا اًلدر ب ر  انسر د

إ بت ددر  اادا اد ، يا  تإلداالم تلي رليدر تلد تب ر، ا   ير  ابا  تابر  لل تنراج
احمددددش ر يددددا  ت إلددددايرع  ،اددددا ق ددددل تليخابددددتا  دددد  تلاًسددددته اتليار مددددر  دددد  تل تنددددراج
ياددددر  اددددا  تليًرالددددر   ،للي رليددددر ا تلامددددتف علددددج تلي دددد لر  ا تل دددد     ا ت قاددددتت 

 يدرندر قدش يخ دت  .علج تلدد ت  اهرددتر ا  يا  إ خرلدر ،تليس ا  تليخا   ال  تلقضدر
 ا قدددش   يخ ددت تليدداي  ادددر  دد  تلي  ددد ع تلدداع إلدددتا  ، تليدداي     لشيددر قضددددر امتًددر

ا  يا  ، بتير علج تلد ت  اهردتر. احمش ر يشخل تليابل يساي  لر تلياي  اتلايد ب
 .ل ل تليابددل يًددل ت ددد رلدر  ا يتدددشا إلددج تلًددلإ خددر  تليسدد ا  ياتددخ علددج اسددر

 يدرندددر قدددش يسددداغتا يدددل تلقضددددر يددد م  ا يددد اتا فدقددد م تليسددداي   ا تلي دددر ش  رلاقدددشم 
اذلد  ادا خدال  امدرا ر ت ابدر   رل تندراج  دد  لددس ،  رل  ت لليس ا  احثً  علددر

  . تنراج لل  را   قط

 ليدر  نلً ددر  د ، تلياايد ا اتت  تنراج تلخط تليهرددت علدج تلاًيددر  د   إ 
ليالدس ت علدج عضد  ت / إللرر   ا اًيش تلقرإلي لبريخ تلسي  تل د  تلش ا ب

عا  تنراج تلخط تليهردت ا درب إلدج    تل تندراج  –يف ر هللا –يرف  إاربر تل ربقر
ب ددد  اسدددا   تلميدددل ات  ت  للدددشاتئت تلً  اددددر  ددد  تل دددربقر  ًسدددهر   تدددتر  دددشت؛    

ف     تلميدل تلداع يقد م  در احاقًدر إلددختج  يدش تليسدايمتا  ا تليس ا   صهح يمت 
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اإذت  إلر  ال  يق   ميلر   فيل  ،تلي ر شيا احق       ات تلميل ااقا اا  ت علدر
ا ددر إلددددختج  يدددش تليسددايمتا  ا تلي دددر شيا علدددج تلدددد ت  احقددشم دددد     دددش ذلددد  

اإلدتعر إيقدرع  ،احرلارل   صهح ت ادت ات دح فديدر ياملده  اًيددر تلياايد  ،تليس ا 
ااا  در  خت   صدهح تليسد ا   .تلميل إل ت   ر     تل  تبتل  ا تلشاتئت تليًلدر

 ددد   ادددا   ددد  تليسدددايمتا لل تندددراج  ددد  صدددريخ تلسدددي  يدددرف   اتلي ظددد  يمت دددر 
، احرلارل  بحير ياشخل تلًرف  لًل تلي  لر  ا تلقضددر  مدش ت إلدايرع إلتددر، تل ربقر

لدددال  يسدددمج  ر دددشت لًدددل الددد  ، تدددش   ت  تليسددد ا احرلادددرل   دددا   يما دددت ا ددددت  
يقدشادر تلًبدرئح تلاد   اادا خدال  .ت د رلدر ياج ق ل    ا ل علج تلد ت  اهرددتر

 دإ  لددر  -يف در هللا  –/ إللرر   ا اًيدش تلقرإلدي  صريخ تلسي  تل د  تلش ا ب
ياًدددشث صدددريخ تلسدددي   ادد اتت يفددد ا  ع دددد    دد   تندددراج تلخدددط تليهرددددت. يتًيددر

 دددد   تنددددراج تلخددددط  -يف ددددر هللا  –/ إلددددلرر   ددددا اًيددددش تلقرإلددددي  تلددددش ا بتل ددددد  
اا  تدددرل صددريخ تلسددي  لدد   .تليهردددت تلكددل يًبدده اددا اسدداي  اا ددر ش اادداي 
 ددددد  ااًددددرا  تلقضددددرير تلخشادددددر ، اكدددد    دددد  إبددددرب اتيددددش  قددددط إنيددددر  رندددده ااً عددددر

  دددددر ا يددددد  ا  دددد  تلقضددددرير تلثقرفدددددر ات  ،اتلاتح حددددر ات  ايرعدددددر اتليددددت ر اتلشيًدددددر
  .ا   ل ت بتتف تلقضرير تلا  اد  تليااي 

/ إلدلرر   دا اًيدش تلقرإلدي   ادتل صدريخ تلسدي  تل دد  تلدش ا باا  تدرل 
 دد    علددج ناددر  لدد  ي ددا يريددح ايبددل تل تنددراج، تل تنددراج ا  مدده  ددر إلددج تلًاددر 

خلداددر الددس اًلددر  قدط  ا يادج عتحدددر       ا  دش  ًدرر  ع إذتعدر ،يبدل إلددر
 ا  ا عددددش ،  م تلًددددرف   رلا تصددددل تليهردددددت ادددد  تلايددددد ب علددددج تلددددد ت  اهردددددتريقدددد

إليمًر عا  مض تلتلإلر   ا تلً رم لشيد   تتاج إلر قر الكا  رنه اسالر  .اس ه
 ادددر    يقددد   تلي ظددد  تليخدددا   ددد  غت دددر تلددداً   لليددداي     لشيدددر ، اامدددشر إلدددلفر

الكدا    ادت   ، ا ادتاتا تابر  اهردت اا تلًرف  ل  نسي   ر ات  ا ش  تحير ليتر
االاددر اع ددتحا ا رليددر اددا تلًددرف   دد  إلددًر اتيددشر  ددات  اددت    ددش    نا قدد  عًددشا 
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اا اإلرئل ت ابر  تليساخشار     تنراج تلخط  .ا   نق م  شبتإلار ات إلافر ر اًر
( ا د  ا ت ابدر  ع دت )اد حات (sms) تلتإلدرئل تلًبددر تلقبدتتر ،تلددرا  تليهردت

فيددر ا  ددش اإلددرئل تابددر   خددت  .خشتار اددا ق ددل  يددد ب تل تنراج فثددت تل إلددرئل تإلددا
اتلا  دد    لددس اتل تحددش ت لكاتاندد  ا ددل الدد  تل إلددرئل  رإلدداثًر  ، تلادددس  دد راثددل 

احرلاددددرل   ، دددد  ذتل تل قدددده ت ابددددر  ابددددل إلددددج تلادددددر  تلًرإلددددخ تآللدددد  لليدددداي 
 هيسددددارد  قتت تادددددر احي ددددا    ييت  ددددر إذت  رندددده عددددا بتحدددده ادددد حات  ا عددددا بتحدددد

SMS  ار ت ابدر ل  ابدل  . ا تلادس   ر  ا    ل  لس  ا تل تحش ت لكاتان 
عا بتحده غت در تلداً  . اقدش ت امدش  تندراج تلخدط تليهرددت عدا تلاسداتل  ندر قدرئ  

 ر  تل تندراج اسدال اثدل  إذت .( SMS ) ت ابر  اتلتإلرئل تلًبدر تلقبتتر علج
يدا  تإلداقهر  ت ابدر ل تلد تب ر  ا     اك   يلقر تلت م ا  اسداتلدر  در اس فد د 

تلتإلدددرئل تلًبددددر تليتإلدددلر ادددا ق دددل تلايدددد ب  دددات اسددداًتل ؛  ندددد    يسدددايم   
ت ابدر   لل تنراج    تل قه تلًدرل  ا د  يدر  إلديرعد  لل تندراج إذت  بت  تلايدد ب

لا يا  ت  ر ر علتد  ؛   تل تنراج اسال احرلارل    ش لر    ي د    دات تل تندراج 
 .ج تلد ت  اهردترعل

 نتائج الدراسة : 
 اقدددشي   مدددش ت امدددر  اإلدددرئل ت عدددالم عدددا،     ظدددد ب  دددتتاج تل دددل تليهرددددت 

 كددددر  ، تل ددددتتاج تليسددددالر إلددددج إ خددددر  تلمشيددددش اددددا تلاغتددددتتل  دددد   نيددددرط تلي ددددر شر
اتآل   صددهح يافرعددل اح ددربر ادد  ، تلايددد ب االقدددر  قددط ليددر ا ثددر اإلددرئل ت عددالم

 يدددر     مدددض تل دددتتاج   يي دددا    ، ا بتحددده الددد  تل إلدددرئلتل دددتتاج تلاددد  ا دددل عددد
 خلده إلدج ، إ  تل تتاج تليهردتر اتلا  ي  دش  ددر افرعدل .إ   افرعل تلايد ب اًاح

 .ا خال ا رب د   يد اد  اتلقضدرير تلاد  اا د ل لدشيد  ،تلًدرر تل خبدر للايد ب
إلدددج تلرتحدددده  ا إبدددددر    ، فيدددر إلدددرعشاد   دددد  إيادددر  تلًلدددد   تليًرإلدددهر لقضدددرير  

لدددس  ددات  ًسددخ  ددل دددرب ه الدد  ، تلبددًدح تلدداع يدد  ع إلددج يددل الدد  تلقضددرير
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 ر يافدر   رليًرإلدهرل تلشيًددر ، تل تتاج تلايد ب  د  لًضدرل إلدمر اد  اتيافدر اد 
، إ   تتاج تل ل تليهردت    ا ر  يلاق   در تلي ظد  تلمدر ع اتليسد ا  .اتل بًدر

اقش إليًه لًر  بتإلدر  دات  .تخاالف  ًسد  ادير  ل  اًبهر اتلي تبا اتليقد  ا 
 تل تنراج ااًلتلر إلج تلا صل للًارئج تلارلدر:

  تافقه نارئج تلاًلتل علج    تلتإلرئل تلًبدر  رنه تل إلتلر ت فثت
 رلا تصل ع ت تلدرا  ، تإلاخشتار للا تصل ا  تل تنراج اا  تا تل إلرئل ت خت  

 قش  لغه نسهر تإلاخشتم .ا ا حات  ا ع ت تل تحش ت لكاتان  اع ت تلادس   ر
 ار تلا تصل ع ت تلدرا   .%72,58تلتإلرئل تلًبدر     تنراج تلخط تليهردت 
   يتا تنر ا  تلا تصل ع ت  .%34 قش  لغه نسهر تإلاخشتار    تل تنراج 

ال  ي ا  ًرر تإلاخشتم لل تحش ت لكاتان   ا تلادس  .%8يسري ا حات  ًسهر 
  .  ر خال  عتًر تلشبتإلر

احاضح اير إل ه ت ايرم تلايد ب  رإلاخشتم تلتإلرئل تلًبدر   إلتلر اا 
احرلارل   .اافضتلدر علج غتت ر اا اإلرئل ت ابر ، اإلرئل ت ابر   رل تنراج

  ت  تلايد ب يساخشا   تلتإلرئل تلًبدر علج تلتغ  اا ا  ت اإلرئل ت ابر  
ا     كاتان  ايسري ا حاتاثل تلادس   ر  ا تل تحش ت ل، تلًشيثر    تل تنراج

اايا    م در اتإلمر لش  لًر اًلتل  د ر  ت ابر   رل تنراج    تلتإلرئل تلًبدر 
  ن تت لير اقشار اا يل   إلتحمر لقضرير     ب قتت ادر اا ق ل تلياي .، تلايد ب

 رليشتخالل ردت عا غتتا اا تل تتاج تلييرالر، تنفت   تنراج تلخط تليه
عض   إللرر   ا اًيش تلقرإلي  ر لبريخ تلسي  تل د  تلش ا ب/تليهردت  تلدراادر

اتلا   ر  لدر  اب   تت     ير تتحر  -يف ر هللا –تليالس ت علج يرف  تل ربقر
ات  ير  ت ايرم تليس التا ، اافرعل تلايد ب ا  تل تنراج    ل الً   ،تل تنراج

خلر صريخ تلسي  ات ادر    لًلدر ق ل اشت، فدير يرتير تل تنراج اا قضرير
 . كرنه ليشتخالار ت ات تلك تت علج تليسايمتا اتلي ر شيا .يرف  ت اربر
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 اً ع اتخاالف تلي ت د  تلا  يا  اًرالدر    ، ا ه اا نارئج تلشبتإلر
اعلج اش  تل    اتلًخ تلاع ي ًر تلي تبًتا اتليقديتا ،  تنراج تلخط تليهردت

 ار  .   عتًر تلشبتإلر %30,35ت اتلثًر  يتل  لغه نسهر تل  ، للً  ار تلتدتشر
تليقاتيرل اتلًبرئح  .%14,28 قش  لغه نس ار ، فدير يامله  ي   ع ت إل ر 

 تًير  لغه  .%8.3 ال  ي ته ت ن رر تلبدادر  ًسهر  .%9.82 لغه نس ادر 
. احرلًسهر لقضرير تلرتا    ا تبر %5,35نسهر ت ا ب تلياملقر  رلا ظدف 

. ااا نريدر  خت   لغه نسهر قضرير تلاملد     %4,46نس ادر ت دغر   لغه 
افدير يامله  قضرير ت  تبر تلمرار لعقرار اد ا  ت  رنخ  قش  .%4,46تل تنراج 

   يتا  غه نسهر تلقضرير تلا  اامله  رلكدتحر  ا ي در  .%3,75 لغه نس ادر 
اا ا  تنر تل  ا  تلقضرير تلياملقر  ر  .لكل اًدر %2,67تلبدر يا اتلبًر 

 .لكل اًدر %1,78ت إلالادر ات اقرف اتل  را  تلا  ات  لل تنراج  لغه نس ادر 
اتلاقرعش اتل ق   ،  تًير ل  اامش  قضرير ت ابر ل ااتتف  تلخشارل ت  ايرعدر

  .لكل اًدر %0.89اتلادرن  إل   ، اتلقتاض تل خبدر اإ تبر تليتاب اتلاتخد 

 ع تلقضرير يش  علج اش  يا  ا رب ر تلايد ب    اً، انخل  اير إل ه
 .ا   تلايد ب    تليمش تلًقدق  لل تنراج،     تنراج تلخط تليهردت

  ا تا اا نارئج اًلتل تليًا      غرل در تليابلتا     تنراج تلخط
 تًير  لغه نسهر  %76.51يتل  لغه نس اد  ، تليهردت    اا  نر تلا  ب
   يتا صمخ علج تلهريل  .%15,90 نر ت نرث  تلي رب تا    تل تنراج اا

      ي    تلي رب تا اا ت نرث  ا تلا  ب؛ اذل   %7,57اًشيش ار نس ار 
  .لمشم ا  ت تل درنرل تلشتلر علج  نر تلي رب تا

   غرلخ ت يدر     تلايا  انساخل  اير إل ه    تلا  ب    ااايمراًر
ا تلًسر ؛  ند  تليس التا عا ا  تت يا تصل   ا  تلي إلسرل تلً  ادر  فثت ا
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انادار لال  ا ياكرفد   رليااي  ااك   لشيد   مض ، تلًدرر تلكتحير  إلت  
 .تلقضرير

  دربل نارئج اًلتل تليًا   إلج اتتعرر  تنراج تلخط تليهردت لي درب 
ااقسدير  ًتل يا  ت إلافر ر اا تل قه   مش ، تل اا تليخب  لل تنراج

 ير  .%22,41 لغه نسهر تل اا تليخب  لضت ف تل تنراج  قش  .تلًشا 
.    %21,24 لغه نسهر تل اا تليخب  لليس التا    تلشاتئت تلً  ادر 

.  ار تل قه %15.09يتا    تل قه تليخب  لععالنرل  لغه نس ار 
 ير  لغه نسهر  .اا اقه تل تنراج %13,14تليخب  للياي   قش  لغه نس ار 

.    %12,39ت ر تلتإلرئل تلًبدر تلا  ات  اا تلايد ب تل اا تليخب  لقت 
 .%11.20يتا  لغه نسهر تل اا تليخب  لا تصل تلايد ب ع ت ت ابر  

لًسا يظ تلايد ب اب  تابر  اا صريخ تلسي  تل د  تلش ا ب /إللرر   ا 
ا رنه  –يف ر هللا  - ليالس ت علج يرف  إاربر تل ربقراًيش تلقرإلي  عض  ت

ا ختتت  لغه  .اا تل اا تليخب  لمتًر تلشبتإلر %3.04 ابر  نسهر  اا ت
 .%1,45نسهر تل اا تليخب  لقتت ر يسري ا حات 

انساخل  اير إل ه      تنراج تلخط تليهردت  تنراج ي تبع؛ يتل    
ا  ح   بتحقر اإلر يه اقه تلياي  ل  يرغج علج تل قه تليخب  للايد ب.

 ايتحت اا تلقرئيتا علج تل تنراج اي تا    ،تل قه     تنراج تلخط تليهردت

اذل  عا .تلا  ات  إلج تل تنراج تلا  اسر      يل تلقضرير، اا ت  كرب تلمشيش
ابحط تليسايمتا  رليس التا     ،بتحه تليًر  ر علج بر   تل تنراج تلً تبع 

اذل   يار  يل   لقضرير   ، تلشاتئت تلً  ادر إل ت   رنه اًلدر  ا تاًر ير
احرلارل   ر  تل تنراج  .إيار  تلًل تليًرإلخ لقضتاد  ر عًشار يبمخ علتد خرص

  .ي  ت تل قه اتلادش علج   تت  تليااي 
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 أدوات االتصال املستخدمة يف الربنامجأوال: 
 ( % (72تلخدط تليهرددت  د   تندراج  لغه نسهر تإلاخشتم تلتإلرئل تلًبدر  -

اندت    نددر نسدهر   تدتا عًدش  ،جاا ااي ع   اتل تلا تصل تليساخشار  د  تل تندرا
احي دا    ن دتب تبافدرع  داا تلًسدهر  د    مدض ، اقربنادر    اتل تلا تصل ت خت  

اذلد      تلًسر  يساخشاا تلتإلدرئل تلًبددر تإلداًدر د ادا تلا تصدل ع دت تلددرا ؛
 يدددر    قلدددر تلاكلفدددر ، تلمدددر تل اتلاقرلتدددش  ددد  تلياايددد  المدددخ  ابت ادددا  ددداا تلًريددددر

 مدض تليسدايمتا  ا  - يمتا اتلي ر شيا يساخشا   تلتإلرئل تلًبدراامل تليسا
تلي ددددر شيا يا لددددش لددددشيد  ندددد ع اددددا تلخدددد ف ات بحددددرر عًددددش ا تصددددلد  ادددد  اإلددددرئل 

احرلادددرل  يدددا  تإلددداخشتم تلتإلدددرئل تلًبددددر لافدددر ع ذلددد .  يدددر    تلتإلدددرئل  ،ت عدددالم
  ت علددج ايددر يدد، تلًبدددر ابددل اهردددتر إلددج تليدداي  احددا  قتت ادددر  دد  اقدده قبددتت

 اتإلل تلتإلرلر تل قه ع س ار       ت ابر .
ا  دد   (% 27.4)فرنده نسدهر ت ابدر   رل تنددراج ع دت تإلداخشتم تلددرا   -

المدددل قلدددر ا تصدددل تليسدددايمتا اتلي دددر شيا ، نسدددهر امق لدددر اقربندددر   قددده تل تندددراج
 ع ت تلدرا  يم    بافرع اكلفر تلي رلير. 

ادا  (%30.35)تليهرددت ابدل إلدجنسهر تل  ت اتلثًر      تندراج تلخدط   -
ا ددات إ     يددش  علددج اددش  ب ددر  يددد ب تل تنددراج اددا اسددامتا ، نسددهر تلقضددرير

اددا ادد  تت ت إلدداقتتب  ،اا ددر شيا علددج تلددشاب تلدداع اقدد م  ددر تلً  اددر   دد ل عددرم
 اتلًدرر تلكتحير للي تبًتا اتليقديتا علج  بض  اا تلشالر تلرتهر. 

ا دات يدش  علدج  ،   د   يدد  يلقدرل تلمتًدراكتتب تلقضرير تلياملقر  ر إل ر -
 يددر نددت      تنددراج تلخددط تليهردددت ياددتر ااددر  اتإلددمر  .  يدددر ا  دد ع ت إلدد ر 
احمرددد  تل قددده تلكدددر   ل إلدددرئل ت ابدددر  تلياريدددر  ددد   ،ليمرلادددر قضدددرير ت إلددد ر 

تل تنددراج لاًددرا  ا  دد ع ت إلدد ر .  يددر    تليمددش تلًقدقدد  ل تنددراج تلخددط تليهردددت 
 تلي ر شيا.متا ا    تليساي
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المددل ، ددد له قضدددر تلا ظدددف نسددهر اا إلددرر  رلًسددهر للقضددرير تليرتايددر -
قضددددر تلا ظددددف  ددداا تلًسدددهر  ددد  اددد  ت امدددربض تلا ظددددف  ددد   ادددا  إلدددهري  لددد  

اخلددده ، تلشالدددر ات ايدددرم تلً  ادددر  دددرلا ظدف   ددد ل عدددرم اتلاددد بتا   ددد ل خدددرص
 لررل   تل ظرئ .  لدراتلخ تتل تلمي  تص اظدادر ااًرإلخ ا  تلي  الل تلمليدر

 رؤية الباحث 
 اقدددشي   مدددش ت امدددر  اإلدددرئل ت عدددالم عدددا،     ظدددد ب  دددتتاج تل دددل تليهرددددت 

 كددددر  ، تل ددددتتاج تليسددددالر إلددددج إ خددددر  تلمشيددددش اددددا تلاغتددددتتل  دددد   نيددددرط تلي ددددر شر
اتآل   صددهح يافرعددل اح ددربر ادد  ، تلايددد ب االقدددر  قددط ليددر ا ثددر اإلددرئل ت عددالم

 يدددر     مدددض تل دددتتاج   يي دددا    ، ا بتحددده الددد  تل إلدددرئلتل دددتتاج تلاددد  ا دددل عددد
 خلده إلدج ، إ  تل تتاج تليهردتر اتلا  ي  دش  ددر افرعدل .إ   افرعل تلايد ب اًاح

ا خددددال ا ددددرب د   يدددد اد  اتلقضددددرير تلادددد  اا دددد ل  ،تلًدددددرر تل خبدددددر للايددددد ب
لدج تلرتحده  ا إبددر    إ، فير إلرعشاد     إيار  تلًل   تليًرإلهر لقضدرير  .لشيد 

لدددس  ددات  ًسددخ  ددل دددرب ه الدد  ، تلبددًدح تلدداع يدد  ع إلددج يددل الدد  تلقضددرير
 ر يافدر   رليًرإلدهرل تلشيًددر ، تل تتاج تلايد ب  د  لًضدرل إلدمر اد  اتيافدر اد 

  .اتل بًدر
، إ   دددتتاج تل دددل تليهرددددت  ددد  ا دددر  يلاقددد   دددر تلي ظددد  تلمدددر ع اتليسددد ا 

اقش إليًه لًر  بتإلدر  دات  .تخاالف  ًسد  ادير  ل  اًبهر اتلي تبا اتليقد  ا 
 تل تنراج ااًلتلر إلج تلا صل للًارئج تلارلدر:

تلميدددل علدددج  حدددر ر ت  ايدددرم  يثدددل  ددداا تل دددتتاج ؛اذلددد  لدددتحط   دددتت  تلايدددد ب  -1
احرلاددرل  ،  رليسدد التا اتبددالع ا ر ت اددت  يددر ياددتع  دد  تلي إلسددرل تلً  ادددر

 .ت ايرم تليس التا  رلتقر ر تلاتادر
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ااميديددر علدج ، إلايتتب  رلسدرإلر تلًرلدر تلياهمدر  د   تندراج تلخدط تليهرددتت  -2
تل دتتاج تلي در ر لددر  د   الدر ت ادربتل تلمتحددر تلياًدشر ؛اذلد  ادا ت دل ادد  تت 

  .تلًدرر تلكتحير ليا ي د  علج  اا ت بض تلرتهر

 ندر   ع ر تليدايمرل للي درب ر  د  اقدشي   دات تلًد ع ادا تل دتتاج؛ ل حدر ر ا درب ر -3
 .ت نرث  تدر

 ع ر  صًري تلقتتب للي رب ر    اثل  اا تل تتاج ات قادشت   بدريخ تلسدي    -4
تل د  تلش ا ب /إللرر   ا اًيش تلقرإلدي  عضد  تليالدس ت علدج يدرف  إادربر 

  .يف ر هللا –تل ربقر 
 قائمة املراجع

 : أوال الكتب
 تب  ،عيدر  .تلمتحد  صرلح خلتل. إ تبر تلي إلسرل ت عالادر    تل با ،    تصه  .1

 .م1997 .آبتم للشبتإلرل

 ،تلك حدده .اًيددش  ددا عدد ض. ت عددالم  دد  تلخلدددج تلمتحدد  اتقمددر ااسدداق لر ،تلي دددخ  .2
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 :  دراسات والمداخالت في المؤتمراتال
  بتإلدر تلي در شر  ام حد  اعالقاددر تلً تبحدر تل دتتاج اقدشي   إلدرلتخبدربا  دا نرصدت:  .1

  بتإلدر قدشاه  د  ،تلسدم  ع اتلايد ب تلفضرئدر تلالفر حر تلتلقً    تتاج اا عتًر علج
 .2008تلسم  ير  ،لًتل ددر ر تلير ساتت ت إلالادر إلم    ا اًيش ت ارم  رامر

اًيدددش اًيدددش ع دددشتلتييا تلبدددراع "  الدددد حرل   ًدددشر تل دددتتاج تلً تبحدددر ادددا تلقضدددرير  .2
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 :الموقعان االلكترونيان
- http://radiostationworld.com/locations/united_arab_emirates

/radio_websites.asp.  

- http://www.sharjahtv.ae/ar-AE/our-channels/sharjah-

fm/programs. 
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