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 المقدمة

والتي اصبح  لابا دور أساسبي  تعد اإلذاعة من أهم وسائل اإلتصال الجماهيرية،
فبببي التبببلىير عسببب  المسبببتمل وتابببويرع، ولعبببل امهميبببة عائبببد  لمبببا تتميببب  حببب  اإلذاعبببة مبببن 
سمات تختسف عن وسائل اإلعبمم امخبرم ماابا اابل ام بداة ل وبة وووعابا ومتاحعبة 

 تطوراتاا محاشر .
واء وفي ول التطور التكاولوجي السريل الذي أدم إل  تطوير وسائل اإلعمم سب

أكان اإلعمم الفضبائي االتسف يبونأ أو اإلعبمم اإلجتمباعي أو المواوبل اإللكتروايبة، إ   
أن اإلذاعة حايت متاحعة ولاا جماورهبا وم حيابا لمبا تتمتبل حب  مبن سبمات تختسبف عبن 
سببمات وسبببائل اإلعبببمم امخببرم... و  سبببيما إذاعبببة جماوريبببة العببرا  مبببن ح بببداد التبببي 

في وسوب العائسة العراوية... وكان تلسيساا في ح بداد  بدىا  تتمتل حموول خاص وممي  
ماما  عس  اطا  السياسة والىاافبة واإلعبمم، فابي المةسسبة امحبر  فبي العبرا ، وعسب  
الببر م مببن واببور إذاعببات م سيببة وا ديبباد اعببدادها إ  أن إذاعببة ح ببداد امكىببر اتصببا   

 حالجماور وتسم  اليوم اإلذاعة امم.
دراسببببة حوصببببفاا م اولببببة لستعببببرف عسبببب  اشببببلتاا ومرا ببببل تطورهببببا جبببباءت هببببذع ال

 ووصف وت سيل لحرامج الخاصة حالمرأ  فياا.
وسمت الدراسة إل  أرحعة فصول، تااول الفصل امول اإلطار المااجبي لسح بة، 
أمببببببا الفصببببببل الىببببببااي فاببببببد ا تببببببوم عسبببببب  وضببببببايا المببببببرأ  فببببببي المجببببببا ت اإلجتماعيببببببة 

الفصبببل الىالبببة عابببوان إذاعبببة جماوريبببة العبببرا  مبببن واإلوتصبببادية والسياسبببية، و مبببل 
ح داد، الاشل  والتطور، أما الفصل الراحل فاد سسط الضوء عس  حرامج المرأ  في إذاعبة 

 جماورية العرا  وت سيساا وف  دراسة مس ية.
 واهلل ولي التوفي 

 
  



 الفصل األول

 طار المنهجي للبحثاإل

 مشكلة البحث 

 أهمية البحث 

 أهداف البحث 

 حث ونوعهمنهج الب 

 حدود البحث 

 عينة البحث 

 )طرائق البحث )وسائل جمع المعلومات 

 

 



 : مشكلة البحث:أوالً 

المشببكسة فببي هببذا الح ببة تكمببن فببي أن اإلذاعببة تتابباول العديببد مببن الموضببوعات 
والاضببايا التببي تابببم شببرائ  المجتمببل المختسفبببة، ومااببا وضببايا المبببرأ  فببي مجالاببا العبببام 

ا ا جتماعيببة والسياسببية وا وتصببادية والتعسيميببة والصبب ية وكببذل  الببذي يشببمل الاضبباي
وضايا المرأ  في المجال الخاص الذي يتمىل في المرأ  داخل امسر  وشبةوااا امخبرم 
كام ياء والطحخ والديكور وشبةون الب واو وعموبة الرجبل حبالمرأ  ومكااتابا والبدور البذي 

امج المرأ  في هذع ا ذاعبة ليسبت حمسبتوم تاوم ح  في المجتمل، والمم و أن اسحة حر 
مكااة المبرأ  فبي المجتمبل لبذل  جباءت هبذع الدراسبة لتسبسيط الضبوء عسب  الكيفيبة التبي 
تااولبببت حابببا إذاعبببة جماوريبببة العبببرا  مبببن ح بببداد وضبببايا المبببرأ  ومبببا  ركببب ت عسيببب  فيابببا 

 ح داد.وحذل  يتصدم الح ة ال  دراسة وضايا المرأ  في إذاعة جماورية العرا  من 
 

 : أهمية البحث ثانياً 

تبببلتي أهميبببة هبببذا الح بببة عبببن طريببب  الووبببوف عسببب  البببدور البببذي تةديببب  اإلذاعبببة 
لسااببوب حواوببل المببرأ  العراويببة والكشببف عببن السببسحيات وتلىيرهببا فببي اإلعببمم اإلذاعببي 
 الموجبب  لسمببرأ  فببي العببرا  ، واإلعببمم الموجبب  لسمببرأ  لبب  تببلىير كحيببر فببي المجتمببل  ابب 

كبون اواتب  امولب  تالعاصر البذي يسبام فبي حاباء امسبر  ىاافيبا وأخمويبا وترحويبا والبذي 
المرأ . كما يعد الح ة م اولبة جباد  لسووبوف عسب  البدور البذي تةديب  إذاعبة جماوريبة 

 العرا  لسااوب حواوعاا والكشف عن السسحيات وا يجاحيات فياا. 
 

 : أهداف البحث :ثالثاً 

معرفة واول حرامج المرأ  العراوية فبي إذاعبة جماوريبة العبرا   ان هدف الح ة هو 
 ومعرفة أشكالاا وأساليحاا وي اول ا جاحة عن التساة ت ا تية  

 أو  : ما المسا ة ال ماية التي تش ساا حرامج المرأ  في ا ذاعة؟



 ىاايا: ما اوعية الموضوعات التي رك ت عسياا حرامج المرأ  ؟ 
 ن اإلذاعية التي تادم فياا حرامج المرأ ؟ ىالىا: ما الفاو 

 

 : منهج البحث:رابعاً 

يعببد هببذا الح ببة مببن الح ببوة الوصببفية ووببد اسببتخدم مببااج المسبب  إذ يعببد أ ببد 
المابببباهج الرئيسببببة التببببي تسببببتعمل فببببي الح ببببوة الوصببببفية لوصببببف الوبببباهر  المدروسببببة 

خضباعاا وتاديرها عن طري  جمل معسومات معياة عن المشكسة وتصايفاا وت سيس ابا واخ
 . أ1السدراسة الدوياة

 

 : حدود البحث خامساً 

 ل  وسمين ياسم الح ة إ
 . الاسم الاوري1

وتابباول ت سيببل دور  حرامجيببة فببي إذاعببة جماوريببة العببرا  مببن ح ببداد، اشببتمست  
لسمببببد  التببببي تحببببدأ مببببن  الدراسببببة الميداايببببة عسبببب  ت سيببببل حببببرامج المببببرأ   لببببدور  حرامجيببببة

 .2/3112/ 32ول اية  5/1/3112
 . الاسم الميدااي: ويتضمن 3

 أ. المجال المكااي:
 إذاعة جماورية العرا  من ح داد في العرا . 

 32/2/3112ول اية 5/1/3112ب. المجال ال مااي:
 

                                                
م مببد شببفي  ، الح ببة العسمبببي ، الخطببوات المااجيببة  عببداد الح بببوة ا جتماعيببة ، ا سببكادرية ، المكتبببب  أ1ا

 .91، ص 1295الجامعي ال دية ، 



 : عينة البحث:سادساً 

اختيارهببا وفبب  وواعببد حمببا ان العياببة اهببي ذلبب  الجبب ء مببن المجتمببل التببي يجببري 
وفببي الدراسببة الميداايببة لحببرامج  أ2اوطببر  عسميببة ح يببة تمىببل المجتمببل تمىببيم صبب ي اأ

إذاعببة جماوريببة العببرا  مببن ح ببداد ، اختببار الحا ببة عياببة مببن هببذع الحببرامج المببرأ  في.
والتبببي اختيبببرت  32/2/3112ول ايبببة  5/1/3112شبببمست دور  حرامجيبببة وا بببد  لسمبببد  

 دية الاصدية حلسسوب العياة العم
 

 : طرائق البحث )وسائل جمع المعلومات(سابعاً 

اسببتخدم الحا ببة أكىببر مببن أدا  وطرياببة لسح ببة لت ايبب  أهببداف الدراسببة حصببور  
  عسمية وتضمات أدوات الح ة ما يسي: 

 

 : المالحظة:أوالً 

والمم وة فبي الح بة العسمبي هبي اطريابة عسميبة مااجيبة مخطبط لابا حطريابة 
   أ3ات اي  أهداف الح ةأواعية من أجل 

وتوفر المم وة ايضا اوصفا  يا لس يا  ا جتماعية والىاافية عس  ا بو يفبو  
مبببا تبببوفرع أسببباليب الح بببة امخبببرم وحبببذل  تضبببيف الببب  اتبببائج الح بببة شبببكم فريبببدا مبببن 
الواوعيةأ والايام حمامة المم وبة اليسبت سباسة، فابد يتطسبب اممبر أن يسبجل الحا بة 

اديم وصف لسسو  معين، ووبد يتعبدم الوصبف ليسبتدل عسب  سبمة مم وات  ل رب ت
خفيبة مببن سببمات المف ببوص أذ لياببوم حاصببدار أ كببام واتخبباذ وببرارات معياببة حخصببوص 

                                                
 11، ص1291العسمي،جامعة الموصل ، د. م مد أ هر سعيد السما  واخرون، اصول  الح ة  أ2ا
   4891سعد لبيب ، دراسات في العمل التلفزيوني ،بغداد ، مركز التوثيق اإلعالمي لدول الخليي  العربيي ،  أ3ا

  401ص 



وتبببم اسبببتخدم هبببذع الطريابببة فبببي عمسيبببة تسبببجيل  أ4االمف وصبببين البببذين يبببتم مم وبببتامأ
ت هبببذع المم وبببات لحبببرامج المبببرأ  عبببن طريببب  متاحعتابببا وتسبببجيل ال سابببات ووبببد أتا ببب

العمسيببة الفرصببة لت ديببد اتجاهببات حببرامج المببرأ  وأهببم الجوااببب التببي تعالجاببا والتوصببل 
البببب  السببببحل المااسببببحة لتطويرهببببا وذلبببب  حت ديببببد اابببباط الضببببعف والاببببو  فياببببا ، وكببببذل  

 استخدام ا شكال الحيااية مل الجداول لتوضي  الاتائج.
 

 : المقابلة:ثانياً 

حيااببات الح ببوة ا جتماعيببة وفياببا ياببوم  وهببي الطرياببة امكىببر شببيوعا فببي جمببل
الحا بببة حمااحسبببة عبببدد مبببن ا شبببخاص لسح بببة ويوجببب  البببيام عبببددا  مبببن امسبببئسة ويابببوم 
حتسجيل كبل إجاحبة فبي المكبان المخصبص لاباأ وأسبسوب المااحسبة البيل مجبرد ا لتاباء 
 حعدد من الاال وسةالام عن حعب امسئسة الفرضية حل ان المااحسة عمسية لابا أسسباا

أجبرم الحا بة  أ5اال برب مااباأ م عسياا وان لبم تكبن كبذل  فسبن يبةدمالعسمية التي تاو 
عمسببببت فببببي مجببببال اإلعببببمم المتخصببببص فببببي ا*أعببببددا مببببن المابببباحمت مببببل شخصببببيات

 اإلذاعة ، وساعد هذا الاوع من المااحمت عس  أ ااء الح ة.
 

 استمارة التحليل  :ثالثاً 

                                                
عحد اهلل عحد الر من الكادري ، و د. م مد ا مد عحد الدايم ، مدخل ال  مااهج الح بة العسمبي فبي الترحيبة  أ4ا

 .153- 151، ص 1222الكويت ، مكتحة الفمح ،  3ية ، طوالعسوم ا اساا
 .419عحد اهلل عحد الر من الكادري وم مد ا مد عحد الدايم،، مصدر ساح ، ص أ5ا

 أجرم الحا ة المااحمت  مل الشخصيات ا عممية التالية:ا*أ
 .52/3/5043. اعحد ا مير الحياتيأ المدير الساح   ذاعة جماورية العرا ، حتاريخ 4
 .52/3/5043. اطالب سعدأ  المدير الساح   ذاعة الجيل ، حتاريخ 5
 .52/3/5043. اعايل هاشم الحدريأ مخرو. ، حتاريخ 3
 .52/3/5043-52-. اعسي هاشم أ مدير اذاعة ح داد. ، حتاريخ 1
 
 



م فببببي تسببببايل عمسيببببة الت سيببببل لسحببببرامج كببببان  سببببتخدام اسببببتمار  الت سيببببل دور مابببب
وعمسيببببة ت ديببببد وتصببببايف الفئببببات الرئيسببببة لسوصببببول إلبببب  أهببببداف المبببباد  ا تصببببالية 
وت ديدها إذ أجرم الحا ة دراسة مسب ية شبمست الحبرامج التبي تابدماا إذاعبة جماوريبة 
العرا  من ضمااا سحعة حرامج خاصة حالمرأ  والخاضعة لسدراسة لستعرف عسب  طحيعبة 

المببرأ  المطرو ببة فياببا وأاواعاببا والمسببا ة ال مايببة التببي تشبب ساا مببن مببد  الحببة  وضببايا
، ووفاببا لسمعطيببات التببي  صببل عسياببا الحا ببة مببن هببذع  ح ببةالكسببي فببي اىابباء مببد  ال

 العياة ، ىم ت ديد الفئات والمعسومات  ستمار  الت سيل. 
 

 :فئات التحليل 

 تضمات فئات الت سيل في الح ة أستخدام:  
 فئة الموضوع اماذا ويلأ لستعرف عس  الموضوعات التي تضماتاا وضايا المرأ . 
فئبببة الشبببكل اكيبببف ويبببلأ لستعبببرف عسببب  الفابببون او امامببباط التبببي وبببدمت عبببن طرياابببا  

 وضايا المرأ .
 

 : صدق األداة  -أ

لستلكبد مبن صبد  امدا  وىحبات الت سيبل وبام الحا بة حعمبل أسبتمار  ت سيبل تبم عرضبباا  
وحعبببد امطبببمع عسيابببا جببباءت مم وبببات  ا*أمبببن امسببباتذ  المتخصصبببين  عسببب  عبببدد

الخحبببراء متطاحابببة كسيبببا  مبببل أسبببتمار  الت سيبببل ماابببا مسبببتوفي  لشبببروط الت سيبببل كسابببا حعبببد 
 امخذ حالمم وات وأجراء التعديمت. 

                                                

 عسببب  مجموعبببة مبببن امسببباتذ  الخحبببراء ل بببرب تاييمابببا مبببن الابببا يتين المااجيبببة  عرضبببت هبببذع امسبببتمار ا*أ
 والعسمية ، وود وام الحا ة حتعديل امستمار  في ضوء مم وات الخحراء وتللفت لجاة الخحراء من : 

 د. فاضل جتي رئيل وسم الص اف  امذاعية والتسف يواية / كسية اإلعمم /جامعة ح داد 

 د. طالب عحد المجيد  وسم الص افة ا ذاعية والتسف يواية/ كسية اإلعمم/ جامعة ح داد 
 د. عسي صحاح، اكاديمية الفاون الجميسة/ جامعة ح داد.

 د. عسي عحال  وسم الص افة امذاعية والتسف يواية / كسية ا عمم/ جامعة ح داد 
  كاديمية الفاون الجميسة /جامعة ح دادم مد عحد الجحار كاوم وسم السمعية والمرئية/ ا 1د



 

 ثبات التحليل   -ب 

وببام الحا ببة حت سيببل حببرامج المببرأ  موضببوع الح ببة و سبباب المببد  ال مايببة التببي  
تشبب ساا الحببرامج عببن طريبب  تفريببت المعسومببات فببي أسببتمار  الت سيببل التببي تفرعببت مااببا 
الجببداول   ىببم تلكببد الحا ببة مببن الت سيببل حاعادتبب  حعببد مببد  شببار اإعبباد  الت سيببل عحببر 

  الحا ة فرووا  ذات ويمة تذكر. ال منأ وكاات الاتائج متطاحاة إذ لم يجد
 

 أواًل : فئة الموضوع:

وياصد حاا م توم الماد  اإلعممية التي تشتمل عسياا حرامج المرأ  من وضبايا 
فببي المجببا ت ا جتماعيببة وا وتصببادية والسياسببية او الشببةون الىاافيببة او التاريخيببة أو 

مببببرأ  التببببي خضببببعت امسببببر  أو الصبببب ية أو موضببببة ومكيبببباو ، ووببببد وسببببمت وضببببايا ال
 لسدراسة ال   فئتين لست سيل وهي :

 

 .  فئة الموضوع: وهي تمىل الماد  اإلعممية التي تتضمااا الحرامج .4 
الشبببةون ا جتماعيبببة: وياصبببد حابببا تاببباول ا مبببور ا جتماعيبببة التبببي تتعسببب  حمكاابببة  -أ

لشبعور المرأ  ومشباركتاا فبي المجتمبل ومبا تعاايب  مبن مشبكمت اجتماعيبة وتاميبة ا
فببي العمببل او فببي حبباوي  محالمسببةولية ا جتماعيببة لببدم المببرأ  سببواء داخببل امسببر  أ

 المجا ت ا جتماعية.
الشةون السياسية: الماصبود حابا الموضبوعات التبي تتعسب  حالمشباركة السياسبية   -ب 

وتلسيل الماومبات وا  ب اب و ب  المبرأ  فبي الترشبي  وا اتخباب لممارسبة دورهبا 
 السياسي.

الشبببةون ا وتصببببادية: وتشبببمل موضببببوعات المشببباركة ا وتصببببادية لسمبببرأ  وعمساببببا  -و
ووضببببعاا ا وتصببببادي وتوعيتاببببا فببببي مجببببا ت التببببدحير الما لببببي وكيفيببببة اسببببتخدام 

 المي ااية اليومية وتعريفاا حا وتصاد وعدم التحذير.



في الشببةون الىاافيببة : وتشببمل الموضببوعات التببي تسبباعد عسبب  تطببوير الواوببل الىاببا -د
لسمرا  عن طري  تشجيعاا عس  ا اضمام ال  المةسسات الىاافية وتشبجيعاا عسب  
 المطالعة وتوضي  اهمية الىاافة لرفل مستوم ودرتاا عس  ممارسة  ياتاا حاجاح.

الشبببةون التاريخيبببة : ياصبببد حابببا الموضبببوعات التاريخيبببة لمكاابببة المبببرأ  فبببي تببباريخ  –و 
 الحشرية.

حابببا الموضبببوعات التبببي تتعسببب  حبببدور المبببرأ  فبببي امسبببر  شبببةون ا سبببر  :  ياصبببد  –  
دار  أمورهم.  ودورها في تاشئة ا حااء وترحيتام واخ

الشبببببببةون الصببببببب ية :  ياصبببببببد حابببببببا كببببببببل مبببببببايخص الوضبببببببل الصببببببب ي لسمببببببببرأ   –ط 
والموضبببوعات التبببي تتعسببب  حتاميبببة وبببدرتاا فبببي كيفيبببة معالجبببة ا مبببراب واسبببتخدام 

 والووائية.طرائ  العمو ومعرفة الشروط الص ية 
موضة ومكياو : كل مبايتعس  حتصباميم ام يباء وا كسسبوارات وال موبة الاسبائية  –ل 

 ومواد التجميل.
 
 .  فئة الفن اإلذاعي : وهي الشكل الذي يادم الحرامج.5
ال ببدية المحاشببر :  أسببسوب طببرح لموضببوع معببين حشببكل محاشببر مببن وحببل شببخص  –أ 

 امرأ . مكان رجم أأوا د سواء 
الحراامج ال واري: هذا الابوع مبن الحبرامج يعتمبد عسب  اسبسوب ال بوار عبن طريب   –ب 

استضبببافة حعبببب الشخصبببيات المعروفبببة أو مجموعبببة مبببن المتخصصبببين لمااوشبببة 
 وضية معياة تام المجتمل مل تحادل ا راء وتاديم ال سول والماتر ات.

ل شبببببخص او ال بببببدية والمااحسبببببة :   بببببوار يبببببديرع ا ذاعبببببي كمابببببدم الحرابببببامج مببببب –و 
مجموعببببة اشببببخاص  ببببول موضببببوع او وضببببية معياببببة لس صببببول عسبببب  المعسومببببات 

 وا راء وا يااا يصا ب الحراامج اتصا ت من وحل المستمعين.
ا سببسوب الببدرامي : اسببسوب يعتمببد عسبب  التببلىير الفعببال فببي المسببتمل عببن طريبب   -د 

 المفاروة.استخدام المةىرات الصوتية واستخدام أساليب التشوي  والمفلجا  و 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 الفصل الثاني
 قضايا المرأة

 في المجاالت

 االجتماعية واالقتصادية والسياسية
  



 قضايا المرأة في المجاالت االجتماعية
حضارة المجتمع ونظامه العيا،، وديد  عن طريقيتحدد الوضع االجتماعي للمرأة 

االجتماعية أو السياسية دواعد وتشريعات متقدمية  والمنظمات تطرح بعض الحركات

ميا يييدإ إليى ظ يور فجيوة الوادع االجتماعي يبقى محافظيا   إال أن المرأة فيما يخص

االجتمييياعي، كمييييا أن القييييي، والتقاليييييد  المييييرأةبيييين السياسيييية الرسييييمية وبيييين وادييييع 

ة بييين واالتجاهييات والرمييوز فييي كييل مجتمييع تتييرج، وتعييزز االختالفييات الفسيييولوجي

الجنسين
(6)

 

 بعيض  البليدانلميرأة فيي ا فيما يخصإن مظاهر انعدا، الحرية بمف وم ا الواسع 

العربية بطبيعة الحال كثيرة، فإذا كانت الفكرة السائدة حسب المف و، التقلييدإ لمكانية 

فيإن أول ميا نالحظيه هيو  ووظيفت ا االجتماعية أن ا وجدت لتكون زوجة وأما ، المرأة

انعدا، حريت ا في اختيار شريك حيات ا
(7)

  

إن الغالبية العظمى من الدول النامية تعيي  بعيادات وتقالييد وأعيرات ناتجية عين 

حصيلة من األوضاع االجتماعية المتميزة بالسيلطة ووجيوب الطاعية مين دبيل الميرأة 

أخيالق ميزي  مين البيداوة  للرجل والبعد عن الديمقراطية والحريية، وهيي فيي الغاليب

والرعي والصيد والحياة الزراعية اإلدطاعية فضيال عين التفسييرات الدينيية المختلفية 

التي تحاول التساير والتعاي  مع العادات والتقاليد المتعارت علي ا
(8)

   

 

 تعليم المرأة 
بالرغ، من وجود ددر من التفاوت بين البليدان العربيية فيي ف م يا لمضيمون حيق 

أة فييي التعلييي، وحييدودي وكيفييية ممارسييت ا لييه ووجييه الوالييية علي ييا، وذلييك بسييبب   الميير

                                                
فو يبببة العطيبببة، المبببرأ  والت ييبببر ا جتمببباعي فبببي البببوطن العرحبببي، الكويت:مةسسبببة الخسبببيج لسطحاعبببة والاشبببر،  أ6ا

 .82، ص4893
 .20، ص4823، حيروت: دار ال اياة،  سسوم الخماش، المرأ  العرحية والمجتمل التاسيدي المتخسف أ7ا
 .32، ص4892واهر ، المرأ  العرحية ،الكويت :دار الكادي لساشر والتو يل، د. ا مد جمال  أ8ا



االختالت في العادات والتقاليد االجتماعيية فيان االتجياي السيائد الييو، هيو  تمتيع الفتياة 

جميع ييا ، وهييذا مييا ورد فييي ميثيياق  بييالتعلي، فييي البلييدان العربييية كل ييا و فييي مراحلييه

دته التاسعة على ما يلي:الوحدة الثقافية الذإ تنص ما
(9) 

 

)توافق دول االعضاء على الن وض بتعلي، البنات وفقا للمبادئ الدينية والقيي، العربيية 

والتقد، العلمي الحيدي  ميع مراعياة تزوييد هيذا التعليي، بميا تقتضييه رسيالة الميرأة ان 

 تكون اميا  ومواطنية صيالحة فيي المجتميع ل يا مين الحقيوق وعلي يا مين الواجبيات بميا

 يتماشى مع مسيوليات ا في المجتمع(.

ويتمتع العراق بتاريخ طويل في اطار تشجيع تعلي، النساء وتتفياوت المعلوميات 

حول نسبة االمية بين النساء فقد ذكر تقرير لبرنيام  االمي، المتحيدة االنميائي ليوزارة 

% من النساء العراديات متعلمات بينما ذكيرت منظمية 25، ان  5002التخطيط عا، 

، ، و أن نسييبة 5000% فييي العييا،  53اليونسيييت ان نسييبة المتعلمييات ليي، تتجيياوز 

( سينة أعليى من يا فيي الفئية 31 – 52المتعلمات في الفئة العمرية التي تنحصر بين )

  ( سنة.51 -42العمرية )

% فقيييط مييين الفتييييات سيييجلن فيييي الميييدار   21، نجيييد أن  5001ففيييي عيييا، 

الريفييية نجييد ان هييذا الييرد، ييينخفض الييى مييادون  االبتدائييية فييي المييدن وفييي المنيياطق

% وهذا اليعني بحال من االحوال عد، اهتما، الفتيات بالمدار  او التعلي، بيرغ، 20

الحروب التي عاش ا العراق والتي ادت الى تدهور النظا، التعليمي.
10)

 

 

 في العراق  الحقوق الخاصة بالمرأة

                                                
د. شيخة عحد اهلل المساد، تعسيم المرا  في العالم العرحبي وت بديات التابدم العسمبي التكاسبوجي، ابدو  تايبيم امبو  أ9ا

 .4895ون ا ول  كاا 1-4العموات حين العسم والتكاسوجيا والمجتمل في الدول العرحية، الدو ة، الفتر  
تايببيم  ببول ال اببو  الاااوايببة والواوعيببة لسمببرا  اوضببل المببرا  فببي العببرا أ مشببروع تطببوير الاببااون فببي العببرا   أ10ا

ILDP  5002، اممم المت د  ،  تمو. 



بحسب طبيعة القانون الذإ يينظ، هيذي ة العرادية ألمرباتتنوع الحقوق الخاصة 

الحقييوق فمن ييا ميييا يتعلييق بالجانيييب المييالي واالدتصيييادإ ومن ييا ميييا يتعلييق بالجانيييب 

 الشخصي واالجتماعي.

 المزايييابالرجييل فييي الحقييوق و المييرأةن االحكييا، الييواردة فييي دييانون مسيياواة إ

المتزوجية  الميرأةعيدة من يا مسياواة  ا  ميورأتتضيمن ،   4822لسينة  484المالية رد، 

 الميييرأةبالرجيييل المتيييزوس فيييي اسيييتحقاق مخصصيييات غيييالء المعيشييية وال تتقاضيييى 

مخصصات االوالد اذا كان الزوس موظفا التي تيول في حالة الفراق اليى مين يتيولى 

رعايت ، من االبوين، ويتمتيع االبنياء والبنيات المسيتحقون للتقاعيد بيالحقوق التقاعديية 

 و كلي ما. أحد االبوين أالتي تيول الي ، من 

المعيدل طائفية م مية  ،4828لسينة  499ونظ، دانون االحوال الشخصية ردي، 

والمييرا  والوصيية الزواس والطيالق والتفرييق والحضيانةمن االحكا، المتعلقة بي
(11)

وحتييى ن اييية عقييد الثمانينيييات فقييد تعييرض هييذا القييانون الييى اكثيير ميين عشييرة  

جعلته على اسا  المودت السياسي تعديالت حكومية، خصت التفريق بين االزواس و

واالمني ودد تجدد ال جو، على دانون االحوال الشخصية بشكل درار اصيدري مجلي  

واعتميياد احكييا،  499، يقضيي بالغيياء دييانون 5003الحكي، فييي كييانون االول ميين عييا، 

الشريعة االسالمية وفقا للمذاهب، غير ان هذا القرار ل، يحالفه االستمرار والغي بعيد 

صيييرة بسييبب معارضيية االحييزاب  السياسييية غييير الدينييية والمنظمييات النسييائية مييدة د

والحاك، المدني االمريكي للعراق آنذاك بول بريمر
(12)

   

 

 قضايا المرأة في المجاالت االقتصادية
نسبة مساهمة دوى العمل النسائية في النشاط االدتصيادإ فيي اليوطن العربيي  تعد

ميين أدنييى النسييب حصييرا  فييي العييال، كلييه حتييى بالنسييبة للييدول النامييية األخييرى، وفييي 

                                                
 32-35أص4892فارو  احراهيم جاسم، المرك  الاااواي لسمرأ  اح داد مطحعة اسعد، أ11ا
 .53-55ص   أ5005الفرات لساشر والتو يل،  -مد، الدستور والمرا احيروترشيد الخيون وحدور  كي م  أ12ا



أغلب األحيان تتأرجح اإلحصائيات حسب سياسية الحكوميات وتوج ات يا االدتصيادية 

وإن ل، تكن وادعيةأو نظرة العال، 
(13)

  

بحيي  فييي أثيير التنمييية االدتصييادية علييى النسيياء فييي تد ميين الدراسييات وهنيياك عييد

ظ ييرت فييي مطلييع السييتينيات ميين القييرن والييوطن العربييي والمنيياطق المجيياورة 

العشيييرين دراسييية كيييوليفير والنجيييولي  الختبيييار أثييير التنميييية االدتصيييادية عليييى 

( 45) ( بلدا  بضمن ا39مشاركة النساء في دوة العمل في المراكز الحضرية في )

بلييدا  عربيييا  وشييرديا  مجيياورا ، وفييي ضييوء النتييائ  اإلحصييائية التييي تيي، الحصييول 

عمل النساءلعلي ا من هذي الدراسة، ادترحت أربعة أنماط عامة 
(14)

. 

 نمط البلدان الصناعية المتقدمة.. 4

 نمط بلدان أمريكا الالتينية. .4

 نمط بلدان البحر الكاريبي. .5

 عربية وغير عربية.نمط البلدان اإلسالمية من  .3

وظ رت النتائ  أن النمط األول ظ ر فيه أن معدل مشاركة النساء في دوة العميل 

على الصعيد الوطني كانيت عاليية بسيبب ارتفياع مسيتوى التنميية االدتصيادية مقرونيا  

 أوطيأب برغبة النساء في تأمين مستوى معيشة أفضل، أما في النمط الرابيع فإنيه تمييز

نسيياء فييي دييوة العمييل. ويييأتي هييذا بسييبب التييروي  للييزواس المبكيير معييدالت مشيياركة ال

 .المرأةوالقناعة الموروثة والتقليدية عن عمل 

 

أهم ا ا عدةمجال العمل أمور المرأةومن أسباب عد، دخول 
(15)

  

                                                
 – 11أ ص4892، 2اببدو  المببرأ  العرحيببة والعمببل حببين المببد والجبب ر، اعمببان، مجسببة المببرأ  العرحيببة، العببدد  أ13ا

12. 
،   هبببباي عحببببد ال سببببين، أىببببر التاميببببة وال ببببرب عسبببب  الاسبببباء فببببي العببببرا  اح ببببداد: دار الشببببةون الىاافيببببة أ14ا

 .90-28أص 5005
أ 5003سيااء عسي البوردي، دراسبة فبي  ريبة المبرأ  ادراسبات فبي  ريبة المبرأ أ، اح بداد، مةسسبة ال مبان،  أ15ا

 .25 – 24ص



على أنه مذلة وال يليق بنسياء العيائالت الثريية  المرأةالرأإ العا، لعمل  ةنظر .4

وادتصر على النساء من العائالت الفقييرة بسيبب الظيروت  وحتى المتوسطة،

 االدتصادية التي تعيش ا.

سيادة النظريات الرجعية في المجتمع واعتبار العمل ضيرورة لكسيب العيي   .5

 ولي  واجبا  من أجل تقد، المجتمع.

في معيشت ا المادية كليا  عليى الرجيل ألجييال طويلية جعيل هيذي  المرأةاعتماد  .3

 نفس ا. المرأةي عقلية عقيدة تترسب ف

ن ذليك يييثر أليه فيي مييادين العميل العتقيادي  الميرأةعد، تقبل الرجل منافسية  .1

 على وجودي وييدإ به إلى البطالة.

ونتيجة لنشاطات هيئة األم، المتحدة ومنظمات ا فقيد وافقيت معظي، حكوميات دول 

حكوميات اليدول فيي بيرام  التنميية الوطنيية، وديد اتبعيت  المرأةالعال، على مبدأ دم  

العربيية ميا جياء فييي ادتراحيات ميا انبثييق عين المييتمرات النابعيية عين منظميات هيئيية 

األميي، المتحييدة، وفييي الثمانينيييات تيي، إرسيياء دعييائ، تعزيييز ديميية اإلنسييان فييي العمييل 

 .في النشاط العملي ومساهمت ا في دضايا التنمية والتحدي  المرأةوتدعي، دور 

 

 السياسية قضايا المرأة في المجاالت
عدييدة أهم يا حيق المشياركة السياسيية  االسياسيية أميور الميرأةتتضمن دضيايا 

كالترشيييح إلييى المناصييب الرسييمية والمشيياركة فييي االنتخابييات وتشييكيل األحييزاب 

فيييي  الميييرأةوالمنظميييات والحيييق فيييي التعبيييير عييين اليييرأإ واتخييياذ القيييرارات وحيييق 

 التظاهرات االحتجاجية.

ي السياسيية عنييدما كانييت الشييعوب العربييية تصييارع العربييية فيي المييرأة اشييتركت

، فييي مصيير علييى شييكل 4848المصييرية فييي ثييورة  المييرأةشيياركت  إذاالسييتعمار، 

، ضييد االحييتالل البريطيياني، وكييان االتحيياد 4824تظيياهرة سييلمية، وشيياركت سيينة 

 المييرأة. وشيياركت المييرأة، للمطالبيية بحقييوق 4853النسييائي دييد ظ يير للوجييود سيينة 



 المييرأةالجزائرييية يمتييد ليشييمل  المييرأة، ومييا ينطبييق علييى ،4838الجزائرييية سيينة 

الفلسطينية والسودانية للمطالبة بالحقوق المدنية
(16)

  

فييي العييراق فقييد تطييورت بتطييور المجتمييع وتييأثرت الحركيية  المييرأةأمييا دضييية 

جييزءا  من ييا ومرتبطييية ارتباطييا  وثيقييا  ب يييا،  عييدهاالسياسييية سييواء سييلبا  أو إيجابيييا ، ب

العراديييية فيييي ثيييورة العشيييرين ضيييد االحيييتالل  الميييرأةمسييياهمة  دونون يعيييفيييالميرخ

 عليى اليرغ، مينالبريطاني أول مساهمة وأول معركة خاضت ا فيي تاريخ يا الحيدي  

 عن الرجل في حين ا. المرأةبساطة واختالت أساليب نضال 

والجمياهير  (الميرأةالعراديية )رابطية اليدفاع عين حقيوق  الميرأةاستقبلت رابطة و

تظييياهرات صييياخبة معلنييية عييين تأيييييدها المطليييق ب ،4829تميييوز  41النسيييائية ثيييورة 

وإسنادها وإبداء استعدادها التا، لصيانة الجم ورية
(17) 

. 

وكانت للمرأة العرادية مشاركات عالميية عدييدة فيي المييتمرات والنيدوات،وكان 

 42 – 1ن مييين أهم يييا مشييياركت ا فيييي المييييتمر العيييالمي الرابيييع للميييرأة فيييي بكيييي

مشاركة  1000 فضال عنبلدا   98مندوبة ومندوبا  من  188بمشاركة ،  4882أيلول

التيابع  الميرأةعن المنظمات غير الحكومية، وكان الميتمر بإشرات لجنية مين مركيز 

 و الصييحة و لألميي، المتحييدة، وكانييت أهيي، المحيياور التييي بحث ييا الميييتمر هييي التعلييي،

المشياركة فيي السيلطة واتخياذ  و المساهمة االدتصيادية و النزاعات المسلحة و العنت

البيئييية  اإلعيييال، ووسيييائل  و حقيييوق اإلنسيييان و اآللييييات الوطنيييية والدوليييية و القيييرار

الطفولييية و والتنميييية
(18)

وديييد حققيييت الميييرأة العربيييية والعراديييية بشيييكل خييياص فيييي  .

ذة جامعيية السنوات األخيرة نجاحات في األصيعدة المختلفية فقيد بيرزت الميرأة كأسيتا

وديادية إعالمية على مستوى الجرائيد والمجيالت ومحطيات اإلذاعية والتلفزييون كميا 

                                                
 كمت أحو  يد، إمكاابات المبرأ  العرحيبة فبي العمبل السياسبي، فبي المبرأ  ودورهبا فبي  ركبة الو بد  العرحيبة،  أ16ا

 .452، ص4895العرحية، حيروت، مرك  دراسات الو د  
خاام  هدي، صف ات من تاريخ ال ركة الاسائية العراوية، اح داد، شركة الرواد لسطحاعة والاشبر الم بدود ،  أ17ا

 .8أ ص5002
 .82 – 85المصدر الساح ، ص أ18ا



ظ رت ل ا ابيداعات ادبيية واصيبحت الميرأة العراديية فيي الوديت الحيالي عضيوا  فيي 

 البرلمان ووزيرة في الدولة.

إن المرأة العرادية ل، تتخلت عين مشياركة الرجيل فيي التظياهرات واالنتفاضيات 

ة ضد السيطرة األستعمارية التي فرضت على العراق بعد دخول اآلنكليز عا، الوطني

، 4819، ، وأنتفاضية بورتسيمو  4850،، ويظ ر دورها واضحا فيي ثيورة 4814

 ،. 4829تموز 41، ، وفي ثورة 4825، وفي إدانة العدوان الثالثي على مصر 

قود يا السياسيية علميا  ومع ازدياد المطالبة بحقوق المرأة فقد ازدادت مطالبت يا بح

 أن المرأة العرادية احاطت ب ذا ال دت منذ تأسي  الحك، الوطني.

،  أعلنييت الحكوميية العرادييية عيين نيت ييا فييي إصييدار مبييادئ جديييدة  4829وفييي آذار 

يقتضيييي ا تطيييور العيييراق السياسيييي واإلجتمييياعي وميييع ذليييك منحيييت الميييرأة الحقيييوق 

السياسية
(19).

 

ة العرادية اليمكن ان تيدإ دورها الريادإ دبل ان ومن البدي ي القول أن المرأ

تتحرر من أسر القيود الزائفة والمتخلفة التي تعاني من نيرها ، لذا فان الم مة 

األولى التي ينبغي على المجتمع العرادي العمل ب ا هو تحرير المرأة اوال  ث، تعريف ا 

ارإ لتيدإ دورها بحقود ا وتشجيع ا على االنخراط في الفعل األجتماعي الحض

المرسو، في مسيرة الفعل الحضارإ
(20)

.  

 

 

                                                
د.طبببار  ابببافل ال مبببدااي ، مممببب  سياسبببية و ضبببارية فبببي تببباريخ العبببرا  ال بببدية والمعاصبببر احيبببروت :  أ19ا

 .85أ،ص4898لعرحية لسموسوعات ، الدارا
م مد عحدالجحار الشحوط ، الدور السياسي لسمرأ  في العرا  الجديد اح داد : دار المسبتاحل لستباليف والاشبر  أ20ا

 .9، حم تاريخ اشرأ ص 
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 اذاعة جمهورية العراق من بغداد النشأة والتطور

 االذاعة في العهد الملكي 
 

، وذلبب   4835-5 -40عببود حدايببة الحببة الرسببمي إلذاعببة ح ببداد البب  يببوم امرحعبباء ت
متبر  384حعد اكتمال اصب ا جا   والمعدات الخاصة حاإلذاعبة وعسب  موجبة طولابا 

 . أ21اكيسو سايكل . 252وذحذحة ودرها 

مدياببة ح ببداد  مسبباء   يببر اعتيببادي عاشببت  4835-2-4وكببان مسبباء امرحعبباء 
، ية ا تشد الجماور في المااهي والم مت العامة وهبم يصب ون الب  صبوت إذاعبة 
ح بببداد ياحعببببة مبببن مببببذياعام حشبببكل رسببببمي ومول مبببر  فببببي تببباريخ العببببرا  ،وفبببي تمببببام 

مساء  صبدح  صبوت حسحبل اإلذاعبة وهبو أشبار  الم طبة لحبدء الحبة اإلذاعبي   9الساعة 
متببببر  384وعسبببب  الموجببببة المتوسببببطة  حطببببول  لببببيم 44،واسببببتمر الحببببة البببب  السبببباعة 

وكان اول مبذيل فبي ا ذاعبة هبو احبراهيم  سمبي واول كيسبو سبايكل. 252وحذحذحة ودرها 
مببببرتين فببببي واصببببست اإلذاعببببة حعببببد افتتا اببببا حببببة حرامجاببببا  مذيعببببة هببببي فكتوريببببا  داد،

 9،وكببان الحبة يحببدا مببن السبباعة ا سبحوع ىببم اصببح   ىبمة مببرات ،وحعببدها ارحبل مببرات 
 .  أ22امساء   44اء  ت  الساعة مس

ال ات ا ذاعة حو ار  المعبارف واصبح ت شبعحة ا ذاعبة  4832في اااية عام 
المسبببسكية هبببدفاا اشبببر الىاافبببة العامبببة ،ويبببديرها سبببكرتير مسبببةول تجببباع مبببدير التبببدريل 
 والترحيبببة العبببام ياوبببر فبببي شبببةون ا ذاعبببة المسبببسكية واعبببداد المبببواد عسببب  وفببب  مببباتاررع

 .أ23االسجاة الخاصة وتاويم المااهج وا شراف عس  تافيذها

طبرأت حعبب ا صبم ات عسب  ا ذاعبة العراويبة توخبت رفبل  4839وفي عام 
وذلبب  يببوم  متببر 1982مسببتواها فكببان احر هببا اسببت داة موجببة وصببير  لمذاعببة طولاببا 

فاصبببح  حامكبببان المسببببتمعين التاببباط حببببرامج ا ذاعبببة عسبببب  هبببذع الموجببببة  4-5-4839
وببد اصببح  صببوت ا ذاعببة اكىببر وضببو ا و متببر ، 384فضببم  عببن الموجببة المتوسببطة 

                                                
 .249، ح داد، ص 4892ا اومة ا ذاعية ،مطحعة و ار  ا وواف والشةون الدياية،،احراهيم الداوووي.أ21ا
 .250المصدر افس ، ص أ22ا
 .25،ص 4894، ح داد، خالد  حيب الراوي ،تاريخ ا ذاعة والتسف يون أ23ا



 .  أ24اوصفاء كما امتدت الروعة التي ي طياا الحة وسيم 
حااء عس  ر حبات الجمابور  1229-9-1حدات ا ذاعة حىاا اليومي احتداء من 

اعبةأ وعس  وف  اسبل جديبد  اهمابا تابوع الحبرامج احتبداء مبن اشبار  الم طبة احسحبل ا ذ
 تببب  ااايتابببا ،و بببدد هبببدفاا ا ول وهبببو تىايبببف الجماور،أمبببا اشببباطات ا ذاعبببة عسببب  

كية الصببعيد الخببارجي ،فببةول مببر  تجتمببل اإلذاعببة فببي مببةتمر دولببي لسمواصببمت السببس
دولببة  ووببد ووببل العببرا  فببي  23وحمشبباركة  1229عاببد حمدياببة الابباهر  سبباة  والمسببسكية

حالمذياع   سيما مايتعس  مااا حت ديد اطبا  الحبة  هذا المةتمر عس  الارارات المتعساة
 ،أ25اوتو يل الموجات وتاويماا

 
 االذاعة في االربعينيات والخمسينيات. 0

اهمسببت ال كومببة العراويببة ا ذاعببة فببي فتببر  ا رحعيايببات وذلبب   ااببا لببم تعببد صببال ة 
فبي ادار  وصبيااة  لستىايف والتسسية حسحب افتاارها ال  من يديرها مبن الفايبين والمختصصبين

 ا جا   وتاويم مااهجاا وموضوعاتاا لكي تستخدم في الدعاية والتىايف والترفي .
ان السياسببة التببي اتحعتاببا ا ذاعببة ماببذ تلسيسبباا تاريحببا لببم تسببتادف التببدرو وا رتابباء 

مببا جعببل الاببدف الببذي وجببدت مببن اببا كااببت سببائر  حاتجبباع  يببر مرسببوم حمسببتوم ا ذاعببة  ا
،فضم عن ان ا ذاعة كاابت خاضبعة لسعحبة ت ييبر المااصبب  سبيما حعبد ان  اجس  يتمش 

جابت سببخط المسببتمعين عسياببا فاصبدر ا مببد  كببي الخيبباط مبدير الدعايببة العببام أمببرا  حتشببكيل 
لجاببة مامتاببا ف ببص ا  اديببة واحببداء الببرأي فياببا متوخيببة مببن ذلبب  رفببل مسببتوم ا  اديببة 

ممبمء ادخبال المسبر يات الب  ماباهج ا ذاعبة ،وذلب  ا ذاعية ،وفيما يتعسب  حبالحرامج تابرر 
 أ.  26لفراغ الذي كاات تشكو ما  مااهج ا ذاعة وتسحية لر حات المستمعيناا

مبببن الخطبببوات ا خبببرم التبببي اتخبببذتاا ا ذاعبببة فبببي م اولبببة  صبببمح وضبببعاا هبببو 
فببي  أ سبباوات،  يببة حببدا الحببة2ورارهببا  سببتئااف الحببة لسفتببر  الصببحا ية حعببد اااطبباع دام ا

أ صببببحا ا ،ىببببم 9أ صببببحا ا البببب  ا5522ولمببببد  سبببباعة وا ببببد  مببببن السبببباعة ا 51/9/4812

                                                
 .21المصدر افس  ، ص أ24ا
 . 255احراهيم الداوووي ، المصر الساح  ص  أ25ا
 . 230المصدر افس  ص أ26ا



ا دادت هبببذع الفتبببر  الببب  سببباعتيين وكاابببت حرامجابببا تتضبببمن فابببر  ديايبببة وا اديبببة وموسبببيا  
أ 1522و ابباء واااشببيد وطايببة ومببوج  لماحبباء ،امببا الفتببر  المسببائية فكااببت تحببدأ مببن السبباعة ا

 أ .27أ مساء ا40840ال  ا
لعراويبببة لبببم تكبببن تت مبببل هبببذع الترميمبببات فبببي جاحاتابببا  اابببا كاابببت ا  ان ا ذاعبببة ا

 4838ح اجببة البب  احسببط المسببتس مات الرئيسببة التببي لببم تكببن متببوافر  عاببدها ،فاببي ماببذ سبباة 
لببم تحتببل ايببة اسببطوااة لببو  سببفر مببدير ا ذاعببة البب  ااكستببرا ومببرورع حمصببر  4819 تبب  سبباة 

ن تذحبببذب مسبببتوم الحبببة البببذي كبببان احبببر ع ال ببباء الفتبببر  فضبببم عببب، يبببة اشبببترم عبببددا ماابببا 
 .أ28الصحا ية حعد فتر  من حدءهاا

ان رداء  ا ذاعبببة وضبببعف حرامجابببا اسبببتدعت تبببدخل و يبببر الداخسيبببة فابببرر تشبببكيل 
لجابببة جديبببد  مكوابببة مبببن وكيبببل مبببدير الدعايبببة العبببام ومعببباون مبببدير الداخسيبببة العبببام و يبببرهم 

الب  صبعوحة مامتابا حسبحب تواضبل امكاابات ا ذاعبة  جاة حيااا اشبارت فيب سواصدرت هذع ال
 الفاية والمالية .

تبببم ت ديبببد كبببل موجبببة حالاسبببحة لسفتبببر  المخصصبببة لسحبببة ،فتابببرر ان  4820فبببي عبببام 
أ مسببباءا وعسببب  موجبببة طولابببا 44أ الببب  السببباعة ا1530تكبببون اذاعبببة المسببباء مبببن السببباعة ا

أ الببب  4530مبببن السببباعة ا 4/8/4820أ متبببر ،واسبببت دىت فتبببر  الوايبببر  اعتحبببارا مبببن 384ا
أ واببرا ،تضببمات هببذع الفتببر  الموسببيا  وا  ببااي واشببر  اخحببار فببي السبباعة 5530السبباعة ا

 30/8/4820أ ايبببام مبببن تببباريخ تابببديماا ول ايبببة 40الىاايبببة، ا  ان هبببذع الفتبببر  اختفبببت حعبببد ا
،ىببم مببا لحىببت ان عببادت ا ذاعببة البب  مواصببسة تاببديم حرامجاببا ضببمن فتببر  الوايببر  هببذع فببي 

 أ.29ماتوم ا وحشكل 4/40/4820
ُجابب ت ا ذاعببة العراويببة حبباجا   تسببجيل مببن ال جببم الكحيببر ومببن  4825وفببي عببام 

اببوع ايمببي ،وتعببد هببذع ا جابب   مببن الاوعيببات الجيببد  كمببا ان اشببرطتاا تختسببف عببن ا شببرطة 
 تب   4823ا عتيادية التي كاات تستخدم لحاية اجا   التسبجيل ا خبرم ،ومبا ان  بل عبام 

اهتمببام ال كومببة حا ذاعببة ياخبذ  يبب ا اوسببل فاخببذت تفبرب هيماتاببا عسياببا وعسبب  ادارتاببا  حبدا
وتوجياابببا عسبببب  وفبببب  سياسببببتاا، واسببببتاست ا ذاعببببة واصببببح ت مديريببببة عامببببة هببببي امديريببببة 

                                                
 .51/9/4812أ،3004جريد  ال مان ،ع ا أ27ا
 .50/4/4819أ،4282دة ،ع ااجريد  ال و  أ28ا
 .40/8/4820أ وماحعدع ،4024جريد  لواء ا ستامل،غا أ29ا



ا ذاعبببة العامبببة أ ،وح يبببة تاوبببيم ا ذاعبببة ورفبببل مسبببتواها اتخبببذت عبببد  خطبببوات كبببان اهمابببا 
،واسبت داة لجابة جديبد  تضبم  4824حاة التبي تشبكست سباة ااااء اعمال لجاة ا ذاعة السبا

مببن ا سبباتذ  المختصببين ،و  وببت السجاببة ان التخصيصببات الماليببة لمذاعببة لببم  ا  كحيببر  ا  عببدد
تعببد كافيببة وان ا  اديببة التببي كااببت تاببدم مببن راديببو ح ببداد هببي فببي  اياتاببا فببو  مسببتوم 

 أ30الجماور ولذل  فاي  تخدم سوم فئة من المستمعين. ا
وبببررت ا ذاعبببة العراويبببة ت ييبببر موجاتابببا العامسبببة حسبببحب التبببداخل البببذي  صبببل حبببين 
اذاعببة الابباهر  واذاعببة ح ببداد ممببا ادم البب  عببدم سببماع اذاعببة الابباهر  فببي ا ووببات التببي تحببة 

أ 252فياببببا اذاعببببة ح ببببداد حرامجاببببا ،فببببتم اوتببببراح ااببببل الموجببببة ال اليببببة  ذاعببببة ح ببببداد مببببنا
ايكل لكبببي تبببتمكن مبببن ارسبببال حرامجابببا عسببب  موجبببة وااوايبببة أ كيسوسببب251كيسوسبببايكل الببب  ا

 .  أ كيسوسايكل223معترف حاا وتفصساا عن موجة م طة الااهر  وهي ا
وو بببل العبببرا  اتفاويبببة ات ببباد ا ذاعبببات العرحيبببة التبببي اورهبببا مجسبببل  4825وفبببي سببباة 

شبببادت هبببذع السببباة  42/40/4822جامعبببة البببدول العرحيبببة فبببي جسسبببت  الراحعبببة حتببباريخ  كمبببا د
إاشاء وكالة لم طبة ا ذاعبة العراويبة فبي الح برين ،وعبين دليبل لمذاعبة العراويبة فبي امبارات 

سببم الوكالببة فببي الح ببرين ،ووببد اشببار دليببل ا ذاعببة فببي رسببالة خسببيج الحصببر  وكببان هببذا هببو ا
وجاابببا الببب  مديريبببة التوجيببب  وا ذاعبببة العامبببة ا  ان المكتبببب هبببو البببدائر  العراويبببة الرسبببمية 

 أ .31ا4829الو يد  في الخسيج ،ا اا  لم يستمر طويم وأ س  في ساة 
اويبة حبا تمل محاب  وامبت الابوات المسبس ة العر  4829تمبو  سباة  41عاد ويبام ىبور  

ا ذاعبببة العراويبببة اوبببرا  مهميتابببا ،وااتوبببرت هبببذع الابببوات او حبببا  رم مبببن يابببوم عسببب  امرهبببا 
 ضبببور المووبببف المخبببتص ليفبببت  ا ذاعبببة وفعبببم ُأذيبببل الحيبببان ا ول لسىبببور  مبببل سبببباعات 

 أ .32الصحاح ا ول  معساة ساوط الاوام المسكي في العرا ا
حيبببر  عابببد وببباد  الىبببور  لمعرفبببة ردود ا فعبببال تجببباع شبببكست ا خحبببار الخارجيبببة اهميبببة ك

مراسبببم  ذاعبببة  9/4829/ 42الىبببور  فبببي العبببالم الخبببارجي  فُعبببين اليفبببون كيشيشبببانأ فبببي 
الجماوريبببة العراويبببة فبببي الجمعيبببة العامبببة لممبببم المت بببد  فبببي ايويبببور ، كاابببت مامتببب  ت ويبببد 

                                                
 .554أ،ص543أ،روم الوىياة ا42دار الكتب والوىائ  ،سجمت الحمط المسكي ، شةون ا ذاعة المختسفة ا أ30ا
 . 25-20 المصدر الساح  ،ص صخالد  حيب الراوي، أ31ا
،مطحوعات و ار  ا عمم العراوية  في العرا  ،ح داد 4829تمو   41لية عحد ال سين ال حيدي ،ىور  أ32ا

 .524أ ص 524،ا4828،



ا مببن ا جببراءات كببان الاصببد أ واتخببذت الىببور  عببدد33اذاعببة الجماوريببة العراويببة حا خحببارا
مااببا ت ييببر كببل مبباهو مسكببي فببي ا ذاعببة  يببة شببمست عمسيببة الت ييببر ادار  ا ذاعببة ،كمبببا 
أل يبببت و ار  ا احببباء والتوجيببب  العامبببة فبببي اليبببوم ا ول لسىبببور  واسبببت دىت و ار  جديبببد  حاسبببم 

يتببول  ادار  أ ، امببا عسبب  الصببعيد ا داري فاببد  ببدد الاوببام الجديببد ان 34او ار  ا رشبباد أا
ا ذاعة امدير ذو خحبر  فبي الشبةون الىاافيبة وا ذاعيبةأ ،وحالاسبحة لمديريبة الشبةون الاادسبية 
والفايببببببة فيتببببببول  ادارتاببببببا امووببببببف ذو شببببببااد  عاليببببببة فببببببي الاادسببببببة وخحببببببر  فببببببي الشببببببةون 

 أ.  35الفايةأا
 

  3112- 0691االذاعة بين عام  -3

إاشبباء مركبب  إذاعببي  4858-4852اسببتادفت صببدور الخطببة ا وتصببادية الخمسببية 
وتسف يببواي كحيببر فببي ح ببداد لتببوفير جميببل اإلمكااببات والوسببائل الفايببة المطسوحببة لببذل  ح يببة 

أ حبببرامج إذاعيبببة 40يمكاببب  مبببن إاتببباو الحبببرامج التسف يوايبببة المختسفبببة واعبببداد وتسبببجيل وحبببة ا
ضببافة حعببب اجابب   الحببة فببي م طاتاببا ال اليببة فببي كببل مببن م طببة  مسببتاسة فببي ان وا ببد واخ

أ، ويتكبون المشبروع مبن مجمبل و ار  36اذاعة ال رية وم طة إذاعبة الىبور  فبي أحب   ريببا
الىاافببببة واإلرشبببباد والمببببديريات التاحعببببة لاببببا فضببببم عببببن واعببببة ا جتماعببببات الكحببببرم ،وواعببببة 
لسمبةتمرات الصبب فية مجاب   حل ببدة أجاب   الترجمببة ا ايبة وحعببد  ل بات ا  ان هببذا المشببروع 

وبببررت مديريبببة ا ذاعبببة والتسف يبببون العامبببة اسبببت داة وسبببم  4855عبببام لبببم يبببتم إاجبببا ع ،وفبببي 
جديببد فببي المديريببة حاسببم اوسببم الحببرامج الىاافيببة والماوعببات أ وتمىسببت واجحببات هببذا الاسببم فببي 
ااتاو الحرامج الىاافية والماوعات ،وا  اديبة ،وامشبراف عسب  تافيبذ الخطبة الموضبوعة لابذع 

                                                
 .422أ ،ص92،روم الوىياة ا4824دار الكتب والوىائ  ،العاد الجماوري ،و ار  الىاافة وا رشاد ، أ33ا
سعد عحد الجحار ىامر  ، واول التخطيط والحرمجة لحرامج التامية فبي اذاعتبي ح بداد وصبوت الجمباهير ،رسبالة  أ34ا

 .32،ص4892ر ماشور  ،جامعة ح داد كسية الفاون الجميسة ،ماجستير  ي
 .5وص4،ص55/9/4828أ،541،عا4828أ لساة 20جريد  الووائل العراوية ،اوام و ار  ا رشاد ،روما أ35ا
-4852الجماوريببببة العراويببببة ،و ار  التخطببببيط ،ا طببببار التفصببببيسي لسخطببببة ا وتصببببادية الخمسببببية لسسبببباوات ا أ36ا

 .  500ص-489،ص4858أ،ح داد ،مطحعة ال كومة ،4858



اوببدمت ال كومببة عسبب  اسببتخدام موجببة متوسببطة  4852أ ،وفببي عببام 37الحببرامج ومتاحعتابباا
 أ.  38ووية لمذاعة كاات حاستطاعتاا حة حرامجاا ال  ا وطار العرحية ا خرما

وضبببمن التوسبببعات التبببي شبببادتاا ا ذاعبببة العراويبببة تاسسبببت اذاعبببة  4820فبببي عبببام 
 يببببة تبببم ت ويببببل اذاعبببة الاببببوات المسبببس ة البببب  اذاعببببة  4/2/4820صبببوت الجمبببباهير فبببي 

أ سبباعات فببي 3لجمبباهير ،وماببذ تلسيسبباا حببدأت هببذع ا ذاعببة تحببة حرامجاببا لمببد  اصببوت ا
 4821أ سبباعة يوميببا ،وفببي سبباة 51صببارت تحببة لمببد  ا 4824اليببوم وفببي ماتصببف سبباة 

اخببذت صببوت الجمبباهير توجبب  حببرامج خاصببة البب  الجاليببة العرحيببة والطسحببة الدارسببين خببارو 
 الاطر وال  الم ترحين العرب في العالم .

وامببت اذاعببة صببوت الجمبباهير حال بباء كافببة الحببرامج ذات  4825واعتحببارا مببن سبباة 
 أ.39الطاحل الم سي واست دة حد  عااا حرامج ذات طاحل وومي ا

لابببد شبببادت ا ذاعبببة فبببي الىماايابببات تطبببورا تاايبببا كحيبببرا جبببدا تجسبببد فبببي رفبببل مسبببتوم 
ااشببباء المشببباريل  ولم ،طاوببة الحبببة ا ذاعبببي وايصببال  الببب  كافبببة ارجبباء البببوطن العرحبببي والعببا

ا ذاعيبببة فبببي السببباوات الماضبببية مبببن هبببذا العابببد كاابببت مبببن ا هميبببة والضبببخامة حمكبببان مبببا 
جعساببا وببادر  عسبب   مببل صببوت العببرا  البب  ارجبباء كىيببر  مببن الببوطن العرحببي والعببالم ااهيبب  

 أ، وضببمن  مسببة الت ييببر والترشببي 40التببي اصببح ت كامسببة وشببامسةا الداخسيببةعببن الت طيببة 
ال ببببباء  4/5/4892ا داري التبببببي اضبببببمت فبببببي دوائبببببر الجماوريبببببة العراويبببببة تابببببرر حتببببباريخ 

المةسسببة العامببة لمذاعببة والتسف يببون وجعببل ارتحبباط الببدوائر التاحعببة لاببا وهببي دائببر  التسف يببون 
،دائببر  ا ذاعببة ،دائببر  الشببةون الفايببة والاادسببية حمركبب  و ار  الىاافببة وا عببمم عسبب  ان تتمتببل 

خصببية المعاويببة وا سببتامل المببالي وا داري وحموجببب هببذا الاببرار اصببح  المببدراء حببذات الش
العبببببامون لابببببذع البببببدوائر يتمتعبببببون حالصبببببم يات المماو بببببة لبببببرئيل المةسسبببببة فضبببببم  عبببببن 

 أ.41صم ياتام في كل ما يتعس  حا مور ا دارية والماليةا

                                                
 .52،ص4855أ ،ح داد ،تمو  ،50مجسة ا ذاعة والتسف يون  ،عا أ37ا
 43،ص4852أ،ح داد ،  يران ،59مجسة ا ذاعة و التسف يون ،عا أ38ا
 .44،ص4822المةسسة العامة لمذاعة والتسف يون ،صوت الجماهير ،الكتاب الساوي الصادر في عام  أ39ا
 .518وص519ص ،يخ اشوء وتطور ا ذاعات العراويةم مد هادي ال يالي ،تار  أ40ا
،الووبببببببببائل العراويبببببببببة  4892أ لسببببببببباة 310وبببببببببرار ال ببببببببباء المةسسبببببببببة العامبببببببببة لمذاعبببببببببة والتسف يبببببببببون ،روبببببببببم ا أ41ا

 .300،ص4/5/4892أ،3425،عا



يبا مبن السباعة تحبة يوم 4880لاد كاات اذاعبة ح بداد خبمل ا بداة الىبااي مبن اب 
أ حعببد ماتصببف السيببل وكببذل  كببان ال ببال مببل اذاعببة صببوت 5530أ صببحا ا ول ايببة ا2530ا

الجمببباهير ، امبببا ا ذاعبببات الموجابببة فابببد كاابببت مبببد  حىابببا سببباعة وا بببد  حالس بببات االفارسبببية 
،ا لماايببة ،العحريببة ،التركيببة ،ا سببحااية ،الروسببيةأ، اسببت دىت اذاعببات تحببة حالس ببة ا اكسي يببة 

ة ال  الجاود ا مريكيين وال  شر  اسيا واذاعات اخبرم موجابة حالس بة العرحيبة  ،وفبي موجا
ا ادم الببببب  تووبببببف الحبببببة مبببببل ا ذاعبببببي التسف يبببببواي لستبببببدمير مبببببتعبببببرب المج 54/4/4884

ا ذاعببي والتسف يببواي عببن العمببل وااببل الكببادر ا ذاعببي مببن م طببة ح ببداد البب  م طببة اخببرم 
يوم التالي لاصبف المجمبل ا ذاعبي والتسف يبواي فبي ح بداد حديسة استلاف الحة ا ذاعي في ال

وامببببام هببببذع الوببببروف الصببببعحة ااببببدمجت اذاعتببببا ح ببببداد وصببببوت الجمبببباهير حاذاعببببة وا ببببد  
أ ،واصببح ت اذاعببة 42المتببوفر ا واسببتطاعت ا ذاعببات العراويببة ان تببةدي دورهببا حا مكااببات
أ سبباعة يوميببا 5552االتببي تحببة العبرا  تحببة حراببامجين ا ول حاسببم ااذاعببة الحرابامج ا ولأ و 

أ 2ا أ سببباعة تاريحبببا مبببن السببباعة45والىبببااي حاسبببم ااذاعبببة الحرابببامج الىبببااي أ والتبببي تحبببة ا
،وفببي  (43)وذلبب   سببحاب تاايببة حسببحب تببدمير المجمببل أ مسبباء  8صببحا ا و تبب  السبباعة ا

فببي ا يببام ا ولبب  مببن  عببد ان تووببفتمببت اعبباد  حببة ا ذاعببات الموجاببة ح 34/45/4884
 لخسيج . رب ا

حكوااببا خطببة  طمو ببة اتسببمت ح يبباد  اسببحة  4885لاببد تميبب ت خطببة ا ذاعببة لعببام 
% مببن 82ا اتبباو الم سببي وياسببا البب  ا اتبباو العرحببي  يببة تجبباو  ا اتبباو الم سببي اسببحة 

كميببة الحببرامج عببدا الموسببيا  وال ابباء واعتمببدت هببذع الخطببة محببدا اسببتاطاب اخحببة متميبب   مببن 
اء العببراويين وتشبجيعام عسب  اإلسباام لمرتابباء حالعمبل اإلذاعبي الببذي الكتباب والفابااين وا دحب
أ اسبببتوديوهات لسمواتببباو 1أصبببح ت إذاعبببة ح بببداد تمتسببب  ا إذ ، (44)شببباد تطبببورا مس ووبببا

أ 20  كببادر اذاعببي يصببل البب  ااااببا تمتسبب فضببم  عببن أ اسببتوديوهات لسحببة اإلذاعببي،3وا
 .شخصا

                                                
ىااء اسماعيل العااي ،الاشرات ا خحارية في اذاعة العرا  ،رسالة ماجستير  يبر ماشبور  ،جامعبة ح بداد ،كسيبة  أ42ا

 .441،ص4888اآلداب ،وسم اا عمم ،
 . 322ص ،د. يال خضير الحياتي  ،ا عمم الدولي والعرحي أ43ا
 4883عبببببام ،ح بببببداد ،مركببببب  التوىيببببب  ا عممبببببي ،52و ار  الىاافبببببة وا عبببببمم ،مسبببببير  الىاافبببببة وا عبببببمم فبببببي  أ44ا

 . 422وص421ص



 

 3112اذاعة بغداد بعد عام 

وحبببل ان تحبببدأ العمسيبببات العسبببكرية لابببوات ا  بببتمل عسببب  العبببرا  حبببدأت اذاعبببة ح بببداد 
حاعببداد خطببة اسببتىاائية لسحببة ،اذ أل يببت كببل الخطببط والحببرامج ا عتياديببة الماببرر حىاببا وفببي 
ا يببام ا ولبب  لحببدء ال ببرب كااببت ا ذاعببة فببي مارهببا الرئيسببي فببي الصببال ية تحببة الحيااببات 

لمببةتمرات الصبب فية التببي كااببت تاببام ااببذا  ،وعاببدما اشببتدت ال ببرب السياسببية وتااببل ووببائل ا
ااتاسببت ا ذاعببة البب  امبباكن متفروببة خصصببت كاذاعببات طببوارم لكببي تحببدأ الحببة مببن هاببا  

 .(45)أ 8/1/5003،وتووفت اذاعة ح داد عن الحة حتاريخ ا

 

ن م  تببم تشبب يل الم طببات والمواوببل التاحعببة لببو ار  اإلعببمم المس ببا  مبب8/1/5003حعببد 
وحل متخصصين وفايين عبراويين فبي المجبال اإلعممبي ووبد وامبت سبسطة ا ئبتمف المةوتبة 
حببدعم هببذا المجاببود عببن طريبب  شببركة اال اي سببيأ ا مريكيببة واختببارت هببذع الشببركة ا ببد 
ا سبببتوديوهات فبببي وصبببر المبببةتمرات حح بببداد ل بببرب ا اتببباو التسف يبببواي وم طبببة الصبببال ية 

م افوبببات فبببتم تشببب يساا فبببي المر سبببة ا ولببب  حجابببود ذاتيبببة لسحبببة ا رضبببي فبببي ح بببداد امبببا ال
 وحرامج م سية. 

 

  (46)موقع شبكة اإلعالم العراقي في الدستور

م 50/3/5001أصببببدرت سببببسطة ا ئببببتمف المةوببببت أمببببرين فببببي تبببباريخ وا ببببد وهببببو 
 أ يتعس  حايئة اإلعمم وهبي الجابة المسبةولة عبن اعطباء التبراخيص  وا جبا ات52أولاما ا

 حشلن الحة في العرا .
أ وهببببو الببببذي يتعسبببب  حشببببحكة اإلعببببمم العراوببببي وت ببببت عاببببوان 55وىاايامببببا ا مببببر ا

                                                
 .52/3/5043 اذاعة وتسف يون العرا  في مااحسة اجريت مع  حتاريخ مدير ،عحد اممير الحياتي أ45ا
 .28م ، ص  5001لتارير الساوي ، هيئة ا عمم وا تصا ت ، عام ا أ46ا



 االايئة العراوية لخدمات الحةأ.
أ مببن الدسببتور الجديببد هيئببة اإلعببمم وا تصببا ت مببن الايئببات 403وعببدت المبباد  ا

 ااون.المستاسة اداريا ووررت ارتحاطاا حمجسل الاواب عس  ان ياوم عمساا حا
م  وحمووببببل حسببببيط 43/3/5003حببببدأ الحببببة ا ذاعببببي عسبببب  الموجببببة المتوسببببطة فببببي 

وسببتوديو وا ببد صبب ير فببي متابب ع البب وراء وسببط العاصببمة  ح ببداد ووببد تعببرب محابب  اإلذاعببة 
 ال  التدمير من جراء العمسيات العسكرية وعمسيات ال ر  والااب.

المبد  تبم تبرميم المووبل  وأىاباء هبذع F.Mم  تم الحة عس  موجبة 4/2/5003وحتاريخ 
امسبببال وحاببباء سبببتوديوهات جديبببد  ومتوسبببطة كمبببا تبببم توسبببل اطبببا  الحبببة حشبببكل مس بببوو 

 –وهببوتحيرد  –عرحسببات  –ومتميبب  حعببدما كببان م سيببا ليشببمل الحببة عسبب  ا ومببار ااايسسببات 
أ وحاذا يصل الحبة ا ذاعبي الب  البوطن العرحبي واورحبا وا مبريكتين 2ااتسسات  –هسحاسات 

 ت العديد من حرامج اإلذاعة موضوعات المرأ  العراوية واهتماماتاا اليومية.وتااول
أ 440ويحست عدد العبامسين فبي إذاعبة جماوريبة العبرا  مبن ح بداد أىاباء مبد  الح بة ا

%أ 39أ إاببببباة، أي أن اسبببببحة اإلاببببباة تصبببببل إلببببب  ا15أ ذكبببببور، و ا59مووفبببببا ، مببببباام ا
وفبببي أداببباع هيكبببل تاويمبببي يوضببب  اموسبببام مبببو عين عسببب  أوسبببام اإلذاعبببة امرحعبببة الرئيسبببة. 

 والشعب التاحعة إلذاعة جماورية العرا  من ح داد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 رابعالفصل ال
 االطار الميداني

 )الدراسة المسحية(

 جمهورية العراق من بغداد تحليل برامج المرأة في إذاعة
  



ت سيل حرامج المرأ  في إذاعة جماورية العرا  مبن ح بداد فبي أىاباء عيابة الدراسبة لسمبد  
 من 
 .58/3/5043ول اية  2/4/5043
 

 المساحة الزمنية لبرامج المرأة: .0

 
وياصببد حالمسببا ة ال مايببة مببد  الحببة لكبببل حراببامج مببن حببرامج المببرأ  وت سببب هبببذع 

أ، 4ا روبم دويابة كمبا محبين فبي الجبدولالمد  ال ماية التي يست رواا حة الحرابامج حال
وام و تفو  حراامج اامسر أ من حين حرامج المبرأ  عيابة الدراسبة حاسبحة كحيبر  فابد 

أ دوياببببة، يسيبببب  حراببببامج اادم 5450%أ حواوببببل ا20ا تببببل المرتحببببة امولبببب  حاسببببحة ا
ويسيبببب  حراببببامج  أ دوياببببة،250%أ حواوببببل ا42و ببببواءأ فببببي المرتحببببة الىاايببببة حاسببببحة ا

أ دوياببة، ويسيبب  حراببامج اشخصببيات 550%أ حواوببل ا42ااصببف المجتمببلأ حاسببحة ا
أ دوياببببة فببببي المرتحببببة الراحعببببة، ويسيبببب  حراببببامج 300%أ حواوببببل ا2ح داديببببةأ حاسببببحة ا

أ دوياببببة وحالمرتحببببة الخامسببببة، أمببببا 510%أ حواوببببل ا5ا ببببذار مببببن اليببببللأ حاسببببحة ا
أ 490%أ وحواوببببل ا1دسببببة وحاسببببحة احراببببامج ااستضببببافةأ فجبببباء فببببي المرتحببببة السا

%أ 4دوياة، أما المرتحة الساحعة وامخير  فابد ا تسابا حرابامج الاباء خباصأ حاسبحة ا
أ دوياة، ولو و من الاتائج أن امولوية كاات لحراامج اامسبر أ اليبومي، 50حواول ا

أ كببون الحراببامجين 4وحراببامج اادم و ببواءأ اإلسببحوعي، ااوببر الشببكل الحيببااي روببم ا
 ااو ن المواضيل التي تمل المرأ  محاشر .يت

 

حرابببامج امسبببر : وهبببو حرابببامج يبببومي يتاببباول كبببل مبببا يخبببص امسبببر  والمجتمبببل  .4
وص ة الطفل وتاديم الاصائ  لرحات الحيوت، من إعداد وتاديم ماب  الحصبري، 

 دوياة. 30مد  الحراامج 
إ بدم  تضبيفسحراامج ادم و واء: وهو حراامج اسحوعي مدت  سباعة اذاعيبة، ي .5

الاسبباء المرمووببات فببي المجتمببل العراوببي مببن سياسببيات أو حرلماايببات أو إ ببدم 
 الاساء الااشطات في مجال  او  اإلاسان.



حراامج اصف المجتمل: من الحرامج الخاصة لسمرأ ، يحبة محاشبر  عسب  الابواء،  .3
يعببالج موضببوعات اجتماعيببة وىاافيببة تخببص المببرأ  وذلبب  حاستضببافة اخصببائية 

  وفت  اإلتصا ت مل المسبتمعين لسوصبول إلب  ال سبول المااسبحة، حشةون المرأ
 دوياةأ اسحوعي من إعداد وتاديم شذم احراهيم هاشم. 50مد  الحراامج ا

حرابببببامج شخصبببببيات ح داديببببببة: وهبببببو حراببببببامج اسبببببحوعي تسببببببجيسي يتاببببباول أهببببببم  .1
الشخصببيات الح داديببة التاريخيببة والت ببدة عببن تاريخاببا ومببا تركتبب  مببن حصببمة، 

وء اىااء مد  الح ة عسب  أهبم الشخصبيات الاسبوية الح داديبة، يتخسبل سسط الض
 الحراامج ارشادات واصائ  وكيفية الوصول إل  امهداف المتعساة حالمرأ .

حراببامج  ببذار مببن اليببلل: حراببامج اسببحوعي محاشببر يتابباول وصببة مببن الاصببص  .2
ل، حاسبسوب الواوعية في ال يا  اليومية لسمرأ  العراوية فياا مشكسة ت تباو إلب   ب

درامبببي ومبببن ىبببم يبببتم استضبببافة أخصبببائي حعسبببم البببافل ل بببل هبببذع المشبببكسة مبببل 
 مشاركة المستمعين من خمل اتصا تام، مد  الحراامج ساعة إذاعية.

دويابةأ اسبحوعي تسبجيسي يستضبيف  50حراامج استضافة: حرابامج مابوع مدتب  ا .5
 في كل  ساة إ دم الشخصيات الاسوية الفاية والىاافية.

لااء خاص: وهو حراامج ياتم حت طيبة المااسبحات الخاصبة حبالمرأ ، مبد   حراامج .2
 دوياةأ، وياتج ح سب تاريخ المااسحة. 50الحراامج ا

 

 



 (0جدول رقم )

 يوضح زمن بث برامج المرأة أثناء مدة البث

 

 اسم البرنامج ت

الزمن بالدقيقة 

 اسبوعاً( 03لـ)

 دورة برامجية

 المرتبة النسبة المئوية

 األولى % 01 3091 األسرة 0

 الثانية % 00 031 آدم وحواء 3

 الثالثة % 00 991 نصف المجتمع 2

 الرابعة % 0 211 شخصيات بغدادية 4

 الخامسة % 9 341 حذار من اليأس 0

 السادسة % 4 081 استضافة 9

 السابعة % 0 91 لقاء خاص 0

  %011 4231 المجموع 

 

 

  



 (0مخطط رقم )

 

 يوضح زمن بث كل برنامج من برامج المرأة بيانياً  رسم بياني

 

  

 %50األسرة 

 %17آدم وحواء 

 %15نصف المجتمع 

 %7شخصيات بغدادية 

 %6حذار من اليأس 

 %4استضافة 

 %1لقاء خاص 



شبببكست حبببرامج المبببرأ  جااحبببا  مامبببا  مبببن المبببواد التبببي تحىابببا إذاعبببة جماوريبببة العبببرا  مبببن 
ح ببداد، وي بباول العببامسون تخصببيص مسببا ات  مايببة أكحببر ممببا هببو عسيبب  لسحببرامج التببي 

 رأ  في المجتمل.تخص المرأ  واإلهتمام حالمواضيل ال يوية التي تام وضايا الم
ويتحاين تو يبل وحبة وت ديبد أابواع وأعبداد الحبرامج حبين دور  حرامجيبة وأخبرم، وفبي هبذع 
الدراسة تم ا تساب  من حرامج المرأ  لكي اصل إل  اتائج دوياة عن المسا ة ال ماية 
التببي تشبب ساا حببرامج المببرأ  فببي ووببت الحببة الكسببي، واتضبب  مببن هببذع الاتببائج  مببن الحببة 

 .دوياة أ450850اعة في أىااء مد  الحة الحال ة ىمىة أشار وهي االكسي لإلذ
أ دويابة، أي 1350وح ساب المد  ال ماية لحرامج المرأ  وجد أا  حست في ىبمة أشبار ا

%أ مببن  مببن الحببة الكسببي إلذاعببة جماوريببة العببرا  مببن ح ببداد، 355مببا يعببادل اسببح  ا
 أ.5وكما هو محين في الجدول روم ا

 

 

 

 (3جدول رقم )

 يوضح زمن بث مجموع برامج المرأة لدورة برامجية )ثالثة اشهر(

 

 زمن البث ت

الزمن بالدقيقة 

 اسبوعاً( 03لـ)

 دورة برامجية

 النسبة المئوية

 % 2.9 4231 زمن بث برامج المرأة 0

 % 69.4 009941 زمن بث البرامج المتبقية 3

 % 011 031691 مجموع زمن البث الكلي 

 



 (3مخطط رقم )

 

رسم بياني يوضح المساحة الزمنية لبرامج المرأة مقابل برامج إذاعة جمهورية العراق 

 من بغداد الكلية األخرى

 

 

 %3.6برامج المرأة 

 %96.4البرامج األخرى 



%أ مببن إجمببالي الحببة 355لاببد أواببرت اتببائج الت سيببل حببلن حببرامج المببرأ  تشببكل اسببحة ا
يةشبببر إلببب  أن هابببا  تاصبببيرا   أ دويابببة، وتعبببد اسبببحة متدايبببة جبببدا ، وهبببذا1350حواوبببل ا
حاإلهتمبام حبالمرأ  العراويبة فبي إذاعبة تعبد امم وهبي امكىبر ااتشبارا  فبي العبرا ،  واض ا  

ومببن المعببروف أن المببرأ  العراويببة وماببذ  مببن حعيببد ور ببم ااتشببار الفضببائيات ووسببائل 
لب  إذاعببة اإلعبمم امخبرم إ   أن المبرأ  العراويبة ارحبة الحيببتأ تفضبل اإلسبتماع يوميبا  إ

جماوريبببة العبببرا  مبببن ح بببداد، ووبببد يكبببون اإلسبببتماع إلببب  اإلذاعبببة وبببد أصبببح  عرفبببا  فبببي 
العببرا  أىابباء تواجببد المببرأ  فببي المطببحخ، وال ريببب أن اسببحة حببرامج المببرأ  تعببد أوببل اسببحة 

 من الحرامج امخرم في اإلذاعة.



 موضوعات برامج المرأة:
عسيابببا حبببرامج المبببرأ  مبببن وضبببايا  وياصبببد حابببا م تبببوم المببباد  اإلعمميبببة التبببي تشبببتمل

إجتماعية وسياسية واوتصادية أو ص ية وتاريخية وىاافية أو شبةون امسبر  أو موضبة 
 أ الموضوعات التي رك ت عسياا حرامج المرأ .3ومكياو. ويوض  جدول روم ا

 

 (2جدول رقم )

 بغداديوضح الموضوعات التي ركزت عليها برامج المرأة في إذاعة جمهورية العراق من 

 

 اسم البرنامج ت

الزمن بالدقيقة 

 اسبوعاً( 03لـ)

 دورة برامجية

 المرتبة النسبة المئوية

 األولى % 43 0811 األسرة 0

 الثانية % 00 001 القضايا اإلجتماعية 3

 الثالثة % 04 911 ثقافة حقوق المرأة 2

 الرابعة % 04 911 موضة ومكياج 4

 الخامسة % 0 301 الصحية 0

 السادسة % 4 001 السياسية 9

 السابعة % 3 00 اإلقتصادية 0

 الثامنة % 3 00 التاريخية 8

  % 011 4231 المجموع 

 



 (2مخطط رقم )

 

رسم بياني يوضح نسبة الموضوعات التي ركزت عليها برامج المرأة في إذاعة جمهورية 

 العراق من بغداد

 

 

 %42األسرة 

 %17القضايا اإلجتماعية 

 %14ثقافة حقوق المرأة 

 %14موضة ومكياج 

 %5صحة المرأة 

 %4السياسية 

 %2اإلقتصادية 

 %2التاريخية 



أن موضوع امسبر  فبي حبرامج المبرأ  ا تبل المرتحبة امولب   أ3ام و من الجدول روم ا
أ دوياببة، تسياببا االاضببايا اإلجتماعيببةأ فببي المرتحببة الىاايببة 4900%أ حواوببل ا15حاسببحة ا
أ دوياببة، ووببد ا تسببت المرتحببة الىالىببة موضببوعات االموضببة 220%أ حواوببل ا42حاسببحة ا

أ دويابة لكبل 800%أ حواوبل ا41والمكياوأ والاضبايا االىاافيبة و ابو  المبرأ أ وحاسبحة ا
أ 520%أ وحواوببل ا2ماامببا، وكااببت االاضببايا الصبب يةأ فببي المرتحببة الخامسببة حاسببحة ا
أ 420%أ حواوبببل ا1دويابببة، يسيابببا االاضبببايا السياسبببيةأ فبببي المرتحبببة الخامسبببة حاسبببحة ا

دوياببببة، وأخيببببرا  جبببباءت االاضببببايا التاريخيببببة واإلوتصبببباديةأ حالمرتحببببة السادسببببة وامخيببببر  
 أ دوياة لكل مااما.22%أ حواول ا5ا حاسحة



 الفن اإلذاعي الذي تقدم فيه برامج المرأة: .3
 

 

 (4جدول رقم )

 يوضح نوع البرامج التي ركزت عليها برامج المرأة في إذاعة جمهورية العراق من بغداد

 

 

 نوع البرنامج ت

الزمن بالدقيقة 

 اسبوعاً( 03لـ)

 دورة برامجية

 المرتبة النسبة المئوية

 األولى % 00 2141 حديث مباشر 0

 الثانية % 09 961 حديث ومقابلة 3

 الثالثة % 8 421 برنامج حواري 2

 الرابعة % 0  091 اسلوب درامي 4

  % 011 4231 المجموع 

 

 



 (4مخطط رقم )

 

رسم بياني يوضح نسبة نوع البرامج التي ركزت عليها برامج المرأة في إذاعة جمهورية 

 بغدادالعراق من 

 

 

 

 %71حديث مباشر 

 %16حديث ومقابلة 

 %8برنامج حواري 

 %5اسلوب درامي 



 الخاتمة 

أظ رت ميشرات الدراسة بأن القضايا التيي تخيص األسيرة هيي التيي احتليت  .4

المرتبيية األولييى بييين الموضييوعات التييي تخييص المييرأة فييي إذاعيية جم ورييية 

 العراق من بغداد.

علييى الييرغ، ميين العييادات والتقاليييد واألعييرات القديميية المنتشييرة فييي البلييدان   .5

العرادي، إال أن المرأة كانت يدا  بيد مع الرجل فيي النامية والعربية والمجتمع 

 بناء األسرة والمجتمع.

لوحظ اهتما، المرأة العرادية بشكل واسع وكبير بحقود ا السياسية وعمل ا في  .3

الحركييات واألحييزاب السياسييية ومشيياركت ا فييي مجليي  النييواب، والميييتمرات 

 رأة.والندوات المحلية والعالمية وخاصة التي ت ، دضايا الم

بينت الدراسة بأن نسبة الكوادر النسوية العاملية فيي إذاعية جم وريية العيراق  .1

 %(.39من بغداد هي )



 المصادر

 

 الكتب:

، الخطييوات المن جييية إلعييداد البحييو  العلمييية، محمييد شييفيق، البحيي  العلمييي -

 .4892األسكندرية، المكتب الجامعي الحدي ، 

  العلمي، جامعية الموصيل، محمد أزهر سعيد السماك وآخرون، أصول البح -

4890. 

سييعد لبيييب، دراسييات فييي العمييل التلفزيييوني، مركييز التوثيييق اإلعالمييي لييدول  -

 .4891الخلي  العربي، 

عبييد ع عبييد الييرحمن، ومحمييد احمييد عبييد الييداي،، مييدخل إلييى منيياه  البحيي   -

 .4888، 5العلمي في التربية والعلو، اإلنسانية، مكتبة الفالح، الكويت، ط

العطية، المرأة والتغيير اإلجتماعي في الوطن العربي، ميسسة الخليي  فوزية  -

 .4893للطباعة والنشر، الكويت، 

سييلوى الخمييا ، المييرأة العربييية والمجتمييع التقليييدإ المتخلييت، دار الحقيقيية،  -

 .4823بيروت، 

احمييد جمييال ظيياهر، المييرأة العربييية، دار الكنييدإ للنشيير والتوزيييع، الكويييت،  -

4892. 

يون وبدور زكي محمد، الدسيتور والميرأة، الفيرات للنشير، بييروت، رشيد الخ -

5005. 

الهيياإ عبييد الحسييين، اثيير التنمييية والحييرب علييى النسيياء فييي العييراق، دار  -

 .5005الشيون الثقافية، بغداد، 

سيييناء علييي الييوردإ، دراسييات فييي حرييية المييرأة، ميسسيية الزمييان، بغييداد،  -

5003. 



العميل السياسيي، مركيز دراسيات الوحيدة  حكمت ابو زيد، امكانات المرأة فيي -

 .4895العربية، بيروت، 

خييان، زهييدإ، صييفحات ميين تيياريخ الحركيية النسييائية العرادييية، شييركة الييرواد  -

 .5002للطباعة، بغداد، 

ابراهي، الدادودي، األنظمة اإلذاعية، مطبعة وزارة األودات والشيون الدينية،  -

 .4892بغداد، 

 .4894ذاعة والتلفزيون، بغداد، خالد حبيب الراوإ، تاريخ اإل -

فيييي العيييراق، بغيييداد،  4829تميييوز  41ليييي  عبيييد الحسيييين الزبييييدإ، ثيييورة  -

 .4828مطبوعات وزارة اإلعال، العرادية، 

 

 الجرائد والمجالت:

حزيييران،  59، العييدد 4855، 50مجليية اإلذاعيية والتلفزيييون، بغييداد، )العييدد  -

4852.) 

 .4892، 2مجلة المرأة العربية، العدد  -

 .51/9/4812( في 3004جريدة الزمان، العدد ) -

 .50/4/4819( في 4282جريدة الحواد ، العدد ) -

 .40/8/4820( في 4024جريدة لواء اإلستقالل، العدد ) -

 

 الرسائل واألطاريح:

سعد عبد الجبيار ثيامر، واديع التخطييط والبرمجية لبيرام  التنميية فيي اذاعتيي  -

يير منشيورة، جامعية بغيداد، كليية بغداد وصوت الجماهير، رسالة ماجسيتير غ

 .4892الفنون الجميلة، 

ثناء اسماعيل العاني، النشيرات اإلخباريية فيي اذاعية بغيداد، رسيالة ماجسيتير  -

 .4888غير منشورة، جامعة بغداد، كلية اآلداب، دس، اإلعال،، 

 



 المقابالت:

 عبد األمير البياتي، المدير السابق إلذاعة جم ورية العراق من بغداد. -

 الب سعد، المدير السابق إلذاعة الجيل.ط -

 عقيل هاش، البدرإ، مخرس. -

 علي هاش،، مدير اذاعة جم ورية العراق حاليا . -



 المالحق

 

 نموذج استمارة التحليل

 استمارة تفريغ المعلومات

 

 

 استمارة تحليل البرامج

 فئة الفن اإلذاعي فئة الموضوع
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 صالحة تعريف الفئات الفئات ت
غير 

 صالحة
 البديل

 فئة الموضوع .0

 

 الشؤون اإلجتماعية - أ
 

 الشؤون السياسية  - ب
 

 الشؤون اإلقتصادية -ج

 

 الشؤون الثقافية -د

 

 الشؤون التاريخية -هـ

 

 شؤون األسرة -و

 

 الموضة والمكياج -ز

 

 الشؤون الصحية -ح

 

 

    

 فئة الفن اإلذاعي .3

 

 حديث مباشر - أ
 

 حديث مقابلة - ب
 

 برنامج حواري -ج

 

    



 اسلوب درامي -د

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


