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  :مقدمة عامة

تعد اإلذاعة من أهم وسائل اإلعالم في نشر األخبار والمعلومات ولديها السرعة والفورية في 

نقل هذه األحداث عند حدوثها ووقوعها وتهتم اإلذاعة بجوانب مختلفة لحياة اإلنسان والعديد 

  .من المجاالت والقضايا التي تهم األفراد 

أخرى أو من منطقة إلى أخرى ويصل إرسالها بلغات توجه اإلذاعة برامجها من دولة إلى 

الشعوب ،واإلذاعة من أوسع وسائل اإلعالم انتشارا وأكثرها شعبية وجمهورها هو الجمهور 

بجميع مستوياته وتستطيع تخطي كل الحواجز والعقبات الجغرافية والقيود السياسية التي تمنع 

  . بعض الوسائل األخرى من الوصول إلى مجتمعاتها

بحيث أصبحت اإلذاعة منتشرة في كل المجتمعات المحلية حتى أصبح لكل مجتمع محلي 

إذاعة تهتم بأخباره وتطلعاته نحو مشاكل معينة وتنقل أراء هذا المجتمع المحلي بكل 

موضوعية ودقة،حيث أن اإلذاعة تكون رأيا حول قضية أو قضايا معينة في مجال أو عدة 

اقتصادية أو اجتماعية هذا ما يسمى بالرأي العام تجاه مجاالت سواء كانت سياسية أو 

قضايا معينة وتهتم وتأسيا على ما سبق كان اختياري لموضوعي هذا والذي تناولته من 



 

 ~ ب  ~

 

خالل خطة البحث التي شملت مقدمة والجانب المنهجي،الجانب النظري وكذا الجانب 

الجانب المنهجي فقد أثيرت ،أما  ثارة للموضوعد جاءت المقدمة عبارة عن تقديم وإ التطبيقي فق

فيه اشكالية الدراسة والفرضيات ،وتساؤالت الدراسة ،أسباب اختيار الموضوع ،والهدف من 

  .الدراسة وأهميتها والمنهج المتبع ومجتمع البحث ،وأخيرا عينة الدراسة 

وأما الجانب النظري تضمن فصلين ،كل فصل ينقسم إلى أربعة مباحث ،فالفصل األول 

  اولت فيه ماهية اإلذاعة ونشأتها في الجزائر والثاني ماهية الرأي العام تن

وأخيرا الجانب التطبيقي أين تطرقت فيه إلى تحليل االستمارة ثم عرض النتائج المتوصل 

  إليها ثم الخاتمة 

  

  

  

  

  

 



 



 



 



 



  اإلذاعة المحلية

 نشأتها، خصائصها، أهدافها

                 

اإلذاعة المحلية: الفصل األول                         

  

 نشأتها: تعريف اإلذاعة
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  الرأي العام: لفصل الثانيا
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)x ( أمام الخانة المناسبة لإلجابة وأعدكم أن االجابات المقدمة من قبلكم ستوظف علميا

  .وشكرا على المساعدة 
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  :منهج البحث

تتطلب تقنيات البحث العلمي، تحديد نوع المنهج الذي يسلكه ليصل في النهاية غلى نتائج 

علمية دقيقة قابلة للتفسير والتأويل وبناءا على ذلك تم اختيار النهج الوصفي وهو المنهج 

  .المناسب لطبيعة الموضوع المدروس

  :مجتمع البحث

  .على مجتمع البحث هو المستمعين إلذاعة تيارت المحليةلقد تم االعتماد في هذا الموضوع 

  :عينة البحث

أجريت على جمهور مستمعين عينة البحث وفقا لطبيعة الدراسة الميدانية التي  لقد كانت

شخص لتكوين العينة بطريقة قصدية حسب طبيعة  100إذاعة تيارت المحلية وتم إختيار

  .الدراسة وكبر حجم المجتمع األصلي
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  :دوات جمع البياناتأ

بما أن الدراسة التي قمنا بها هي دراسة مسحية لمدى تأثير اإلذاعة المحلية على الرأي العام 

أداة لجمع البيانات وهو أحد األساليب التي تستخدم في جمع المعلومات  االستبيانفاستخدمنا 

البحث عن طريق توجيه واألساسية مباشرة من العينة المختارة أو من أفراد مجتمع  األولية

  .مجموعة من األسئلة المعدة والمحددة مسبقا

  :بند موزع على محورين رئيسيين16يتكون االستبيان من

  .مدى اهتمام المستمعين بإذاعة تيارت المحلية: المحور األول

 .تأثير اإلذاعة المحلية على الرأي العام: المحور الثاني
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  :تحليل الجداول البسيطة

  :حسب الجنس 1الجدول رقم 

  المئويةالنسبة   التكرار  الجنس

 %42  42  ذكر
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  %58  58  انثى

  %100  100  المجموع

  

  )01(الجدول رقم 

اكثر من الذكور التي  %58ان نسبة االناث تقدر بـ ) 01(نالحظ من خالل الجدول رقم    

  .في االستماع الى اذاعة تيارت المحلية %42تقدر بـ 

  :متغير السن) 02(الجدول رقم 

  المئويةالنسبة   التكرار  السن

18-28  28  28% 

28-38  39  39%  

38-48  22  22%  

  %11  11  فما فوق -38

  %100  100  المجموع
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  )02(الجدول رقم 

، ثم تأتي نسبة السن %39تقدر بـ  38-28ان نسبة السن من ) 02(يبين الجدول رقم 

، و في األخير تأتي %22بــ  48-38من ، و بعدها تأتي نسبة السن %28بــ  18-28

  .في متابعة إذاعة تيارت المحلية %11فما فوق بــ  -48نسبة السن من 

  :حسب الحالة االجتماعية) 03(الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  )03(الجدول رقم 

  المئويةالنسبة   التكرار  الحالة االجتماعية

 %53  53  اعزب

  %27  27  متزوج

  %13  13  مطلق

  %07  07  ارمل

  %100  100  المجموع
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، ثم تأتي نسبة المتزوجين التي تقدر %53ان نسبة العزاب تقدر بــ ) 03(يظهر الجدول رقم 

، و في األخير تأتي نسبة األرمل بنسبة %13، و بعدها تأتي نسبة المطلقين بــ %27بــ 

  .في االستماع الى اذاعة تيارت المحلية 07%

  

  

  

  

  

  :التعليميحسب المستوى ) 04(الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  المستوى التعليمي

 %08  08  أمي 

  %17  17  ابتدائي

  %22  22  متوسط
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  )04(الجدول رقم 

في  %44حسب المستوى التعليمي بحيث تأتي نسبة الجامعيين بــ ) 04(رقم يبين الجدول 

، و بعدها تأتي %22المرتبة األولى، و من ثم نسبة األشخاص في المتوسط التي تقدر بــ 

، و في األخير نسبة األمي التي تقدر بــ %09، ثم نسبة الثانوي بــ %17نسبة االبتدائي بــ 

08%.  

  

  

  %09  09  ثانوي

  %44  44  جامعي

  %100  100  المجموع
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  :حسب المهنة) 05(الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  المهنة

 %16  16  أساتذة 

  %04  04  حالق

  %12  12  تاجر

  %09  09  سائق

  %44  07  ماكثة بالبيت

  %37  37  بدون عمل

  %06  06  حرفي
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  )05(الجدول رقم 

، ثم %37نسبة األشخاص بدون عمل تقدر بــ  أنحسب المهنة ) 05(يظهر الجدول رقم 

، و بعدها نسبة المتقاعدين و السائقين بــ %12التجار بـ ، ثم تأتي %16بــ نسبة األساتذة 

  .%04بــ  نسبة الحالق األخيرو في ، %07، ثم الماكثات بالبيت بــ 09%

  

  %09  09  متقاعد

  %100  100  المجموع
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  :حسب المستوى االجتماعي) 06(الجدول رقم 

  

  

  

  

  )06(الجدول رقم 

وى االجتماعي أن نسبة األشخاص الذين دخلهم حسب المست) 06(يظهر الجدول رقم 

، و في %42التي تقدر بــ  ، ثم نسبة األشخاص الذين دخلهم منخفض%44متوسط تقدر بــ 

  .%14األخير نسبة األشخاص الذين دخلهم مرتفع بــ 

  النسبة المئوية  التكرار  المستوى االجتماعي

 %14  14   مرتفع

  %44  44  متوسط

  %42  42  منخفض

  %100  100  المجموع
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  :اإلقامةحسب مكان ) 07(الجدول رقم 

  

  

  

  

  )07(الجدول رقم 

تابعي إذاعة تيارت الذين يعيشون في المدن تقدر بـ أن نسبة م) 07(يظهر الجدول رقم 

، و في األخير %34بــ  ، و من ثم نسبة األشخاص الذين يعيشون في شبه حضري44%

  .%22األشخاص الذين يعيشون في الريف التي تقدر بــ نسبة 

  :حسب االستماع إلى برامج إذاعة تيارت المحلية) 08(الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  مكان اإلقامة

 %44  44  حضري 

  %34  34  شبه حضري

  %22  22  ريفي

  %100  100  المجموع

  النسبة المئوية  التكرار  االستماع إلى البرامج



 �ــــــــــــــــ ا��
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  )08(رقم  الجدول

يتابعون برامج إذاعة تيارت المحلية أن نسبة األشخاص الذين ) 08(يظهر الجدول رقم 

باستمرار  ، ثم تأتي نسبة األشخاص الذين يتابعون برامج إذاعة تيارت%40أحيانا تقدر بــ 

  .%23، و في األخير نسبة األشخاص الذين يتابعون برامج اإلذاعة نادرا بــ %37تقدر بــ 

  

  

  

  

  

 %37  37  باستمرار 

  %40  40  أحيانا

  %23  23  نادرا

  %100  100  المجموع
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  :حسب األوقات المفضلة) 09(الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  )09(الجدول رقم 

يفضلون في حسب األوقات المفضلة أن نسبة بعض األشخاص ) 09(يبين الجدول رقم 

األشخاص الذين يفضلون أوقات المساء بــ ، ثم نسبة %38.35الصباح بحيث تقدر بــ 

، و في %15.06نسبة األشخاص الذين يفضلون أوقات الليل بــ ، و بعدها 34.93%

  .%11.64األخير نسبة األشخاص الذين يفضلون الظهيرة بــ 

  النسبة المئوية  التكرار  األوقات المفضلة

 %38.35  56  في الصباح 

  %11.64  17  في الظهيرة

  %34.93  51  في المساء 

  %15.06  22  في الليل

  %100  100  المجموع
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  :إذاعة تيارت المحليةفيها حسب األماكن التي تسمع ) 10(الجدول رقم 

  

  

  

  

  النسبة المئوية  التكرار  أماكن االستماع

 %55.96  61  البيت

  %22.93  25  السيارة

  %21.10  23  مكان آخر

  %100  100  المجموع
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  )10(رقم الجدول 

إذاعة تيارت المحلية أن نسبة األشخاص يستمعون إلى ) 10(نالحظ من خالل الجدول رقم 

، ومن ثم نسبة األشخاص الذين يستمعون إلى اإلذاعة في %55.96في البيت تقدر بــ 

، وفي األخير األشخاص يستمعون إلى اإلذاعة في مكان آخر %22.93السيارة بــ

  .%21.10بـ

  :حسب أماكن أخرى) 11(الجدول رقم 

  )11(الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  أماكن أخرى

 %41  41  المحل

  %28  28  المقهى

  %31  31  أماكن عمومية

  %100  100  المجموع
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~ 84 ~ 

 

أن هناك نسبة األشخاص الذين يستمعون إلى إذاعة ) 11(نالحظ من خالل الجدول رقم 

، ثم تأتي نسبة األشخاص يستمعون إلى اإلذاعة في %41تيارت المحلية في المحل تقدر بــ 

، و في األخير األشخاص الذين يستمعون إلى اإلذاعة في المقهى %31أماكن عمومية بــ 

  .%28بنسبة 

  :إمكانية البثحسب ) 12(الجدول رقم 

  

  

  

  )12(الجدول رقم 

في حين أن  ، و%83يظهر لنا أن أغلبية الناس يصلهم بث إذاعة بنسبة ) 12(الجدول رقم 

  .%17هناك أشخاص ال يصلهم البث و التي تقدر نسبتهم بــ 

  

  النسبة المئوية  التكرار  

 %83  83  نعم

  %17  17  ال

  %100  100  المجموع
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  :حسب األسباب الرئيسية التي تدفع إلى االستماع لإلذاعة) 13(الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  األسباب الرئيسية

 %18.86  30  المصداقية

  %20.12  32  السرعة في نقل األخبار

  %26.41  42  التي تهمك الجرأة في طرح القضايا

  %34.59  55  التسلية و الترفيه

  %100  159  المجموع
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	��ـــــــــــــــــا����
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  )13(الجدول رقم 

اإلذاعة على األشخاص بدافع أسباب مهمة فهناك من يبين أن تأثير ) 13(الجدول رقم 

في طرح ، ثم الجرأة %34.59تدفعه التسلية و الترفيه إلى متابعة إذاعة تيارت بنسبة 

، و بعدها تأتي أسباب الشرعة في نقل األخبار %26.41القضايا التي تهم الناس بنسبة 

  .%18.86، و في األخير تأتي المصداقية بنسبة %20.12التي تقدر بنسبة 

  :حسب أسباب أخرى) 14(الجدول رقم 

  

  

  

  

  )14(الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  أسباب أخرى

 %52  52  الموضوعية

  %48  48  الكفاءة و الخبرة

  %100  100  المجموع
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أن هناك أسباب أخرى تدفع األشخاص إلى متابعة ) 14(نالحظ من خالل الجدول رقم 

و  ، و بعدها أسباب الكفاءة%52تقدر بنسبة إذاعة تيارت مثل الموضوعية و الدقة التي 

  %48الخبرة في نشر األخبار بنسبة 

  :المفضلةحسب البرامج ) 15(الجدول رقم 

  

  

  

  

  )15(الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  البرامج المفضلة

 %28.64  53  االجتماعية

  %17.29  32  الثقافية

  %15.13  28  السياسية

  %18.91  35  الفنية

  %20  37  الفكاهية

  %100  185  المجموع
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ثم ، %28.64أن هناك من يفضلون البرامج االجتماعية بنسبة ) 15(يظهر الجدول رقم 

، و %18.91، و بعدها البرامج الفنية التي تقدر بنسبة %20بة تأتي البرامج الفكاهية بنس

  .%15.13، و في األخير البرامج السياسية بنسبة %17.29من ثم البرامج الثقافية بنسبة 

  

  

  

  

  :حسب برامج أخرى) 16(لجدول رقم ا

  النسبة المئوية  التكرار  برامج أخرى

 %11  11  برامج األطفال

  %24  24  دينية

  %28  28  رياضية

  %11  11  الطبخ
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  )16(الجدول رقم 

، و بعدها %28بنسبة هناك أشخاص يفضلون برامج رياضية  أن) 16(يظهر الجدول رقم 

، و من ثم %16، و من ثم البرامج الصحية بنسبة %24البرامج الدينية التي تقدر نسبتهم 

  .%10، و في برامج تعليمية بنسبة %11تأتي برامج األطفال و برامج الطبخ بنسبة 

  

  

  

  %16  16  صحية

  %10  10  تعليمية

  %100  185  المجموع
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  :حسب االعتماد عل اإلذاعة كمصدر لألخبار السياسية و الوطنية) 17(الجدول رقم 

  

  

  

  )17( رقم الجدول

أن هناك األشخاص الذين ال يعتمدون على إذاعة تيارت  17نالحظ من خالل الجدول رقم 

، و من ثم األشخاص الذين يعتمدون على اإلذاعة كمصدر لألخبار %53المحلية بنسبة 

  .%47السياسية و الوطنية بنسبة 

  

  النسبة المئوية  التكرار  االعتماد على اإلذاعة

 %47  47  نعم

  %53  53  ال

  %100  100  المجموع
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السياسية التي تناولتها هذه حسب األمثال عن القضايا الوطنية و ) 18(الجدول رقم 

  :اإلذاعة

  النسبة المئوية  التكرار  القضايا الوطنية و السياسية

 %47  31  االنتخابات 

  %53  18  أمناسأحداث عين 
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  )18(الجدول رقم 

أن بعض األشخاص يرون أن إذاعة تيارت تحدثت عن ) 18(الجدول رقم نالحظ من خالل 

، و من ثم تحدثت عن أحداث عين أمناس و ظاهرة اختطاف %31بنسبة  االنتخابات

، %12الستقالل الجزائر بنسبة  %50، و من ثم قضية السنة %18األطفال التي تقدر بــ 

، و في األخير قضية ارتفاع %11في تفصيل المجتمع بــ  و بعدها قضية دور الجمعيات

    .%10بنسبة  صادرات البترول

  

  

  %12  12  الستقبال الجزائر 50السنة 

  %11  11  دور الجمعيات في تفصيل المجتمع 

  %18  18  ظاهرة اختطاف األطفال

  %10  10  ارتفاع صادرات البترول

  %100  100  المجموع
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   :حسب توفيق اإلذاعة في نقل أراء المواطنين تجاه القضايا الوطنية) 19(الجدول رقم 

  )19(الجدول رقم 

وقفت أن هناك بعض األشخاص يروي أن إذاعة تيارت ) 19(و نالحظ من خالل الجدول 

، و من هناك من يرى أنها متوسطة بنسبة %54في نقل أراء المواطنين بصفة جيدة بنسبة 

  .%12، و في األخير من يرى أنها خفيفة بنسبة 34%

  

  

  النسبــة المئويــة  التكـــــرار  اآلراءتوفيق اإلذاعة في نقل 

 %54  54    جيدة   

  %34  34  متوسطة 

  %12  12  ةخفيف

  %100  100  المجموع
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  :حسب التبرير) 20(الجدول رقم 

  النسبــــــة المئويـــة  التكــــــــــرار  التبرير

 %31  31   نقل اآلراء بكل حيادية

  %33  33   تهتم بأماكن محدودة

  %36  36  خدمة المواطنين

  %100  100  المجموع
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  )20(الجدول رقم 

، و بعدها %36أن إذاعة تيارت المحلية تخدم المواطنين بنسبة ) 20(الجدول رقم  يظهر لنا

حيادية بنسبة  ، و في األخير تنقل أراء بكل%33محدودة و محلية بنسبة أنها تهتم بأماكن 

31%.   
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  :حسب الدور الذي تلعبه اإلذاعة) 21(الجدول 

  )21(الجدول رقم 

أن إذاعة تيارت المحلية تلعب دور مهم في نقل األخبار ) 21(نالحظ من خالل الجدول رقم 

  .%21بنسبة  من يرى أن اإلذاعة ال تلعب دور مهم، و في حين هناك %79بنسبة 

  

  

  

  

  

  النسبـــــــــة المئويـــــــة  التكــــــــــــــــــــرار  الدور الذي تلعبه اإلذاعة

 %79  79  نعم

  %21  21  ال

  %100  100  المجموع
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  :حسب رضا المواطنين عن أداء العاملين )22(الجدول رقم 

  )22(الجدول رقم 

  النسبـــــــــة المئويـــــــة  التكــــــــــــــــــــرار  الدور الذي تلعبه اإلذاعة

 %80  80  نعم

  %20  20  ال

  %100  100  المجموع
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المواطنين راضين عن أداء العاملين في إذاعة تيارت أن بعض ) 22(يظهر لنا الجدول رقم 

، و البعض غير راضين عن أداء العاملين و التي تقدر نسبتهم بــ %80المحلية بنسبة 

20%.  

  

  

  

  

  

  

  

  :حسب النصائح المقدمة من طرف المواطنين للعاملين) 23(الجدول رقم 

  النسبـــــــــة المئويـــــــة  التكــــــــــــــــــــرار  النصائح المقدمة

 %44  44  االستمرار و المواصلة
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  )23(الجدول رقم 

المواطنين للعاملين بحيث ينصحون النصائح التي قدمها ) 23(يظهر لنا الجدول رقم 

تأتي العمل الجدي و التوفيق في العمل بنسبة ، و بعدها %44باالستمرار و المواصلة بنسبة 

28%.  

  

  

  

  

  

  

  

  %28  28  العمل الجدي

  %28  28  التوفيق في العمل

  %100  100  المجموع
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  :تحليل الجداول المركبة
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  مدى االهتمام باإلذاعة المحلية: المحور األول

  ادراـــن  أحيـــانا  رارــباستم  االستمــاع

  الجنس

  %7.5  12  %2.86  08  %8.49  22  ذكر

  %6.87  11  %11.46  32  %5.79  15  أنثى

  السن

18-28  03  1.58%  19  6.86%  07  4.37%  

28-38  17  6.56%  13  4.65%  08  05%  

38-48  12  4.63%  05  1.79%  05  3.12%  

  %1.87  03  %1.07  03  %1.93  05  فما فوق -48

الحالة 

  االجتماعية

  %9.35  15  %10.75  30  %3.47  09  أعزب

  %2.5  04  %2.86  08  %5.79  15  متزوج

  %1.25  02  %0.35  01  %3.47  09  مطلق

  %1.25  02  %0.35  01  %1.54  04  أرمل

المستوى 

  التعليمي

  %0.62  01  %0.35  01  %1.93  05  أمي

  %3.75  06  %2.15  06  %1.93  05  ابتدائي

  %2.5  04  %2.15  06  %3.83  10  متوسط

  %1.25  02  %0.71  02  %1.95  05  ثانوي

  %6.25  10  %8.96  25  %4.63  12  جامعي
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  المهنة

  3.12  0  %3.22  09  %0.77  02  أساتذة

  /  04  %0.35  01  %1.15  03  حالق

  %2.5  02  %1.43  04  %1.54  04  تاجر

  %1.25  02  /  0  %2.70  07  سائق

  %1.25  02  /  0  %1.93  05  ماكثة بالبيت

  %05  08  %8.60  24  %1.93  05  بدون عمل

  %1.25  02  /  0  %1.54  04  حرفي

  %0.62  01  %0.35  01  %2.70  07  متقاعد

المستوى 

  االجتماعي

  %1.25  08  %1.79  05  %2.70  07  مرتفع

  %05  13  %7.52  21  %5.79  15  متوسط

  %8.12  11  %5.01  14  %5.79  15  منخفض

  مكان اإلقامة

  %6.87  07  %7.16  20  %6.56  17  حضري

  %4.37  05  %3.58  10  %5.01  13  شبه حضري

  %3.12  05  %3.58  10  %2.70  07  ريفي

  %100  160  %100  279  %100  259  وعــالمجم

  

  

ا�����ع إ	� ا�ذا�� ا	����: 24ا	�دول ر�م   
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أن المواطنين الذين يهتمون و يستمعون إلى إذاعة تيارت  24نالحظ من خالل الجدول رقم 

- 18، و في حين أن نسبة السن %11.46ناث التي تقدر نسبتهم بــ المحلية أحيانا هم اإل

المحلية أحيانا  نسبة العزاب الذين يتابعون إذاعة تيارت ، و%6.86هي أكبر نسبة بــ  28

، %8.60، في حين أن نسبة الجامعيين هي أعلى نسبة بحيث تقدر بــ %10.75تقدر بــ 

، و نسبة %7.52في حين أن نسبة المواطنين الذين دخلهم متوسط هي أعلى نسبة تقدر بــ 

، و بعدها تأتي نسبة المواطنين الذين %7.16الذين يعيشون في الحضري بــ المواطنين 
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السن ، و في حين أن %8.49يستمعون إلى إذاعة تيارت المحلية باستمرار هم الذكور بــ 

، و المتزوجين هم أكثر نسبة بــ في االستماع %6.56هي أعلى نسبة بــ  38-28من 

 الحضري بــ، و نسبة %2.70، بينما تأتي نسبة الجامعيين في المركز األول بــ 5.79%

، و تأتي نسبة المواطنين الذين ال يستمعون إلى إذاعة تيارت المحلية و الجهوية إال 6.56%

حقق أعلى  28-18، في حين أن السن من %7.5الذكور بنسبة الذكور بنسبة  نادرا هم

، هي فئة العزاب، و في الوقت %9.25أعلى نسبة بــ  ، و الفئة التي حققت%1.37نسبة بــ 

، و تليها %05، و تأتي نسبة المواطنين بدون عمل %6.25سبة الجامعيين تقدر بــ ذاته ن

و نسبة الحضري بــ  %8.12نسبة المواطنين الذين مستواهم االجتماعي منخفض بــ 

6.87%.  
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  مكان آخر  السيارة  البيت  االستمــاعأماكن 

  الجنس

  %10.55  17  %6.28  11  %3.51  15  ذكر

10.77  46  أنثى

%  

14  08%  06  3.72%  

  السن

18-28  20  4.68%  06  3.42%  05  3.10%  

28-38  23  5.38%  11  6.28%  09  5.59%  

38-48  12  2.81%  08  4.57%  04  2.48%  

فما  -48

  فوق

06  1.40%  00  /  05  3.10%  

الحالة 

  االجتماعية

  %7.45  12  %6.85  12  %8.19  35  أعزب

  %1.86  03  %5.14  09  %4.21  18  متزوج

  %3.10  05  %1.14  02  %1.17  05  مطلق

  %1.86  03  %1.14  02  %0.70  04  أرمل

المستوى 

  التعليمي

  %1.86  03  /  00  %0.93  04  أمي

  %4.34  07  %1.71  03  %1.40  06  ابتدائي

  /  00  %04  07  %3.27  14  متوسط

  %0.62  01  %1.14  02  %1.87  08  ثانوي
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  %7.45  12  %7.42  13  %6.79  29  جامعي

  المهنة

  %1.24  02  %1.71  03  %2.81  12  أساتذة

  %1.24  02  %0.57  01  %0.23  01  حالق

  %3.10  05  %04  07  %0.23  01  تاجر

  %1.86  03  %2.28  04  %0.70  03  سائق

ماكثة 

  بالبيت

07  1.63%  00  /  00  /  

  %3.72  06  %3.42  06  %6.55  28  بدون عمل

  /  /  1.71  03  %1.40  06  حرفي

  %3.10  05  %0.57  01  %0.70  03  متقاعد

المستوى 

  االجتماعي

  %3.10  05  %2.28  04  %1.63  07  مرتفع

  %4.96  08  %6.28  11  %6.55  28  متوسط

  %6.21  10  %5.71  10  %6.08  26  منخفض

  مكان اإلقامة

  %7.45  12  %7.42  13  %6.08  26  حضري

  %4.34  07  %04  07  %4.91  21  شبه حضري

  %2.48  04  %2.85  05  %3.27  14  ريفي

  %100  161  %100  175  %100  427  المجمــــوع

أ���ن ا�����ع: 25ا	�دول ر�م   
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من يفضل االستماع إلى اإلذاعة في البيت هم اإلناث أن هناك ) 25(نالحظ من خالل رقم 

، و تأتي %5.38هي أعلى نسبة بــ  38-28أن فئة السن من  ، في حين%10.77بنسبة 

حسب المستوى التعليمي في  %6.79و تليها فئة الجامعيين بنسبة  ،%8.19العزاب بــ فئة 

االستماع إلى إذاعة تيارت المحلية في البيت، بينما يفضل المواطنون بدون عمل االستماع 

، أما المستوى االجتماعي للمواطنين فهو %6.55بينما بنسبة  إلى اإلذاعة في البيت
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، و بعدها %6.08مكان العيش فهو الحضري بنسبة  أما، %6.55بنسبة  المستوى المتوسط

آخر هم الذكور بنسبة  يأتي المواطنون الذين يستمعون إلى إذاعة تيارت المحلية في مكان

، و الفئة االجتماعية هي العزاب %5.59بنسبة  38-28، و السن هو من 10.55%

، و تظل نسبة %7.45إلى إذاعة بنسبة ، بينما يفضل الجامعيون االستماع %7.45بنسبة 

المستوى االجتماعي للمواطنين فهو ، أما %3.72المواطنين بدون عمل هي األولى بــ 

، و في األخير %7.45، و مكان العيش الحضري بنسبة %6.21المستوى المنخفض بــ 

، و فئة %08االستماع إلى في السيارة و هم اإلناث بنسبة يأتي المواطنون الذين يفضلون 

، أما %6.85، و تحتل فئة العزاب المركز األول بنسبة %6.28بنسبة  38-28السن من 

، في حين أن التجار هم %7.42الجامعي بنسبة المستوى التعليمي للمواطنين فهو المستوى 

، و المستوى االجتماعي هو %04الذين يفضلون االستماع إلى اإلذاعة في السيارة بنسبة 

 %7.42ي حين يفضل السكان الحضري بنسبة ، ف%6.28المستوى المتوسط بنسبة 

  .االستماع إلى إذاعة تيارت في السيارة
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  في الليل  في المساء  في الظهيرة  في الصباح  األوقات

  الجنس

  %4.34  07  %6.44  23  %6.72  08  %5.23  17  ذكر

  %9.93  16  %7.84  28  %7.56  09  %8.92  29  أنثى

  السن

18-28  11  3.38%  02  1.68%  14  3.92%  06  3.14%  

28-38  20  6.15%  09  7.56%  18  5.04%  09  5.59%  

38-48  11  3.38%  03  2.52%  12  3.36%  07  4.34%  

فما  -48

  فوق

04  1.23%  03  2.52%  07  1.96%  01  0.62%  

الحالة 

  االجتماعية

  %7.45  12  %07  25  %4.20  05  %7.38  24  أعزب

  %4.96  08  %4.48  16  %5.04  06  %04  13  متزوج

  %1.24  02  %1.12  04  %3.36  04  %1.84  06  مطلق

  %0.62  01  %1.68  06  %1.68  02  %0.92  03  أرمل

المستوى 

  التعليمي

  /  /  %1.40  05  %0.84  01  %1.23  04  أمي

  %1.24  02  %2.80  10  %1.68  02  %2.46  08  ابتدائي

  %1.86  03  %3.36  12  %3.36  04  %3.07  10  متوسط

  %2.48  04  %1.12  04  %1.68  02  %2.15  07  ثانوي

  %8.69  14  %5.60  20  %6.72  08  %5.23  17  جامعي
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  المهنة

  %3.10  05  %1.96  07  %0.84  01  %1.23  04  أساتذة

  /  /  %0.84  23  /  /  %0.30  01  حالق

  %1.86  03  %1.68  06  %1.68  02  %1.53  05  تاجر

  %1.24  02  %0.56  02  %3.36  04  %2.15  07  سائق

ماكثة 

  بالبيت

06  1.84  01  0.84%  03  0.84%  01  0.62%  

  %3.14  06  %0.60  20  %2.52  03  %4.61  15  بدون عمل

  %4.34  04  %1.12  04  %2.52  03  %1.53  05  حرفي

  %1.24  02  %1.68  06  %2.52  03  %0.92  03  متقاعد

المستوى 

  االجتماعي

  %4.34  07  %1.96  07  %1.68  02  %1.53  05  مرتفع

  %4.96  08  %6.44  23  %5.88  07  %6.76  22  متوسط

  %4.96  08  %5.88  21  %6.72  08  %5.84  19  منخفض

  مكان اإلقامة

  %7.45  12  %6.44  23  %6.72  08  %6.46  21  حضري

  %6.2  10  %4.76  17  %4.20  05  %4.92  16  شبه حضري

  %0.62  01  %3.08  11  %3.36  04  %2.76  09  ريفي

  %100  161  %100  357  %100  119  %100  325  المجمــوع

�ا�و��ت : 26ا	�دول ر�م �ا�����ع ا	��  
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تيارت المحلية  إلذاعةالتي يفضل الموطنون االستماع  األوقات) 26(يبين الجدول رقم 

-28، و فئة السن من %9.93في الليل بنسبة  اإلذاعة إلىبحيث تفضل اإلناث االستماع 

الجامعيين بــ ، و تليها نسبة %7.45و نسبة العزاب بــ  ،%5.59هي أكبر نسبة بــ  38

، و بحيث أن الدخل االجتماعي %3.14، و نسبة المواطنين بدون عمل بــ 8.69%

، و المواطنون الذين يعيشون في الحضري نسبتهم %4.96المتوسط و المنخفض نسبتهما بــ 

، و تليها المواطنون الذين يختارون أوقات الصباح لمتابعة إذاعة تيارت هم أيضا 7.45%
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، و تأتي فئة %6.15هي أعلى نسبة بــ  38- 28، و فئة السن من %8.92اإلناث بــ 

، و تلحقها نسبة %5.23، و نسبة الجامعيين في المركز األول بــ %7.38العزاب بنسبة 

، في %6.76، و المستوى االجتماعي المتوسط بنسبة %4.61المواطنين بدون عمل بــ 

و تليها األوقات المفضلة في االستماع هي المساء  ،%6.46حين نسبة الحضري تقدر بــ 

هي اعلى نسبة بــ  38-28، بينما فئة السن من %7.84التي يفضلها اإلناث بنسبة 

، بينما تظل نسبة %5.60، و نسبة الجامعيين بــ %07، و نسبة العزاب بــ 5.04%

المستوى ماعي فيأتي ، أما المستوى االجت%5.60عمل في المركز األول بــ المواطنين بدون 

، و في األخير تأتي األوقات %6.44، أما الحضري يأتي بنسبة %6.44المتوسط بــ 

، و تأتي فئة السن %7.56المفضلة في الظهيرة التي يفضلها أيضا اإلناث بنسبة تقدر بــ 

، و تبقى فئة الجامعيين %5.04، و فئة المتزوجين بنسبة %7.56بنسبة  38-28من 

، %3.36السائقين االستماع لإلذاعة في الظهيرة بنسبة  في حين يفضل ،%6.72بنسبة 

، و تظل نسبة الحضري بــ %6.72أما المستوى االجتماعي فهو المستوى المنخفض بنسبة 

6.72%.    
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  أماكن عمومية  المقهى  المحل  أماكن االستمــــاع

  الجنس

  %1.83  04  %9.18  18  %6.96  20  ذكر

  %12.38  27  %5.10  10  %7.31  21  أنثى

  السن

18-28  09  3.13%  02  1.02%  17  7.79%  

28-38  20  6.96%  12  6.12%  07  3.21%  

38-48  11  3.83%  08  4.08%  03  1.37%  

فما  -48

  فوق

01  0.34%  06  3.06%  04  1.83%  

الحالة 

  االجتماعية

  %11.42  24  %4.08  08  %7.66  22  أعزب

  %2.75  06  %4.59  09  %4.18  12  متزوج

  %0.45  01  %3.57  07  %1.39  04  مطلق

  /  /  %2.04  04  %1.04  03  أرمل

المستوى 

  التعليمي

  %0.45  01  %1.53  03  %1.04  03  أمي

  %0.91  02  %4.08  08  %2.78  08  ابتدائي

  %0.91  02  %4.59  09  %3.13  09  متوسط

  %1.37  03  %1.02  02  %1.39  04  ثانوي

  %11.42  24  %3.06  06  %5.92  17  جامعي
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  المهنة

  %2.75  06  %1.53  03  %2.43  07  أساتذة

  /  /  /  /  %1.39  04  حالق

  /  /  %1.53  03  %3.13  09  تاجر

  /  /  %3.57  07  %0.69  02  سائق

ماكثة 

  بالبيت

/  /  05  2.55%  02  0.91%  

  %10.09  22  %2.04  04  %3.83  11  بدون عمل

  /  /  /  /  %2.09  06  حرفي

  %0.45  01  %3.06  06  %0.69  02  متقاعد

المستوى 

  االجتماعي

  %1.37  03  %1.53  03  %2.78  08  مرتفع

  %7.79  17  %7.14  14  %4.52  13  متوسط

  %5.04  11  %5.61  11  %6.96  20  منخفض

مكان 

  اإلقامة

  %8.25  18  %4.59  09  %5.92  17  حضري

شبه 

  حضري

14  4.87%  12  6.12%  08  3.66%  

  %2.29  05  %3.57  07  %3.48  10  ريفي

  %100  218  %100  196  %100  287  المجمــوع

أ���ن أ"رى 	 ����ع: 27ا	�دول ر�م   
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تيارت  إذاعة إلىمواطنون يفضلون االستماع أن هناك ) 27(الحظ من خالل الجدول رقم ن

االستماع في هذه  اإلناثالعمومية بحيث يفضل  األماكنمن بينها  أخرى أماكنالمحلية في 

بنسبة هم الذين يفضلون اماكن  28-18، في حين ان السن من %12.38االماكن بنسبة 

، %11.42، و تقدر نسبة الجامعيين بــ %11.42، و فئة العزاب تقدر نسبتهم بــ 7.79%

نسبة المواطنين ، و تأتي %10.09و تحتل نسبة المواطنين بدون عمل المركز األول بــ 

في  %8.25الحضري تقدر بـ ، و في حين ان نسبة %7.79الذين دخلهم متوسط بــ 

تليها نسبة المواطنين الذين يستمعون الى اذاعة تيارت المحلية في المحل هي "االستماع، و 

و يفضل العزاب االستماع الى االذاعة في المحل بنسبة ، %6.96بنسبة  38-28من 

، و تقدر نسبة %5.92، و المستوى التعليمي فهو المستوى الجامعي بنسبة 7.66%

، و المستوى االجتماعي هو المستوى المنخفض بنسبة %3.83طنين بدون عمل بــ الموا

، و في االخير تاتي نسبة المواطنين "%5.92السكان الحضري بــ ليها نسبة ت، و 6.96%

، في حين فئة %9.18ذاعة في المقهى هم الذكور بنسبة الذين يفضلون االستماع الى اال

، و المتزوجين هم الذين %6.12الى االذاعة بنسبة تفضل االستماع  38-28السن من 
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بحيث ان مستواهم التعليمي هو المستوى المتوسط بــ ، %4.59يفضلون المقهى بنسبة 

، في حين %3.57، و السائقين هم الذين يختارون المقهى لالستماع بنسبة 4.59%

شبه الحضري  ، بحيث ان السكان%7.14بة المتوسط بنس المستوى المستوى االجتماعي هو

  .%6.12يفضلون المقاهي بنسبة 
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  ال  نعم  إيصال البث

  الجنس

  %5.04  06  %6.19  36  ذكر

  %9.24  11  %8.08  47  أنثى

  السن

18-28  20  3.44%  08  6.72%  

28-38  33  5.67%  06  5.04%  

38-48  20  3.44%  02  1.68%  

  %0.84  01  %1.72  10  فما فوق -48

  الحالة االجتماعية

  %10.92  13  %7.05  41  أعزب

  %1.68  02  %4.30  25  متزوج

  /  /  %2.06  12  مطلق

  %1.68  02  %0.86  05  أرمل

  المستوى التعليمي

  /  /  %1.20  07  أمي

  %3.36  04  %2.23  13  ابتدائي

  %3.36  04  %2.75  16  متوسط

  %0.84  01  %1.37  08  ثانوي

  %6.72  08  %6.71  39  جامعي



 �ــــــــــــــــ ا��
	��ـــــــــــــــــا����

 

~ 120 ~ 

 

  المهنة

  /  /  %2.75  16  أساتذة

  /  /  %0.68  04  حالق

  %1.68  02  %1.72  10  تاجر

  %2.52  03  %1.03  06  سائق

  %0.84  01  %1.03  06  ماكثة بالبيت

  %8.40  10  %4.64  27  بدون عمل

  %0.84  01  %0.86  05  حرفي

  /  /  %1.54  09  متقاعد

  المستوى االجتماعي

  %0.84  01  %2.23  13  مرتفع

  %8.40  10  %5.85  34  متوسط

  %5.04  06  %6.19  36  منخفض

  مكان اإلقامة

  %6.72  08  %6.71  39  حضري

  %4.20  05  %4.47  26  شبه حضري

  %3.36  04  %3.09  18  ريفي

  % 100  %119  %100  581  المجمــــوع

   إ�%�ل $ث ا�ذا��: 28 ا	�دول ر�م   إ�%�ل $ث ا�ذا��: 28 ا	�دول ر�م
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، في %9.14نسبة المواطنين الذين ال يصلهم البث هم االناث بــ  يبين) 28(الجدول رقم 

، و تاتي نسبة العزاب في %6.72هي اعلى نسبة بــ  28-18حين ان نسبة السن من 

، و المواطنين الي صلهم %6.72، و تقدر نسبة الجامعيين بــ %10.92المركز االول بـ 

، و المستوى االجتماعي هو %8.40بث اذاعة تيارت هم مواطنين بدون عمل بنسبة 

 ،%6.72، في حين ان مكان االقامة هو الحضري بنسبة %8.40المستوى المتوسط بنسبة 

ثم نسبة المواطنين الذين يرون ان بث اذاعة تيارت المحلية يصلهم بشكل جيد هم االناث 

، في حين أن نسبة %6.67بنسبة  38-28، بينما تأتي فئة السن من %8.08بنسبة 

و تليها نسبة المواطنين بدون ، %6.71، و تقدر نسبة الجامعيين بــ %7.05تقدر بــ  العزاب

و ، %6.19المستوى االجتماعي المنخفض تقدر بــ ، في حين ان نسبة %4.64عمل بــ 

  .%6.71تفوق نسبة السكان الحضري بــ 
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  األسباب 

  التي تدفعك 

السرعة في نقل   المصداقية

  األخبار

طرح الجرأة في 

  القضايا التي تهمك

  التسلية 

  و الترفيه

  الجنس

  %6.23  24  %6.80  20  %7.14  16  %3.80  08  ذكر

  %8.05  31  %7.48  22  %7.14  16  %10.47  22  أنثى

  السن

18-28  07  3.33%  03  1.33%  11  3.74%  21  5.45%  

28-38  09  4.28%  15  6.69%  19  6.46%  16  5.15%  

38-48  11  5.23%  10  4.46%  10  3.40%  10  2.59%  

  %2.07  08  %0.68  02  %1.78  04  %1.42  03  فما فوق -48

الحالة 

  االجتماعية

  %8.05  31  %7.82  23  %5.80  13  %7.14  15  أعزب

  %3.11  12  %4.42  13  %5.35  12  %4.28  09  متزوج

  %1.29  05  %2.04  06  %1.78  04  %1.42  03  مطلق

  %1.81  07  /  /  %1.33  03  %1.42  03  أرمل

المستوى 

  التعليمي

  %1.55  06  %2.68  02  %1.33  03  %0.95  02  أمي

  %2.85  11  %2.38  07  %2.67  06  %1.90  04  ابتدائي

  %2.85  11  %2.72  08  %3.12  07  %1.90  04  متوسط

  %1.81  07  %1.36  04  %1.18  04  %1.90  04  ثانوي

  %5.19  20  %7.14  21  %5.35  12  %7.61  16  جامعي
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  المهنة

  %1.03  04  %2.38  07  %2.23  05  %3.80  08  أساتذة

  %0.51  02  %0.68  02  %0.89  02  /  /  حالق

  %1.81  07  %2.04  06  %1.33  03  %1.90  04  تاجر

  %1.03  04  %2.38  07  %1.33  03  %0.47  01  سائق

  %1.03  04  %0.34  01  %0.89  02  %1.90  04  ماكثة بالبيت

  %5.97  23  %5.10  05  %3.57  08  %3.80  08  بدون عمل

  %1.29  05  %0.68  02  %2.23  05  %1.42  03  حرفي

  %1.55  06  %0.68  02  %1.18  04  %0.95  02  متقاعد

المستوى 

  االجتماعي

  %1.55  06  %1.36  04  %3.12  07  %3.33  07  مرتفع

  %6.75  26  %8.16  24  %5.35  12  %4.76  10  متوسط

  %5.97  23  %4.76  14  %5.80  13  %6.19  13  منخفض

مكان 

  اإلقامة

  %5.97  23  %6.46  19  %6.25  14  %6.66  14  حضري

  %4.76  18  %3.74  11  %6.69  15  %5.23  11  شبه حضري

  %3.63  14  %4.08  12  %1.33  03  %2.38  05  ريفي

  %100  385  %100  294  %100  224  %100  210  المجمــــــوع

   أ�$�ب ا	�) �د'& ا	� ا�����ع 	 ذا��: 29 ا	�دول ر�م
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متابعة اذاعة ان هناك اسباب تدفع المواطنين الى ) 29(الحظ من خالل الجدول رقم ن

الى متابعة االذاعة بنسبة تيارت المحلية بحيث ترى االناث ان المصداقية هي التي تدفع 

، و تليها فئة العزاب الذين %5.23بنسبة  48-38، و تقابلها فئة السن من 10.47%

، و %7.14لمتابعة اذاعة تيارت المحلية هي المصداقية بنسبة يرون أن االسباب الرئيسية 

، في حين تأتي نسبة %7.61ترى فئة الجامعيين المصداقية من الدوافع الرئيسية بنسبة 

، و بينما المستوى االجتماعي هو المستوى المنخفض %3.80االساتذة و بدون عمل بــ 

، و تليها اسباب %6.66بنسبة ، في حين ان مكان االقامة هو الحضري %6.19بنسبة 

، بينما فئة السن التي %8.05اخرى من بينها التسلية و الترفيه التي تفضلها االناث بنسبة 

، و %8.05، و فئة العزاب هي اعلى نسبة بــ %5.45بــ  28-18حققت اعلى نسبة من 

مل الذين ، و بحيث تقدر نسبة المواطنين بدون ع%5.19فئة الجامعيين هي اكبر نسبة بــ 

، و المستوى %5.97يرون ان التسلية و الترفيه هي التي تدفعهم الى االستماع لالذاعة 

، في حين مكان االقامة هو الحضري %6.75بنسبة  االجتماعي هو المستوى المتوسط

و من ثم تأتي اسباب اخرى و هي الجرأة في طرح القضايا التي تهم االفراد  ،%5.97بنسبة 
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-28، في حين ان فئة السن من %7.48ي يفضلها ايضا االناث بنسبة و المواطنين الت

و تليها فئة العزاب حسب الحالة االجتماعية بنسبة  %6.46، هي اعلى نسبة 38%

، بينما نسبة %7.14، اما المستوى التعليمي فهو المستوى الجامعي بنسبة 7.82%

يأتي المستوى االجتماعي ، و من ثم %5.10المواطنين بدون عمل هي اكبر نسبة بــ 

، و في االخير تأتي %6.46و مكان االقامة الحضري بنسبة ، %8.16المتوسط بنسبة 

في حين  %7.14اسباب السرعة في نقل االخبار هي متساوية بين الذكور و االناث بنسبة 

، و تقدر نسبة %5.80، و فئة العزاب بنسبة %6.69تقدر بنسبة  38-28فئة السن من 

، و المستوى %3.57، و تليها نسبة المواطنين بدون عمل بــ %5.35ن بــ الجامعيي

، و يعيش المواطنين في شبه حضري بنسبة %5.80االجتماعي هو المنخفض بنسبة 

6.69%.    
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  الكفاءة و الخبرة  نعم                      ال   أسباب أخرى

  الجنس

  %5.35  18  %6.68  24  ذكر

  %8.92  30  %7.79  28  أنثى

  السن

18-28  15  4.17%  13  5.95%  

28-38  19  5.29%  20  2.67%  

38-48  13  3.62%  09  1.78%  

  %8.63  06  %1.39  05  فما فوق -48

  الحالة االجتماعية

  %2.97  29  %6.96  25  أعزب

  %1.19  10  %4.73  17  متزوج

  %1.48  04  %2.22  08  مطلق

  %1.68  05  %0.55  02  أرمل

  المستوى التعليمي

  %0.59  02  %1.39  05  أمي

  %2.38  08  %2.50  09  ابتدائي

  %3.57  12  %2.22  08  متوسط

  %0.89  03  %1.67  06  ثانوي

  %6.84  23  %6.68  24  جامعي

  المهنة

  %2.08  07  %2.50  09  أساتذة

  %0.29  01  %0.83  03  حالق

  %1.48  05  %1.94  07  تاجر

  %1.19  04  %1.39  05  سائق

  %0.59  02  %1.39  05  ماكثة بالبيت

  %6.84  23  %3.89  14  بدون عمل

  %0.59  02  %1.11  04  حرفي
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ة و ان هناك اسباب اخرى لمتابعة اذاعة تيارت المحلي) 30(نالحظ من خالل الجدول رقم 

 38-28، و فئة السن من %8.92االستماع اليها و هي الكفاءة و الخبرة هم االناث بنسبة 

  %1.19  04  %1.39  05  متقاعد

  المستوى االجتماعي

  %1.78  06  %2.22  08  مرتفع

  %5.95  20  %6.68  24  متوسط

  %6.54  22  %5.57  20  منخفض

  مكان اإلقامة

  %6.25  21  %6.40  23  حضري

  %4.46  15  %5.29  19  شبه حضري

  %3.57  12  %2.78  10  ريفي

  %100  336  %100  359  المجمــوع

ا�$�ب أ"رى 	 ����ع 30 ا	�دول ر�م   
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، و تليها فئة الجامعيين %8.63، و تاتي فئة العزاب في المركز االول %5.95 بنسبة

، اما المستوى االجتماعي فهو %6.84، و نسبة المواطنين بدون عمل هي %6.84بنسبة 

، و تأتي %6.25، و مكان االقامة هو الحضري بنسبة %6.54المستوى المنخفض بنسبة 

، %7.79 بنسبة االحداث التي يفضلها ايضا االناثالموضوعية و الدقة في نقل االخبار و 

، و فئة العزاب هي اكبر نسبة بــ %5.29هي اعلى نسبة بــ  38-28و فئة السن من 

، و نسبة المواطنين بدون عمل تقدر بــ %6.68، و تقدر نسبة الجامعيين بــ 6.96%

و مكان االقامة  ،%6.68، اما المستوى االجتماعي فهو المستوى المتوسط  بنسبة 3.89%

  .%6.40هو الحضري بنسبة 
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  الفكاهية  الفنية  السياسية  الثقافية  االجتماعية  البرامج المفضلة

س
جن

ال
  

  %6.39  17  %4.89  12  %8.16  16  %5.35  12  %5.39  20  ذكر

  %7.89  21  %9.38  23  %6.12  12  %8.92  20  %8.89  33  أنثى

سن
ال

  

18-28  15  4.04%  12  5.35%  06  3.06%  09  3.67%  10  3.75%  

28-38  19  5.12%  11  4.91%  09  4.59%  14  5.71%  14  5.26%  

38-48  14  3.77%  07  3.12%  08  4.08%  08  3.26%  10  3.75%  

  %1.50  04  %1.63  04  %2.55  05  %0.89  02  %1.34  05  فما فوق -48

ية
اع

تم
الج

ة ا
حال

ال
  

  %7.51  20  %6.93  17  %5.10  10  %8.92  20  %07  26  أعزب

  %4.13  11  %4.48  11  %5.10  10  %3.57  08  %4.58  17  متزوج

  %0.75  02  %1.63  04  %2.55  05  %1.33  03  %1.61  06  مطلق

  %1.87  05  %1.22  03  %1.53  03  %0.44  01  %1.07  04  أرمل

مي
علي

الت
ى 

تو
س
لم

ا
  

  %0.75  02  %1.63  04  %1.53  03  %0.44  01  %1.61  06  أمي

  %03  08  %2.44  06  %3.57  07  %0.89  02  %2.15  08  ابتدائي

  %2.63  07  %3.26  08  %2.55  05  %3.12  07  %1.88  07  متوسط

  %1.12  03  %2.04  05  %2.55  05  %1.78  04  %1.61  06  ثانوي

  %6.76  18  %4.89  12  %4.08  08  %8.03  18  %07  26  جامعي

نة
مه

ال
  

  %1.87  05  %1.63  04  %0.51  01  %2.67  06  %2.69  10  أساتذة

  %0.37  01  %0.81  02  %1.02  02  %0.44  01  %0.53  02  حالق

  %1.87  05  %1.22  03  %2.04  04  %1.78  04  %1.34  05  تاجر

  %1.50  04  %1.63  04  %2.04  04  %0.44  01  %1.61  06  سائق

  %1.12  03  %2.04  05  %0.51  01  %0.44  01  %1.34  05  ماكثة بالبيت

  %4.13  11  %4.48  11  %4.59  09  %6.69  15  %4.58  17  بدون عمل

  %1.87  05  %1.22  03  %2.04  04  %0.89  02  %1.34  05  حرفي

  %1.50  04  %1.22  03  %1.53  03  %0.89  02  %0.80  03  متقاعد

ى 
تو

س
لم

ا

عي
ما

جت
اال

  

  %2.25  06  %1.22  03  %2.04  04  %3.12  07  %1.88  07  مرتفع

  %6.39  17  %6.53  16  %6.63  13  %6.69  15  %6.73  25  متوسط
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  اإلذاعةها ثبرامج التي تب:  31 جدول رقم

ان اذاعة تيارت المحلية تبث برامج مختلفة الرضاء ) 31(نالحظ من خالل الجدول رقم 

، و فئة %9.38المواطنين و من بين هذه البرامج برامج فنية التي يفضلها اإلناث بنسبة 

 هي اعلى نسبة و فئة العزاب هي اكبر نسبة بــ %5.71بنسبة  38-28السن من 

، في %4.48، و نسبة المواطنين بدون عمل %4.89، و تقدر نسبة الجامعيين بــ 6.93%

ماكن أ، و %6.53حين المستوى االجتماعي هو المستوى المتوسط و لمنخفض بنسبة 

، و تليها البرامج الثقافية التي تفضلها االناث عن %6.53االقامة هو شبه حضري بنسبة 

، و فئة العزاب بنسبة %5.35بنسبة  28-18السن من ، و نسبة %8.92الذكور بنسبة 

، و نسبة المواطنين بدون عمل هي %8.03، و نسبة فئة الجامعيين تقدر بــ 8.92%

، و مكان االقامة %6.69، اما المستوى االجتماعي فهو المستوى المتوسط بنسبة 6.69%

يفضلها ايضا االناث  ، و من ثم تأتي البرامج االجتماعية التي%07.58هو الحضري بنسبة 

  %5.63  15  %6.53  16  %5.61  11  %4.46  10  %5.66  21  منخفض

مة
إلقا

ن ا
كا
م

  

  %6.39  17  %4.48  11  %5.10  10  %7.58  17  %07  26  حضري

  %5.26  14  %6.53  16  %6.63  13  %5.80  13  %3.77  14  شبه حضري

  %2.63  07  %3.26  08  %2.55  05  %0.89  02  %3.50  13  ريفي

  %100  266  %100  245  %100  196  %100  224  %100  371  المجمـــــوع
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، و %07، و فئة العزاب بـنسبة %5.12بنسبة  38- 28، و فئة السن من %8.89بنسبة 

، و المستوى %4.58، و نسبة المواطنين بدون عمل %07تقدر نسبة الجامعيين بــ 

، و مكان اقامة المواطنين هو شبه حضري %6.73االجتماعي هو المستوى المتوسط بنسبة 

، و فئة %8.16من ثم تأتي البرامج السياسية التي يفضلها الذكور بنسبة  ، و%3.77بنسبة 

، و تقدر %5.10و المتزوجين بنسبة ، و فئة العزاب %4.59بنسبة  38-28السن من 

، و المستوى %4.59، و نسبة المواطنين بدون عمل بــ %4.08نسبة الجامعيين بــ 

نسبة شبه حضري هي اعلى نسبة بــ ، و %6.63االجتماعي هو المستوى المتوسط بنسبة 

، و فئة %7.89، و في االخير تأتي البرامج الفكاهية التي تختارها االناث بنسبة 6.63%

، و تقدر فئة الجامعيين %7.51و فئة العزاب بنسبة  %5.26بنسبة  38-28السن من 

ماعي ، اما المستوى االجت%4.13، و نسبة المواطنين بدون عمل تقدر بــ %6.76بنسبة 

، و في حين ان مكان االقامة هو الحضري بنسبة %6.39فهو المستوى المتوسط بنسبة 

6.39%. 
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  التعليمية  الصحية  الطبخ  رياضية  دينية  برامج األطفال  برامج أخرى

س
جن

ال
  

  %7.14  05  %6.25  07  %1.29  01  %7.76  10  %5.95  10  %3.89  03  ذكر

  %7.14  05  %8.03  09  %12.98  10  %5.82  14  %8.33  14  %10.38  08  أنثى

سن
ال

  

18-28  06  7.79%  05  2.97%  05  2.91%  /  /  06  5.35%  05  7.14%  

28-38  05  6.49%  09  5.35%  09  5.33%  06  7.79%  06  5.35%  02  2.85%  

38-48  /  /  08  4.76%  08  8.25%  03  3.89%  03  2.67%  01  1.42%  

  %2.85  02  %0.89  01  %2.59  02  %1.94  02  %1.19  02  /  /  فما فوق -48

ية
اع

تم
الج

ة ا
حال

ال
  

  %8.57  06  %8.92  10  %5.19  04  %6.79  11  %6.54  11  %11.68  09  أعزب

  %1.42  01  %4.46  05  %5.19  04  %3.39  08  %4.76  08  %2.59  02  متزوج

  %2.85  02  %0.89  01  %2.59  02  %1.94  03  %1.78  03  /  /  مطلق

  %1.42  01  /  /  %1.29  01  %1.45  02  %1.19  02  /  /  أرمل

مي
علي

الت
ى 

تو
س
لم

ا
  

  /  /  /  /  %2.59  02  %0.97  02  %1.19  02  %1.29  01  أمي

  %2.85  02  %1.78  02  %2.59  02  %3.39  07  %2.38  04  /  /  ابتدائي

  %4.28  03  %3.57  04  %1.29  01  %3.39  07  %2.97  05  /  /  متوسط

  %1.42  01  %0.89  01  %2.59  02  %2.42  05  /  /  /  /  ثانوي

  %5.71  04  %8.03  09  %5.19  04  %3.39  07  %7.73  13  %12.98  10  جامعي

نة
مه

ال
  

  /  /  %1.78  02  %7.79  06  %0.48  01  %2.97  05  %2.59  02  أساتذة

  %1.42  01  /  /  /  /  /  /  %1.19  02  %1.29  01  حالق

  %1.42  01  %3.57  04  /  /  %1.94  04  %1.78  03  /  /  تاجر

  %2.85  02  /  /  /  /  %2.42  05  %1.19  02  /  /  سائق

  %1.42  01  %0.89  01  %5.19  04  /  /  %0.59  01  /  /  بالبيت ماكثة

  %5.71  04  %7.14  08  %1.29  01  %4.85  10  %3.57  06  %10.38  08  بدون عمل

  /  /  /  /  /  /  %1.94  04  %1.19  02  /  /  حرفي

  %1.42  01  %0.89  01  /  /  %1.94  04  %1.78  03  /  /  متقاعد

ى 
تو

س
لم

ا

عي
ما

جت
اال

  

  /  /  %1.78  02  /  /  %2.91  06  %2.97  05  %1.29  01  مرتفع

  %8.57  06  %6.25  07  %5.19  04  %5.82  12  %5.95  10  %6.49  05  متوسط
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اذاعة أن بعض المواطنين يفضلون بعض البرامج في  )32(ل رقم نالحظ من خالل الجدو 

، و فئة السن من %12.98تيارت المحلية هي برامج الطبخ التي يختارها االناث بنسبة 

، و تقدر فئة %5.19، و فئة العزاب و المتزوجين بنسبة %7.79بنسبة  28-38

، و المستوى االجتماعي %7.79، و فئة االساتذة تقدر نسبتهم بــ %5.19الجامعيين بنسبة 

، %6.49، و مكان االقامة هو شبه حضري بنسبة %9.09 هو المستوى المنخفض بنسبة

 28-18و فئة السن من ، %10.38و تليها برامج االطفال التي يفضلها االناث بنسبة 

، %12.98، و تقدر فئة الجامعيين بنسبة %11.68، و فئة العزاب بنسبة %7.79بنسبة 

جتماعي هو المستوى ، أما المستوى اال%10.38و نسبة المواطنين بدون عمل تقدر بــ 

  %5.71  04  %6.25  07  %9.09  07  %4.85  10  %5.35  09  %6.49  05  منخفض

مة
إلقا

ن ا
كا
م

  

  %7.14  05  %8.03  09  %5.19  04  %4.36  09  %7.14  12  %6.49  05  حضري

  %7.14  05  %4.46  05  %6.49  05  %2.91  06  %4.76  08  %6.49  05  شبه حضري

  /  /  %1.78  02  %2.59  02  %6.31  13  %2.38  04  %1.29  01  ريفي

  %100  70  %100  112  %100  77  %100  206  %100  168  %100  77  المجمــــوع

$را�* أ"رى  32 ا	�دول ر�م  
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، و مكان االقامة هو الحضري و شبه حضري بنسبة %6.49المتوسط و المنخفض بنسبة 

6.49%.  

، و فئة السن من %8.33و من ثم تأتي البرامج الدينية التي يختارها ايضا االناث بنسبة 

، و تقدر فئة %6.54، و تعد فئة العزاب هي اعلى نسبة بــ %5.35بنسبة  28-38

، أما المستوى %3.57، و المواطنين بدون عمل بنسبة %7.73الجامعيين بنسبة 

، و مكان االقامة هو الحضري بنسبة %5.95االجتماعي هو المستوى المتوسط بنسبة 

7.14%.  

-18، و فئة السن من %8.03و من ثم تأتي البرامج الصحية التي يختارها االناث بنسبة 

، و تقدر فئة الجامعيين %8.92فئة العزاب بنسبة ، و %5.35بنسبة  38-28و من  28

، اما المستوى االجتماعي %7.14، و المواطنين بدون عمل تقدر نسبتهم بــ %8.03بنسبة 

، و مكان االقامة هو الحضري بنسبة %6.25فهو المستوى المتوسط و المنخفض بنسبة 

، و فئة السن من %7.76، و تليها البرامج الرياضية التي يفضلها الذكور بنسبة 8.03%

، اما المستوى التعليمي %6.79، و فئة العزاب بنسبة %8.25هي اعلى نسبة بــ  38-48
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، و نسبة %3.39و الجامعي بنسبة متساوية بينهم بــ  المتوسطاالبتدائي و فهو المستوى 

، اما المستوى االجتماعي فهو المستوى المتوسط %4.85المواطنين بدون عمل تقدر بــ 

، و في االخير برامج تعليمية %6.31، اما مكان االقامة فهو الريف بنسبة %5.82بنسبة 

بنسبة  28-18، و فئة السن من %7.14هي متساوية بين الذكور و االناث بنسبة 

، و تقدر فئة الجامعيين بنسبة %8.57، و فئة العزاب هي اعلى نسبة بــ 7.14%

، و المستوى االجتماعي هو %5.71ر بــ ، و نسبة المواطنين بدون عمل تقد5.71%

، و مكان االقامة هو الحضري و شبه حضري بنسبة %8.57المستوى المتوسط بنسبة 

7.14%.   
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  ال  نعم  أسباب أخرى

  الجنس

  %6.73  25  %5.16  17  ذكر

  %7.54  28  %9.11  30  أنثى

  السن

18-28  14  4.25%  14  3.77%  

28-38  19  2.43%  20  5.39%  

38-48  08  1.82%  14  3.77%  

  %1.34  05  %7.90  06  فما فوق -48

  الحالة االجتماعية

  %7.54  28  %7.90  26  أعزب

  %4.04  15  %3.64  12  متزوج

  %1.61  06  %1.82  06  مطلق

  %1.07  04  %0.91  03  أرمل

  المستوى التعليمي

  %0.80  03  %0.91  03  أمي

  %2.69  10  %2.43  08  ابتدائي

  %2.42  09  %3.34  11  متوسط

  %1.07  04  %1.51  05  ثانوي

  %7.27  27  %6.07  20  جامعي

  المهنة

  %2.69  10  %1.82  06  أساتذة

  %0.53  02  %0.60  02  حالق

  %2.42  09  %0.91  03  تاجر

  %1.07  04  %1.51  05  سائق

  %0.80  03  %1.21  04  ماكثة بالبيت

  %4.58  17  %6.07  20  بدون عمل

  %1.34  05  %0.30  01  حرفي
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تيارت  إذاعةى لاغلب المواطنين يعتمدون ع أن) 33(من خالل الجدول رقم نالحظ 

، و %9.11التي نسبتهم تقدر بــ  اإلناثفضل تالسياسية و الوطنية بحيث  لألخباركمصدر 

  %0.80  03  %1.82  06  متقاعد

  المستوى االجتماعي

  %2.15  08  %1.82  06  مرتفع

  %5.39  20  %7.29  24  متوسط

  %6.73  25  %5.16  17  منخفض

  مكان اإلقامة

  %5.92  22  %6.68  22  حضري

  %5.12  19  %4.55  15  شبه حضري

  %3.23  12  %3.03  10  ريفي

  %100  371  %100  329  المجمــــــوع

ا����د ا	�واط+�ن �� ا�ذا�� 33ا	�دول ر�م   
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، و %7.90نسبة بــ  أعلى، و تعد فئة العزاب هي %5.77بنسبة  38-28فئة السن من 

المستوى  أما، %6.07، و نسبة المواطنين بدون عمل تقدر بــ %6.07بنسبة فئة الجامعيين 

، و مكان االقامة هو الحضري بنسبة %7.29االجتماعي فهو المستوى المتوسط بنسبة 

بل  لألخبار، و من ثم بعض المواطنين ال يعتمدون على هذه االذاعة كمصدر 6.68%

، و فئة %7.54لى مصادر اخرى مثل الصحف و التلفزيون هم االناث بنسبة يعتمدون ع

، و تقدر 7.54، و تعد فئة العزاب هي اعلى نسبة بـــ %5.39بنسبة  38-28السن من 

، %4.58، بينما نسبة المواطنين بدون عمل هي اكبر نسبة بــ %7.27نسبة الجامعيين بــ 

، و مكان االقامة هو %6.73خفض بنسبة و المستوى االجتماعي فهو المستوى المن

   . %5.92الحضري بنسبة 
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  : تمهيد

تتميز اإلذاعة كوسيلة إعالمية جماهيرية بالسرعة والفورية من مواقع الحدث، االتساع من طرف    

التغطية الجغرافية على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي، واستخدام الموجة القصيرة والمتوسطة 

  .عية والحدود السياسيةوال توجد حواجز في بث هذه الموجات اإلذاعية نظرا لتخطيها الحواجز الطبي

وجمهور اإلذاعة عريض وغير متجانس بحيث أن المادة اإلعالمية تناسب معظم أذواق    

  .  الجماهير، ويمكن أيضا مخاطبة كل مستمع بلفتة
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  :تعريف اإلذاعة - 1

ها إلى أنحاء أنها تلك اإلذاعات التي توجه برامجها من دولة إلى أخرى أو منطقة أو يصل إرسال   

الذي يوافق تلك الشعوب أي  العالم بلغات شعوب الدول التي تشهد فيها تلك اإلذاعات ووفق للزمن

أن ما يبث من إرسال الصوت والموسيقى عبر حدود الدولة الواحدة إلى شعوب دولة أخرى تكون 

 .1موجهة للغير وليس للجمهور المحلي

شعبية وجمهورها هو الجمهور العام بجميع  ، وأكثرهارعة من أوسع وسائل اإلعالم انتشااإلذا   

الوصول إليه مخترقة حواجز األمية والعقبات الجغرافية والقيود السياسية التي  مستوياته، فتستطيع

  .من الوصول إلى مجتمعاتها كما أنها ال تحتاج إلى تفرع تامتمنع بعض الوسائل األخرى 

                                                 
   .107، ص2006، 1دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، ط ،"اإلعالم المعاصر وتقنياته الحديثة" ،محمد هاشم الهاشمي 1
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تية يمكن تهيئة ذهن الجمهور لتلقي الرسالة اإلعالمية وباستعمال الموسيقى والمؤثرات الصو    

يغيب عن الذهن أن فترات وخلق الجو النفسي المناسب لتقبل الفكرة واالقتناع بها، إال انه يجب أال 

من حيث مناسبتها للموضوعات المختلفة فما يصح إذاعته في الصباح، ليصح في اليوم تختلف 

البشري وتأثيره، وهذا يجعلها أكثر الوسائل قدرة على الصوت المساء وتمتاز إلى جانب ذلك بدفء 

   .1االستهواء باإلضافة إلى اإلحساس الجماعي الذي يتوفر في جمهورها مهما تباعدت األماكن

  :نشأة اإلذاعة- 1- 1

هي  والجدير بالذكر أنها ما اإلذاعة يعطينا فكرة عن المشاكل التي تواجه اإلذاعة، دراسة تاريخ   

حد تطبيقات استخدام الالسلكي، وقد جاء الراد يو ضمن موجة االختراعات  في مجال أإال 

وعند ظهور اإلذاعة أو الراديو كانت معظم بلدان العالم تربطها أسالك التلغراف كما  ،االتصال

   .استخدام الالسلكي كوسيلة لالتصال بين السفن وبعضها في أعالي البحار وبينها وبين الشاطئ

  :همامجال االتصال بالجماهير باختراعين  اإلذاعة فيط وترتب   

  .لهاوالتلفزيون الذي ظهر كمنافس  العالم،الصحافة التي كانت توزع في جميع أنحاء  :أوال

  :وينقسم دراسة تاريخ اإلذاعة إلى ثالث  أقسام

  .الالسلكي واستخدامه األولى دراسة ظهور  -

  .في البحريةالالسلكي  استخدام -

                                                 

  1 .151ص  ،2008 ،1ط ،دار النشر والتوزيع، القاهرة ،"نشأتها وتطورها وسائل االتصال،" ،محمد منير حجاب 
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  .ة اإلذاعة كفرع مستقبل عن الالسلكيدراس -

أن فكرة الالسلكي كأي اختراع آخر مرت بأذهان  :األولىدراسة ظهور الالسلكي واستخداماته  - 

وفي أزمان متفاوتة ولقد ظهر نتيجة الختراعات مورس وفاراداي علماء عديدين في مناطق مختلفة 

انتشارها موجاتها وقد جاء من بعدهم وكوك، وقد درس هؤالء موضوع الكهرومغناطيسية، وطريقة 

وكذلك  .1ث/ألف ميل  186 ماكسويل الذي تنبأ بإمكان انتشارها في الفضاء بسرعة الضوء

   بدور مهم م1888اكتشافه للموجات القصيرة عام  

االكتشافات معروفة  وجاء من بعده هيرتز الذي اكتشفت وجود  هذه الموجات  وكانت نتائج هذه 

قام ثالثة علماء هم ماركوس  ،1896-1895أنه في الفترة ما بين  وجدير بالذكر  لعلماء العالم

الروسي بإرسال إشارات ال سلكية  وهو إيطالي، وجاكسون وهو انجليزي، وبولوف الروسي بإرسال

 ،م1896وينسب هذا االختراع إلى ماركوني ألنه أول من سجل سنة  على بعد بعض األمتار

اليطالية شراء اختراعه ذهب إلى انجلترا حيث اشترته الحكومة منه وعندما رفضت الحكومة ا

م التالي افي الع 34واستمر في تجاربه إلى ألن استطاع إرسال إشارات ال سلكية على بعد 

  وقبل ذلك نجح المخترع  ،م1897

وبدأ أول بث ال سلكي  :في نقل الصوت إلى عدد كبير من المستمعينالمجري تيفادور بوشكاش 

لقد " :الصحف المجرية في ذلك الوقت تقول، وقد كتبت م في المجر1893فبراير  15مهور في للج

                                                 
  .152ب، مرجع سبق ذكره، ص محمد منير حجا  1
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وكان اهتمام الجماهير بهذا االختراع يتزايد بزيادة المسافة " ولدت اآلن صحيفة الكلمة المسموعة

د ن أينما ذهبنا ويساعبة الرفيق والصديق اللذان يالزماوبخاصيته كجهاز يسلي ويمتع وكان بمثا

   .1والتفاهم بين الناسعلى تحقيق التقارب 

  

 

 

 :   االستخدام الالسلكي في البحرية 

عرف العاملون في البحرية أهمية هذا االختراع فبينما كان الالسلكي يلقى على األرض منافسة    

على شديدة من التلغراف كان بال منافس في البحار، وفعال تم تجهيز السفن أطالنبك أهمية كبيرة 

ساعدت على إنشاء شركات في مختلف كونت شركة ماركوني اإلنجليزية التي ، فتاالختراعهذا 

الخاصة بالالسلكي  االستقبال، وكان للشركة حق في تصنيع وتجهيز أجهزة اإلرسال و أنحاء العالم

   .ولم يكن لها منافس لمدة طويلة إلى أن تكونت شركات أمريكية وألمانية أخرى منافسة

  :اعة كفرع مستقل عن الالسلكيظهور اإلذ

م باستخدام إشارات مورس وبدأ استخدام 1900كان االتصال بطريق الالسلكي يتم إلى عام    

دي فورست للصمام  ثم اخترع لي، اإلرسال لجهاز ستوناافالصوت بعد اختراع ألكسندرسون و 

                                                 

.153ص  ،محمد منير حجاب، سبق ذكره  1  
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امجا منتظما كانت في وأول محطة راديو قدمت برن ،الكهربائي وبذلك تم نقل األصوات بوضوح تام

 ،م1920نوفمبر  02وقد بدأت تذيع برامجها في ،المتحدة بالوالياتبيت سبارج بوالية بنسلفاني 

  .1ووافق افتتاحها إجراء االنتخابات على رئاسة الواليات المتحدة األمريكية

وتعتبر أول محطة إذاعة تجارية كاملة متخصصة، واشتمل البرنامج على أرقام نتائج    

وحصلت المحطة على النتيجة ، رب إلى الحقيقةقكما تكهن بها هاردنج كوكس وكانت أ باتاالنتخا

وكانت الصحف األخرى مندمجة مباشرة  ،من مكتب بريد مدينة بيتسبرج النهائية لالنتخاب

 أوت 31، حيث بدأت في إذاعة األخبار بانتظام منذ يوم إلذاعة، منها صحيفة ديترويت نيوزبا

، وأسرعت م1921محطة تجريبية، أصبحت فيما بعد محطة إذاعة تجارية في  م  في1920

لوس أنجلس  و جورنال،غوشيكا جورنال، كيميلود: صحف أخرى بتأسيس محطات إذاعية منها

جورنال، ودالس نيوز، كمحطات تمتلكها الصحف تايمز، ولويزيفيل كوريا جورنان وأطالنطا 

وظن الناشرون أن إذاعة األخبار حثت على  على الهواء،صحيفة األنباء  97اليومية كما قدمت 

  .زيادة بيع الصحف وأثبتت األحداث التي أعقبت ذالك خطأ ظنهم

محطة من  21محطة منها  530م إلى 1921محطة في  30وارتفع عدد محطات اإلذاعة من    

  .2كوليج م لتذيع تنصيب الرئيس كالفن1925نيويورك إلى كاليفورنيا التي انضمت في مارس 

                                                 
  .  154محمد منير حجاب، مرجع سبق ذكره، ص   1

.155ص  ،محمد منير حجاب، سبق ذكره   2  
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م حتى كان هناك محطة راديو على األقل 1924 صابات أنه ما إن انقضت سنةويذكر خليل    

   .1محطة7500م إلى أكثر 1960في كل دولة من دول العالم المتقدم وقفز عددها عام 

م ألصبح في 1950وبحلول AM  مليون جهاز راديو لالستقبال 80تعمل على الهواء و      

ابتداء  MF )أم.أف(أجريت تجارب على تغيير طبقة الصوت  )أم.إيه(طة إذاعة مح 2086البالد 

عندما جمدت الحرب األنباء  1942محطة في  30م وقدمت هذه اإلذاعة على الهواء 1963من 

في ) أم.أف( والتراخيص وفي سنوات ما بعد الحرب حصلت كثير من المحطات التي تستخدم تردد

                     .2كانت تعمل مستقلة) أم.أف(ن محطات محطة وقليل م 734م نحو 1950

                                                

 

                 

 

 

 

  

                                                 

 ،1طدار الفكر العربي، القاهرة،  ،"آفاقها المستقبليةنشأتها تطورها  ،وسائل اإلعالم" ،عاطف عدلي العبد، نهى عاطف العبد1 

   .12ص  ،2008

.156ص  ،سبق ذكرهمرجع ، حجابمحمد منير    2  
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  :حلية في العالمظهوراإلذاعة الم - 2

  :يرتبط مفهوم اإلذاعة المحلية بمفهوم المجتمع المحلي ولقد تعددت التعارف حوله نذكر منها   

لمجتمع المحلي هو عبارة عن مجتمع محدود العدد، فوق أرض محدودة المساحة يؤدي معظم ا   

اقتصاديا رئيسيا محددا وقد يكون النشاط الرئيسي تجاريا فيصبح المجتمع تجاريا وقد أفراده نشاطا 

ده نشاط الرئيسي حرفيا وهكذا ينسب المجتمع إلى الحرفة أو النشاط الذي يمارسه معظم أفرايكون ال

واإلذاعة المحلية هي اإلذاعة التي تخدم مجتمعا محدودا ومتناسقا من الناحية الجغرافية 

والثقافية المتميزة على أن  االقتصاديةمجتمعا له خصائص البيئة  ...واالجتماعية واالقتصادية 

ير كوسيلة اتصال جماه فاإلذاعة المحلية تحده حدود جغرافية حتى تشمله رفعة اإلرسال المحلي،

  .1مرتبطة أساسا بمجتمع خاص محدد العالم أو الظروف

                                                 

.161- 160منى سعيد الحديدي، سلوى إمام علي، مرجع سبق ذكره، ص    1  
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نشر مثل هاته العصر ويؤكد على أن االتجاه العالمي يتجه نحو  المحلية هي لغة واإلذاعة    

وتؤكد محمد عمر نوال أن اإلذاعات المحلية أضحت  ثورة العصر نظرا لما لها من  ،1اإلذاعات

  .2دور في تقديم خدمات

الثاني من القرن  النصفطورات باهرة في مجال التكنولوجيا االتصال وهذا في عرف العالم ت   

وهذا ما نتج عنه فكرة إنشاء اإلذاعات  ،الماضي، تعددت الوسائل والمحطات على مستوى كل دولة

   .3المحلية المتخصصة في البث المحلي حسب المساحة المغطاة

ل مذهل تنقل كل ما يجري على المستوى ومن هنا نجد اإلذاعة المحلية فرضت نفسها بشك   

وهنا تلقى نظرة وجيرة ، المحلي لألفراد وتلبية متطلباته من تثقيف توجيه، وٕارشاد للجماهير وتسلية

  :على نشأة اإلذاعات المحلية في العالم

في إبراز الدور السياسي الذي لعبته اإلذاعة وخطورة استعمالها مساهمة كبيرة  2ساهمت ح ع    

  :دعاية كوسيلة ناجحة أي أن الدول الغربية ساحة إلنشاء اإلذاعة المحلية فنجدفي ال

 17بعد أن دخلت الشرعية إثر قانون  100وصل عدد اإلذاعات المحلية إلى  :التجربة الفرنسية

  .4الذي قدم رخص بإنشاء محطات إذاعية وظهور التخصص في مجال اإلعالم 1979جانفي 

                                                 

.108، ص 1984، ديوان المطبوعات الجزائرية ، د ط، "تاريخ اإلذاعة والتلفزيون"، نزهير إحداد   1  

.62، ص1993 د ط، ، دار الفكر العربي، القاهرة،"ية ومقارنةاإلذاعات اإلقليمية دراسة نظر "محمد عمر نوال،    2  

.22، 21 ص ، ص1987 ، د ط،، دار الفكر العربي، مصر"اإلذاعة المحلية، لغة العصر"عبد المجيد شكري،   3 

 ،1998 ،تونس شركة فنون الرسم والنشر والصحافة، ،"رأي عن فعل المنشورات اتحاد إذاعة الدول العربية" رؤوف الباسطي، 4

   .77ص
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 م1921نوفمبر  26في )  F،T،S،ف س ، ر ، ( ي فرنسا قامت به إذاعي ف إرسالإن أول     

لى تجارب كما أرجع بعض المؤرخين نمو وتطور اإلذاعة في فرنسا إ ،كم 50ببرامج مذاعة على 

وبدأ إرسالها  ،الجنرال فيري وكان مقرها ببرج إيفل 1921الجيش التي كان يشرف عليها عام 

ر الذي لعبته في خدمة الدعاية وكانت هدفا عسكريا م، ظهر الدور الخطي1922بانتظام منذ 

 وفي 1944نوفمبر  10بقرار صدر في  استراتيجيا ومع نهاية الحرب وضعت تحت نظام االحتكار

، وفي ) F،T،R،ر،ت ، ف ( إلغاء كل الفرص الممنوحة وضمها إلى مؤسسة  1945مارس  23

لمحلي تحول إلى إعالم متخصص، اعتبر نقطة تحول فعلية مست اإلعالم ا 1986أحداث ماي 

     .1عن حرب من طرف وسائل اإلعالم العمومية إعالمومعارضته إلعالم السلطة واعتبر بذلك 

 

  

  

  

 

 

 

                                                 
 ،1984 الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية،محمد قدوش: تر ،"التلفزة تاريخ اإلذاعة و" البير البيار أندري جاك تودستك،  1
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  :التجربة األمريكية

محطة ) 8800(م 1987التي بلغ عددها سنة عرفت هي األخرى إنشاء الكثير من المحطات    

ذات طابع تجاري هدفها الترويج وغرضها زيادة المداخيل المالية وهناك كانت تابعة  منها ما كانت

لمنظمات ومؤسسات هدفها هو تطوير البحث العلمي وزيادة توعية المجتمع األمريكي وتثقيفه،كانت 

 grouB"خالل إنشاء المحطة األولى بتسبورغ ) 20(البداية األولى مع بداية القرن العشرين 

seteP "م بلغ عدد 1922، وفي 1912نوفمبرم 02في لى ويسترن إلكتريك ما نفلتريك إمنتمية ال

م، ومن هنا ظهر دور اإلذاعة وتحولت في نظر 1925محطة في  578محطة و 451المحطات 

يه إلى االعتراف بدورها الكامل كوسيلة إخبارية هامة جدا، وقدمت هذه فالجمهور من وسيلة تر 

في الواليات م وكثير من محطات الراديو الخاصة 1942محطة في  30اإلذاعة على الهواء 

، CBS :ار تعدها شبكات إذاعية رئيسية هيالمتحدة األمريكية تعمل بالتعاون، وبث برامج وأخب

ABC ،NBC، Mutal  1مملوكة ألي من هذه الشبكاتوأحيانا تكون محطات الراديو.             

                                                 

.157ص  ،سبق ذكرهمرجع محمد منير حجاب،   1  
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نكلين روزفلت وهو أول رئيس دولة يستخدم اإلذاعة بشكل م كان الرئيس األمريكي فرا1933في 

ذهنية ايجابية  هذه الوسيلة ليبني لنفسه صورة توظيف استطاعوقد مكثف في الدعاية السياسية 

  .1لدى األمريكيين وكانت لغته اإلذاعية سهلة وبسيطة ومفهومة من جانب الجماهير

  ربية؟هذا يتعلق بالدول الغربية فماذا عن الدول الع   

تعتبر مصر الرائدة والسباقة في الدول العربية إلى إنشاء محطات إذاعية ومن : التجربة المصرية

وٕاذاعة العاصمة القاهرة التي  1945جوان  26بينها إذاعة اإلسكندرية المحلية التي أنشأت في 

ل وٕاذاعة شما 1982يوليو  22ثم إذاعة وسط دلتا من طنطا في  1981دشنت في أول أفريل 

، وهناك محطات 1985أفريل  23إذاعة جنوب سناء في  1983الصعيد من ألمانيا في ماي 

، الساحل الشمالي، جنوب صعيد البحر األحمر، الوادي الحديد ةأخرى كمحطة شرق دلتا، إسماعيلي

وكانت اللغات هي الفرنسية، العربية واإلنجليزية واختلفت ظهور اإلذاعات من دولة إلى أخرى 

، تونس في 1928، المغرب في 1925ف كل منها مثال بدأت في الجزائر عام حسب ظرو 

مان ، سلطنة ع1966، اإلمارات 1951، الكويت 1949، السعودية 1941، سوريا 1935

      2.، وهكذا نشأت اإلذاعة في معظم الدول العربية بواسطة االحتالل1970

  

                                                 
  .158محمد منير حجاب، مرجع سبق ذكره، ص  1

، 2008، 1ط  القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، ،"اإلذاعة في القرن الحادي والعشرين" عادل عبد الغفار، حسن عماد المكاوي،  2

  .30ص 



اإلذاعة المحلية                               :الفصل األول: طار النظرياإل  

 

~ 24 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



اإلذاعة المحلية                               :الفصل األول: طار النظرياإل  

 

~ 25 ~ 

 

 

 

  

  :أتها، خصائصها، أهدافهااإلذاعة المحلية في الجزائر، نش

  :نشأتها 1- 3

  :نشأة اإلذاعة المحلية في الجزائر خالل االستعمار 1- 1- 3

م عندما قام أحد الفرنسيين بإنشاء محطة إرسال في قسنطينة 1925عرفت الجزائر الراديو عام    

من وهران م في كل 1942تذاع بالغة الفرنسية وأخرى بالغة العربية ثم تعاقب إنشاء المحطات عام 

  .والجزائر العاصمة

كبير منها تحت الرقابة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية كان اإلرسال اإلذاعي يغطي  جزء    

الفرنسية وذلك أنه استفاد منها في طمس الشخصية الجزائرية والقضاء على مقوماتها، أي أن 

  .ظهور اإلذاعة تزامن مع ظهور االستعمار في الجزائر

تابعة للحكومة الفرنسية تحت  20إلذاعة في تلك الفترة أواخر العشرينات من القرن كانت ا   

  :م، ومن مميزات اإلذاعة آنذاك1945إشراف وزارة البريد حتى 

لم تكن أداة إذاعية جماهيرية نل تابعة الستعمالها من طرف المعمرين وشملت كل من    

 إال لخدمة أغراضه كإذاعة البويرة، داخلية لم تلقى اهتمامأما المناطق الف الجزائر وهران، قسنطينة،
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ذه همضمون الرسالة التي تحملها  Frantysanon باتنة، بحيث يلخص فروتسفاتون قرت،تو 

    .1"فرنسيون يبحثون مع فرنسيين" اإلذاعة في عبارة

جود الحكومة رغم الدور الذي لعبته هذه اإلذاعة في فترة الحرب العالمية الثانية وكانت بو    

العام للجزائر الذي المؤقتة لمدينة الجزائر ولكن أثناء الفترة االستثنائية، أصبح اإلشراف للحاكم 

ها نأسندت له مراقبة الحصص الموجهة للجزائريين، وقامت الحكومة الفرنسية بعدة إجراءات من بي

رة مستقلة لشؤون اوٕاد م وكان يشرف عليها رئيس الحكومة1934غة العربية سنة لقناة ناطقة بال

ويتكون هذا المجلس من . التسيير والشؤون الفنية يترأسها مجلس يدعى اللجنة الجزائرية لإلذاعة

 06شخصيات لهم اهتمام باإلذاعة و 06أوروبيين بإضافة إلى  03مسلمين  03أعضاء  06

  .ممثلين من الموظفين والعمال التابعين لإلذاعة

  :م1956صوت الجزائر الحرة عام    

في هذه السنة وصل صوت الراديو إلى الجزائريين ألنها في هذه الفترة بدأت توزع المنشورات أي    

كانت الحاجة إلى ما يدور حولهم كان يخاطبهم من أعلى الجبال عن أمجاد الثورة وتطوراتها، 

ة الجزائرية، همزة وصل بين الشعب والثورة من خالل صوت الثور  ألنهاولهذا زاد االهتمام بإذاعة 

إال  المغرب، بغداد، دمشق، القاهرة، الذي كان ينبعث من بلدان مختلفة من الوطن العربي كتونس،

م بعد اإلعالن عن وجود إذاعة الجزائر الحرة ولجأت 1956أن التحول الحقيقي كان مع نهاية 

                                                 

.107ص ، 2003القاهرة، د ط،  ،"األنظمة اإلذاعية في الدول العربية"، عاطف العبد ماجي العلواني،  1  
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تشويش على فرنسا إلى حرب الموجات بعد تحديد طول الموجات الجزائرية حيث سيطرت ظاهرة ال

   .1ساعات بث سماع صوت الجزائر

  :اإلذاعة بعد االستقالل

م أعلنت الهيئة التنفيذية المؤقتة باالتفاق مع الجبهة التحرير بتكليف 1962أوت  17في     

، هذا بدال من العمال الفرنسيةشخصية جزائرية وتعيين رئيس لتحرير البرامج المطاعة باللغة 

  .ا في المؤسسة اإلذاعيةسابقالفرنسيين الموجودين 

" هنا إذاعة وتلفزيون الجزائر"وقامت بذلك السيطرة على مباني اإلذاعة والتلفزيون وأعلن المذيع    

  .بعد ذلك ما كانت تسمى اإلدارة المؤقتة للراديو والتلفزيون الفرنسي

جاهدة  تعملم أصبحت 1962أكتوبر  28بعد استرجاع السيادة على التلفزيون واإلذاعة في    

على وضع نظام اشتراكي في الميدان اإلعالمي كان هناك سببين في التوجيه السياسة الجزائرية في 

  :ميدان اإلعالم

صادف استقالل الجزائر انتشار التلفزيون في العالم العربي واستخدام الراديو فبات من األحسن -

  .الجزائريةاالعتناء بهذه التقنيات هذا ما قامت به السلطات 

بين الجزائريين وهو واقع موروث ومتميز وهذا يعني أن معظمهم % 80 بنسبة كبيرة األميةانتشار -

  .يجيدون القراءة والكتابة ومطالعة الصحف هذا ما جعلهم يتقربون منهم عن طريق اإلذاعة ال

                                                 

.109ص  مرجع سبق ذكره،، عاطف العبد، ماجي العلواني  1  
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راديو الجزائر الذي اعتبرته عنصر فعاال في م تم إصدار قانون ينظم 1963ي الفاتح أوت ف   

لتنمية القومية وبناء المجتمع الجزائري وكنت اإلذاعة تذاع بثالث لغات هي  العربية، الفرنسية، ا

  .األمازيغية

السلطات الجزائرية  لتقوية  عملت 1م1966سنة  وخاصة فيمباشرة  االستقاللوبعد ذلك    

  :شبكات الراديو والتلفزيون وتمركزت هذه الجهود فيما يلي

من   %70م أنشأت  الميزانية المخصصة للثقافة واإلعالم بنسبة 1966د بع :المنحة الحكومية- 

 1987وارتفعت  ،م1976سنة  %64م و1975سنة  %67المجموع لإلعانات ثم انخفضت إلى 

هي المورد الوحيد لمؤسسة الحكومية  اإلعانةمليون دينار فتبقى  159إلى  %79لتصل إلى 

  .الراديو

هما بعين البيضاء قرب  لإلرسالم أنشأت محطتان جديدتان 1966في  :توسيع شبكات اإلرسال- 

عام  كيلو هرتز، وفي 300جة المتوسطة و ، كانت تذيعان على المقسنطينة واألخرى وهران

أنشأت محطة الموجة الطويلة  1970وفي  كيلو هرتز، 6000 إلى ارتفعت هذه القوة 2م1968

م 1978طي جميع  التراب الوطني وفي ت شبكات اإلرسال تغحكيلووات، وهكذا أصب 100قوتها 

  .ساعة باللغات الثالثة 24ج وتعمل وصل صوت اإلذاعة إلى الخار 

                                                 
   .107ص  م،1991سنة  دط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،، "لى علوم اإلعالم واإلتصالمدخل إ"، زهير احدادن 1

.180ص  ق ذكره،بمرجع س ،محمد قدوش: ، تر"ةتاريخ اإلذاعة والتلفز " اندري جاك تودستك، راالبي ألبير  2  
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نوع  جزائرية عدد كبيرا من أجهزة الراديو خصوصاوفرت الحكومة ال: توفير أجهزة االستقبال- 

  .لكل عائلة أو أكثر االترانزستور يعني جهاز واحد ألربعة أشخاص أو جهاز لكل عائلة

لإلذاعة من ناحية االستقالل المادي والمعنوي  بعد القرار المتعلق بإعادة هيكلة المؤسسة الوطنية   

وظهرت التعددية اإلعالمية، فأصبحت السلطة تنظر إلى المجتمع الجزائري من منطلق تعدد 

ما لتي يمكن لكل جماعة التعبير عن رأيها هذا ا فوجب عليها البحث عن الوسيلة واآلراءاألفكار 

 39،  40(  هم أقر ألول مرة التعددية الفكرية والسياسية من خالل مواد1989أكده دستور فيفري 

وٕاقامة العديد من  االحتكاكمس هذا التغيير قطاع اإلعالم  الذي أخرجه من دائرة )  35،  36، 

  . فقط 4اقتصر اإلعالم  على قنوات  اللغات المحلية في العديد من واليات الوطن بعدما

ألنه " طاهر وطار"م بموجب قرار شارك فيه 1990تغير الوضع بعد صدور قانون اإلعالم سنة    

على حق المواطن في اإلعالم وأنه لم  602كان على رأس اإلذاعة الوطنية، فأكد هذا القانون مادة 

يقتصر من خالل أجهزته ورسائله ومضمونه على نخبة معينة بل تعدى أي أصبح  إعالما 

وهكذا بدأ انتشار اإلذاعات المحلية في عدة مناطق من  يستهدف جميع المواطنين، ياجماهير 

  .الوطن

لقد خطت هذا ما فعلته الجزائر و مع النمو الديمغرافي كان من الواجب إنشاء محطات محلية و 

        .1الجزائر خطوات عمالقة في مجال البث اإلذاعي المحلي وأصبح لكل والية إذاعتها

                                                 

.م1990 فريلأ 03قانون اإلعالم الجزائري   1  
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  :الخصائص 

هي األكثر كون اإلذاعة أداة اتصال جماهيرية شعبية هامة بمقارنتها مع وسائل اإلعالم األخرى 

أسواق تجارية جديدة وجمهور أكبر  قصار جهدها لتخلقاستعماال في العالم، واآلن هي تحاول 

  : أوسع وهي تتميز بما يليو 

  .ت االجتماعيةالطبقا حاسة السمع وجميعوسيلة اتصال تخاطب  -

  .تقدم خدمات هامة من خالل  برامجها المتنوعة -

إن الراديو يؤثر في أغلب الناس تأثيرا خاصا ونعني به تأثير التوجيه الشخصي الذي ينقل إلى  -

الطبيعة الخاصة السامع عالما من التفاهم غير منظور بشكل يوفر له خبرة خصوصية، كما أن 

ع تجعل من هذا السامع يشعر وكأن الحديث موجه إليه وٕاحساس بالراديو كأداة مملوكة للسام

السامع بملكية وحده لحديث الراديو، يرجع إلى وضوح الصوت، حيث أن الراديو يقدم صورة صوتية 

واضحة ويمثل امتداد للقوى السمعية والصوتية عند اإلنسان والصورة السمعية هي أول ما يربط بين 

   . أفراد المجتمع اإلنساني

األخبار التي تحدث فجأة وتقديمها للجمهور مثل أخبار الكوارث األحداث و الفورية في نقل  -

  .الخ...الفيضاناتو 

  1.اإلذاعة تحتفظ بالتأثير لدى فئة معينة من الجمهور -

                                                 
  .26، ص2008، 1، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، عمان، ط "عالن والعالقات العامةالدعاية واإل"محمد جودت ناصر،   1
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  .إعداد البرامج اإلذاعية يكون أكثر تنظيما -

  .كسر الحاجز النفسي القائم حول اإلذاعة المحلية -

عنه في تلبية الحاجيات اإلعالمية ذات  االستغناءال يمكن  إعالميكسند اإلذاعات  أهمية هذه -

  .الخصوصية المحلية

الرسالة المذاعة تكون أكثر فعالية من الرسائل الشفوية و تقويتها بمؤثرات موسيقية إلثارة   -

  .إحساس المستمع

ة كلما كانت  البيئة قليلة الحظ من إن اإلعالم  اإلذاعي  يتميز بأن  تأثيره  يزداد عمقا و خطور  -

نظرا ألن أجهزة  والمعيشي لإلفراد وذلك  االقتصاديالثقافية والتعليم وكذلك كلما انخفض المستوى 

الراديو تتوافر لدى الغالبية العظمى من البيوت، إذ ال يكاد أن يخلو منها مقهى أو مطعم أو باخرة 

  .أو سيارة أو قطار أو منزل

على هذه الوسيلة اإلعالمية هو أن الراديو تلزم المستمع بتحديد وفئة وتجبره على ولكن ما يؤخذ 

لبرنامج ما بسبب كونه مشغوال أثناء بث هذا  االستماعما تفوته فرصة  كثيراهذا التحديد نظرا ألنه 

  .1البرنامج

 

 

                                                 
   .27، 26ص  ص ،مرجع سبق ذكره ،محمد جودت ناصر 1
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  :أهداف إنشائها3- 3

  . بها واقع اإلقليم الذي تقام فيهخاصة ومتخصصة لضرورة يتطل إعالميةتقديم خدمة -
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بالواقع من أجل تحقيق االرتباط الجماهيري يرجى انجازها  إعالميةيستهدف تقديم خدمة لمشاريع -

  .من عطائها االستفادةبها وحسن 

  .الوطني وتغطية المناسبات الوطنية االنتماءتنمية الوعي السياسي ودعم  -

الحلول  إيجادقومية بما يحفز كل الطاقات للمساهمة في معالجة موضوعية للقضايا المجتمعة وال-

  .لهذه القضايا

  . الهدف اإلستراتيجي لحشد الطاقات اإلعالمية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمتكاملة  للمجتمع-

  .التعريف بالقضايا المجتمعية التي لها تأثير على تنمية المجتمع-

  .ن الدول األخرى لتكوين عالقات حميميةتقوم بنقل التراب وتعمل على الربط بي-

، السلوكات الجديدةالتصدي للعادات والتقاليد التي هي ليست من جميع قيمهم ونشر المفاهيم و -

  .1كالتغطية الواقعية المركزة لجوانب الحياة  ذات الوضع المحلي الخاص
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  :نماذج من اإلذاعات المحلية في الجزائر- 4

الذي خص مختلف وسائل اإلعالم المكتوبة، المسموعة والمرئية وفي  م1990في ظل قانون 

م شرعت المؤسسة الوطنية الداخلية تهدف إلى فك العزلة الثقافية واإلعالمية عن المناطق 1991

  .الداخلية والنائية أي كان هدفها إعالم الجماهير بأخر المستجدات واألخبار واألحداث المحلية

  :إذاعة البهجة-   

ومددت ساعات بثها إلى  ساعة،18م تبث برامجها على مدى 1991 أكتوبر 01دشنت بتاريخ     

ساعتين، برامجها غنائية في الغالب سلطت الضوء على مختلف اإلنتاجات الفنية الداخلية و 

  .تيارت بومرداس، البليدة، الخارجية تغطي عدة واليات، الجزائر، المدية،

  :إذاعة سطيف- 

 تغطي كل من برج بوعريريج، FM 100.3م على موجة 1992أكتوبر  10انطلقت في    

  .وهي تعكس ثقافة الشرق الجزائري المسيلة، باتنة، سطيف،
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  ):بشار( إذاعة الساورة- 

 100تندوف بواسطة إرسال قدره  إدرار، وتغطي كل من بشار، 1991 أفريل 20دشنت بتاريخ    

   .يقة بالجنوب الجزائريمنطقة عر  كيلو واط وهي تحاول أن تعكس تقاليد

  :إذاعة تيارت- 

تسمسيلت وهي على موجة  غليزان، م وهي تغطي كل من تيارت،1998/أكتوبر/05دشنت في    

FM 92.5.1   

 

  

  

  

   

  : خالصة

اإلذاعة والزالت من أهم وسائل اإلعالم األخرى في نقل األخبار واألحداث وتوصيلها إلى  كانت

ة والحواجز الجغرافية وبذلك تستطيع اإلذاعة الوصول إلى جميع السكان متخطية حاجز األهمي

األطفال وٕالى األقل تعليما والمتعلمين الذين يصعب الوصول إليهم من خالل وسائل اإلعالم 
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األخرى، وال تحتاج إلى أي مجهود من جانب المستمعين، فكثر من الناس ليس لديهم وقت للقراءة 

        .    علهم على علم بما يحدثأو اإلطالع، فاإلذاعة وسيلة سهلة تج
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  : تمهيد الفصل الثاني

أصبح الرأي العام قوة كبيرة في مجتمعنا الحالي وذلك نتيجة لألوضاع السياسية    

واالقتصادية واالجتماعية الراهنة واالهتمام بالرأي العام من أهم سمات المواطنين في 

المجتمع الحديث، كأفراد وكأعضاء في المجتمع وكمسؤولين في خدمة معينة وبهذا نقول 

الرأي العام هو في الواقع نتيجة نقاش وجدال حول موضوع معين بين األفراد  أن

والجماعات الصغيرة بتدبير وحرية وهو الرأي السائد بين أعضاء الجماعة حول قضية 

 .  معينة تهم تلك الجماعة
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  :تعريف الرأي العام-1

تعبير "حديث ،العام ال الرأي العام في كتابه الرأي 1956سنة   BIGALIعرف البيج   

  ."عن موضوع معين، يكون موضوع مناقشة من جماعة ما

، إبراهيم إمام علي الرأي العام في كتابه اإلعالم واالتصال الجماهيري بأنه.وعرفه د   

إزاء موقف من  مصلحة مشتركة، ، تربطهمالسائدة بين جمهور من الناس الفكرة«

أو  ،اهتمامهملة من المسائل العامة التي تثير من التصرفات أو مسأأو تصرف  المواقف،

    .1"المشتركة تتعلق بمصالحهم

       Dhctionary of Psychologyفي قاموسه  P Chaplin.Jوفي هذا يذهب شابلن    

ذلك المنحى العام لرأي أو اتجاه الغالبية العظمى من «إلى تعريف الرأي العام بأنه، 

  .2وعة من القضايااألفراد نحو قضية معينة أو مجم

حدد الرأي العام بأنه نوع من االتفاق حول موضوع ما "، Mackinon كينونتعريف ما   

يشعر به األشخاص المتميزين بخصائص معينة مثل الذكاء وحسن الخلق كما يتسم هذا 

ي تقريبا حتى ولو تباينوا ف فيقتنع به معظم الناس والتدريج باالنتشاراالتفاق أو الرأي العام 

  .مستواهم التعليمي والثقافي

                                                 
 ص ،1993 ،الجماهرية الليبية العربية الجامعة المفتوحة، ،"الرأي العام بين الدعاية واإلعالم" واشة محمد حقيق،ع 1

   . 19، 18ص 

.15 ص، 1991 ،1ط القاهرة، مكتبة األنجلو مصرية، ،"سوسيولوجيا السياسة" ناهد رمزي،        2  
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عبارة عن اتجاه جماعة الناس نحو مشكلة معينة " للرأي العام بأنه، Doob  تعريب دوب

ن ثالثة عناصر أساسية هي كلمة االتجاه  أو حادت معين، ولذا يتكون هذا التعريف م

Attitede  والجماعةGroup  والمشكلةProblem  1"ماوالتي يتكون منها الرأي العام عمو 

  :تعريف مختار التهامي

هو الرأي السائد بين أغلبية الشعب الواعية في فترة معينة نحو قضية " للرأي العام،   

معينة أو أكثر يحتدم حولها الجدل والنقاش وتمس مصالح هذه األغلبية أو قيمها اإلنسانية 

  .2"مسا مباشرا

 وحا في تناول الموضوع هوه أكثر الكتاب الفرنسيون وضر أن الرأي العام كما يفس -

من مواطني دولة ما أو غالبيتهم فيما يتصل باألحكام التي يصل إليها كل  اتفاق الكثيرين"

 .3"فرد على حدة نتيجة لتدبره أو لمعرفته العملية لمسألة بعينها

تعريف دافيد ترومان الرأي العام هو أراء مجموعة من األفراد الذين يكونون الجمهور    

 .4"أراء هؤالء المتصلين بالمسألةتضمن فقط وٕانما ي

                                                 

 
النشأة التطورية واالتجاهات الحديثة والدراسات  ،"سوسيولوجيا االتصال واإلعالم"عبد اهللا محمد عبد الرحمان  1

   .244، 243ص  ص ،2006 دط، بيروت، ،الميدانية، دار المعرفة الجامعية
، مركز جامعة القاهرة التعليم المفتوح، د ط، "الرأي العام" ،مختار التهامي، عاطف عدلي العبد، راجية أحمد قنديل 2

   .23، ص 2000
 دط، اإلسكندرية، ،دار المعرفة الجامعية ،"دراسة في االتصال اإلنساني الدعاية والرأي العام،" علي سعد، إسماعيل 3

   .146ص  ،2005

.15ص  ،1998 ،1ط القاهرة، ،، دار الفجر للنشر والتوزيع"أساسيات الرأي العام"، حجابمحمد منير   4  
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الرأي العام بأنه تعبير مجموعة من األفراد عن آرائهم في موقف " تعريف فلو أو لبورت،

أو بناء على دعوة توجه إليهم تعبيرا مؤيدا أو معارضا لمسألة معين إما من تلقاء أنفسهم 

المؤيدين أو نسبة  معينة أو شخص معين أو اقتراح ذي أهمية واسعة بحيث تكون

والدرجة اقتناعهم وثباتهم واستمرارهم كافية الحتمال ممارسة ) في العدد(المعارضين 

التأثير على اتخاذ إجراء معين بطريق مباشر أو غير مباشر اتجاه الموضوع الذين هم 

    .1"بصدد

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

                                                 
1

، دار الفكر العربي، "مدخل إلى االتصال والرأي العام األسس النظرية واإلسهامات العربية" ،عاطف عدلي العبد عبيد 

   .105، 104ص  ص، 1999 ،3ط القاهرة،
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  :نشأة الرأي العام 1-1

دة خالل الربع الثاني من القرن ظهر مصطلح الرأي العام بصورة واضحة محد   

العشرين، وٕان كان استخدام هذا المصطلح ألول مرة يعود إلى عهد الثورة الفرنسية إال أن 

تجربة النظم الفاشية والنازية، وما ارتبط بهذه النظم من وظائف للدعاية ومن أهمية كبرى 

مة، وعالمة على بداية تعد نقطة ها أي العام الداخلي والخارجي،ر لعمليات التأثير على ال

  .الجاد والدراسة العلمية للرأي العام االهتمام

كثيرا وتختلط أحيانا بالرأي العام وخالل تطور الفكر السياسي أثيرت مفاهيم تقترب    

السائدة في عهد اإلغريق ونقل األفكار واألخبار واألفكار والمعاني من خالل واالتجاهات 

عهد الرومان، وفي ظل سيطرة الكنيسة تبلور مفهوم  متخصصين احترفوا هذا العمل في

الجماعي التام وهيمنة التقاليد واألعراف المتوارثة، إلى أن جاء ميكيافبلي ليعبر  االتفاق

ضح عن مفهوم صوت الشعب الذي اعتبره من صوت اهللا، وحاول جون لوك أن يو 

  .األسس األخالقية والقانونية لمفهوم الرأي العام

  :قة الفكر السياسي بالرأي العام على حقيقتين رئيسيتين هماتؤكد عال   

الذي ال يمنع وال يقيد من وهو االنتماء  ك للعلوم السياسية،المشتر  االنتماءأوال    

غموض ظاهرة  والعلوم االجتماعية األخرى، وهذا ثانيا، العالقات المتبادلة بين الرأي العام

لدقيق، وهذا الغموض يبرر لدى بعض الكتاب التشكيك الرأي العام وعدم قابليتها للتحديد ا

ومقومات  في وجود الرأي العام أساسا خصوصا في حاالت غياب الحريات األساسية،
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، وازدهار اآلراء المعارضة لرأي النخبة السياسية الديمقراطية التي تكفل المناقشة

     .1المهيمنة

  :هيويمر الرأي العام بمراحل و    

للمؤثرات الخارجية من سمع أو بصر، فهو يتلقى المؤثرات الخارجية  الفردمرحلة إدراك -

   .عن طريق حواسه

نتيجة لذلك ينمي له رأيا فرديا ويحدد له رأيا فرديا ويحدد له موقفا مؤيدا أو معارضا -

  .حول موضوع ما

رأيه الذي يشكله وفق مدى إدراكه له وتأثره بميوله  مجموعة، فلهولكونه فردا في  -

ويبدأ النقاش ويدافع كل فرد عن رأيه وفي جعبته  يبدأ الصراع بين هذه اآلراء ، لذاواتجاهه

  .العديد من الحجج و البراهين

رأيا مركزيا : وبعدها تبدأ اآلراء بتقارب تمهيدا لوحدة الرأي، فتنفي الجماعة رأيا تراه مثال -

     .2يمثل غالبية أعضاء الجماعة إليه

  

  

  

                                                 
، 1ط مكتبة اآلداب، القاهرة،، "العام والتحول الديمقراطي في عصر المعلومات الرأي" عبد الغفار رشاد القصبي، 1

   .13ص  ،2004
 ،2011، 1ط دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ،"مدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال" عبد الرزاق محمد الديلمي، 2

   .158ص 
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  :ي العامأنواع الرأ 1-2

  :يجمع الباحثين على أن الرأي ينقسم إلى نوعين هما   

  :الرأي الفردي والرأي العام

  :وينقسم بدوره إلى نوعين هما: الرأي الفردي: أوال

وهو الرأي الذي يكونه الفرد لنفسه ويختلف باختالف ثقافة الفرد  :الرأي الشخصي-

ي الشخصي هو القاعدة الضرورية ويعتبر الرأوخبرته ومدى تفاعله مع أفراد مجتمعه 

  .لتشكيل الرأي العام يصرح به الفرد دون خوف أو حرج، ويعبر عنه عالنية

وهو جزء من الرأي الشخصي يحتفظ به الفرد لنفسه، فال يبوح به وال  :الرأي الخاص -

أثره في الرأي العام عند  يظهرأو الضرر، و  للعقوبةيعبر عنه ألحد خشية أن يتعرض 

 .  السري عاالقترا

  : وتعدد تصنيفاته ومن أهمها: ثانيا الرأي العام

  :وفيه ينقسم الرأي العام إلى: التقييم الكيفي-

اسة يوهو الرأي العام الفائد أو الرائد ويمثله القادة والزعماء والس: الرأي العام المسيطر -

ة ما يؤثر هذا وكل من يتحمل مسؤولية اتخاذ القرار، وعاد أغلب األحيان،والحكومات في 

  .بهاالرأي في وسائل االتصال وال يتأثر 

ويمثله جماعة المثقفين، وهي الطبقة على  القارئم اوهو الرأي الع: الرأي العام المثقف -

  .الحوار والمناقشة والدراسة واإلقناع
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ويتفاوت حجمها من مجتمع آلخر حسب درجة التعليم فيه ويتأثر هذا الرأي بدرجات  

  .ائل االتصال ويؤثر فيها إلى حدها، بما يبديه من نقد وأراء ومناقشاتمتفاوتة بوس

وهو الرأي العام المنساق برأي السواد األعظم من الشعب ممن ال : الرأي العام المنقاد -

وما ينساق هذا الرأي وراء الرأي  والمناقشة والدراسة، يستطعون متابعة االطالع والبحث

   .و تدبيرأتفكير والرأي المثقف دون المسيطر 

  :التقييم الكمي -

إلى جانب وهو رأي ما يزيد على نصف الجماعة والمقصود باألغلبية  األغلبيةرأي  -

  .األغلبية الفعالة ذات التأثير

بعض الباحثين أن لهذا الرأي  الجماعة، ويرىرأي األقلية وهو رأي ما يقل على نصف -

  .عمل الجاد والمثابرةال، و الفاعلية األمة داوم علىوزن كبير في 

الرأي االئتالفي وهو اختالف وتوافق بعض الجماعات رغم اختالف االتجاهات إزاء  -

مشكلة معينة، في وقت محدد وتحت ظروف معينة، وكثيرا ما حققت هذه األقليات الفوز 

   .على األغلبية

ثريتها الرأي الساحق وهو عادة ما يكون نتيجة اندفاع وحماس الجماهير فتوافق أك -

   .الساحقة على مسائل كثيرة دون مناقشة أو دراسة أو اقتناع
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  :التقسيم الزمني -

تغذية األحداث اليومية الجارية  وهو الرأي العام المتقلب أو المتغير،: الرأي العام اليومي-

والمعلومات القصيرة والصور  األخبار، ويرتبط بها ويشكل عادة من المتغيرة فيعيش عليها

وسائل االتصال خاصة الصحف اإلخبارية المثيرة التي تستغلها لزيادة عدد تتلقفها التي 

  .قرائها وعادة ما تؤثر الشائعات والمصالح الفردية المباشرة في هذا الرأي

على فكر جماعات أو منضمات أو يقوم هذا الرأي في وقت محدد : الرأي العام المؤقت -

  .بزوال هذه الجماعات وأما بتحقيق أهدافهاأحزاب ذات أهداف محددة و ينتهي أما 

  :التقسيم الجغرافي -

وهو المتواجد في شارع ما أو قرية أو مدينة أو منطقة أو والية أو : الرأي المحلي -

  .محافظة

وهو الرأي العام القومي، ويعني رأي مجموع سكان بلد معين تستند : الرأي العام الوطني -

  .إليه السلطة القائمة

العام اإلقليمي ويشمل رأي عدة أقاليم متجاورة جغرافيا أو متجانسة لغويا أو دينيا  الرأي -

نحو قضية أو أكثر مصيرية يحتدم حولها النقاش والجدل، في فترة معينة  أو حضاريا

الرأي العام العربي، : القيم اإلنسانية المشتركة مباشرة، ومن أمثلة الرأيتمس المصالح و و 

  .الخ...........الرأي العام اآلسيوي قي،الرأي العام اإلفري
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وهو رأي الشعوب ال رأي الحكومات حول قضايا مصيرية تهدد : الرأي العام العالمي -

المجتمع اإلنساني مثل األسلحة النووية وسباق التسلح، والفقر والجوع والتمييز 

  .  1الخ...............العنصري

  :دالتقسيم حسب التواج       

عام الظاهر وهو الرأي العام الصريح يعبر عن أراء الناس واتجاهاتهم قي حرية الرأي ال-

  .ردد، وعادة ما يقوم هذا الرأي في المجتمعات الديمقراطية الحقةتدون خوف أو 

وهو الرأي العام الذي لم يطهر بوضوح ولم يعبر عنه بصراحة : الرأي العام الكامن-

م الدكتاتوري ويتحول هذا الرأي إلى رأي عام وايجابية، يقوم عادة في مجتمعات الحك

، وعندما ترفع العوائق والقوانين بالجماهير وتطول مدة االحتمالظاهر عندما تشتد الحاجة 

  .االجتماعية التي كانت تحول دون التعبير عنه

  :التقسيم حسب التواجد 

ث والوقائع رأي عام موجود بالفعل وهو الرأي العام الموجود نتيجة لتواجد األحدا -

  .والمشاكل وتظهر أثاره قي تعليقات ومناقشات دوائر الرأي العام

وهو لم يكن موجودا أصال ولكن يتوقع وجوده عند حدوث : رأي عام متوقع وجوده -

بعض المشاكل أو األحداث أو الوقائع فمثال لو ألغيت مباريات كرة قدم لموسم الصيف 
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ه بين الشباب ضد هذا اإللغاء وتلعب مراكز على سبيل المثال فإنه من المتوقع وجود

    .1بحوث الرأي العام المتوقع
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  :ي العامخصائص الرأ -1-3

تحدث بصورة ظاهرة ومؤقتة، حسب نوعية وجود  اجتماعيةالرأي العام عملية  يعتبر   

السمات  أهم المشكالت والقضايا وظهورها أو اختفائها، ولقد ظهرت محاوالت كثيرة لتحليل

العامة والخصائص التي يتميز بها الرأي العام، سواء أكانت هذه الخصائص ايجابية أم 

سلبية من ناحية أخرى كشف تحليل التراث العلمي للرأي العام كظاهرة اتصالية عن وجود 

والتماثل واالختالف بين الرأي العام في كل من الدول المتقدمة والنامية، الكثير من التباين 

حسب نوعية الظروف االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية والحضارية، التي  وذلك

توجد داخل هذه المجتمعات وتلعب دورا أساسيا في تشكيل الرأي العام وتكوينه وهذا ما  

      .نشير إليه فيما يلي

ائص وضح أهم الخصفيما يلي أن نويمكن  ":العامة"خصائص الرأي العام االيجابية: أوال

  :العامة للرأي العام بصورة موجزة

إال عندما تظهر مشكلة أو قضية  يتميز الرأي العام بنوع من السكون وعدم الظهور، -

  .معينة ويحدث نوع من اإلحساس الجماهيري بأهمية مناقشته وتحليله

تمثل عملية ظهور الرأي العام نوع من التعبير عن أراء الجماهير، لمحاولة للتخفيف  -

السلبية الناتجة عن استمرارية وجود هذه  اآلثار ، اتجاهمظاهر الرأي الفردي والجماعيمن 

 .  المشكلة أو القضية
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تبرز أهمية الرأي العام لغير الوجود عندما تظهر نوع من الدوافع والحاجات والمتطلبات  -

ها وتحليلها الفردية لدى الجماهير بأمية التعبير عن وجود مشكلة والسعي لمناقشتها ودراست

 .1بصورة جماعية

 اتجاهاته،تشكل القيادات والزعامة خاصية هامة بالنسبة لتكوين الرأي العام وتحديد  -

بصورة تجعل من الرأي العام قوة خارجية لحل المشكلة فاعليته والعمل على تنظيمه  ٕابرازو 

 . الرأي والعام ، التي يكون من أجلهاأو القضية

  :للرأي العام الخصائص السلبية: ثانيا

كما قد تظهر العديد من نقاط الضعف أو ما يمكن وصفه بالخصائص السلبية للرأي    

  :العام ومن أمثلتها

يكون الرأي العام سلبيا إذا حدث صراع جماهيري متساوي بينهما حول طبيعة المشكلة  -

  .ويعكس هذا الصراع  وجهات النضر المؤيدة والمعارضة أو القضية،

وجود صراع بين عناصر جماهير الرأي العام يتفوق العنصر األكثر تنظيما و في حالة  -

  .  تأثيرا لما يضعف الروح العامة للجماعة أو الفئة أو الطبقة االجتماعية ككل

إذا لم يكن قويا خاصة وٕان ضعفت قوة  بسرعة نتيجة لالنهيار يتعرض الرأي العام -

  .و الظاهرةالرأي العام تنهار بعد اختفاء المشكلة أ

                                                 

.256، 252ص  مرجع سبق ذكره، ص ،عبد اهللا محمد عبد الرحمان  1  



 الرأي العام                                             :الفصل الثاني: اإلطار النظري

 

 

قد ينشأ الرأي العم نتيجة شحنة عاطفية وانفعالية بعيدة عن الواقع أو الوقوف على  -

  .جانب المشكلة أو القضية بصورة موضوعية من جانب األفراد والجماهير

تتطلب عملية وجود رأي عام محلي أو إقليمي وعالمي قوي مشاركة قوية بين الجماهير    

واألمنية  السياسيةو  االقتصاديةلمعتقدات الدينية والثقافية والمصالح في العادات والتقاليد وا

   .1وهذا ما يتعذر تحقيقه في الواقع

  :خصائص الرأي العام في الدول المتقدمة و النامية: ثالثا

باإلضافة إلى مجموعة الخصائص العامة المميزة للرأي العام، وأيضا نقاط الضعف أو    

جد بعض التحليالت التي تسعى للتمييز بين الرأي العام في الخصائص السلبية له، تو 

  :المجتمعات المتقدمة والنامية ويمكن اإلشارة إليها بصورة موجزة كما يلي

  :خصائص الرأي العام في الدول المتقدمة

  .الدراسة واإلقناعو ، يقوم على معلومات وعمليات التحليل العام متغير الرأي -

  .ة والتعبير وحرية الرأي المستمروجود نوع من الدينامكي -

  .الرأي العام متسامح -

  .تخطيطالرأي العام يعتمد على ال -

  .يقوم الرأي العام على الديمقراطية -
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ووسائل االتصال الجماهيري وجماعات  يتم تشكيله بواسطة المؤسسات واألحزاب، -

  .الضغط

  .يتسم الرأي العام بالحرية النسبية-

  :ي الدول الناميةخصائص الرأي العام ف

  .الرأي العام غير الناضج، نظرا لعوامل الجهل، ونقص المعلومات والحرية-

  .الرأي العام ثابت نسبيا ويتسم بالجمود -

  .الرأي العام غير متسامح وانفعالي -

  .بدون تخطيط يظهرالرأي العام  -

 .م موجه بصورة تسلطيةاالرأي الع -

ت العالقات االجتماعية مع وجود تأكيد واضح يتكون الرأي العام من خالل شبكا -

  .للمعتقدات والدين

 1 .الرأي العام ال يتسم بالحرية النسبية -
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 :تقسيمات الرأي العام-2

  : هناك تقسيمات كثيرة للرأي العام

 إثارةهناك تقسيمات كثيرة للرأي العام، فيذهب بعض الباحثين مثال إلى تقسيمه حسب  -

أو حسب مدى استمراره، أو حسب مدى درجة نشاطه  إثارتهااالتجاهات أم عدم 

دعاية أو غير ذلك من الزوايا التي ينظر منها ومشاركته، أو حسب مدى تأثره بوسائل ال

  :الباحث إلى الرأي العام ويمكن أن نتناول هذه التقسيمات بشيء من التفصيل كما يلي

  :تهاالرأي العام المرتبط بإثارة االتجاهات أو عدم إثار 

ذلك  Doobويشتمل هذا التقسيم الرأي العام الفعلي والرأي العام الكامن ويشرح دوب    

في هذه الحالة يقوله، عندما تكون هناك ردود فعل بالنسبة لقضية معينة فإن الرأي العام 

كما أنه يكون رأيا عاما ) أي معبر أو غير معبر عنه(يمكن أن يكون خارجيا أو داخليا 

  .فعليا

وعلى ذلك فالرأي العام الفعلي يدل على أن االتجاهات قد أثيرت وأن لها بعض أنواع    

  .التأثير على السلوك الداخلي والخارجي

ومع ذلك فيمكن أن نتوقع في كثير من األحيان، وجود رأي عام فبل ظهور قضية   

بلور بعد لداللة على أن هناك اتجاهات لم تتل العام معينة ومن هناك جاء مصطلح الرأي

  .العام الكامنpublic opinion latent  حيال قضية معينة أو أنه لم
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يحدث ما يشير هذه االتجاهات، وعلى سبيل المثال فالرأي العام خالل فترة السالم يظل 

رأيا عاما كامنا أما بالنسبة للحرب ألن قضية القتال ليست أمام أعين الناس بصفة 

يمكن أن تثار  اتجاهاتكون لدى الناس وبصفة مستمرة مباشرة، وذلك  في الوقت الذي ي

  .نزاع معين، خصوصا إذا كان مصحوبا بالدعايةعند حدوث 

  : الرأي العام حسب مدى استمراره

إلى هناك  مدير معهد الصحافة بجامعة برلين Emile Dovifatويذهب أميل دوفيفات    

   :للرأي العام أنواع ثالثة

وثقافية ودينية ويشترك فيه كل يرتكز على قاعدة تاريخية  لرأي العام الكلي الذيا-

األفراد الجماعة، ويمتاز باالستقرار والثبات جيال من بعد جيل، وال تؤثر فيه الحوادث 

  .الجارية أو الظروف الطارئة إال نادرا وهو كما نرى يطابق االتجاه العام

األهداف البرامج المحددة ذات  الرأي العام المؤقت وتمثله األحزاب السياسة والهيئات -

  .ومتى انتهت هذه األحزاب أو الهيئات انتهى هذا النوع من الرأي العام

الرأي العام اليومي ويمثل الفكرة اليومية التي يعتنقها معظم أفراد الجماعة نتيجة  -

أو كارثة حلت بالجماعة أو حدث سياسي خطير، وهذا النوع من الرأي  مفاجئلحادث 

قلب من يوم إلى آخر، وتغذية بصفة خاصة األحداث السياسية الجارية العام مت

  1.واألعمال الحكومية البرلمانيةوالمناقشات 
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 Nerospapers sensationalوفي رأي دوفيفات أن الصحافة اإلخبارية المثيرة    

ن فهي تتلقف األحداث اليومية الهامة وتجعل منها العناويتعيش على الرأي العام اليومي، 

الصحافة الحزبية فهي تختار لجذب وٕاثارة انتباههم، ) تيمانش(الضخمة بغرض الصحيفة 

ويؤيد فكرتها السياسية لتعزيز  عوتها السياسية،دي العام اليومي ما يالءم رأمن مادة ال

  .للوصول إلى الهدف وتستعين على ذلك بصيغة تلونها الحزبي وتحريره رأيها،

  :ركته في السياسة العامةالرأي العام حسب نشاطه ومشا

ويرتكز هذا التقسيم في الرأي العام السلبي والرأي العام اإليجابي أي أن هناك قطاعا    

الذي ال وهو القطاع  Passiveالسلبي  القطاعبعريضا من الجمهور يمكن أن يسمى 

اإلدالء بصوته  فيا مثال يكون لرأيه أهمية خاصة في السياسة العامة واهتمامه محصور 

في االنتخابات حين يدعى إليها وهذا القطاع يتلقى وجهات نظر خاصة باألدوار العامة 

 .وينشرها ولكنه ال ينشىء هذه اآلراء وال يبار بها

وهو الذي يشغل نفسه  Activوهناك قطاع آخر يمكن أن يسمي نفسه بالقطاع النشط    

فسه طموحا وقادر على القيادة وأفراد هذا يرى ن بالقضايا ذات الصبغة العامة وهو الذي

غير ذلك يحسون بأن لهم  كانوا رجال دولة أو صحفيين أو محاضرين أو سواءالقطاع، 

ولهم خلفية نظرية أو فكرية يصدرون عنهم في  حكما أو رأيا في المسائل العامة الجارية،
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فعا أكبر من هذا باإلضافة إلى أن لهم دا Political theoryor doctrineأرائهم 

  .1هدف معين بقيادتها إلىالمواطن العادي من أجل الوصول بالجماعة وباالتفاق معها أو 

  .الرأي العام من حيث مدى تأثيره وتأثره بوسائل الدعاية

  :الرأي العام النابه أو القائد -

في األمة وهم بالضرورة قلة تستطيع فهم حقائق األمور وتستطيع تفسيرها للجمهور     

ال تتأثر بوسائل اإلعالم المختلفة  ويمثله قادة الرأي  هذه الصفوة opinion leadersو

  .كل هي التي تؤثر في تلك الوسائل بأفكارها وآرائها

   :الرأي العام المثقف -

وهؤالء يمثلون قطاعا وسطا بين قادة الرأي ومنشئيه وبين األكثرية الساحقة التي    

عالم فالرأي العام المثقف يتأثر بوسائل اإلعالم فالرأي تصدق كل ما تذكره وسائل اإل

وتتفاوت نسبة هذا الرأي             العام المثقف يتأثر بوسائل اإلعالم وقد يؤثر فيها بقدر محدود،

  .تطورهافي كل أمة تبعا لدرجة 

  :الرأي العام المنساق -

م بالمسائل العامة إال إذا وهذا النوع يكون األكثرية في معظم الدول وهو الذي ال يهت   

دعي لالنتخابات مثال، وهو يصدق كل ما يقال في اإلذاعة المسموعة أو المرئية أو 

منشورة في  المعلومات أو اآلراءهذه  أن"عفويا  فيرد ، وهو حين يناقش في أرائه،الصحافة
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حيفة أي أن هذا القطاع يتأثر بكل ما ينشر بالص It is written inthe paper الصحيفة

دون محاولة التعليل أو التفسير أو التدليل وهم أشبه بالقطيع اإلعالم  أو غيرها من وسائل

بواسطة الزعماء السياسيين  الستغاللهيسوقه الرأي العام النابه أو القائد ويعتبر مادة دسمة 

   1.وأعوانهم من خبراء الدعاية
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  :طرق قياس الرأي العام -3

م 1924حوالي عام بقياس الرأي العام يعود إلى أوائل القرن التاسع عشر  إن االهتمام   

، فهو حين كانت بعض الصحف وغيرها من المؤسسات التي تهتم بالتجارة والتسويق

، ولكن صافي الواليات المتحدة األمريكية تحاول التعرف على الرأي العام عن طريق عمل

مقابالت واستفتاءات  straw pollsصها الطرق المتبعة في ذلك الوقت كانت طرق ينق

  .فيما كان يسمى باالقتراع األولى التيقن والدقة

إلى عدة أنواع رئيسية مع تأكيد على أهمية كل نوع يمكن تقسيم بحوث الرأي العام    

  : منها وتكامله مع األنواع األخرى

  : استطالع الرأي العام -

ف السريع والفوري للرأي العام حول ع األولى من البحوث يستهدف التعر و وهو الن   

قضية أو قضايا معينة في مجال أو عدة  مجاالت سواء كانت سياسية أو اقتصادية 

إال وصف تلخيصي للرأي العام وتعتبر أكثر هو  أم اجتماعية واستطالع الرأي ما

عوامل الوصف شيوعا في االستخدام وذكر نسبة األفراد المفضلين القتراح ما مرشح 

 " أم تعارضهل تؤيد "عند ما تواجههم أسئلة من نوعية  معين 

المؤيدون لسياسة أو تمثل نسبة المستحبين الستطالع ما،  وعلى أية حال، ال   

مرشح ما أال مظهرا واحدا فقط للرأي العام، حيث يعتبر االتجاه نحو التأييد أو 
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وهناك متغيرات  واحدا فقط  من أبعاد الرأي على مستوى الفردي،" المعارضة، بعدا

 .أخرى كثيرة يمكن مالحظتها أيضا من خالل أبحاث االستطالع

للتأييد أو  اآلراء الفردية ليس فقط اتجاهات عدة مقاييس يمكنها وصففهناك 

المعارضة ولكن أيضا تأييدا للمعلومات، والقوة والثبات واألهمية وما إلى ذلك، ويمكن 

العام لدراسة الطرق التي تتطور بها اآلراء استخدام هذه البيانات في أبحاث الرأي 

المستوى الفردي ووصف آراء التجمعات والتغيرات بمرور الزمن وتعتمد وتتغير على 

التصنيفات واألبعاد  1الدراسات التجريبية الجماعية للرأي العام على أي من هذه

أييد  ن في التالتحليلية شريطة أن يتم اختيار االستطالع المناسب، فيمكن تحليل التواز 

النسبية المعبرة  جماعة ما، أما بالنسبة لجانبي قضية معينة ليس فقط فيما بالمعدالت 

لتأييد أو المعارضة لعروض معينة، ولكن فيما يتعلق أيضا بالمستويات المقارنة عن ا

لقوى الرأي وحقيقة ومعدالت النشاط السياسي المالحظة على كل جانب من جانبي 

  .القضية

أثيرت تساؤالت كثيرة حول الفرق بين المسوحات واالستطالعات حيث يوجد  وقد   

التي تغطي مجموعة عريضة من الموضوعات ذات الصلة عديد من أنواع المسوحات 

  .بمواقف األفراد وآرائهم وعاداتهم الشخصية وخصائصهم وسلوكهم ومعرفتهم وخياراتهم
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حين أن كل مسح ال يعتبر بحثا ، في المسوحات البحوث لرأي نوع منواستطالعات ا

للرأي العام، إال أن معظمها يكون ذا صلة  لذلك فاستطالع الرأي العام هو نوع من 

  .المسوحات وال يوجد أال فرق ضئيل بينهما

 ستطالعاتاالتفرقة بين المسوحات و  Cathrine Marsk وقد حاولت كاترين مارش

اعتمادا على أي أساس  سليكل منهما و  Functions وظائفاعتمادا على  الرأي

 ال فضل فهم شيء ما، أما  في رأيها يتم القيام به، ، فالمسحتقني أو منهجي

االستطالع قد االستطالع فهو جزء من العملية الديمقراطية ومردود على ذلك بأن 

يكون ال فضل فهم لشيء ما والمسح يمكن أن يكون جزءا من العملية الديمقراطية،كما 

مسوحات فإنه ال يحدث شيء، ولكن إذا تم تجاهل ا تم تجاهل نتائج الافترضت أنه إذ

نتائج االستطالع فإن بعض السياسيين سوف يدفعون الثمن وهذا الرأي مردود عليه 

أيضا بأن المسح الجيد والمعلن عنه جيدا يمكن أن يكون موجها أيضا للناس وقد 

وحات واالستطالعات ذهبت مارش إلى أن هناك بعض الخصائص التوضيحية للمسم

وهذا يتم  فوظيفة كل منهما هي جمع المعلومات الواضحة من أجل هدف أبعد نوعا ما

من خالل إلقاء بعض األسئلة المرغوبة، يعتمد على الطرق المثبتة الختيار العينة 

وهذه الطرق تحكم بقوانين رياضية عن االحتمالية للتأكد من أن كل فرد في التعداد 

  .دراسته باعتباره جزءا من العينة الممثلة الموجود قد تم

  :االستفتاء و االنتخاب
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تعتبر االستفتاءات واالنتخابات في جوهرها تعبيرا كليا عن الرأي العام إزاء قضية    

حيوية،و ينطلق هذا التعبير الدوري أو الطارئ من جمهور عريض يتكون من جميع 

، ممارسين بذالك ي االنتخاب أو االستفتاءشاركون فالمقيدين في جداول االنتخاب الذين ي

تحكمه الضوابط القانونية حقهم الدستوري، ويأتي تحليل النتائج معتمدا على قياس 

لكن هذه النتائج يعتبر في الوقت نفسه قرارا سياسيا تتخذه القاعدة والضمانات الدستورية، و 

قليلة نص عليها  ى اتخاذه إال في مناسباتالعريضة للبناء لسياسي، وال تدعي إل

      .1الدستور

بينهما أمر  وعلى الرغم من االقتراب الشديد بين االستطالع واالستفتاء، إال أن التميز

الفهم، فمثال نجد أن وضيفة التصويت ال تقوم على اإلعراب  سوءأساسي ويزيل كثيرا من 

السلطة  الضرورية عن اآلراء، فمهمته في الدرجة األولى كما ذكر دوب تزويد الحكومة ب

لفرض قوة الدولة، فهو أساس السلطة، والغاية منه نعيين األشخاص الذين يعهد إليهم 

يفة ظتسيير األعمال باسم الجماعة، فالتصويت عمل يتم في سبيل عمل، أما و 

فهي خالف ذلك تماما، وتتمثل في التعريف بالرأي العام خارج االنتخابات  االستطالع

سئولين لكي يحسبوا له حسابا ولكنه في الوقت نفسه ال يملي عليهم وٕاتاحة الفرصة للم

  .سلوكهم، كما أن نتائج االستطالع ال تمنع تفويضا ألحد
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فالتصويت غير قادر بذاته على وهناك أيضا فوارق أخرى بين االستطالع واالستفتاء  

ن إلى التعريف بالرأي العام واألحزاب والمرشحون الذين يلتمسون األصوات مضطرو 

تبسيطات واسعة، فالناخبون يدلون بأصواتهم حول اتجاه عام دون أن يوافقوا على 

، فضال عن ذلك ورغم صلتهما الوثيقة بالرأي االستفتاءالمجموع، كما أن االنتخابات و 

عمليات  هور النتيجة لتبدأظتنتهي مهمتهما ب إجرائية محددة الهدف، العام يشكالن عملية

        1.ن بينها متابعة القياسإجرائية أخرى ليس م

  :تحليل المضمون 

تحليل المضمون بأنه أسلوب للبحث يتوفى وصف  Berelsonيعرف برلسون     

وكميا وقد نشأ أسلوب تحليل  ومنظما المضمون الواضح لالتصال وصفا موضوعيا،

ل مع مطالب العلمية العديدة في مجال التعامالمضمون باعتباره أداة بحثية استجابة لل

الوثائق االتصالية وهي الوثائق التي تتضمن المواد المقروءة أو المسموعة أو المرئية من 

  .خالل وسائل االتصال الجمعي التي تمثل جسرا رمزيا بين مرسل ومستقبل أو مستقبلين

كبير،  عملية مكلفة وتحتاج إلى مجهود وقياس الرأي عن طريق تحليل المواد اإلعالمية

ليستي بعدم اللجوء إلى منهج تحليل المضمون إال بعد التأكد من أنه ال ولهذا ينصح هو 

كما حذر ألبورت من خطورة االعتقاد الخاطئ توجد وسيلة أخرى أقل عناء وأقل تكلفة، 

بأن اآلراء التي تظهر في الصحافة هي الرأي العام، ولكنه اعتراف بأن التقارير الصحفية 
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فليس هناك خلط في  يمكن أن تصبح مدعمة لذاتها، والمتابعة اإلخبارية للرأي العام

جمهورها ولكن  المفاهيم بين وجهات النظر التي تقدمها وسائل األعالم وتلك التي يعتنقها

 هناك أسباب قوية للشك بأن األولى تلعب دورا هاما في تشكيل الثانية وقد حاول فان

Fan االقتراعات واالتجاهات رأي الجمهور الذي يظهر من خالل  دراسة العالقة بين

العامة في مضمون وسائل اإلعالم ولتحقيق ذلك طور نموذجا فعاال للتنبؤ بنتائج اقتراع 

يدربرس عن تسوشمن خالل تحليل مضمون التقارير اإلخبارية لوكالة األ االنتخابيةالحملة 

قعات والسلبية عن المرشحين وقد أتاح هذا النموذج تو  ةااليجابيطريق تقدير الرسائل 

  1.دقيقة جدا وصائبة عن نتائج االقتراعات

اإلعالمية  وعند تحليل المضمون فإن الباحث يضع في اعتباره مدى انتشار الوسيلة   

ودرجة تأثيرها في مستمعيها أو قرائها ثم يقوم الباحث بعد التحليل بعمل جداول تدرج فيها 

ثم يقوم بعمل اختبارات للثبات  البيانات ثم يتبعها بوصف دقيق لروح المادة اإلعالمية

   2.والصدق للتأكد من صدق وصحة بياناته

 

 

            Depth intervieroing المقابالت المتعمقة
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منها،  إلضافة إلى األشكال السابقة طرقا أخرى أقل تنظيمايستخدم الباحثون با   

وذلك بترك تحديد المقابالت المتعمقة وهي طريقة تعتمد على إجراء محاورات أثر مرونة 

 لب، وقد استخدمت هذه الطريقة في الدراساتااإلجابات واألسئلة للمستجيب في الغ

، وتهدف هذه المقابالت أساسا إلى استخراج أفكار جديدة المبكرة عن تأثير وسائل اإلعالم

  .، والتي كانت تخضع بعد ذلك لإلختبار من خالل طرق محددة قةوافتراضات غير مسبو 

  :focus groupe المحورية الجماعات 

دراسات سلوكيات المستهلك عتبر أبحاث الجماعات المحورية شائعة بوجه خاص في ت   

يتم تجميع عض األحيان في أبحاث الرأي العام، ومن خاللها ، كما أنها تطبق في بومواقفه

درس وعلى ، وتسجل تفاعال تهم وتن الناس سويا لمناقشة موضوع معينمجموعات م

، إال أن األسئلة لتمثيل النموذجي لعينة االستطالعمن أن هذه الوسيلة تضحى باالرغم 

غير محددة اإلجابة للجماعات المحورية يمكنها أن تساعد الدارس على فهم عملية التفكير 

يق ذلك بمالحظة محادثات مجموعة من الزمالء راء، ويتم تحقالمستخدمة للتوصل إال اآل

ى االهتمام العامة وموجها بواسطة أحد األشخاص ثم يتم تركز على موضوع مستحوذ عل

تحليل البيانات المكتوبة عن تلك المحادثات وتفسيرها من قبل المحللين لمعرفة أي من 

  1.عناصر المناقشة أصبح جزءا من اهتمام العام

 :أثر وسائل اإلعالم على الرأي العام، وسائل التأثير في الرأي العام -4
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المختصين في مجال الرأي العام ووسائل االتصال الجماهيري  اهتم كثير من   

بدراسة العوامل المؤثرة في الرأي العام ولكن مع تطور وسائل اإلعالم بصورة  ،واإلعالمي

متزايدة خالل السنوات األخيرة لعبت هذه الوسائل دورا أساسيا في التأثير على الرأي العام 

تصال والرأي العام ويعتبر األخير نتاجا للعملية وال سيما أن هناك عالقة قوية بين اال

  .االتصالية ذاتها

من أهم المحاوالت الحديثة التي سعت  B.berelson سونلوتعتبر محاولة برنارد بير    

أنواع من العام، ووضع خمسة مجموعات أو عالقة التأثيرية بين االتصال والرأي لتحليل ال

  :هي بإيجازاالتصال على الرأي العام و وسائل  تأثيرالعوامل التي تفسر طرق 

 :أنواع االتصال

إعالمية سون أن تزايد هيمنة أي وسيلة من وسائل االتصال وقوتها كوسيلة ليوضح بير    

 فاالتصالواتجاهاتهم،  آرائهمعلى الجماهير وتحويل  تأثيرهاتعكس مدى فاعليتها و 

رة أو المكتوبة، كما فقدت المنشو  الوسائلالشخصي أو الفردي فقد أهميته بعد ظهور 

كما تحولت األهمية إلى الصحافة وأخيرا إلى التلفزيون  لإلذاعةاألخيرة أهميتها بالنسبة 

في نفس الوقت ) االنترنيت(على تأثير الشبكات  المعلومات  وربما تكشف السنوات القادمة

ونوعية تزداد أهمية وسائل االتصال في مدى تخصصها في التأثير على الرأي العام 
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والبرامج والمادة اإلعالمية واالتصالية التي تقوم بها في تغيير آراء الجماهير  الموضوعات

   1.والتشكيل الرأي العام بصورة قوية

  : أنواع المشكالت والقضايا

تحدد طبيعة حجم المشكالت والقضايا نوعية الرأي العام والتأثير فيه وبالطبع تظهر    

ح العام اهتماما ملحوظا في قوة تأثيرها على الرأي العام من القضايا المرتبطة بالصال

قد تحدث حولها قوة ) القضايا الفردية(القضايا والمشكالت الفردية، وٕان كانت األخيرة 

نجد أن القضايا والمشكالت تعتبر من أهم عوامل للرأي العام، ومن ناحية أخرى 

عكس مدى قوة وحجم المشكالت حدوث التفاعل وجذب اهتمامات األفراد والجماعات، ت

 .الجماهيريأو القضايا واألحداث وأولويتها لهم وتكوينها للرأي العام 

 : أنواع الناس

تتأثر عمليات تكوين الرأي العام وتشكيله بنوعية الجمهور والطبيعة انتماءاته    

وسائل ومعتقداته واتجاهاته نحو المشكالت والقضايا واألحداث التي تقوم بعرضها 

، كما أن عملية حياتهم اليومية فياإلعالم أو غيرها من المشكالت التي تواجههم 

بطبيعة الموضوع أو المشكلة تتحدد حسب نوعية درجة التعليم، ومستوى  االهتمام

ودرجة  االجتماعيةوالمهني وشخصية األفراد، وتنشئتهم   واالقتصاديالثقافي، 

 .لحلها أو مواجهتها اقتناعهم بأهمية المشكلة والدافعية لديهم
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 :أنواع الظروف المحيطة باالتصال

ويقصد بهذه الظروف مجموعة العوامل المحيطة بوسائل االتصال أو ما يعرف    

، التي قد تلعب دورا تسلطيا أو احتكاريا أو والسياسية ،واالجتماعيةبالعوامل البيئة 

صال في كل من االتحرا، في تشكيل وسائل االتصال، واختيار نوعية الوسائل 

 .1المجتمعات المتقدمة والنامية

 

 

 

  

  

  

  

 :خالصة الفصل الثاني

الرأي العام عملية اجتماعية تحدث بصورة ظاهرة ومؤقتة حسب وجود المشكالت    

والقضايا وظهورها أو اختفائها، وهو وجهات النظر والشعور السائد بين جمهور معين 

و مشكلة من المشكالت وجماعة الرأي حول موضوع معين في وقت معين إزاء موقف أ
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العام هي جمهور مشترك في وحدة المصالح ولذلك يتولد لديهم اتجاه محدد وهو الرأي 

 . الذي تمثله األغلبية

 

 

 

 

 



 

~ 127 ~ 

 

  :النتائج 

تبعا للنتائج المحصل عليها في الدراسة الميدانية وبعد تحليلها تحليا احصائيا توصلت إلى 

اإلذاعة المحلية تخص بمكانة واهتمام لدى أفراد العينة المدروسة، حيث وجدت أن أفراد 

العينة تهتم باإلذاعة المحلية نظرا للمميزات التي تمتاز بها وبأنها تخدم المجتمع المحلي 

وتنقل أراء الستمعين بكل موضوعية ودقة وسرعة في نشر األخبار وجرأة اإلذاعة  والمدني

المحلية في طرح القضايا التي تهم المواطنين وتغطية األخبار المحلية ،كما أنها تؤثر على 

الرأي العام بشكل كبير في تكوينه وتوجيهه كأي وسيلة من وسائل االتصال وقوتها وتأثيرها 

ويل أرائهم واتجهاتهم وتزداد أهمية وسائل االتصال في مدى تأثيرها على على الجماهير وتح

الرأي العام ونوعية الموضوعات والبرامج والمادة اإلعالمية واالتصالية التي تقوم بها في 

  تغيير آراء الجماهير وتشكيل الرأي العام بصورة قوية 

 



  :خاتمة

الكشف عن تأثري اإلذاعة احمللية على  على تطبيق تقنية االستمارة حاولنا ذه الدراسة واعتمادي من خالل قيامنا

الرأي العام وأهم ما تضمنته من مواضيع وقيم وأهداف ظاهرة كما حاولت جاهدة إبراز كيفية تعامل اإلذاعة 

  .تيارت احمللية مع الرأي العام

يف بضع صفحات إعطاء حملة عن اإلذاعة احمللية،باعتبارها تلعب دوراً يف نقل االخبار  النظري،حاولنايف اجلانب 

واملعلومات وإبراز احلقائق،وألن موضوعي يتناول اإلذاعة احمللية وكما قمت يف اجلانب النظري باحلديث عن الرأي 

  .العام وتطوره

التحليل الكيفي والكمي ترمجتها من تكرارات إىل أرقام ألستطيع مت عرضة حتليل االستمارة اليت اعتمدت فيها على 

لألهداف اليت حققتها  عد اإلنتهاء من اجلوانب الثالث وعرضناوب.إصدار أحكام تكون موضوعية ومنطقية

ارة اليت على الرأي العام باستعمال تقنية االستملتأثري اإلذاعة احمللية  العام ميكنين القول أن بعد دراستناواالستنتاج 

من أفضل التقنيات والطرف اليت تساعد الباحث والطالب على دراسة جمموعة من التوضيحات اخلاصة مبوضوع 

  .الدراسة

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  :خالصة 

الرأي العام عملية اجتماعية حتدث بصورة ظاهرة ومؤقتة حسب نوعية وجود املشكالت والقضايا وظهورها أو 

والشعور السائد بني مجهور معني حول موضوع معني يف وقت معني ازاء موقف أو اختفائها، وهو وجهات النظر 

مشكلة من املشكالت ومجاعة الرأي العام هي مجهور مشرتك يف وحدة املصاحل ولذلك يتولد لديهم اجتاه حمدد 

  .وهو الرأي الذي متثله األغلبية
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