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 :مقدمة 

إن اإلعالم ليس علما باملعىن املوضوعي أو الكيميائي مثال ،إنه ليس قوانني علمية ثابتة وحىت حقائق العلم - 

الثابتة عرضة للتغيري مستقبال إنه عملية حتليلية وفكرية ،إجتماعية ثقافية وإقتصادية سياسية وفنية بل إقليمية ومن 

ري يف نطاقه حيث يشهد العامل اليوم ثورة يف تقنيات وسائل اإلعالم حيث أا تناسب البلد أو اإلقليم الذي جت

واإلتصال الذي يشمل وسائلها املتعددة من السمعية ،البصرية ،املكتوبة اليت تعكس األثر الكبري وتساعد على 

إتصال ذات تأثري   رقي وتنمية الفرد واتمع يف مجيع جماالت احلياة ،من بني هذه الرسائل اإلذاعة اليت تعترب وسيلة

كبري فهي قادرة على تغيري اإلجتاه نظرا ألمهيتها والدور اليت تلعبه يف اتمع من توعية وإرشاد ومن اخلصائص اليت 

  .جعلتها أداة فعالة وللمسامهة يف تكوين مجاهري عريضة بكل مستوياا 

الية عرب العامل سعيا وراء الوصول إىل أبعد إن اإلذاعة احمللية وجدت لتمأل الثغرات املوجودة يف الشبكة اإلتص - 

  .النقاط واحلفاظ على العادات والتقاليد نظرا لكزن كل منطقة هلا خصوصياا وظروفها ومتطلباا اخلاصة 

فاإلذاعات احمللية عرب العامل موجودة مثل اجلزائر اليت أخذت بالتجربة وذلك مع مطلع تسعينات القرن املاضي  - 

تمع اجلزائري غين بشفافيته وتقاليده وبالتايل هو حباجة إىل مثل هذه املنابر اإلعالمية من أجل فك بإعتبار اا

  .العزلة والتعبري عن آفاق وتوجيهات اتمعات احمللية 

دينية رياضية ألجل التأثري يف  –ترفيهية –مع سياسية ثقافية ختتلف الربامج اإلذاعية تشمل ميادين عديدة يف ات - 

  .سلوك املستمعني 

وحنن يف حبثنا هذا حاولنا تسليط الضوء على اإلذاعة احمللية بالضبط إذاعة تيارت منوذجا ودورها يف تنمية الوعي  - 

  .والتأثريات اليت حتدثها على سائقي األجرة من خالل خمتلف الربامج اليت تبثها 

لقد قسمنا حبثنا هذا إىل إيطار نظري ،إيطار تطبيقي ،إحتوى املنهجي على مشكلة البحث أسباب إختيار  - 

املوضوع ،أهداف الدراسة ،صياغة اإلشكالية ،الفرضيات ،حتديد املفاهيم وأخريا الدراسات السابقة اليت إعتمدناها 

  .وأهم الصعوبات 

صل ثالث مباحث حتت كل مبحث ثالث مطالب ،الفصل األول أما اإلطار النظري فتضمن فصلني ،يف كل ف - 

تناولنا فيه فن اإلستماع وحتدث عن اإلتصال ونظريات التأثري ،أما فيما خيص الفصل الثاين فقد تناول اإلذاعة ، 

  .واإلذاعة احمللية يف العامل واجلزائر 



ب 

ريات البحث وحتدثنا أيضا عن إذاعة تيارت أما فيما خيص اجلانب التنطبيقي فتطرقنا فيه إىل جمتمع البحث ،متغ - 

  .ونشأا
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  �اءــــــإھ              
  

  

ووصينا  : " بعد بسم اهللا الرحمن الرحيم: إلى من نزلت فيهما اآلية الكريمة

اإلنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن أشكر لي  

  "ولوالديك وإلي المصير

إلى من كان الدليل المنير، إلى من أعطى ولم يطلب، إلى من تمنى لي أكثر  

  .ممن تمنى لنفسه

، إلى أغلى الناس    لبعده  صولي إلى هنا ولم يشهد ذلكإلى من تمنى و 

  أطال اهللا عمره  في طاعته  "والدي العزيز"

  .اهللا  هاحفظ  إليك يا أحلى أم

  إلى من وسعه قـلبي ولم يسعه قـلمي

  إلى من تشرفت بمعرفته خالل سنوات الدراسة

  وإلى كل هؤالء ، أهدي ثمرة جهدي، وأقول لألجيال القـادمة

  إلى من دونك في الدنيا تسترح  انظر"         

  "وانظر إلى من فوقك في العلم تجتهد                                      

  

                           

  محمـد                                                                             
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 .حتديد املوضوع 

 أهداف املوضوع 

 .أمهية املوضوع

 أسباب إختيار املوضوع 

 حتديد اإلشكالية 

 بناء الفرضيات 

 الدراسات السابقة 

 حتديد املفاهيم 

 صعوبات الدراسة 
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جند أن القطاع السمعي خطى خطوة عمالقة حنو األفضل وذلك من خالل  :تحديد الموضوع -1

إذاعة حملية دف إىل  39فكرة إنشاء إذاعات حملية حيث أصبحت تنشط عرب الرتاب الوطين حوايل 

كما تسعى للتعبري عن . حتقيق النمو والتطور للمنطقة وحتقيق األمن واإلستقرار للفرد واجلماعة 

مجهورها وتزويدهم باملعلومات وآخر املستجدات واألحداث سواء على املستوى  إنشغاالت وإهتمامات

احمللي والوطين وحىت الدويل باإلضافة إىل مسامهتها يف نشر الوعي واحملافظة بالدرجة األوىل على العادات 

لباا والتقاليد والقيم السائدة لكل منطقة حيث جند كل والية من الرتاب الوطين هلا خصوصياا ومتط

وعلى هذا األساس أصبحت اإلذاعة احمللية تشكل منعرجا قويا للمجتمع يكمن ذلك . وظروفها اخلاصة 

  .املنوعة منها إخبارية ودينية وثقافية وسياسية وإقتصادية وترفيهية من خالل الربامج واحلصص 

ملستمعيها وذلك منن  ومن بني هذه اإلذاعات احمللية جند إذاعة تيارت اليت تسهر على تقدمي األفضل- 

دراستنا خالل تعدد براجمها مما أدى إىل ميالد عالقة وطيدة بني مجهور اإلذاعة يف والية تيارت وحنن يف 

  .نسعى إىل الغوص يف العالقة بني إذاعة تيارت وطرف من مجهورها يتمثل يف سائقي األجرة بالوالية 

  :أهداف الموضوع -2

 .ى سائقي األجرة قياس تأثري الربامج اإلذاعية عل

 .حتليل ما ينجر من إستماع سائقي األجرة للربامج اإلذاعية وإنعكاسات ذلك عليهم 

 .معرفة مدى إسهام الربامج اإلذاعية يف تنمية الوعي لدى سائقي األجرة 

 .خلق نوع من اإلهتمام حول هذه الدراسة اليت حتدد العالقة بني اإلذاعة وسائقي األجرة

   : أهمية الموضوع-3

قد تعترب هذه الدراسة مبثابة يئة أرضية ينطلق منها الطلبة اجلدد إلجناز دراسات أكثر علمية وأدق منهجية 

  .خبصوص املوضوع 

إن أمهية املوضوع تكمن يف كوا تتناول موضوعا جيمع بني طرفني أساسيني وجهة إعالمية تتمثل يف اإلذاعة - 

  .جرة احمللية ووجهة أخرى تتمثل يف سائقي األ



 ا�ط
ر ا������  

 

3 

 

دراسة القطب اإلذاعي لوالية تيارت وترتكز أمهية هذه الدراسة من خالل التعريف  ما إذا كانت إذاعة تيارت  - 

  .حققت جناحا يف إستقطاب أكرب عدد من اجلمهور ومدى اإلستماع إليها خصوصا بالنسبة لفئة سائقي األجرة 

   :أسباب إختيار الموضوع-4

  .مشروع للخوض يف دراسة ما أسباب معينة تدفعه إىل إختيار املوضوع ما هو معلوم أنه ألي باحث 

   :األسباب الذاتية- أ

  .اإلنتباه الكبري لتأثر سائقي األجرة بالربامج اإلذاعية ورغبتنا اجلاحمة يف دراسة وتفسري هذه العالقة - 

ا باملنطقة وكذلك القيام برتبص يرجع سبب إختيارنا إلذاعة تيارت وسائقي األجرة فيها كعينة يعود إىل تواجدن - 

  .ميداين على مستوى إذاعة تيارت يف الليسانس

امليول إىل هذا النوع من الدراسات الذي يسعى إىل معرفة ودراسة العالقة والتأثر بني وسيلة إعالمية من جهة  - 

  .وفئة معينة يف اتمع من جهة أخرى 

  .إهتمامنا الشخصي بوسائل اإلعالم املسموعة - 

  .معرفة كيفية سريورة العمل داخل اإلذاعة وكيفية تعاملها مع اجلمهور اخلارجي  - 

  :األسباب الموضوعية  - ب

  .اإلذاعة هي الوسيلة اإلعالمية الوحيدة املتوفرة يف السيارة 

ف اإلعتماد الكلي على الربامج اإلذاعية من طرف سائقي األجرة كوسيلة إعالمية وحيدة ملعرفة األخبار ويف خمتل

  .ااالت 

ندرة البحوث املتعلقة ذه الدراسة حيث تناولت عدة أحباث ودراسات تأثري الربامج اإلذاعية على خمتلف - 

  طبقات اتمع ما عدا سائقي األجرة 

  حماولة إثراء املكتبة اجلامعية ذه النوعية من الدراسات املهمة - 
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إىل وسيلة إتصال إعالمية مجاهرية ترصد له خمتلف الظروف إن اإلنسان اليوم حباجة ملحة :تحديد اإلشكالية -5

احمليطة به وتنقل له اآلراء واألخبار واآلراء حول جمريات األحداث وحتافظ على بناء ثقافته حول النسق القيمي 

 الذي يعيش فيه كما تسعى إىل نقل حكمة األجيال السابقة والتطلعات السائدة يف اتمع إىل األجيال الناشئة

خصوصا وقد أصبحنا نعيش يف قرية صغرية متيز بتطور هائل يف التكنلوجيا والتدفق يف املعلومات ،حىت أصبح 

يطلق على هذا اتمع مبجتمع املعلوماتية ،وإمدادهم باملعلومات واألخبار ،وعلى هذا األساس أصبحت جزء ال 

قة اليت تربط بني الربامج اإلذاعية وسائقي األجرة يتجزأمن احلياة اليومية للمواطن وحنن نسعى إىل الغوص يف العال

  :وإن اإلشكالية اليت حترك هذه الدراسة هي 

 ماهو تأثري الربامج يف اإلذاعات احمللية على سائقي األجرة ؟ وما مدى مسامهتهما يف تبلور الوعي لديهم ؟- 

  :ومنه تفرعت جمموعة من التساؤالت - 

  ي األجرة ؟ماهي العالقة بني اإلذاعة وسائق-1

  كيف ميكن إعتبار إذاعة تيارت احمللية الصديق اليومي لسائقي األجرة بالوالية ؟  -2

  : لإلجابة على األسئلة السابقة لقد مت صياغة الفرضيات التالية  :صياغة الفرضيات  -6

 .الربامج يف اإلذاعات احمللية تؤثر على سائقي األجرة 

 .يف عملية التأثري  التنوع يف الربامج وإختالفها له دور

 .اإلهتمام مبختلف األحداث واملستجدات اليومية دافع إىل اإلستماع إىل الربامج اإلذاعية من طرف سائقي األجرة

   :الدراسات السابقة -7

  : الدراسة األولى 

سباحة إعداد الطالبة إذاعة مستغامن منوذج من .الدينية على املرأة املاكثة يف البيت تأثري الربامج اإلذاعية : العنوان 

  .مرمي

  ما مدى تأثري الربامج الدينية على النساء املاكثات يف البيوت يف تنمية الوعي الديين ؟ :إشكالية الدراسة
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الذي يعتمد .كان املنهج املعتمد هو منهج املسح اإلجتماعي كون البحث وصفي :المنهج المتبع في الدراسة 

  .ت وصوال إىل نتائج كمية على حتليل املعطيات ،إحصائيات بيانا

  كلم  13جمموعة نساء ماكثات بالبيت لبلدية ماسرى واليت تبعد عن والية مستغامن ب:العينة المدروسة 

  :أهم النتائج املتوصل إليها 

  .كلما كان توقيت بث الربامج الدينية مناسبا كلما زاد اإلقبال على متابعتها -1

  .عة درجة التأثري تعود إىل تركيز املستم-2

  املستوى التعليمي له دور يف التنمية عند املرأة املاكثة بالبيت  -3

  .إستماع املبحوثة الدائم للربامج الدينية ال يعين أنه كان هلا تأثري على املبحوثة  -4

  .ةإذاعة مستغامن احمللية ومن خالل جمموع الربامج الدينية اليت تقدمها فهي تطمح إىل تبليغ الرسالة اإلعالمي -5

  :الدراسة الثانية 

دراسة حتليلية جلمهور إذاعة مستغامن من إعداد –دور اإلذاعة احمللية يف احملافظة على الرتاث احمللي : العنوان -

  .الطالب توايت عبد اهللا

إىل أي مدى سامهت إذاعة مستغامن يف احملافظة على الرتاث احمللي من خالل حصص الرتاث :إشكالية الدراسة 

  .إىل اجلمهور احمللي املوجهة 

  .كان املنهج املتبع هو الوصفي التحليلي :المنهج المتبع في الدراسة -

 %50وحدة أي أا كافية لبناء حبث وهي مقسمة إىل نصفني  100العينة مكونة من  : العينة المدروسة 

  .إناث %50ذكور و

  :أهم النتائج املتوصل إليها 

  .من سكان الريف سكان املدينة هم األكثر إستماعا -1



 ا�ط
ر ا������  

 

6 

 

  .النساء يف البيت والذكور يف العمل هم األكثر إستماعا وفرتة الصباح هي اليت يكون فيها اإلستماع أكثر -2

  .إن حصص الرتاث لعبت دورا فعاال يف احملافظة على الرتاث املستغامني سواء يف املدن أو األرياف -3

   :تحديد المفاهيم  -8

  .يطرأ على مستقبل الرسالة هو التغري الذي  : التأثير 

  .املنهج أو املخطط ورقة يكتب فيها احلساب وجدول األعمال : لغة :البرنامج 

إخل ....يستعمل هذا املصطلح للتعريف باحملتويات املستخدمة يف اإلذاعة من إشهار وحصص وإعالنات :إجرائيا 
1  

هذا  املستهدف لكل إذاعة حملية هم أفراد حمليا ،اجلمهور هي جهاز إعالمي خيدم جمتمعا:اإلذاعة المحلية 

  .2اتمع احمللي فهي تتفاعل معهم وتعطي هلم خدمات متنوعة 

هم عبارة عن خنبة من الناس يشغلون بسيارات لنقل الركاب مقابل مبالغ  مالية حتددها املسافة : سائقي األجرة 

  . ،ويتعاملون خبطوط النقل واليت تسهر على تنظيمها مديرية النقل

  من أهم الصعوبات اليت واجهتنا يف الدراسة : صعوبات الدراسة  -9

  .الضيق والوقت- 

  .الصعوبة يف التعامل مع أفراد العينة خصوصا املتقدمني يف السن- 

 .قلة املراجع املتعلقة بفن اإلستماع

                                         

1
  42ص 1991الطبعة السابعة –القاموس املدرسي -.علي بلهادية بلحسن إلياس اجلياليل بن احلاج- 
 .10ص 1987القاهرة دار العريب-اإلذاعة احمللية لغة العصر–عبد ايد شكري  2
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  .مدخل إىل علم اإلستماع ونظريات التأثري يف اإلتصال: الفصل األول 

  .تمهيد

  علم اإلستماع: المبحث األول 

  تعريف اإلستماع: المطلب األول 

  أنواع اإلستماع:المطلب الثاني 

  مقومات وقدرات املستمع: المطلب الثالث

  مدخل إىل علم اإلتصال  :المبحث الثاني 

  تعريف اإلتصال وأنواعه :المطلب األول 

  عناصر العملية اإلتصالية  :المطلب الثاني

  أهدافه اإلتصال وخصائصه  :المطلب الثالث

  .تأثري وسائل اإلتصال: المبحث الثالث

  اتمع اجلمهوري ونظرية القذيفة السحرية  :المطلب األول 

  نظريات التأثري اإلنتقائي  : المطلب الثاني 

   ات التأثري الغري مباشرنظري: المطلب الثالث

  .ملخص
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  :تمهيد 

إن اإلتصال واإلعالم مل يعود جمرد مفهومني لعملية بسيطة يتم على إثرها نقل وتبادل املعلومات وإمنا 

صارا علمني قائمني بذاتيهما يعتمدان على جمموعة من األدوات والتقنيات املختلفة واملتنوعة املتطورة جدا ،وقد 

والتنوع إىل ظهور جمموعة كبرية من النظريات يف امليدان اليت تعكس آراء العلماء والباحثني أدى هذا التطور 

وحنن يف هذا الفصل نسعى إىل تقدمي مفاهيم حول اإلتصال إضافة إىل .األسس اليت تبين عليها عمليات اإلتصال 

  .بعض من هذه النظريات خصوصا تلك املتعلقة بالتأثري 
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  مدخل إىل علم اإلجتماع ونظريات التأثري يف اإلتصال : الفصل األول 

  .مدخل إىل علم اإلستماع:المبحث األول 

  تعريف اإلستماع: المطلب األول 

  :وفق المنبهات الصوتية -أ

  ربط املعىن بالصوت اإلستماع هو العملية النشطة اليت تتضمن  :سبيرت -

  النشاط اإلنتقائي للتمييز بني املدخالت الشفهية املتاحة من خالل أي معطيات بيئية  :كولتون وسبيرج

  : وفقا للغة الحديث  -ب

  .اإلستماع هو السماع واإلنتباه والفهم والتقومي واإلستجابة للرسائل املنطوقة : فلويب

  :تعريفات وفق اللغة المنطوقة واإلشارات المصاحبة -ج

آخرين ال يتضمن فقط الرموز اللفظية ولكن يتطلب باإلضافة إىل ذلك إشارات بيئة  إن اإلستماع لدى كتاب- 

  .أخرى 

عملية إستعاب كل من الرموز املنطوقة واإلشارات الشفهية واملرتبة املنظمة يف موقف اإلتصال  : براون وكارليسوف

  .املواجهي بني املرسل واملستقبل 

  .ات اللفظية والغري اللفظية للحديثاإلنتباه لكل من املنبه: ميكيورني وراج 

وكنتيجة . إن هذه التعريفات تؤكد على أمهية اإلشارات الغري لفظية يف تأكيد املعىن الفعلي لإلشارات اللفظية 

ما يؤكد بكل من اإلشارات اللفظية وغري اللفظية وهذا ما أكده وولف وآخرون يف تعريف لذلك فاإلستماع غالبا 

  .1وفهم وإختبار وتنظيم وإسرتجاع اإلشارات واإلستجابة هلااإلستماع بأنه مساع 

 

                                         

 .245ص– 2003دار الفجر للنشر والتوزيع الطبعة األوىل –الس األول –املوسوعة اإلعالمية –حممد منري حجاب  -  1
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  أنواع اإلستماع : المطلب الثاني -

هو عملية التحدث مع النفس أو عملية التفكري التأملي إلختري األفكار واألراء اليت تستحق : اإلستماع الذاتي 1

حملاضرة أو ندوة أو ندما جنلس لإلستماع لآلخرين وهي عملية موازية لعملية اإلستماع ذاا فعالعرض والتقدير 

سنجد أنفسنا نعطي آذانا صاغية للمتحدث ويف الوقت نفسه ننصت لتيار آخر من األفكار واآلراء .موعظة دينية 

  .كلمة داخل عقولنا600واملشاعر واإلنفعاالت بسرعة 

اليت نتبادهلا مع بعضنا البعض  وتتمثل يف عملية اإلستماع اليت حتدث أثناء األحاديث :اإلستماع بين فردين 2

  إخل ..يف الطرقات وامليادين وجماالت العمل داخل األسرة وبني األصدقاء 

  .وتتكون من طرفني متحدث ومستمع وسرعان ما يتحول املستمع إىل متحدث  

وهو عملية إتصال منظم ومدروس من خالل رسائل معينة إىل عدد كبري من اجلمهور : اإلستماع الجماعي 3

واخلطب السياسية والدينية واملؤمترات الصحفية والسياسية وأيضا ويأخذ أشكاال متعددة مثل الدروس واحملاضرات 

ر وتزويده وذلك بغرض التأثري يف اجلمهو ....أشكال اإلتصال املسرحي وعرب وسائل اإلتصال اجلماهريي 

  باملعلومات 

  .كما أنه هناك أنواع من اإلستماع من خالل أهداف عملية اإلتصال 

وهو عملية إتصال هادفة من قبل املتحدث مدرسا كان أو عاملا أو صحفيا أو : إستماع تعليمي وترفيهي -1

ارات وتأخذ أشكاال مذيعا وذلك بغرض نقل املعلومات اجلديدة أو لتعلم املستمعني أفكار وطرق جديدة أو مه

  .متعددة أمهها الدرس واحملاضرات واإلجتماعات والندوات 

بغرض التأثري يف املستمعني ويكون املتحدث هنا .هو هادف يسعى إىل التوجيه واإلرشاد  :إستماع التوجيهي -2

  .واإلرشادمديرا أو رئيسا أو واعضا أو مسؤوال سياسيا أو مسؤوال عن أسرته ويأخذ يف الغالب صفة النصح 
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وهذا النوع  يهدف للرتفيه عن  املستمع أو مساعدته على قضاء أوقات الفراغ بطريقة ممتعة: إستماع ترفيهي  -3

  .1من اإلستماع يريح أعصابنا ويدخل السرور إىل نفوسنا ومن أمثلته اإلستماع إىل املوسيقى واألدب والشعر

  :نظريات وقدرات املستمع : المطلب الثالث

فاملستمع هو الشخص املهم عندما تتحدث والقارئ هم املهم عند .املستقبل هو أهم حلقة يف عملية اإلتصال - 

  .وجيب أن يضع املصدر يف إعتباره طبيعة املستقبل ويتفهمه حىت يضمن حتقيق اهلدف من الرسالة ...ما نكتب 

  :ستماع وهي وهناك مقومات وقدرات جيب أن تتوافر لدى املستمع لنجاح عملية اإل- 

  .القدرة على فهم اللغة الشفهية للحديث ومتيز األفكار الرئيسية -1

  .القدرة على حتصيل التفاصيل الفردية  -2

  .متيز العالقات الواضحة بني األفكار  -3

  .2األفكار والتفاصيل الرئيسية القدرة على إستدعاء  -4

  : القدرات اليت حتد مدى فاعلية عملية اإلستماع وهي  -5

  اإلنتباه وسعة األفق - 

  .إدراك هدف املتحدث - 

  .متييز إجتاه املتحدث- 

  التمييز بني حبل احلقيقة والرأي  - 

  .التمييز بني الرباهني املنطقية والعاطفية - 

  .مالحظة مدى احليد أو اإلحنياز للمتحدث - 

                                         

 .255- 254- 252مرجع سبق ذكره ص–املوسوعة اإلعالمية –حممد منري حجاب  -  1

 .مرجع سبق ذكره –املوسوعة اإلعالمية –حممد منري حجاب   -  2
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  .تتميز املتناقضات بني الرسائل الشفهية وغري الشفهية للمتحدث - 

  .األسلوب األمثل لإلستماعإستخدام  - 

  .أما عن اإلستجابة رجع الصدى للمستمع فتتكون من جانبني  - 

وتأخذ شكل اإلعالم املنطوق أو احلوار أو اإلستفسار وتتضمنن إستمرار عملية : اإلستجابة اللفظية -1

  .اإلتصال

جابات ،تعطي معاين عديدة وقد أشارت الدراسات إىل أنواع عديدة من هذه اإلست :اإلستجابة غير اللفظية -2

مؤكدة لعملية اإلتصال اللفظي وترتاوح هذه املعاين ما بني املوافقة والتأكيد والرغبة لإلستفسارعن جوانب مرتبطة 

 .1ذلك آنيا أو فيما بعد سلوك املستمعللحديث ويرتجم 

  .مدخل إىل علم اإلتصال :المبحث الثاني 

  :تعريف اإلتصال: المطلب األول 

ك تعريف واحد متفق عليه ملفهوم اإلتصال ألنه نشاط يتدخل يف مجيع نواحي احلياة لكن ليس معىن ليس هنا- 

أسلوب لتبادل املعاين بني األشخاص من "ذلك أنه ال يوجد تعريف شامل فدائرة املعارف تعرف اإلتصال على أنه 

ب يهم املشاركة باألفكار إن اإلتصال أسلو " ويقول ديل"خالل نظام متعارف أو من خالل إشارات حمددة 

فاإلتصال هو وسيلة لتبادل املعاين واألفكار بني أفراد اتمع ويشرتط يف ذلك أن تكون " يف حالة متزنة واملشاعر 

  .هذه املعاين مفهومة واألفكار تليب حاجة املرسل واملتلقي

خدام أدوات وتقنيات خمتلفة ال اإلتصال هو وسيلة لنقل األفكار واملشاعر واألفكار الشخصية وذلك يتم بإست- 

  .ترتبط بزمان أو مكان معني

اإلتصال وسيلة مهمة يف العملية التعليمية فمثال جناح نشاط تعليمي داخل املدرسة بني املعلم والطالب يعتمد  - 

  .1تصال اجليدعلى اإل

                                         

1   - Rebert Leduc: la publicité ,dumad, paris,1974.pp12.13. 
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ن املشاركة والتفاهم أصلها ال تيين وهي تعين عام أو مشرتك ومعىن ذلك أن اإلتصال عملية تضممكلمة إتصال 

حول فكرة ما ،فاإلتصال ليس جمرد رسالة موجهة من طرف آلخر فهو ال يتم إال بعد أن يتلقى الطرف األول ردا 

  .فوريا أو مؤجال عن رسالته

هناك تعريفات عديدة لإلتصال منها تعريف هوفكانت الذي يرى بأن العملية اليت يقدم من خالهلا القائم 

كاند برج أن اإلتصال نوع فاعل حيدث منبهات لتعديل سلوك األفراد اآلخرين ويرى الباحث جورج  .2باإلتصال

  .أنه نشاط يستهدف إنتشار فكرة " مسري حسني"بواسطة الرموز ويرى 

أو موضوع من خالل إنتقال معلومات أو أفكار أو آراء أو معلومات من شخص أو مجاعة إىل أشخاص أو 

  .3هلا معىن  مجاعة بإستخدام رموز

جند أن اإلتصال مفهوم حديث جدا فكان أول من إستخدمه علماء اإلجتماع فهو باملفهوم العام إنتقال 

املعلومات واألفكار واحلقائق واألراء واملشاعر وهو نشاط إنساين حيوي وحنن حباجة إليه بإستمرار بإعتبار أن 

قي ردا للتحية نالحظ أن العملية تتم اإلنسان كائن حي ال يستطيع العيش مبفرده فمثال تقول لشخص مرحبا يل

يف ثواين لكنها تتضمن إجناز أنشطة متعددة ذهنية وسيكولوجية وثقافية وسوسيلوجيا ، كما يشري مفهوم اإلتصال 

كما تطرقنا إىل تعريف  . 4بني الناس داخل نسق إجتماعي معنيإىل الطريقة اليت تنتقل ا األفكار واملعلومات 

  :د لنا عناصر اإلتصال كما يلي كلودن شانون حيث حيد

 .القناة  –املستقبل  –الرسالة  –املرسل  - 

يرى أنه كما جيري يف املكاملة اهلاتفية هو حال العملية اإلتصالية ويشرتط أن تكون عالقة تتأثر وتأثري بني أطراف - 

أن اإلتصال طريق  العالقات العامة الذين أمجعو ا على لدينا كذلك تعريف حسب خرباء5العملية اإلتصالية 

                                                                                                                               

 4ه ص ص1418جامعة امللك سعود الرياضي، بدون طبعة سنة  –اإلذاعة السمعية وسيلة اإلتصال والتعليم  –مصطفى حممد عيسى فالته  - 1

،5. 
 .2002سنة  1الدار املصرية اللبنانية،القاهرة ،ط -اإلتصال ونظرياته املعاصرة–حسني عماد مكاوي  2
 .24 -23-ص  مرجع سبق ذكره  ص -  3

 .2002- 2001املكتب اجلامعي احلديث ،اإلسكندرية ،بدون طبعة سنة –األترطية  –مدخل لعلم اإلتصال –منال طلعت حممود  -  4
 2005دار املعرفة اجلامعية  جامعة اإلسكندرية بدون طبعة ، سنة  –سيكلوجية اإلتصال واإلعالم أصوله ومبادؤه  –عبد الفتاح حممد دويداز  -  5

 .18: ،ص
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مزدوج اإلجتاه وهو عملية عن طريقها ميكن نقل األفكار من فرد إىل آخر فلعل ها التعريف مل يلقى إستحسانا  

كما يعرتض كذلك على كلمة فكرة   1كبريا بأنه عملية نقل ألن هذه الكلمة تناسب املاديات أكثر من املعنويات

شاملة أو معربة عن كل ما ميكن أن حتدثه نتائج اإلتصال  ألن هذه الكلمة مىت كانت صحيحة لكنها ليست 

كذلك ألن هذا املفهوم حدد بأن اإلتصال ال حيدث إال بني شخص وآخر ولدينا جون ديوي يعرف اإلتصال 

أنه عملية مشاركة يف اخلربة وجعلها مألوفة بني إثنني أو أكثر من أفراد فكلمة مشاركة أدق من كلمة نقل من على 

يفقد ما يقوم بتعليمه أو توجيه اآلخرين من أفكار وإمنا تعين أن  للغوية والعلمية ألا ال تعين أن املوجه الالناحية ا

يشركهم معه فيها باملستوى الذي يرغب فيه كما ذهب البعض أن تبادل احلقائق واألفكار واألراء واملفاهيم 

عة من التعريفات لإلتصال بصورة مبسطة فحسب لدينا هناك أيضا جممو  2واإلجتاهات بإستخدام صيغة أو أكثر 

شتاغون وريغي اإلتصال ميثل كافة األساليب والطرق اليت تؤثر مبوجبها عقل على عقل آخر بإستخدام الرموز أما 

مارتن إندرسون على أن اإلتصال العملية اليت من خالهلا تفهم من خالهلا األخرين ومبفهومنا أن مجعية إدارة 

كية تعرف اإلتصال على أنه السلوك الرمزي املرسل للتأثري على املستقبل أما بالنسبة للتعريفات اليت األعمال األمري

    .3وضعها املتخصصني العرب لدينا 

يعرف اإلتصال بأنه حامل العملية اإلجتماعية أما حممود عودة يرى أن اإلتصال يشري  1996إبراهيم سان إمام 

فتطرق إىل تعريف اإلتصال يف هذه املرحلة حسب .4األفكار بني الناس داخل نسق معنيإىل العملية اليت تنتقل ا 

جمال عمل كل باحث يف جمال علم النفس يكون اإلتصال بإعتباره نسق يؤثر بطريقة أو بأخرى يف العالقات 

هلا دور يف متاسك املتبادلة بني أعضاء اجلماعة وأرائهم أما علماء اإلجتماع يرون أن اإلتصال ظاهرة إجتماعية 

كما تتعرف إىل تعريف آخر يف جمال علم النفس اإلجتماعي يف   5اتمع عن طريق ترابط العالقات اإلجتماعية 

  .ريزة الشهرة كاحلب والتعلق باألمطريقة التحليل النفسي اليت تقول أن الطفل من نوع اإلتصال تعبريه إنطالقا غ

                                         

 2003الطبعة الرابعة ،سنة .العالقات العامة واإلعالم من منظور علم اإلجتماع ،املكتب اجلامعي احلديث  –حسني عبد احلميد احممد رشوان  - 1

 .202:،ص
 .255 -254: مرجع سبق ذكره ص–حسني عبد احلميد أحممد رشوان ،العالقات العامة واإلعالم من منظور علم اإلجتماع  -  2
: ه ،ص ص 1414عاطف عديل العبد ،اإلتصال والرأي العام،األسس النظرية واإلسهامات ،دار الفكر العريب ،القاهرة ،دار املناهل للطباعة  - 3

12 -13. 
 .13 -12:األسس النظرية واإلسهامات ،مرجع سبق ذكره ،ص  –اإلتصال والرأي العام –عاطف عديل العبد  -  4

 .2005:دار املعرفة اجلامعية اإلسكندرية ، ص –املفاهيم والقضايا والنظرية –. اإلتصال واإلعالم واتمع  –مجال حممد أبو شنب  5
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لى النظريات اإلجتماعية اليت ترى أن اإلنسان عند والدته حتتاج إىل غريه أو األب وغريزة التقليد أو اإلعتماد ع

لذلك نرى  الطفل يقوم بتصرفات حياول إلفات النظر إليه بأنه طريقة حبث على احلنان والعطف وإقامة عالقات .

وانب هلدف من يقوم بالتعريف وتتبعا جلفاإلختالف يف التعاريف خيتلف طبقا  1مع من حوله ولكسب حبهم 

اإلتصال اإلنساين ومن أكثر التعريفات مشوال اإلتصال هو ذلك الذي ينتمي إليه بإعتباره عملية إشرتاك ومشاركة 

فمن .تتميز باإلنتشار يف الزمان واملكان فضال عن إستمراريتها وقابليتها للتغري .يف املعىن من خالل التفاعل الرمزي 

  .2اصر ذات معىن يف فهم اإلتصال اإلنساينخالل هذا التعريف نالحظ إشتماله على عن

وظروفها فهذا التقسيم يعطينا أنواع كثرية منها اإلتصال املوجه واإلتصال مت تقسيم اإلتصاالت وفق دوافعها 

لدينا كذلك تصنيفني خمتلفني ألنواع اإلتصال األول يقوم على أساس اللغة .3املطلوب واإلتصال اهلادف

اللفظي والغري اللفظي والثاين على مستوى اإلتصال من حيث ذايت ومجعي ووسطي  املستخدمة من حيث اإلتصال

  .4ومجاهريي وسنتطرق لذلك مع نوع من الشرح

  :نوع اإلتصال من حيث اللغة : أوال 

يرى الدارسون أن كلمة لغة ال ينبغي أن تقتصر على اللغة اللفظية وحدها فكذلك التعبري بالصور واملوسيقى 

أنه جيب  1954" سوزان الجنر"ون يصبح لغة يتيح لإلنسان نقل أحاسيسه وأفكاره للغري حيث يرى واللواحلركة 

اخلاصية األوىل هي أن تتكون اللغة من جمموعة من املفردات واخلاصية الثانية : توفر خاصيتني ضروريتني يف اللغة 

ألخرى وبناءا على ذلك ميكن تقسيم هي أن يكون للبعض منها نفس املعىن الذي تعترب عنه جمموعة املفردات ا

اإلتصال اإلنساين حسب اللغة إىل جمموعتني أساسيتني مها اإلتصال اللفظي والذي يدخل فيه كل أنواع اإلتصال 

اإلتصال غري اللفظي يدخل ضمن : اليت يستخدم فيها اللفظ كوسيلة لنقل رسالة من املصدر إىل املتلقي أما الثاين 

عتمد على اللغة الغري اللفظية واليت يطلق عليها أحيانا اللغة الصامتة وهو ينقسم إىل ثالث أنواع اإلتصال اليت ت

لغة اإلشارة تتكون من اإلشارات البسيطة أو املعقدة ولغة احلركة أو األفعال وتتضمن احلركات اليت تعرب : لغات 

                                         

 .09: ،ص2،2002ديوان املطبوعات اجلامعية ،ط–مدخل لعلوم اإلعالم واإلتصال  - زهري إحدادن -  1
- 09:،ص ص 2003علومات ،دار املعرفة اجلامعية بدون طبعة ،سنة سامية حممد جابر ،نعمات أمحد عثمان ،اإلتصال واإلعالم تكنلوجيات امل - 2

10 
 .25-24،ص ص 2005:أصوله ومبادؤه،دار املعرفة اجلامعية ،بدون طبعة –سيكلوجية اإلتصال واإلعالم  –عبد الفتاح حممد دريدار  -  3

 .55- 54: ص 2،2001،ط1اللبنانيةط دار املصرية–اإلتصال ونظرياته املعاصرة -ليلى حسني السيد –حسني عماد مكاوي  -  4
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واحلركة بل هي عبارة عن شيء غري ناطق عن املعاين واملشاعر مث تأيت لغة األشياء وهي غري اإلشارات واألدوات 

الفرعونية واملالبس اليت تستخدم على املسرح أو متحرك مثل اللون األسود الذي يعرب عن احلزن واألدوات 

اإلشارات الغري "راندل هارسون "واجلرر  الزمن الفرعوين للمشاهدين يقسم .فإستعماهلا يوحي بنقل اإلحساس 

ليت هي رموز ألراء تشمل حركات اجلسد ورموز إصطناعية مثل نوع املالبس ورموز اللفظية إىل أربعة أقسام وا

إعالمية نتيجة اإلبتكارات من خالل إستعمال وسائل اإلعالم ورموز ظرفية تتبع من خالل إستعمالنا للوقت أو 

ذلك على " تابمارك "وفيما خيص مهام اإلتصال الغري اللفظي يف عالقة اإلتصال اللفظي يعرض لنا  1املكان 

  :النحو التايل 

التكرار أو اإلعادة والتناقض ،البديل مكمل أو معدل التأكيد والتنظيم ومعىن كل هذا هو أن كل هذه املهام -1

يؤديها اإلتصال غري اللفظي يف عالقته باإلتصال اللفظي فمثال يف عملية التناقض ميكن للسلوك الغري اللفظي أن 

املدير من موظف بإحضار أدوات معينة أمام أحد العمالء مث يعطي له إشارة ما  يناقض السلوك اللفظي يطلب

بعد إحضارها ويعود هذا املوظف ليخرب املدير أنه مل جيد على األوراق هنا يلقى املوظف رسالتني إحدامها لفظية 

  .مثل حركة الرأس واألخرى غري لفظية فالتنظيم ميكن اإلتصال غري اللفظي أن ينظم اإلتصال بني املشاركني 

  :نوع اإلتصاملن حيث حجم املشاركني يف العملية اإلتصالية وهو ستة أنواعهي كاآليت -2

ما حيدث داخل الفرد عندما يتحدث مع نفسه يتم داخل عقل الفرد يتضمن أفكاره وجتاربه  :اإلتصال الذاتي 

  .ومدركاته

هي حيث ميكن أن تستخدم فيه حواسنا اخلمس هو اإلتصال املباشر أو اإلتصال املواج :اإلتصال الشخصي 

تتكون نتيجة احملداثات والعالقات احلميمية بني األفراد ويتيح فرصة التعرف الفوري على تأثري الرصاصة ومن مث 

يصبح القائم باإلتصال أكثر فعالية وإقناعا لرسالة حبيث هذا التعرف يسمح له بتعديلها وتوجيهها وبالتايل تكون 

  : ثر إقناعا وهو يتميز بالنتيجة أك

  .إخنفاض تكلفة اإلتصال -1

  .إستخدام اللغة املناسبة -2
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  .سهولة تقدير حجم التعرض للرسالة  -3

  .1تلقائية اإلتصال -4

هذا فيما خيص أنواع  اإلتصال من حيث هدف اإلتصال وبشكله ومن حيث اللغة وحجم املشاركني إضافة إىل - 

  :اإلتصال سنتطرق ألمهها مع نوع من الشرح على النحو اآليت  ذلك توجد تقسيمات عديدة ألنواع

  :يقسمها الباحثون إىل : أنواع اإلتصال من حيث الوسائل المستخدمة -1

  .وهو الذي يستخدم فيه اللفظ كوسيلة : اإلتصال اللفظي -أ

  .وغري بيولوجية  هو تعبريات منظمة ينقسم إىل لغة الصمت والتعبريات احلسية :اإلتصال الغير المباشر -ب

  : وهو نوعني:أنواع اإلتصال من حيث درجة رسميته -2

وهو الذي يتم بني املستويات اإلدارية املختلفة يف حياة أو مؤسسة بالطرق الرمسية يعتمد :اإلتصال الرسمي -أ

 .على اخلطابات واملذكرات والتقارير 

ية بني العاملني بتبادل املعلومات واألفكار أو يتم فيه التفاعل بطريقة غري رمس: اإلتصال الغير الرسمي -ب

  .وجهات النظر 

  :وهو ثالثة أنواع: أنواع اإلتصال من حيث إتجاهه-3

عضاء اإلدارة الوسطي وبني هؤالء رجال من األعلى إىل األسفل وهو يتم بني اإلدارة العليا وأ: اإلتصال الهابط-أ

: اإلدارة املباشرة أو املشرفني يتكون من جمموعة من العناصر اليت تربط بالتعليمات والوظيفة اإلعالمية منها 

  .تعليمات الوظيفة 

  .هو الذي تبدأفيه عملية التفاعل بني املرؤوسني تتجه إىل مستويات اإلدارة العليا : اإلتصال الصاعد  -ب

                                         

 .29- 28:ليلى حسني السيد ،اإلتصال ونظرياته املعاصرة ،مرجع سبق ذكره ص ص –حممد عماد مكاوي  -  1



 ا�ط
ر ا����ي 

 

18 

 

يسري فيه التفاعل بني املرؤوسني يف إجتاهني ال يضع الرؤساء فيه خطة قبل أن  :اإلتصال الصاعد الهابط -ج

  .يعرفو رأي املشرفني من مناقشتهم فيما يهم العمل 

وفيه نوعني من اإلتصال اجلماهريي واملباشر وسنقف بشيء من : أنواع اإلتصال من حيث درجة التأثير  -4

  :1التفصيل 

هو أكثر تعقيدا مقارنة مع عملية اإلتصال بني فردين مثال حمطة إذاعية تتميز بأن هلا : صال الجماهيري اإلت-أ

مشاكل إتصال خاصة ألن هلا إتصاالت داخلية خاصة وهي حباجة إىل إختاذ قرارات مما أن عليها أن تقوم بعملية 

ثل الفرد القائم باإلتصال فهي تقوم بعملية فك تطبيع األفراد اجلدد حىت يعرفوا أدوارهم ومؤسسة اإلتصال تعمل م

  .الكود والتفسري ووضع الفكر يف كود

إن اإلتصال اجلماهريي هو إتصال مجاهريي ومدروس يقوم على إرسال رسالة علنية وعامة ومن خصائصه أن - 

هنا املرسل ال يرى اجلمهور بنظامه حجمه وجتانسه من حيث القدرات واملعارف واألعمار وإمتالك امليول واألذواق 

  .اجلمهور وال يتمتع منه إال بالقليل ورجع الصدى قليل نسبيا وهو أحادي اإلجتاه 

يتضمن اإلتصال الشخصي واإلتصال اجلمعي ويطلق بعض اخلرباء على هذا النمط من  : اإلتصال المباشر -ب

فاألوىل عندما يواجه اإلتصال  اإلتصال مصطلح التأثري عن طريق كلمة الفم ومن خصائصه املرونة والتلقائية

الشخصي مقاومته من املستقبل لتوفر رجع الصدى بدرجة كبرية أما الثانية أي التلقائية يكون اإلتصال املباشر 

بشكل عضوي غري مقصود  من خالل شبكة العالقات الشخصية غري الرمسية ومن دوافع اإلهتمام بدراسة 

  .2أساليب الدعاية ودراسة أساليب تكوين الرأي العام اإلتصال الشخصي احلالت اإلعالمية دراسة

  :خصائص العملية اإلتصالية : المطلب الثاني 

أينما تنشأ احلاجة تنقل املعلومات أو تبادهلا جيب تفاعل عدد من الشبكات يطلق عليها عناصر  

املرور تسري عنه عندما تكون  اإلتصال وهي الرسالة واملرسل واملستقبل على سبيل املثال تتوقف السيارة عند إشارة

                                         

م 1993األسس النظرية ،اإلسهامات ،دار الفكر العريب،دار املناهل للطباعة ،بدون طبعة ،سنة  –عاطف عديل العبد،اإلتصال والرأي العام  1
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محراء وعندما تكون خضراء تسري دون احلاجة إىل رجل مرور ضمن النشاط هو عملية إتصالية متكاملة تتكون من 

عدد من العناصر اللون األمحر وهنا رسالة والسائق يعترب مستقبل الرسالة وهنا تعترب إشارة املرور مبثابة املرسل ألا 

ات احلمراء وتربجمها زمنيا والعمود الذي حيمل اإلشارة وتوابعها ويقوم مقام الوسيلة ما يهمنا اإلشار هي اليت تضع 

للتوضيح أكثر سوف نتناول هذه العناصر بالشرح ونبدأباملرسل أو املصدر  1هو الدور الذي يلعبه عند النشاط 

والذي يقصد به الشخص أو جمموعة األشخاص أو اهليئة أو اجلهاز الذي يود أن يؤثر يف اآلخرين بشكل معني 

عن إعداد قد تكون من إبتكار اآلخرين ويعترب املرسل هو املسؤول ليشاركون يف أفكاره وإجتاهاته وخربات معينة 

وتوجيه املعلومات واملفاهيم واملهارات واملبادئ واإلجتاهات اليت حيتاجها األفراد أو اجلماعات اليت يتعامل معها يف 

موقف معني وهذا يتطلب من املرسل حتديد الفكرة أو  املهارة اليت يرغب يف توصيلها ثثم دراستها وتنظيمها 

  .2ة كما هو حاجة إليهاوالوسيلة لنقلها مث نشر وتوضيح هذه الفكر 

ويقصد به يف عملية اإلتصال الشخصي أو جمموعة األشخاص الذي أما العنصر الثاين فهو املستقبل 

يستقبل حماوالت التأثري وقد يكون املستقبل شخصا أو مجاعة مث لدينا الرسالة واليت هي جمموعة األفكار واملفاهيم 

يريد املرسل إرساهلا لألفراد أو اجلماعات مثال لذلك احلقائق العلمية اليت  واملهارات واملبادئ والقيم واإلجتاهات اليت

يقدمها املدرس لتلميذه واألفكار اليت يرغب يف نقلها للناس لدينا كذلك العنصر الرابع الذي هو وسيلة اإلتصال 

عن رسالته قد تكون هذه تستخدم يف نقل الرسالة فالرمز أو الشكل أو اللغة تعترب رسائل يستعملها املرسل ليعرب 

الرسائل غري لفظية فالصور والرسوم التوضيحية لدينا كذلك الرجع أو التغذية العكسية وهي اإلجابة اليت جييب ا 

  .3يتلقاه املصدر ويستقبلهامستقبل الرسالة يرى البعض أنه إستجابة مضادة 

مضمون اإلتصال يسبب إدراك  فيما خيص العنصر اخلامس الذي هو رد فعل أو اإلستجابة فيالحظ أن

  : الناس له ملعاين خمتلفة ويرجع فاألثر هنا سيكون خمتلفا أيضا يعود ذلك لعدة عوامل هي 

إن األثر الذي حيدثه اإلتصال يعتمد إىل حد كبري يف املشاعر واإلجتاهات اليت يكوا كل طرف وإجتاه الطرف - 

  .اآلخر 

                                         

 .8،9: ص ص.1417،.مصطفى حممد عيسى فالتة ،اإلذاعة السمعية وسيلة إتصال وتعليم ،جامعة امللك آل سعود -  1
 .15،ص2005اإلتصال واإلعالم واتمع املفاهيم والقضايا والنظرية ،دار املعرفة اجلامعية،بدون طبعة ، –مجال حممد أبو شنب -  2

 .16:مرجع سبق ذكره،ص -اإلتصال واإلعالم واتمع –مجال حممد أبو شنب  -  3



 ا�ط
ر ا����ي 

 

20 

 

 .وقف على مدى التوافق بني أهداف وإهتمامات أطراف اإلتصالاألثر الذي ميكن أن حيدثه اإلتصال يت - 

  .إن األثر الذي ميكن أن حيدثه اإلتصال يتوقف على درجة الثقة بني أطرافه- 

إن األثر الذي ميكن أن حيدثه اإلتصال يتوقف على مقدار التعضيد والتأييد الذي حيصل عليه الفرد من ثقافته  - 

  .1يف العمل

  :اف اإلتصال أهد: المطلب الثالث

حيقق اإلتصال أكثر من هدف وخيتلف حسب إختالف اإلحتياجات من فرد آلخر وبصفة عامة ميكننا تصنيف - 

  : إستخدامات اإلتصال إىل ست فئات 

بدون إعالم تتوقف املؤسسات واملنظمات اإلجتماعية واملصانع واملكتبات واحملطات وغريها عن  :اإلعالم-1

  :ة مهام إجتماعية أمهها العمل ويقوم اإلعالم بعد

 قيادة اجلماهري حنو عمل معني أو ما يسمى بتعبئة الرأي العام - 

  .يعمل على تأكيد تدعيم اإلجتاهات اإلجيابية وحماولة تعديل اإلجتاهات السلبية  - 

  : التعليم والتدريب  -2

وم من التعليم لذلك يتطلب على اليستطيع اإلنسان أن يشارك يف احلياة اإلجتماعية واإلقتصادية بدون قدر معل- 

اتمعات اإلنسانية أن يقضي كل فرد من أفرادها فرتة معينة يف التعليم اإلجباري ،وهنا تدخل عملية اإلتصال بني 

الفرد واتمع أو الطفل وأبويه إىل أن يصبح شابا وحىت إىل آخر العمر حبيثث أنه من خالل عملية اإلتصال ال 

دات والقاليد والقيم اإلجتماعية وهذا ال يقتصر على األبوين فقط بل يتعدى إىل األقارب ميكنه أن يكتسب العا

  .متعددة وتدخل يف ذلك عملية التدريبواألصدقاء واجلريان واملؤسسات واملنظمات ومصادر أخرى 

  : اإلقناع  -3 

                                         

- 263:،ص ص4،2003إلعالم من منظور علم اإلجتماع ،املكتب اجلامعي احلديث،طالعالقات العامة وا –حسني عبد احلميد أمحد رشوان  - 1
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مبنية على التفاهم واإلتفاق والصداقة الفرد دخلل اتمع ويف عالقاته مع أفراد آخرين يريد أن تكون هذه العالقة - 

فكثريا ما جيد نفسه يف حالة إختالف وتعارض يف الرأي معهم ومن مث فإن جزء كبري من النشاط اإلتصايل للفرد 

يبذل يف سبيل التخلص من هذا التعارض ويف نفس الوقت حياول فيه إقناع اآلخرين بوجهة نظره وكذلك األفراد 

  .1لتحقيق التوازن ون نفس الشيء الذين يتعامل معهم يفعل

  : الترفيه -4

فالرتفيه من أهم إستخدامات اإلتصال فغالبا ما يشرتك الناس يف عملية اإلتصال دف الرتفيه واإلجتماع فغالبا ما 

يكون هلذا الغرض وليس ألغراض وظيفية أو مرتبطة بالعمل وينطبق هذا على اإلتصال بكافة أنواعه الفردي أو 

أو اجلماهريي فعلى سبيل املثال ،الفرد جنده واضحا يف دردشة اجلريان واألصدقاء واملقاهي والتلفزيون اجلماعي 

والزيارات العائلية ونفس الشيء بالنسبة لإلتصال اجلماهريي يف األفالم السينمائية والتلفزيونية والدراما واملسلسالت 

لذلك .يهية فإن نسبة قليلة من يسمعون الربامج الثقافية التعليمية فمقارنة الربامج الثقافية والتعليمية بالربامج الرتف

  .فإن الرتفيه يعد أكثر أنواع اإلتصال جد باجلمهور

  

  :والعقاب ) اإلثابة (الجزاء  -5

كل الناس جيطمحون إىل اجلزاء اإلجيايب يف شكل الشكر أو املدح بدال عن النبذ اإلجتماعي فكثري من أفعال   

اإلتصال تكرس ملكافآت اآلخرين على أعمال مقبولة إجتماعيا وقد يكون التوبيخ أكثر إيالما من العقاب املادي 

اإلتصايل يف املرافق التعليمية إذ ميكن أن يثري  ولذلك يستحسن التصريح ذه الوظيفة اإلتصالية أو هذا اهلدف

  .املعلم التنافس واحلماس بني الدارسني

  :التعبير عن العواطف -6

يعتقد البعض أن اإلنسان يشرف بشكل بدون عواطف وإنفعاالت لكن يف احلقيقة اإلنسان له حياة عقلية - 

واطفه باإلضافة إىل التعبري عن أفكاره فغالبا ما وأخرى عاطفية فاإلنسان عندما يقوم باإلتصال وكأنه يعرب عن ع

                                         

 .41-40-39:،ص ص ص 2001حممد عمر الطنزين ، ،نظريات اإلتصال ،الطبعة األوىل ، -1
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فيما 1وقد تكون أحيانا مكرسة للعواطفحيتوي اإلتصال التعبري عن الغضب واحلزن واإلكتئاب والسعادة والفرح 

  :خيص خصائص اإلتصال ميكن تناوهلا على النحو التايل

يعترب اخلاصية اإلنسانية الشاملة اليت تشمل يف إستخدام الرموز  : تصال في الزمان والمكان إنتشار اإل-1 

  .ربط بني الناس ويربطهم بأنشطتهم وهي متطورة إىل أبعد احلدود فإستخدام الرموز هو ما ي

تكمن إستمرارية اإلتصال يف كونه ميتد من املاضي مارا باحلاضر ومتجها حنو املستقبل : إستمرارية اإلتصال -2

  .ية أو اية واضحة أو فاصلة وليس له بدا

ذهب فريق من الباحثني إىل أن اإلتصال يهدف إىل توصيل املعلومات  :اإلشتراك والمشاركة في المعنى  -3

ونقل األفكار بينما إعتقد آخرون منهم أن اإلتصال يستهدف خلق معىن فعندما يتصل اإلنسان ببيئته حياول أن 

  .يعرب على معاين 

اإلتصال على إرتكز إهتمام الباحثني من أكثر من عشرين عاما حول معرفةآثار  :ل للتنبؤقابلية اإلتصا -4

اآلخرين وفهم ما حيدث داخل الشخص أثناء قيامه بفعل إتصايل حيث إعتقدوا أن ما حدث عندما تأيت رسالة 

 . 2معينة من مصدر حمدد وتصل إىل مجهور معني هو مسألة قابلة للتنبؤ ا

  تأثريات وسائل اإلعالم :  المبحث الثاني

سنتناول يف هذا املبحث بعض نظريات التأثري اإلعالمي على اجلمهور وهي تغطي فكرة واسعة حول مدى قدرة 

وسائل اإلعالم على التأثري املباشر على اجلمهور وقدرة اجلمهور على التأثري اإلنتقائي لوسائل اإلعالم وعوامل هذا 

  .كل مباشر أو غري مباشرالتأثري وقواعده وقد يكون بش

  : المجتمع الجماهيري ونظرية القذيفة السحرية : المطلب األول 
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أنه يتغري نظام إجتماعي تقليدي مستقر إىل جمتمع يتميز مع اية القرن العشرين كانت صورة اتمع اجلديد - 

حني أن اتمع اجلماهريي يشري إىل  بتعقيد أكرب ففكرة اتمع اجلماهريي ال تعين اتمع الضخم الكثري العدد يف

  : العالقة القائمة بني األفراد والنظام اإلجتماعي املتعلق به ويفرتض يف هذه النظرية أن 

  .يتسم األفراد يف اتمع اجلماهريي بالعزلة النفسية عن اآلخرين-1

  .إنعدام املشاعر الشخصية يسود خالل تفاعلهم مع اآلخرين -2

  .من املتطلبات املتصلة باإللتزامات اإلجتماعية العامة  يتحررون نسبيا -3

  :أهم نقاط هذه النظرية - 

  .تقدم وسائل اإلعالم وسائلها ويدركوا بشكل مقارب  -1

  تؤثر وسائل اإلعالم يف مشاعر األفراد بقوة  -2

  .تقود املنبهات إىل إستجابة األفراد بقوة  -3

  .1رة بسبب الضعف يف الضبط اإلجتماعي مثل العادات والتقاليدتأثثريات وسائل اإلعالم قوية ومباش -4

  :نظريات التأثري اإلنتقائي: المطلب الثاني 

  :هناك أربعة قواعد أساسية تقع يف بؤرة التأثري اإلنتقائي - 

   :مبدأاإلهتمام اإلنتقائي -1

  .باملضمون اإلعالمياإلختالفات الفردية يف هيكل املعرفة تؤدي إىل مناذج متميزة من اإلهتمام - 

  .إن اإلهتمام لفئات إجتماعية معينة يؤثر يف اإلهتمام بوسائل إعالمية معينة  - 
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الذين يقيمون عالقة إجتماعية وطيدة حيتمل أن يهتموا مبوضوعات يعرفون أا ذات أمهية ألصدقائهم أو  - 

  .عائالم

  :مبدأاإلدراك اإلنتقائي  -2

نفسية وسلوكات خاصة بفئة حمددة يعتربون نفس املضمون اإلعالمي بأساليب وقاعدته أن الذين لديهم صفات 

  .خمتلفة 

هناك أنواع معينة على احملتوى ألنواع معينة من الناس يتم تذكرها بسرعة لوقت طويل : مبدأ التذكر اإلنتقائي  -3

  .سى بسرعة واآلخرين ممن هلم هياكل معرفة وروابط إجتماعية بأن نفس املادة اإلعالمية قد تن

  : مبدأ التصرف اإلنتقائي  -4

  .كل فرد لنا يتصرف بنفس األسلوب نتيجة التعرض للرسالة اإلعالمية 

  : ميكن أن نضم مجيع األفكار ونضع اإلفرتاضات األساسية لنظريات التأثر اإلنتقائي - 

  .واإلجتماعية مجيع التغريات يف هياكل املعرفة تنتج من تعلم التجارب يف البنيات الثقافية  -1

    .اتمعات احلضرية حيتفظ فيها الناس بالعالقات اإلجتماعية  -2

  .1الفوارق الفردية يف هياكل املعرفة تؤدي إىل مناذج إنتقائية من اإلهتمام  -3

  :نظريات التأثري غري املباشر  : ث المطلب الثال

غري مباشر ويرى البعض أن هذا التأثري يعتمد يرى أصحاب هذه النظرية أن اإلعالم يؤثر على اجلمهور وبشكل  - 

  :على تقدمي النماذج ويرى آخرون أه يأيت من خالل املعىن وفيما يلي توضيح لبعض األفكار 

  : نظرية التأثير المعتمد على تقديم النموذج 
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إىل يرى أصحاب هذه النظرية أن التأثري يأيت بشكل غري مباشر يأخذ وقتا متأخرا حيث يتعرض الفرد 

العديد من مناذج السلوك يرى أنه ميكن أن يتبناها بإعتبار أن وسائل اإلعالم مصدر من مصادر التعلم اإلجتماعي 

يأيت ذلك بالتدرج ويفرتض يف النموذج أن هذا النمط يؤدي إىل دعم الفرد وزيادة قدرته على التفاعل يف بعض 

  .املواقف وحيقق له مكافآة مزيدة

   :نظرية المعنى 

يرى أصحاب هذه النظرية أن وسائل اإلعالم أصبحت جزءا أساسيا يف النظام اإلجتماعي ويف عملية 

اإلتصال حيث تلعب دورا أساسيا يف تشكيل املعاين والرموز اللغوية وهي بدورها تشكل السلوك حنو جوانب 

بدأ باإلدراك لرسالة إعالمية يتم تأثري وسائل اإلعالم على الفرد من خالل مراحل تالنظام اإلجتماعي واملادي 

فالفرد عندما يدرك موقفا معينا يأخذ مصطلحا من خالل الرموز اإلجتماعية وعندما تقدم وسائل اإلعالم هلذا .

املصطلح يف مواقف معينة فإا تؤثر على الفرد مبعاين جديدة وتضيف للمعاين القدمية عناصر جديدة وتستبدل 

  .1تؤثر تأثري ملدة طويلة غري مباشرة على الفردالقدمية باجلديدة وهي بالتايل 

  

  

  

من خالل عرض منهجية اإلتصال وأنواعه وخصائصه إضافة إىل التأثري الذي حيدثه على املستمع : الخالصة 

  .يتبني أنه يلعب دورا عاما يف احلياة اإلنسانية 

 الشارع أو يف النادي يعتمد على أصبح اإلنسان يف كل يوم  ويف كل مكان سواء يف العمل أو يف املنزل أو يف

  .وسائل اإلعالم كمصدر رئيسي للحصول على املعلومات وهذا ما يعكس لنا قوة تأثريه
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  اإلذاعة واإلذاعة احمللية : لفصل الثاني ا

  :تمهيد 

  املفهوم والنشأة :المبحث األول 

  تعريف اإلذاعة ونشأا  :المطلب األول

  أنواع اإلذاعة  :المطلب الثاني 
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  .وظائف اإلذاعة وأمهيتها  :المطلب الثالث 

  .سلبيات وإجيابيات اإلذاعة :المطلب الرابع 

  اإلذاعة احمللية يف العامل  :المبحث الثاني 

  تعريف اإلذاعة احمللية :  المطلب األول

  نشأة اإلذاعة احمللية :المطلب الثاني 

  .وظائفها–أهدافها –صفاا  :المطلب الثالث

  اإلذاعة احمللية يف اجلزائر  :المبحث الثالث

  نشأة اإلذاعة احمللية يف اجلزائر  :المطلب األول 

  أسباب تأسيسها وخصائصها  :المطلب الثاني 

  .إجيابياا :المطلب الثالث

  .خالصة
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  :تمهيد 

باإلذاعة أحد الركائز األساسية لإلتصال ونقل وتبادل املعلومات يعترب اإلعالم املسموع أو ما يعرف 

واألخبار اإلجتماعية والسياسية والثقافية وكل ما جيذب ويثري إنتباه اجلمهور من مواد إعالمية وهذا ما جعله حيتل 

  .مكانة وسط الساحة اإلعالمية ويكتسب دميقراطية شعبية واسعة 

أو مدينة أو فئة أو حىت جتمعا سكنيا واحدا بلغة وثقافة الشرحية  فاإلذاعة تنقل أخبار قد ختص دولة

  .املستهدفة مما خيلق فضاء إتصايل يسوده طابع املرونة والديناميكية يف تناقل املعلومات 

ولقد مرت اإلذاعة بعدة مراحل تارخيية متسلسلة حىت وصلت إىل ما هي عليه اليوم من املرحلة األوىل املمتدة من - 

ويف  20نسخة البحوث العلمية ويف منتصف العشرينات من القرن م اليت ظهر فيها الراديو  1919 إىل1840

اتمعات املتطورة صناعيا نشأت اإلذاعة وفتحت بذلك جماال جديدا لوسائل اإلعالم فهي بذلك توصف بأا 

  .ديا إقتصا –ثقافيا  - إجتماعيا–مجاهرية اإلتصال فهي أداة تربطنا بالعامل سياسيا 

  .وسنحاول يف هذا الفصل تقدمي حملة عن اإلذاعة ،وظائفها ،خصائصها ،إجيابياا- 
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  اإلذاعة كوسيلة إعالمية وخصوصية اإلذاعة المحلية في العالم والجزائر: الفصل الثاني 

  اإلذاعة كوسيلة إعالمية : المبحث األول 

  : تعريف اإلذاعة ونشأتها : المطلب األول 

  .كلمة اإلذاعة تعين اإلشاعة مبعىن النشر العام وذيوع اخلرب : لغويا 

ويعترب الراديو .فهي أداة تربطنا بالعامل يف مجيع ااالت .هي تلك الوسيلة اليت توصف بأا مجاهرية : إصطالحا 

ما يعرف  إحدى تكنلوجيات اإلعالم اليت سهلت عملية إنتقال املعلومات واألفكار إىل اجلماهري املستمعة أو

  .باإلعالم اجلماهريي

  .1واملذياع هو من ال كتم السر أو من ال يستطيع كتم خربه والعرب يصفون الرجل الذي ال يكتم السر بأنه مذياع

واملقصود بواسطة الراديو ملواد إخبارية وثقافية وتعليمية وجتارية وغريها من الربامج واإلذاعة هي اإلنتشار املنظم - 

  .2لتلتقط يف وقت واحد لدى املستمعني فرادى ومجاعات بإستخدام أجهزة اإلستقبال املنافسة 

فيها  توصف بأا وسيلة إتصال ساخنة مبعىن أا وسيلة تتحقق. وهي وسيلة من وسائل اإلتصال اجلماهري  - 

توصف بأا وسيلة إنفعالية ذهنية دميوقراطية لتداول األخبار واألفكار واألراء عن طريق .فورية التدفق اإلعالمي 

املشاركة فاملستمع يتلقى الرسائل اإلعالمية عن طريق الراديو وهو يتأثر باألداء باألداء الصويت وما يتسم به ذلك 

أسقطت حواجز .وهو وسيلة دميقراطية ألنه األرخص واألكثر شعبية .ذهنيا التأثر إنفعاال من تلقائية وهكذا يصبح 

  .3الزمان واملكان فنحن نستطيع مساع الراديو يف أي مكان ويف أي وقت 

جيمس كالرك ماكس عندما بنا عامل الطبيعيات اإلجنليزي  1865تبدأقصة اإلذاعة يف عام: نشأة اإلذاعة 

املوجات الكهرومغناطسية ويف سنة أعني  تاذ جبامعة لندن بوجوداألس  Jaimes clarks marx nellريل

يف نظرية ماكسويل وقام بإجراء عدة جتارب  صحة  Henro hert ." هين ريتش هيرتز "  العامل األملاين
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مرت  300حول طرق إنتاج تلك املوجات الكهرومغناطسية وخصائصها وسرعتها اليت تبلغ السنوات العشر التالية 

  .مرت ومليمرت واحد  1500يف الثانية وهي سرعة الضوء وأطواهلا اليت ترتاوح بني 

على  1894يف عام   Marcaniماركوني وقد حفزت هذه النتائج عاملا شابا يف العشرين من عمره يدعى - 

التجارب العلمية من خالل إرسال إشارات سلكية عن طريق الراديو التليغرايف ،فأنشأشركة لتطوير  إجراء املزيد من

إخرتاعه على أساس جتاري ولزيادة املسافة اليت ميكن إرسال اإلشارات الالسلكية عربها عام بعد عام ويف سنة 

" كوؤنول بإجنلرتا إىل سان جون يف   األطلنطي من حمطة إرسالإستمع ماركوين لرسالة بعث ا عرب احمليط  1901

وقد تأكد الدور اخلطري الذي ميكن أن تلعبه اإلذاعة علميا عندما فقد اإلرسال الالسلكي " نيوفرند الند بالو م أ 

  . م1912استاينك سنة          سفينة الركاب 

م إخرتع 1904ففي سنة :عة ويف نفس الوقت كانت جهود العلماء تتضافر يف مجيع أحناء العامل لتطوير اإلذا - 

 Eee Foreestأي فورست الصمام املوحد الثالثي وإخرتع  Starjahn Flemincسيرجرن فليمنغ 

يف إذاعة املكرب الصمام الثالثي فكان خطوة كبرية فب تنمية اإللكرتونات ،فتوجت اجلهود بنجاح  األمريكي 

  .اعية على النحو الذي نعرفه اآلن صوت اإلنسان واملوسيقى ،وبذلك إكتملت مجيع العناصر اإلذ

م أصبحت اإلذاعة حقيقة واقعة يف الو م أ وتؤرخ اإلذاعة األمريكية عادة بشهر نوفمرب  1920ويف سنة  - 

ويف سنة كوكس ومارينج نتائج اإلنتخابات للرئاسة األمريكية بني  K.D.K.Aعندما أذاعت حمطة  1920

  حمطة يف العام التايل مباشرة  550ىل حمطة مث وصلت إ 50بلغ عدد احملطات  1922

حىت أصبح يف  1952أسرتاليا ، وما إن حلت سنة –أملانيا  –فرنسا –وإنتشرت اإلذاعة بسرعة يف بريطانيا - 

وهي السنة اليت شهدت مولد  1962سنة  7500حمطة إذاعية مث إرتفع عدد احملطات إىل  600العامل حنو 

  1.التلفزيون يف معظم دول العامل 

   :أنواع اإلذاعة :المطلب الثاني 

األهداف اليت تسعى اإلذاعة إىل حتقيقها  –التمويل  –ذاعات إىل عدة أنواع حسب السيطرة ميكن تصنيف اإل- 

  وهي كاآليت 
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تقع حتت سيطرة احلكومة املباشرة متوله الدولة من خزينتها وتشرف على مضمون براجمها  :إذاعات حكومية  -أ

  . جيب أن تعمل على حتقيقها وهذا النمط من اإلذاعات موجود يف أغلب الدول النامية وحتدد األهداف اليت

متتلكها مؤسسات جتارية أو أفراد أو شركات ويف الغالب تسعى إىل حتقيق الكسب املادي  :إذاعات تجارية  -ب

قيق أهداف سياسية يف من خالل ما تبثه من إعالنات جتارية ويضفي جانب الرتفيه على براجمها ال تسعى إىل حت

  .غالب األحيان 

تكون ممولة من قبل املؤسسة الدينية وتقوم ببث برامج تفسري وشرح ملبادئ ديانة معينة قد  :إذاعات دينية  -ج

  .لعبت دورا بارزا يف محالت التبشري وال زالت تقوم بنشاط ملموس يف هذا اجلانب خاصة يف الدول الفقرية

  : وجهة له فهناك كما تصنف حسب اجلمهور امل- 

إرساهلا يغطي كامل تراب الدولة وتوجه براجمها إىل كل املستمعني من هي اليت يكون : اإلذاعات الوطنية  -1

  .سكان هذه الدولة 

توجه إىل مستمعني يف إقليم واحد قد يشمل عدة دول ،إذاعة صوت الغرب من : اإلذاعات اإلقليمية -2

  .القاهرة 

ه براجمها إىل خارج حدود الدولة صاحبة البث يف الغالب ختاطب اجلمهور املستهدف توج :إذاعات موجهة  -3

راديو  - راديو موسكو–وذلك دف حتقيق أهداف معينة مثل إذاعة بريطانيا .بلغته احمللية يف األوقات اليت تناسبه 

  .1مونت كارلو من فرنسا وإذاعة صوت أمريكا 

جمتمعها حمليا مبعىن أا تبث براجمها خماطبة جمتمعا خاصا حمدود العدد  هي إذاعة ختدم :اإلذاعات المحلية  -4

يعيش فوق أرض حمدودة املساحة وختاطب جمتمعا متجانسا من الناحية اإلقتصادية والثقافية واإلجتماعية حبيث 

أخذ منه وتقدم اتمع بيئة متجانسة بالرغم من وجود الفروق الفردية فهي تتفاعل مع هذا اتمع وتيشكل هذا 

له خدمات خمتلفة فجميع أبناء اتمع احمللي قد مجعهم ما نسميه باملصاحل اإلستطانية اليت أصبحت مصاحل 

  .من أفراد اتمع احمللي .شخصية لكل فرد

                                         

 .51-50ص 2003.الطبعة األوىل .دار الشرق للنشر والتوزيع ،عمان األردن –تقنيات اإلتصال بني زمنني –إياد شاكر البكري  -  1
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فاجلمهور املستهدف لكل إذاعة حملية هم أفراد هذا اتمع احمللي كأن يكون سكان قرية واحدة أو جمموعة قرى 

  .1متقاربة أو مدينة صغرية أو مدن متقاربة وقد تكون مدينة كبرية 

  وظائف اإلذاعة وأمهيتها :المطلب الثالث 

بح جزءا من حياة كل فرد وملتصقا باإلنسان  عاما وقد أص 70إن عمر الراديو أكثر من :وظائف اإلذاعة -أ

كأحد أعضائه إنه ال يكاد يفارقه أبدا ،إنه الصديق الرفيق والناصر األمني ومصدر السعادة والنشرة واألمل والراحة 

قد تغريت كثريا من الناحية النظرية خالل تلك السنوات وقد ال تكون وظائف وإستخدامات الراديو .واإلسرتخاء 

.  

ذي ال شك فيبه أن تلك الوظائف قد تنوعت وإتسعت وإختلفت من دولة إىل أخرى وإتسعت دائرة لكن ال- 

  ذلك التنوع ليشتمل العديد من  اجلوانب احليوية اهلامة يف حياة األفراد والشعوب والدول 

طلبات تؤدي اإلذاعة املسموعة وظائف رئيسية ميكن أن تندرج حتتها وظائف فرعية حسب اإلحتياطات واملت - 

  : لكل جمتمع وهي 

  .لفاإلذاعة تعترب املصدر الرئيسي لألخبار احمللية الوطنية العاملية وخاصة األخبار الفورية: األخبار والمعلومات-1

  .2اإلعالنات بنوعيها التجارية واإلعالنية  -2

تمع وإرشادهم يف خمتلف تعترب اإلذاعة املسموعة وسيلة هامة من وسائل توعية أفراد ا: التثقيف والتوعية  -3

وغريها وذلك من خالل ما تقدمه من برامج –السياسية –الدينية –الصناعية  –الزراعية –ااالت  الصحية 

خمتلفة وتزداد أمهية هذا الدور خصوصا يف اتمعات املتخلفة اليت تفتقر إىل وسائل اإلعالم األخرى كالصحف 

  .تكوين الرأي  والتلفزيون وهي من الوسائل املؤثرة يف

الدراما،الفكاهة،املسلسالت ،املسابقات –الرقص والغناء –وتدخل فيها برامج املوسيقى : الترفيه والتسلية -4

  .،األلغاز الفوازير واأللعاب املختلفة

                                         

 .88، 87عبد ايد شكري ،مرجع سبق ذكره ص -  1

 .09ص–رجع السابق إياد شاكر البكري ،امل -  2
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الفقه،القصص ،األدب ، العلم، هذا  -الشعر - األدب–تشمل املسرح :البرامج الفنية والعلمية واألدبية  -5

  .1 اخلدمة ، اخلراسنة ، التحريض ،الدعاية ، واإلعالن إضافة إىل

تتميز اإلذاعة جبملة من اخلصائص مما جيعلها أداة فعالة للمسامهة يف تكوين مجاهري عريضة  :أهمية اإلذاعة -ب

  : بكل مستوياا ومن أهم هذه املزايا ما يلي

  .معينة يف املستمعال يتطلب خصائص سرعة اإلنتشار واإلتصال عن طريق اإلذاعة  -1

  .قدرا على إستحواذ اجلماهري وجدم من خالل أسلوب العرض واملواد املوسيقية وهذا يبعث على التشويق  -2

ختطيها حواجز املستمع كالفقر أو اإلعاقة البدنية والبصرية وختطيها احلدود السياسية واجلغرافية حيث تصل إىل -3

  .املغرتب

  .حيناج جهاز الراديو إىل مهارة يف التشغيل وال تكلفة يف اإلقتناء سهولة إلتقاطها حيث ال -4

  .تتيح اإلذاعة للمستمع حرية اإلختيار وفق ما يتالئم مع مزاجه  -5

  .2مجهور اإلذاعة عريض وغري متجانس وبراجمها متنوعة -6

ذي سهل مجلة يف أي إستطاعت اإلذاعة من خالل الرتونزيسرت أن حتقق ميزة احلجم املتناهي الصغري وال -7

  .مكان كذلك التنوع يف احلجم والشكل

التغطية اجلغرافية الواسعة لإلتصال اإلذاعي فهي تتخطى احلواجز واملواقع الطبيعية واملصطنعة مثل البحار  -8

  .والصحاري واجلبال وحمطات التشويش

  .ر النسق اإلخباري لإلذاعة فهي تسبق وسائل اإلعالم األخرى يف نقل األخبا -9

                                         

-1997-الطبعة األوىل –مصر –دار الفجر للنشر والتوزيع –الربامج الثقافية للراديو والتلفزيون –الدكتورة مسري جاد ،الدكتورة سامية أمحد علي  - 1

 .68ص

 
- 82ص 1918سنة 2ط.والنشر والتوزيع عمان دار الفكر للطباعة –وسائل اإلتصال والتكنلوجيا يف التعليم –الدكتور عبد احلفيظ حممد سالمة  - 2

83. 
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اإلذاعة وسيلة إعالمية هامة حيث توصل اإلعالنات إىل شرائح اتمع العريضة حيث أن املداخيل تدعم  10

  .إقتصاديات اإلذاعة

دور اإلذاعة يف خدمة العملية التعليمية ميكن إستخدام اإلذاعة يف التعليم بالنسبة للمناطق النائية مثلما  - 11

  .1عليم اللغة العربية بالراديو وذلك للمسلمني الغري الناطقني باللغة العربيةتقدم مجهورية مصر العربية برامج لت

  : سلبيات وإيجابيات اإلذاعة : المطلب الرابع 

تتمتع اإلذاعة كغريها من وسائل اإلعالم اجلماهريي بالعديد من اإلجيابيات اليت تساهم يف تعظيم مكانة اإلذاعة 

  .يف الوسط اإلعالمي 

  : تها نجدمن أهم إيجابيا

  .سا  24وفية جلماهريها طوال - 

أصبحت مبثابة الرفيق الوحيد إضافة إىل تعدد لغاا وبراجمها وتلبية رغبات مجاهريها وإمكانية البث املباشر لفرتة  - 

  .طويلة 

 التنوع من حيث الشكل واحلجم وقدرا على الوصول إىل أكثر البلدان بعد من خالل أجهزة الراديو املتعددة - 

  .املوجات سواء الطويلة أو القصرية 

القضاء على ما يسمى بالقرية من خالل التطور الذي تشهده أجهزة اإلعالم املختلفة وعلى رأسها اإلذاعة   - 

  .اليت جتعل الفرد على دراية بكل ما حيدث يف وطنه األم 

وجتارية بغية جذب مجاهري نية إهتمام النظم السياسية على إختالفها بإعداد برامج ذات أهداف سياسية ودي - 

  .2معينة مستهدفة من خالل هذه الربامج

  :سلبيات اإلذاعة -

                                         

 .25ص.1999سنة .مركز جامعة القاهرة للتعليم املفتوح –مقدمة يف الفنون اإلذاعية السمعية –ماجي احللواين حسني وحممد مهين  -  1

 .24ص 2000عامل الكتب ،–مدخل إىل الفن اإلذاعي والتلفزيوين والقضائي –ماجي احللواين  -  2
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  .تفتقد اإلذاعة السمعية إىل عنصر هام جدا من عناصر اإلتصال أال وهو رجع الصدى الفوري 

الربنامج  فاجلمهور إذا فاته.عدم القدرة من طرف اجلمهور على التحكم يف وقت التعرض لإلستماع إىل اإلذاعة - 

ومل يستمع إىل موعد ال ميكن اإلستماع إليه مرة أخرى وهذا جانب سليب بعكس الصحيفة اليت يستطيع القارئ 

  .اللجوء إليها وقت ما شاء 

  .تعرض اإلذاعة يف بعض األحيان إىل التشويش - 

من اإلذاعة  حد بعيداملنافسة الشديدة للراديو من طرف التلفزيون والقنوات الفضائية اليت سحبت البساطإىل - 

  .1املسموعة باإلضافة إىل الوسيلة اجلديدة اليت دخلت خلية املنافسة أال وهي اإلنرتنيت

   :اإلذاعة المحلية في العالم : المبحث الثاني 

  تعريف اإلذاعة احمللية : المطلب األول 

مما جيعل حتديد مفهوم اتمع احمللي ضرورة يرتبط مفهوم اإلذاعة احمللية مبفهوم اتمع احمللي وبالتنمية اتمعية - 

  .قبل التعرض لإلذاعة احمللية 

  : يعرف اتمع العريب احمللية ب - 

واحملل هو ذلك املكان الذي جيعل فيه أي الثابت واحمللي هي كلمة عكس إرحتال .مأخوذة من احملل : المحلية 

  .2أي الرتحال.

ومفهومها مقرتن باملفهوم الذي حيدده التقسيم .هي املسائل اخلصوصية املرتبطة جبهة حمددة يف بلد ما  :فالمحلية 

وما زال هدا املفهوم سائدا حىت يومنا هذا إذ ميكن .3الذي تفرضه اجلغرافيا الطبيعية" أو الوالية"اإلداري يف البلد 

                                         

 .89ص .1989 1عمان دار جمدالوي ط –اإلتصال اإلنساين ودوره يف التفاعل اإلجتماعي  –إبراهيم أبو عرقوب  -  1
 1020ص .تونس الشركة التونسية للتوزيع –معجم عريب للطالب –االقاموس اجلديد  –حيلى اهلادي بن هادية –اجلياليل بن احلاج  -  2

 .34ص 1998سنة  2ذاعات العربية ،العددإحتاد إذاعات الدول العربية ،جملة اإل -  3
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ستهدف لكل إذاعة حملية هم أفراد هذا اتمع احمللي فهي جهاز إعالمي خيدم جمتمعا حمليا واجلمهور امل(إعتبارها 

  .1تتفاعل معهم وتأخذ وتعطي وتقدم له خدمات خمتلفة

ذو خصائص ثقافية .لذا اإلذاعة احمللية ختدم جمتمعا حمدودا ومتناسقا من الناحية اجلغرافية واإلجتماعية واإلقتصادية 

–كوسلة إتصال مجاهرية –عة اإلرسال احمللية ،فاإلذاعة احمللية حىت تشمله رقمتميزة على أن حتده حدود جغرافية 

  . 2مرتبطة أساسا مبجتمع خاص حمدد املعامل والظروف

  .نشأة اإلذاعة المحلية في العالم: المطلب الثاني 

لقد كانت الدول العربية السباقة يف إنشاء اإلذاعات احمللية تبعا للبحوث واإلجراءات املقدرة واليت توصل إليها  

تبعا لتلك .اإلحتاد الدويل لإلتصال من خالل إحدى املؤمترات اليت موهلا اليونسكو خبصوص الزيادة يف نشر القرار 

مدافعة عن مصاحل األقليات املنتشرين هنا وهناك . مرخص هلا احملطات اإلذاعية اليت ظهرت بطرق غري شرعية وغري

  .3لدفع الظلم عنهم ومن خالل برامج دف إىل حتسني الرأي العام 

وكان يسمى  1969- 1968ومن أبرز الدول اليت ظهر فيها هذا النوع من اإلذاعات احمللية إيطاليا وكان بني 

  إذاعة حرة 250جة أن مدينة نابويل كانت متلك هذا النوع من اإلذاعات باإلذاعات  احلرة لدر 

إذاعة حملية إثر قانون  2000وبعد أن دخلت الشرعية يف إنشاء حمطات اإلذاعة احمللية وصلت فرنسا إىل 

الذي قدم رخص إنشاء حمطات إذاعية وجاء هذا القانون تبعا لإلقرتاح الذي عرضته احلكومة . 17/01/1989

  .13/09/1979لسان  وزير الثقافة واإلتصال يف يوم  الفرنسية على الربملان على

  .ولقد حققت الدول األوروبية تطورا كبريا وسريعا يف جمال اإلذاعات احمللية نظرا لتزايد عدد مجهورها

وجاء هذا القانون تبعا أما يف العامل العريب فتعترب مصر من الدول الرائدة والسباقة يف إنشاء حمطات إذاعية حملية 

  03/09/1979.4اح الذي قدمته احلكومة الفرنسية على الربملان على لسان وزير الثقافة واإلتصال يوم لإلقرت 

                                         

 .10ص 1998دار الفكر العريب ،القاهرة ،سنة –اإلذاعة احمللية إذاعة العصر  –عبد ايد شكري  -  1

 .161ص.  2006. 2و1الدار املصرية اللبنانية ،القاهرة ط–اإلعالم واتمع  –سلوى إمام علي –بن سعيد احلديدي  2
 .192ص1981الشركة اجلزائرية للنشر والتوزيعاجلزائر –أصوات متعددة وعامل واحد –شون ماك برايد وآخرون  -  3

 .103ص ، 1984تيليلي حسان ،إعالمنا املعتدل ،املنشورات اجلامعية والعلمية ،باريس ، -  4
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اجلمهور املستهدف إلذاعة حملية هو مجهور حملي حمدود من حيث الشكل مقارنة  : سمات اإلذاعة المحلية-أ

  .جبمهور اإلذاعات القومية والدولية 

احمللية نابع ومستمد من اتمع احمللي ذاته خلدمته حبيث تعكس الربامج املختلفة حمتوى املواد اليت تقدمها اإلذاعة 

  .عادات السكان وتقاليدهم وتراثهم وإهتمامام 

  .وقد يظهر فيها هلجة سكان املنطقة املستهدفة .تتحدث اإلذاعة احمللية بلغة اجلمهور املستهدف وختاطبه ا - 

املنخفض إىل منطقة سكانية متجانسة ورمبا تشري إىل مشاركة مجهور اتمع  اإلذاعة تعرف تقنيا يف ضوء البث - 

  .أكثر من مشاركتهم السياسية والتخطيط .احمللي يف إنتاج الربامج 

  :أهداف اإلذاعة المحلية  -ب

ذا من دف اإلذاعة احمللية إىل حشد الطاقات اإلعالمية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة واملتكاملة للمجتمع وه

  : خالل

ملتطلبات التنمية زما تفرضه على كل مواطن مع ضرورة بذل اجلهد من أجل املسامهة يف كافة التوعية املستمرة - 

  .جماالا وتكطلعاا 

اإلعالم املستمر عن مشروعات التنمية وجهود الدولة فيب هذا اال ،وما حتقق فيها من إجنازات ،والدعوة إىل  - 

  .وعاتمساندة تلك املشر 

  .احلث على املشاركة يف مشروعات التنمية وتشجيع مسامهات اجلهود الذاتية فيها - 

الرتكيز على عرض كافة احلقائق املتعلقة بالواقع التنموي مع فتح قنوات احلوار الدائمة لتحديد أنسب السبل  - 

  .1ملواجهة املشكالت ودفع عجلة التقدم 

  .والثقافية والتعليمية واإلجتماعية  اإلهتمام بربامج التنمية اإلقتصادية - 

                                         

 .177، ص2004ية ،الطبعة األوىل ،القاهرة ،الدار املصر –مىن سعيد احلديدي،سلوى إمام علي ، اإلعالم واتمع  -  1
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الرتكيز على تقدمي كل ما هو من شأنه إثراء حركة التنوير والتثقيف من خالل اإلرتباط بالقيم الدينية وتراث  - 

  .اتمع احلضاري

  .اإلهتمام بربامج التنمية البشرية بإعتبارها اهلدف الرئيسي لكافة جهود التنمية بكافة أشكاهلا  - 

كما دف ملعاجلة القضايا اتمعية مبا حيفز كل الطاقات للمسامهة يف إجياد احللول الكفيلة حبل هذه القضايا - 

  :من خالل 

  .املعاجلة املوضوعية لكافة القضايا وحتديد األولويات- 

مع وقضاياه إتاحة الفرصة الكافية لكافة األراء ووجهات النظر للتعبري عن نفسه فيما يتعلق مبشكالت ات - 

  .امللحة 

املستمرة خبطورة القضايا واملشاكل اليت تواجه اتمع واإلعالن يف كافة اجلهود اليت تبذل والنجاحات التوعية  - 

  .1اليت تتحقق يف هذا اإلطار

  : وعموما تنقسم أهداف اإلذاعات احمللية إىل قسمني  - 

  : األهداف املباشرة  - أ

  حتقيق نوع من الدميوقراطية الثقافية - 1

  .إثراء األرشيف الثقايف لإلذاعات املركزية وكذا إثراؤها بالربامج  -2

  إبراز اإلختالفات والتنوعات الثقافية  -3

  .القضاء على العزلة الثقافية عن طريق اإلذاعات الوطنية -4

  : األهداف الغير مباشرة -ب

  .اجاته خدمة اتمع احمللي وتلبية ح-1

                                         

 .178مىن سعيد احلديدي،سلوى إمام علي ، اإلعالم واتمع،مرجع سبق ذكره ص  -  1
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  إبراز الثقافة احمللية  -2

  .1تغطية األخبار احمللية  -3

  : وظائف اإلذاعات المحلية-د

  : ميكن حصر وظائف اإلذاعة احمللية يف  

  واقه مبا يناسب عاداته وتقاليده تثقيف اتمع احمللي وتربيته وتوعيته ،وهذا من خالل تلبية أد-1

  نقل الرتاث اإلجتماعي والثقايف  -2

  نقل األحداث للجمهور  -3

  .2تقدم اجلماهري اتلمحلية بالربامج اليت ختدم إحتياجام -4

  

  

  

  : المبحث الثالث

  :نشأة اإلذاعة المحلية في الجزائر : المطلب األول 

نقطة حتول يف مسار إنفتاح اجلزائر أمام التعددية اإلعالمية والسياسية وأصبحت السلطة  1988تعد أحداث 

من  1989الدستور لسنة وهذا ما أكده .ينظر للمجتمع اجلزائري من منطلق تعدد األفكار واألراء اجلزائرية 

حني أوجد فكرة التعددية اإلعالمية وهذا ما ساهم يف تطور وحدات ) 40-39-36 -35(خالل مواده 

قطاع السمعي إقامة تغيريات إجيابية لقطاع اإلعالم ،حيث شهدت الصحافة املكتوبة ريادة العناوين ،كما عرف ال

                                         

 .26ص 1993.دار الفكر العريب –دراسة نظرية مقارنة –اإلذاعات اإلقليمية –حممد عمر نوال  -  1

 .26ص–مرجع سابق  -اإلذاعات اإلقليمية–حممد عمر نوال  2
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حمطات إذاعية ،حملية عمومية ، يف عدة واليات من الوطن بعدما كان اإلعالم يقتصر على أربع قنوات ،فاألوىل 

تبث باللغة العربية ،والثانية باألمازيغية ،والقناة الثالثة تبث براجمها باللغة الفرنسية أما القناة الرابعة خترج بني 

فرتات بث حمدود لكن كان املواطن باملناطق النائية يعاين نقص التهميش على املستوى  اإلسبانية واإلجنليزية يف

أكد على حق املواطن يف اإلعالم من خالل عدم إقتصار  1990احمللي ولكن بعد صدور قانون اإلعالم سنة 

القطر اجلزائري يستهدف كل مواطين .اإلعالم بأجهزته على خنبة معينة ،بل يتعدى ذلك ويصبح إعالما مجاهريا 

  .بالدرجة األوىل أفراد اتمع احمللي مما جيعل احلاجة ملحة لفتح إذاعات حملية ختدم 

ومن هنا شرعت املؤسسة الوطنية لإلذاعة احمللية يف إقامة حمطات إذاعية حملية دف إىل فك العزلة يف املناطق - 

إذاعة يف إنتظار وصول اإلذاعات  39م إىل 2008الداخلية والثانية من املواطن حيث بلغ عدد اإلذاعات سنة 

  . 1إذاعة خاصة مبنطقة معينة وهذا يدل عى اإلنفتاح أمام التعددية اإلعالمية48احمللية إىل 

  : المطلب الثاني 

هناك أسباب عديدة تبلورت ظهر من خالهلا مشروع إنشاء : أسباب تأسيس اإلذاعة المحلية في الجزائر -أ

   هذه الدوافع حمطات حملية ومن بني

منظر املتغريات اجلديدة اليت أفرزا التعددية كان لزاما على القطاع السمعي البصري وخاصة اإلذاعي الذي ال -1

يتطلب إستمارات كربى أن يقرتب أكثر من املواطن وهنا أصبح ضرورة فتح قنوات إعالمي على مستوى أفقي 

  .درجة األوىل إىل سكان هذه املناطق أمرا ملحا ومنح الواليات الداخلية إذاعات حملية تتجه بال

بتغريات جذرية يف امليدان اإلعالمي  1989ظهور الصحافة املستقلة فقد طبعت فرتة التغري السياسي بعد  -2

وكانت هذه أهم تغيريات التشريع القانوين إلمكانيات إطالق صحافة خاصة سواء كانت معارضة أو مستقلة أو 

  ن املوجات اإلستفادة اخلاصة م

الطلبات اليت ميزت هذه الفرتة من اجلهات إلنشاء هياكل بث تسمع إليصال صوا عرب القناة وهذا يعين  -3

  .1وذلك مللء الفراغ اإلعالمي الذي تعاين منه خمتلف املناطق البعيدة عن املركز" براجماجلهوية "حماولة تبين صعبة 

                                         

  .83ص 1984 –اجلزائر –تاريخ اإلذاعة والتلفزة اجلزائرية ديوان املطبوعات اجلامعية –جدادن زهري أ -  1
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  : خصائص اإلذاعة المحلية الجزائرية  -ب

صاحبت اإلذاعة احمللية عدة ظروف أعطتها صبغة وميزات خاصة وطبعت اجلانب الشكلي والضمين هلا ومن -

  : بني ما تتميز به اإلذاعة احمللية اجلزائرية نذكر ما يلي 

  .جتربة اجلزائر يف ميدان البث اإلذاعي احمللي حديثة تقرتن بالتجربة الدميقراطية نفسها  -1

  .روع من املشاريع التوسعية لإلذاعة الوطنية وبالتايل فهي إبتداء املؤسسة الوطنية لإلذاعة احملطات احمللية مش -2

م يسمح بتحرير املوجات وبإطالق 1990اإلذاعة اجلهوية أو احمللية قطاع عمومي مع أن قانون اإلعالم لعام  -3

  .موجات خاصة 

  أة فكان إنشاء مديرية تنمية اإلذاعات احمللية سبقت احملطات احمللية اهلياكل املديرة هلا من حيثث النش -4

يف حني أن عدد احملطات يف  1993واليت مهمتها تسيري هذه احملطات وتنسيق مهامها وتوجيه براجمها يف سبتمرب 

  .حمطات  5هذا التاريخ كان 

إىل اإلذاعة اإلطالق السريع واملفاجئ للمحطات كان يعرب عن مسايرة الوضع العام أكثر منه عن احلاجة  -5

  .احمللية 

  . بعض اإلذاعات تتجاوز احلدود احمللية لتغطي أكثر من والية مما جيعلها جهوية أكثر منها حملية - 

تغريات جذرية يف الكثري من اجلوانب وظروف وعموما ميكن القول إطالق احملطات اإلذاعية واحمللية تزامن مع  - 

جلزائر مثيال منذ ثالثة عقود من الزمن لذا نقول أن كل هذه حواران سياسي وإقتصادي وثقايف مل تعرف له ا

 .2الظروف صاحبت ميالد اإلذاعات احمللية يف بالدنا وأعطتنا طابعا مميزا 

  : إيجابياتها : المطلب الثالث

نظر إىل خدمة مستخدمي اتمع احمللي وتقدمي املواد اليت ال يتم تيسريها يف الربنامج العام لإلذاعة املركزية بال-1

 .بتقدمي ما حيتاجون دون مضايقة الراغبني يف هذه املواد املقدمةالقاعدة الشعبية العريضة للمستمعني 

                                                                                                                               

 .142 - دار اخللدونية ص 2008سنة  1الصحافة املكتوبة والسمعية البصرية يف اجلزائر  الطبعة –الدكتور نور الدين توايت -  1
 .144ص  .مرجع سابق  –نور الدين توايت  -  2



  
 ر ا����ي ا�ط

 

42 

 

خدمة الثقافة الوطنية وتعميق جذورها عن طريق ما يقدم من برامج وأحباث حفاظا على اإلرث احلضاري  -2

  .والثقايف لكل منطقة وإبرازها 

لية خوفا من إضمحالهلا كوا أساس من أسس الشخصية الوطنية والتعريف بتقاليد إبراز الثقافة الشعبية احمل -3

  .اجلزائري مجلة من العادات والتقاليد  املنطقة وخصوصيات سكاا خاصة أن للمجتمع 

توسيع املستوى الدميقراطي والثقايف يف اإلعالم وحتقيق النهوض بكل جهات الوطن ومواجهة مشكالته  -4

  .ول هلا والبحث عن حل

عن طريق ما يريد اجلمهور احمللي مسندين يف ذلك إىل خربة الناس وشعورهم ونظرم حتقيق التنمية الفكرية  -5

  .إىل احلياة واإلقرتاب منهم 

اإلهتمام بالبحوث ورغبات اجلمهور والتعرف على مشكالم والوقوف على إهتمامام إا ملك هلم وليس  -6

و احلال مع إذاعة الصومام وشعورهم أن اإلذاعة ال تعرب عن إنشغاالم وإا ملك ملكا لسلطة أخرى كما ه

  .لسلطة أخرى 

وحرية التعبري هو منرب حر بالنسبة ) اإلتصال املستمر باجلمهور احمللي(حتقيق فرصة اإلتصال اجلماهريي  -7

كة وكذلك حتقيق التفاعل يف عملية لألشخاص األعضاء الراغبني يف تبليغ السكان باملواضيع ذات املصلحة املشرت 

  .اإلتصال اجلماعي 
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  : الخالصة 

وقد أصبحت يف حياة كل فرد منا ملتصقة باإلنسان كأحد .عاما  80إن عمر اإلذاعة اليوم أكثر من 

واألمل والراحة أعضائه ،إا ال تكاد تفارقه أبدا كالصديق والرفيق والناصح واألمني ومصدر السعادة والنشرة 

  .واإلسرتخاء ولرمبا التوتر والقلق 

وقد ال تكون وظائف اإلعالم ومستخدمات الراديو املتمثلة أساسا يف اإلعالم واألخبار وتداول املعلومات - 

وغريها من اخلدمات األخرى كالتعليم والتوجيه وقد تغريت كثريا من الناحية النظرية .والتثقيف والرتفيه والتنمية 

لكن الذي ال شك فيه أن تلك الوظائف قد تنوعت ووسعت دائرة ذلك التنوع .تلك السنوات الثمانية  خالل

وهذا ما زاد من اإلهتمام باإلذاعات .لتشمل العديد من اجلوانب احليوية اهلامة يف حياة األفراد والشعوب والدول 

  .احمللية واجلهوية واإلقليمية وغريها من أنواع اإلذاعات 
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  : الجانب التطبيقي 

 حتديد منهج البحث وتقنياته  -1

 حتديد جمتمع البحث  -2

 حتديد عينة البحث  -3

 بطاقة فنية حول إذاعة تيارت  -4

 حتليل وتفسري النتائج -5

 .النتائج العامة للدراسة -6
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  :تحديد منهج البحث وتقنياته-1

املنهج هو التنظيم الصحيح لسلسلة األفكار اجلديدة من أجل "حسب عزي عبد الرمحن : منهج البحث -أ

" الكشف عن احلقيقة حيث نكون جاهلني ا وإما من أجل الربهنة عليها لألخرين من حيث نكون عارقني ا 

اليت يعمل الباحث يف إطارها  ومنه فإن يف دراسته أكادمية تستوجب منهجا علميا معينا ينظمها وحيدد اخلطوات

على أساس طبيعة املوضوع وميدان الدراسة حىت تصل إىل نتائج موضوعية ويتوقف إستعمال وإختيار املنهج 

وتدخل دراستنا ضمن البحوث الوصفية ودف إىل توضيح خصائص الظاهرة أو حدث أو وضعية أو مجاعة 

  .يف الظاهرة فسري األوجه البارزة حبيث تركز هذه الدراسات الوصفية التحليلية على ت

إعتدنا يف دراستنا على منهج املسح الذي ينتمي إىل املناهج الوصفية التحليلية حيث يعتمد على حتليل - 

  .املعطيات من إحصائيات وبيانات وصوال إىل النتائج الكمية 

يف حبثه وتكون مالئمة ملوضوع إن أي باحث حيتاج يف دراسته إىل أداة وأدوات تساعده : تقنية جمع البيانات 

سئلة اليت توجه منوذج يضم جمموعة من األ" وإستعملنا يف دراستنا تقنية اإلستارة واليت هي . الدراسة ومناهجها 

  " .دف احلصول على بيانات معينة .إىل عينة البحث 

ة لوالية تيارت واليت متثل جمتمع البحث هلذا املوضوع من جمموعة سائقي األجر  : تحديد مجتمع البحث  -2

ومبساحة  14كلم عن العاصمة وكانت تسمى عاصمة الرستميني والية رقم 300تقع قرب اجلزائر على بعد 

  .ألف نسمة 950بلدية وبتعداد سكاين يبلغ  26دائرة و 14وتتكون من  2005005إمجالية تقدر ب 

وتشرتط بأا تكون العينة ممثلة .جزء من اتمع الكلي :" تعرف العينة على أا " : تحديد عينة البحث  -3

  .موع خصائص اتمع 

إن .يتوقف أي حبث على العينة املختارة ومدى متثيلها للمجتمع األصلي وتقدميها على أساس إحصائي دقيق - 

 50أخذنا عينة تتكون من .ائقي األجرة عينة البحث خمتارة وهي عينة مقصودة املتمثلة يف دراسته على س

وقد كانت ضوابط حتكم العينة حيث أا متجانسة من حيث أم كلهم .مبحوث لتسهيل عملية التحليل 
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حيث يكونون يف حالة نضوج فكري ولديهم سنة فما فوق 20والسنن قد حددناه .يشتغلون كسائقي األجرة 

  .حرية التعبري والرأي 

  : سمت على حماور تتمثل يف إن إستمارة البحث ق- 

  بيانات شخصية  -1

  اإلستماع إىل إذاعة تيارت  -2

  .تقييم الربامج اإلذاعية على مستوى إذاعة تيارت -3

  : نشأة وتطور إذاعة تيارت -4

احمللي لوالية تيارت أي أا إذاعة حملية  خيدم اتمعهي جهاز إعالمي : تعريف اإلذاعة المحلية لوالية تيارت 

اجمها حماطة وخاصة مبجتمع خاص وحمدود يعيش فوق أرض حمدودة املساحة حبيث خياطب جمتمع متناسق من بر 

الناحية الثقافية ،اإلجتماعية واإلقتصادية وهذا اتمع حتكمه تقاليد عادات قيم وأعراف ومميزات جتعله خيتلف عن 

  .املدن األخرى 

تاهرت أو تيهرت وهي كلمة بربرية تعين أنثى األسد  تستمد إذاعة تيارت تسميتها من : أصل التسمية 

  .وحمطة القوافل وهذا ما دلت عليه املواقع األثرية العديدة "اللبؤة"

حدثا حمليا وجهويا وحىت وطنيا إذ يسجل هذا التاريخ  1998أكتوبر  25يعترب تاريخ  :تأسيس ونشأة اإلذاعة 

ومستمعيها إنطالقا أول بث جترييب حملي إذاعة تيارت اليت شرعت يف إرساله عرب األمواج احمللية إىل عامة مواطنيها 

   FM 92.5على املوجة الرتددية 
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ة عن مجع من األفراد املقصودة منه أفراد تساهم بوجودها يف هو عبار : تعريف المجتمع المحلي لوالية تيارت 

  جتارب معينة وما مييز اتمع التياريت أنه جمتمع 

  : أهداف إنشائها 

تقدمي خدمة إعالمية خاصة ومتخصصة للتعريف بتقاليد املنطقة وخصوصياا لضرورة يتطلبها الواقع احمللي -1

  .واإلقليمي الذي تقام فيه 

تقدمي خدمة ملشاريع ميدانية جيري بإجنازها بالواقع من أجل حتقيق إرتباط مجاهريي وحسن تستهدف  -2

  .اإلستفادة من إعطاء إجنازاا أي العمل على حتقيق التفاعل يف اإلتصال اجلماهريي 

اجلهوي وتكريس جهودهم حول تقييم  التغطية التنموية الشاملة بكل جماالا ومتطلباا على املستوى -3

  إخل....رياضية–إعالمية –سياسية –املعلومات واألخبار من كل املستويات وحتقيق التنمية اإلقتصادية إجتماعية 

  .التصدي للمشاكل املعينة والعمل على إعادة بناء الفرد كمنتج  -4

ي تساعد اجلماهري على النهوض بواقعها والتخلص من التخلف اإلعالمي أي حماولة إحياء الرتاث احملل -5

  .واحملافظة عليه

تدعيم وإرساء أداء اإلذاعة الوطنية املركزية املوجهة لكافة الرتاب الوطين وذلك حىت لتزويد اإلذاعة املركزية مبا -6

  .يعمق عطائها ويضاعف من تأثريها 

ح هذا عريقة ممتدة من القدمي واملنطقة اجلغرافية تعكس طمو .ويعين بالدرجة األوىل حتكمه عادات وتقاليد خاصة 

  .اتمع على أنه يهتم بالفالحة 

  

  : نشأة اإلذاعة وأهداف إنشائها
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قام وزير اإلتصال محراوي حبيب شوقي  1998أكتوبر  25يف حدود الساعة التاسعة صباحا من يوم  :نشأتها

ن بتدشني صرح إعالمي حبي اإلخوة قيطون إمسه إذاعة تيارت وقد كان احلظ حليف املنشطة حنان قوراري ليكو 

لتعم الفرحة يف شوارع املدينة وتدخل البهجة إىل هاته  92.5FMهلا الشرف بإلقاء أول حتية عرب املوجة العاملة 

ساعات من  4املؤسسات اإلعالمية وألن املراطون يبدأ خطوة خبطوة فإن مراطون إذاعة تيارت يف يومه األول دام  

ان السي حممد كمال على رأس الطاقم اإلداري لإلذاعة وقد ك.البث فقط من التاسعة صباحا إىل الواحدة ظهرا 

نوال  قوراري كمنشطني فتيحة آل  .لويس خياطي –عبد الرمحان شيخاين –أمحد خمايت :ومن أوائل الصحفيني 

كمهندسة صوت وشفيق بلقصة كمخرج إذاعي على سبيل املثال ال احلصر وآخرون محلو اللواء مهنة كبيش  

  . وسخروا هؤالء كل إمكانيام من أجل إرضاء املستمعنياملتاعب بعاصمة الرستميني

قام السيد إبراهيم مراد وايل والية تيارت بتدشني مقر إذاعة تيارت اجلديد هو بوسط  2006جوان 05يف - 

طرائق وهو من أوسع املقرات اإلذاعية على 3م ويورى 2000مدينة تيارت مبحاذاة ساحة حممد بوضياف مبساحة 

  .مستوى الوطن

  : الظروف التي تواجدت فيها إذاعة تيارت 

إذاعة تيارت يف بداياا عدة مشاكل وصعوبات وتواجدت هذه األخرية يف ظروف جد ملحة إلنشائها واجهت - 

وهذا كله راجع إىل احلاجة األكيدة للمجتمع احمللي اخلاص ذه الوالية ومن بني أهم الصعوبات اليت واجهت .

  : هذه اإلذاعة ما  يلي 

فقد كانت إذاعة تيارت تفتقر إىل تقنيني مؤهلني مبا أن القطاع السمعي حديث النشأة :  فئة التقنيين المؤهلين

وهذا نظرا لدور املؤهل يف صناعة الصوت فهو حجر الزاوية يف نقل الصوت من األستوديو إىل املستمع أثر ذلك 

  .على جودة العمل وصفوة العمل اإلذاعي 
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املشاكل التقنية وأصعبها نظرا لكثرة األجهزة وتعقدها وهذا راجع إىل الكفاءة احملددة للتقنيني إنقطاع البث هو من 

  .،ضف إىل ذلك نقص اإلمكانيات املالية رغم توفر اإلطار البشري واخلربات فيما بعد

يف هضاب عدم وصول البث اإلذاعي يف أغلب األحيان وهذا راجع إىل الطبيعة اجلغرافية للمنطقة واملتمثلة - 

  .وجبال وتعترب حاجز أمام ذبذبات اإلذاعة 

وضع املقر القدمي الذي بات يهدد بشكل خطري حيام فكان ينعدم ألدىن الشروط املهنية لكنهم رفعوا  - 

إجيابا عليهم فتعددت أقسام التحدي وواصلوا املثابرة ليفرضوا أنفسهم يف الساحة اإلعالمية ولكن إنعكس ذلك 

  .اإلذاعة 

  : كل التنظيمي إلذاعة تيارت حالياالهي

حتتوي إذاعة تيارت هياكل عديدة مرتبطة بنوعية وخصوصية الرسالة واملهمة اليت تؤديها وتتكون من بناية ثالث 

  : طوابق تنقسم إىل عدة أقسام وهي

وزن ثقيل يوجد الطابق األول وهو يقوم بإنتاج احلصص املباشرة بعض األحيان واليت هلا : أستوديو اإلنتاج-1

  .ملنتدى اإلذاعة وهو ذو مساحة معتربة مقارنة مع مساحة األستوديات اإلذاعية األخرى 

  فيها يتم التعديل والرتكيب : خلية المزج والتركيب -2

حتتوي على عشرة مكاتب خاصة مثانية خاصة للصحفيني كما يوجد بقاعة التحرير : قاعة التحرير والتنشيط -3

  .باملونتاج جهاز إعالم اللي يسمح

ويتم من خالهلا اإلشراف على اإلذاعة عرب اإلنرتنيت .توجد بقاعة التحرير وا اإلنرتنيت  : قاعة اإلنترنت -4

 www.radiotiaret.dz: من خالل املوقع 
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املسؤول عن االألمور  –مسؤول املالية –السكرترية –النائب –وتتكون من مكتب املدير  : اإلدارة المالية  -5

  .اإلدارية ،املكتب املكلف باإلشهار

  .ومنه يتم البث احلي لإلذاعة : أستوديو البث المباشر -6

  .حتتوي على أشرطة اإلذاعة  :مكتبة اإلذاعة -7

  .ا مخسة مكاتبخاصة باملنشطني : قاعة العمل -8

  .دين والزوار إلستقبال الواف: قاعة اإلستقبال والتوجيه -9

  ا كل ما خيص إذاعة تيارت : قاعة األرشيف  -10

  .وهي خمصصة لعقد الندوات واإلجتماعات " على معاشي "قاعة المحاضرات  -11

  .خمزن ومستودع السيارات  - 12

  

  

  :وسائل اإلذاعة -

وحيرك دوالبها ويتكون من يعترب العنصر البشري مبثابة الشريان الذي ينبض له قلب اإلذاعة : الوسائل البشرية 

  :عامل يتوزعون على املناصب التالية  34

   09:فئة الصحفيني-1
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  .05:فئة التقنيني  -2

  .03: فئة املنشطني -3

  .02: املخرجني  -4

  .05:اإلداريني  -5

  .06: األعوان-6

  . 03: السائقني-7

  .01: املدير -8

تتوفر إذاعة تيارت حاليا على أجهزة تقنية ذي النظام التماثلي من أستوديوهات البث : الوسائل التقنية -

إعادة جتهيز إذاعة تيارت بأجهزة تقنية رقمية : واإلنتاج وتبعا للسياسة العامة اليت رمستها املديرية العامة  سنتظر 

  .لإلرتقاء بالعمل اإلذاعي عامة 2009خالل صيف 

  رييب مبعدل أربع ساعات يف اليوم ببث جت 25ة إذاعة تيارت يف كانت إنطالق: ي تطور مقياس الحجم الساع - 

  مقياس احلجم الساعي             التاريخ 

  ساعات يوميا 4  2000إىل أكتوبر 1998أكتوبر  25

  ساعات يوميا 8  2006جويلية 1إىل 2000أكتوبر 
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  : مجاالت البث 

  جزء كبري من والية غليزان  -4والية تيارت                                                                -1

  .جزء كبري من والية شلف - 5          جزء كبري من والية معسكر                                      -2

 .جزء كبري من والية تيسمسيلت -3

جتسيد لسياسة املديرية العامة حول فتح اإلذاعات املوضوعية على املستمع  :الربط مع اإلذاعات الموضوعية   

ية على الساعة اخلامسة صباحا إلنطالق تبث برامج اإلذاعات املوضوعات 2008فيفري  10احمللي مث يرم 

  .اجلزائرية 

  

  

  ساعات 12  2007إىل جوان  2006جويلية 1

  ساعة15  فيفري 9إىل  2007جوان 25

  ساعة  16  فيفري إىل يومنا هذا10
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تسهر إذاعة تيارت على خدمة مستمعيها وتلبية رغبام وطلبام وهذا تبعا للعمل الذي : اإلشهار والخدمات 

  :تفانيهم وإبدعام الدائمة هذا حتت يسهر من أجله عمال اإلذاعة يف 

  .تيارت 671 - بـ –العنوان اإلداري إلذاعة تيارت اجلهوية -1

 www.wradiotiaret.dz : العنوان اإللكرتوين  -2

  radiotiaret@ mail.com: الربيد اإللكرتوين  -3

  .اخلدمات اهلاتفية لألستوديو ،اإلدارة ، اإلشهار  - 4

  .الفاكس -5

،اإلجتماعات ، الندوات ، املالحظات ، الفاكس ،اهلاتف : الوسائل اإلتصالية المستعملة في اإلذاعة -

  .التقارير 

   - الربط-   اإلذاعات املوضوعية 

  

  

  .القناة األوىل - 

17H00  األخبار الوطنية 

13H00  األخبار الوطنية  

17H00  األخبار اجلهوية  

19H00  األخبار الوطنية  

23H00 - 00H00  القناة األوىل 

 صباحا  00H00 - 5H00  إذاعة القرآن الكرمي- 

  18H00  - 19.00H  اإلذاعة الثقافية - 
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 30وهي ميزانية لتغطية متطلباا وتقدر بـ   budjetيف الشهر  25مدخول املؤسسة يقدم إىل مؤسسة كل - 

  .مليون دج

  :الجوائز التي تحصلت عليها اإلذاعة في مشوارها العملي  -

  .يق إذاعي حول احلرقة على أحسن حتق 2007امليكرفون الذهيب الطبعة األوىل -1

  .على أحسن إخراج وتنشيط 2008ميكرفون ذهيب طبعة ثانية  -2

  .أحسن حتقيق حول اإلعتداءات اجلنسية على األطفال -3

  : تحليل وتفسير البيانات  -5

  .يبني توزيع أفراد العينة على حسب متغري اجلنس): 01(الجدول رقم 

  النسب املئوية   التكرار   الفئات

 % 100  50  ذكر- 

 %  0  0  أنثى- 

 % 100  50  اموع- 

  

حيث ال وجود جلنس اإلناث من أفراد   % 100لقد بني لنا اجلدول األول أن كل أفراد العينة ذكور بنسبة - 

  :ويعود هذا لسببني رئيسيني  %0العينة بنسبة 

  .سائقي األجرةمن مهنة النفور الكلي لفئة اإلناث  -1

خصوصا يف والية تيارت حيث ال يزال جمتمعا .املرأة عندما متارس نشاطا حيتكره الرجال النظرة يف اتمع إىل  -2

  .متحفظا بدرجة أكرب مقارنة مع باقي اتمعات األخرى 

والتنقل .خصوصا يف التعامل مع الركاب .طبيعة العمل كسائقي األجرة الذي يتطلب جهدا كبريا وصربا أكرب  -3

  .تعب كبري كلها أسباب جعلت املرأة تنفر من هذا العمل  بصفة دائمة والذي يؤدي إىل

  :جدول يبني لنا سن أفراد العينة : 02جدول رقم 
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  النسبة املئوية-   التكرار -   الفئات- 

 % 22  11  سنة30إىل 20من - 

  36%  18  سنة  40سنة إىل  31من 

  42%  21  سنة فما فوق 40من

  100%  50  اموع 

 

 21أي   %42سنة قد كانت هلا النسبة األكرب بـ  40أن الفئة العمرية أكثر من نالحظ من خالل اجلدول - 

فرد من أفراد العينة  18مبعدل  %  36سنة بنسبة  40سنة إىل 30مث تلتها الفئة العمرية من .فرد من أفراد العينة 

هذا نالحظ أنه فيه ومن خالل   % 22فرد بنسبة  11سنة فقد كان 30إىل 20أما بالنسبة للفئة العمرية من .

حيث أن العمل جتد فيه أغلب الفئات العمرية ترتاوح أعمارها وسطية يف أعمار أفراد العينة من شباب إىل كهول 

حبكم طبيعة هذا العمل الذي يتطلب نوعا من النشاط .سنة كأعلى تقدير  55سنة كأقل تقدير إىل 20من 

  .واحليوية 

  .جدول يبني املستوى التعليمي ألفراد العينة : 03جدول رقم 

  النسبة   التكرار  الفئات- 

  % 16  08  أمي

  %22  11  إبتدائي

  %28  14  متوسط

  %24  12  ثانوي 

  %10  05  جامعي

 % 100   50  اموع

 

يبني لنا اجلدول أعاله أن املستوى التعليمي ألفراد العينة خيتلف من فرد إىل آخر حيث جند نقصا يف فئة - 

أما . مبعدل مثانية أفراد  % 16يف حني أن نسبة األميني قد بلغت  % 10أفراد بنسبة 5اجلامعيني مبعدل 

أفراد العينة مث تلتها بعد ذلك احلاصلني  فردا من 11مبعدل   %22بالنسبة للتعليم اإلبتدائي فقد كانت النسبة 
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لتبقى أعلى نسبة للحاصلني على التعليم يف .فردا من أفراد العينة  12ومبعدل   % 24على التعليم الثانوي بنسبة 

  .العينة  فرد من أفراد 14ومبعدل   % 28املتوسط بنسبة 

  .د العينةومنه يتبني لنا أنه هناك تفاوت بالنسبة للمستوى التعليمي ألفرا

  .اخلربة يف العمل لدى أفراد العينة يبني لنا اجلدول : 04جدول رقم

  النسب  التكرار   البدائل 

  %20  10  أقل من مخس سنوات

  %80  40  أكثر من مخس سنوات

 % 100  50  اموع

 

العينة حيملون كسائق أجرة ملدة تزيد عن اخلمس سنوات نسبة يبني لنا اجلدول أعاله أن أكرب نسبة من أفراد - 

أفراد من  10كسائقي أجرة لفرتة تقل عن اخلمس سنوات مبعدل   يعملون  % 20يف حني أن نسبة  % 80

وقد حملنا أن جزءا كبريا من أفراد العينة ميارسون هذه املهنة ملدة طويلة حيث صادفنا منهم من ميلك حوايل . العينة 

  . سنة كخربة يف امليدان 30

  .ة يبني مدى اإلستماع إىل إذاعة تيارت من طرف أفراد العين: 05جدول رقم 

  النسب املئوية -   التكرار -   الفئات- 

  %78  39  دائما 

  %16  08  أحيانا

  %06  03  نادرا

 % 100  50  اموع

  

إىل فرد ا تستمع  39ومبعدل  %78لقد تبني لنا من خالل اجلدول أعاله أن نسبة كبرية من أفراد العينة بلغت - 

  %6يستمعون إليها نادرا ومبعدل  % 16وبنسبة أفراد  8البالامج يف إذاعة تيارت بصفة دائمة يف حني أن 

  .لنستنتج مدة قوة العالقة اليت تربط بني أفراد العينة والربامج يف إذاعة تيارت احمللية
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هذا ما يدل على وجود إقبال كبري عن أفراد العينة على برامج إذاعة تيارت احمللية ويرجع ذلك أساسا إىل طبيعة - 

  .الذي تنتمي إليه عينة حبثنا املؤسسة كإذاعة حملية ختدم بالدرجة األوىل ثقافة اتمع احمللي 

  :يبني الدافع لإلستماع إلذاعة تيارت : 06جدول رقم 

  النسب املئوية   رارالتك  الفئات 

  %40  20  اإلعالم

  %36  18  الرتفيه

  %24  12  التثقيف

 % 100  50  اموع

 

 20يتضح لنا من خالل اجلدول أنه فيه تباين من حيث أهداف املستمع إىل الربامج يف إذاعة تيارت حيث أن - 

  %36فردا وبنسبة  18يفضلون اإلستماع إىل الربامج اإلخبارية يف حني أن  % 40فردا من العينة وبنسبة 

فردا من أفراد العينة فيفضلون اإلستماع إىل الربامج الرتفيهية أما  12يفضلون اإلستماع إىل الربامج الرتفيهية أما 

  . %24فردا من أفراد العينة فيفضلون اإلستماع إىل الربامج الرتفيهية وبنسبة  12

  .مما أدى إىل تنوع يف األذواق لدى أفراد العينة.ا ما يبني التنوع يف الربامج على مستوى إذاعة تيارت هذ

  :يبني نوع الربامج اليت يفضل أفراد العينة اإلستماع إليها  :07جدول رقم 

  النسبة املئوية  التكرار  البدائل 

  %22  11  إخبارية

  %18  09  رياضية

  %6  03  إقتصادية

  %12  06  ثقافية

  %22  11  دينية

  %20  10  ترفيهية

 %100  50  اموع
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حيث أن .لقد تبني لنا من خالل اجلدول أعاله أنه هناك تنوع من حيث اإلهتمام بالربامج لدى أفراد العينة - 

أفراد  10يف حني أن .ونفس النسبة تم بالربامج الدينية .يهتمون بالربامج اإلخبارية  %22فردا وبنسبة  11

يف حني   %12أفراد من العينة يهتمون بالربامج الثقافية وبنسبة  06و.  %18مون بالربامج الرياضية وبنسبة يهت

  . %6أن ثالث أفراد يهتمون بالربامج اإلقتصادية وبنسبة 

أن نوعية الربامج املستهدفة من أفراد العينة ختتلف من  07من خالل النتائج اليت عرضت يف اجلدول رقم نستنتج- 

 .فرد آلخر على حسب امليول و األهواء

  .يبني املكان الذي يفضل فيه األفراد اإلستماع إىل إذاعة تيارت:08جدول رقم 

  النسب  التكرار  البدائل - 

  %82  41  العمل

  %12  06  البيت

  %6  03  مكان آخر

 %100  50  اموع

  

فردا يستمعون إىل 41ومبعدل   %82أن نسبة كبرية من أفراد العينة بلغت نسبة  08نستنتج من اجلدول رقم - 

 %12أفراد بنسبة 6يف حني أن .أي أثناء عملية سياقة سيارات األجرة .الربامج اإلذاعية أثناء تواجدهم بالعمل 

يستمعون إليها يف مكان آخر سواء أثناء إقتناء احلاجات أو  %6وثالث أفراد بنسبة .يستمعون إليها يف البيت 

  .الذهاب إىل املساجد بواسطة سيارات األجرة

لقد تبني لنا اجلدول أن التأثر الكبري ألفراد العينة بالربامج اإلذاعية على مستوى والية تيارت يعود إىل كون أن - 

  .الوحيدة اليت تزودهم باملعلومات أثناء تواجدهم بالعمل داخل سيارات األجرةهي الوسيلة اإلعالمية اإلذاعة 

  .يبني الوقت الذي يفضل فيه أفراد العينة اإلستماع إىل برامج اإلذاعة:09جدول رقم

  النسب-   التكرار-   البدائل- 

  %62  31  صباحا- 

  %26  13  مساءا 
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  %12  06  ليال

 % 100  50  اموع

 

الزمن الذي بفضل فيه  أفراد العينة اإلستماع إىل الربامج اإلذاعية حيث نسبة كبرية  09رقم يبني لنا اجلدول - 

يف .فردا من أفراد العينة يفضلون إىل إذاعة تيارت خالل فرتة الصباح  31ومبعدل  %62تعدت النصف بلغت

  %12سبة قليلة بلغت يفضلون اإلستماع إليها خالل فرتة املساء يف حني أن ن %26فردا وبنسبة  13حني أن 

ومبعدل ستة أفراد يفضلون اإلستماع إليها خالل فرتة الليل وهو ما يبني بصورة مباشرة من أفراد العينة مييلون 

  .لإلستماع إىل الربامج اإلذاعية كثرياأثناء تواجدهم مبيدان عملهم

  .يبني تقييم الربامج اإلذاعية من طرف أفراد العينة  :10جدول رقم 

  النسب  التكرار  البدائل

  %86  43  مالئمة 

  %14  07  غري مالئمة

 %100  50  اموع

 

فردا من أفراد العينة جيدون أن الربامج على  43ومبعدل  %86لقد بني لنا اجلدول أعاله أن نسبة كبرية بلغت - 

األحداث تتماشى ملختلف املهمة والتغطيات اإلعالمية كون أن الربامج .مستوى إذاعة تيارت  مالئمة ومقبولة 

أفراد من العينة خصوصا  7يف حني أن .بصورة مباشرة مع طبيعة الوقت الذي يكونون متواجدين أثناء العمل 

  .سنة جيدون أن الربامج الدينية اليت يرون أا تبث فقط يوم اجلمعة 40بالنسبة للفئة العمرية األكثر من 

  .على مستوى إذاعة تيارت اد العينةجدول حول تقييم الربامج من طرف أفر  :11جدول رقم 

  النسب املئوية  التكرار  البدائل

  %84  42  مقبول- 

  %16  08  غري مقبول

 %100  50  اموع
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فردا جندهم راضني على نوعية الربامج حيث أا ال تليب طموحام وال تشبع رغبام  42 ومبعدل  %84بلغت  

،حيث يرون أن املواضيع صارت روتينية وال حتمل اجلديد ما عدا الربامج اإلخبارية واليت يرون أا تقوم بدورها كما 

  .ينبغي 

  .على مستوى إذاعة تيارت يبني مدى تأثر أفراد العينة بالربامج اإلذاعية  :12جدول رقم 

  النسب املئوية  التكرار  البدائل

  %86  43  نعم- 

  %14  07  ال- 

 %100  50  اموع

 

تتأثر بالربامج على مستوى إذاعة  % 86فردا وبنسبة 43لقد تبني لنا من اجلدول أعاله أن نسبة كبرية بلغت - 

أفراد  07تعرفهم بثقافتهم وتراث أجدادهم يف حني أن تيارت تأثريا مباشرا كوم متدهم جبميع املعلومات كما أا 

تستمد يف أغلب .ال يتأثرون ذه الربامج حيث أا أصبحت روتينية ويومية  %14من العينة وبنسبة بلغت 

  .األحيان على تكرار نفس األساليب حيث ال تعتمد على التجديد

  .يبني هذا اجلدول مستويات التأثري على أفراد العينة  :13جدول رقم

  النسب املئوية  التكرار  البدائل

  %44.18  19  املستوى الشخصي 

  %25.81  11  املستوى اإلجتماعي 

  %30.23  13  املستوى األسري

 %100  43  اموع

  

فردا جندهم يتأثرون بالربامج على مستوى  19ومبعدل  %44.18اجلدول أعاله أن نسبة لقد تبني لنا من خالل 

من خالل خمتلف الربامج سواء تلك اليت هلا مغزى ثقايف أو . إذاعة تيارت من حيث املستوى الشخصي 

فردا من أفراد العينة يتأثرون بذلك وبنسبة بلغت  11أما بالنسبة للمستوى اإلجتماعي جند .إجتماعي أو ديين 
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وهو  %30.23فردا يتأثرون ا على املستوى العائلي واألسري وبنسبة  13الذي جند يف الوقت  % 25.81

  .ما يبني التباين يف األهداف من خالل خمتلف الربامج اليت تعرضها اإلذاعة

  .جدول يبني إذا كانت إذاعة تيارت سامهت بتغري على أفراد العينة : 14جدول رقم 

  النسب املئوية  التكرار  البدائل

  %90  45  نعم

  %10  05  ال

 % 100  50  اموع

 

فرد  45لقد بني لنا اجلدول أعاله أن الربامج اليت تقدم على مستوى إذاعة تيارت قد سامهت بتغيري على حياة - 

وهو ما يعكس بصورة مباشرة سهر الصحفيني على مستوى إذاعة تيارت  %90من أفراد العينة ونسبة بلغت 

ومن جهة أخرى جند مخسة أفراد من العينة مل تساهم بأي تغيري على ذام .بتقدمي األفضل لصاحل اتمع التياريت 

عامل لكي أو عدم الرتكيز معها وهو أهم .والسبب يف ذلك قد يعود إىل عدم أخذ هذه الربامج باجلدية التامة 

  .حيدث التأثري وهو ما مت التطرق إليه خالل تعريف اإلستماع

  .يبني مدى مسامهة الربامج يف تنمية الوعي لدى أفراد العينة :15جدول رقم

  النسب املئوية  التكرار  البدائل

  %78  39  نعم

  %22  11  ال

 %100  50  اموع

 

فردا من أفراد العينة  39أن نسبة كبرية بلغت أكثر من النصف مبعدل  15لقد تبني لنا من خالل اجلدول رقم - 

حيث .نتيجة للمالزمة البيومية هلذه الربامج . يتأثرون ذه الربامج وتساهم يف تنمية الوعي لديهم  %78وبنسبة .

ومن .ف التطورات واألحداث على مستوى الوالية أصبحت مصدرهم الرئيسي للمعلومات كما أا تعرفهم مبختل

ال يتأثرون ذه الربامج نتيجة إلعتمادهم عليها   %22فردا من أفراد العينة وبنسبة  11جهة أخرى وجدنا أن 
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كوسيلة لنقل أهم األخبار أو الرتويح عن الركاب حيث يرون فيها فقط مناخا إعالميا مناسبا أثناء العمل يعرفون 

  .تلف مستجدات احلياة اليوميةمن خالله خم

يبني توزيع الربامج اليت يفضل املبحوثون اإلستماع إليها على حسب متغريات املستوى التعليمي : 16جدول رقم 

:  

مستوى   مستوى ثانوي   تعليم متوسط  تعليم إبتدائي   أمي   املستوى التعليمي 

  جامعي 

  اموع

  الربامج املفضلة 

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت %  ت  إخبارية 

1 %  3  6  4  8  3  6  0  0  11  22  
  4  2  0  0  0  0  4  2  0  0  0  0  ثقافية

  16  9  0  0  10  5  6  3  %  0  2  1  منوعات

  32  16  8  4  6  3  8  4  6  3  4  2  رياضية

  24  12  2  1  2  1  2  1  10  5  8  4  دينية

  100  50  10  5  24  12  28  14  22  11  16  8  اموع 

نتائج اليت حتصلنا عليها من اجلدول وجدنا أن أغلب أفراد العينة يفضلون اإلستماع إىل الرياضة من خالل ال- 

مث يأيت بعد ذلك اإلهتمام بالربامج اإلخبارية    %24مث تليها بعد ذلك الربامج الدينية بنسبة  % 32بنسبة 

ليكون يف األخري اإلهتمام بالربامج  %18بنسبة  مث تأيت بعد ذلك الربامج الرتفيهية واملنوعات %22بنسبة 

  .فقط %4الثقافية ضئيل نوعا ما بنسبة 

  .جدول يبني تقييم الربجمة يف إذاعة من طرف أفراد العينة  : 17جدول رقم 

سنة إىل 20من   معري السن

  سنة  30

سنة إىل  31من

  سنة 40

  اموع   سنة فما فوق 40من

  تقييم الربجمة

 %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  مالئمة

10  20  13  26  08  16  31  62  
  38  19  26  13  10  05  2  01  غري مالئمة 

  100  50  42  21  36  18  22  11  اموع
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سنة كوا أن 30سنة إىل 20لقد تبني لنا من خالل اجلدول أعاله أن الربجمة مالئمة بالنسبة للفئة العمرية من - 

 %22رياضيةأو ترفيهية ،وقد بلغت نسبة ذلك –حتمل هلم جمموعة من الربامج اليت مهم سواء كانت إخبارية 

سنة فإن الربجمة جندها مالئمة عند  40ة أكثر من ال يرضون ذه الربجمة أما بالنسبة للفئة العمري %2يف حني 

أن من هنا نستنتج .  %26فردا غري مالئمة بنسبة  13يف حني أننا جندها عن  % 16فردا أي ما يعادل  08

يف  %40الربجمة على مستوى إذاعة تيارت ال حتقق رغبات اجلميع خصوصا على مستوى الفئة العمرية أكثر من

  .العينة املدروسة

  :جدول يبني تقييم الربامج اإلذاعية ونوعيتها على حسب متغريات املستوى التعليمي  :18رقم  جدول

املستوى   أمي  املستوى التعليمي 

  اإلبتدائي

املستوى 

  املتوسط

املستوى 

  الثانوي

املستوى 

  اجلامعي

  اموع

  تقييم الربامج

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت %  ت  مقبول 

08  16  10  20  12  24  10  20  05  10  45  90  
  10  05  0  0  4  02  4  02  2  01  0  0  غري مقبول

  100  50  10  05  24  12  28  14  22  11  16  8  اموع

  

على مستوى إذاعة تيارت احمللية مقبولة جدا حيث لقد تبني لنا من خالل اجلدول أعاله أن جمموع الربامج - 

حيث أن نسبة ضئيلة جدا بلغت .من حيث التنوع واإلختالف يف الربامج واألهداف  %90بلغت نسبة ذلك 

خصوصا من حيث مدة العرض .جندها ترى أن الربامج على مستوى إذاعة تيارت غري مكقبولة نوعا ما  10%

  .ووقت العرض وكذلك املواضيع اليت أصبحت تتناوهلا روتينية ال يوجد اجلديد فيها 

  .جدول يبني تقييم الربامج اإلذاعية يف والية تيارت مقارنة مع اإلذاعة ااورة  :19جدول رقم 

  اموع  سنة فما فوق 40من  سنة40إىل 30من  سنة30إىل 20من   سنال

  اإلذاعات

 %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  إذاعة تيارت

07  14  13  26  17  34  37  74  
  18  9  8  04  4  2  6  03  إذاعة غليزان
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  8  4  0  0  6  3  2  01  إذاعة تيسمسيلت

  100  50  42  21  36  18  22  11  اموع

  

يبني لنا اجلدول أعاله أن الربامج يف إذاعة تيارت أكثر جاذبية نوعا ما من الربامج يف إذاعة غليزان وفيا هلا - 

وقد بلغت .والسبب الرئيسي يف ذلك يعود إىل أا تعكس الواقع املعاش وتنقل خمتلف األحداث داخل الوالية 

فرد من  17سنة ب 40خصوصا بالنسبة للفئة العمرية أكثر من  %74أفراد العينة بالربامج بنسبة نسبة إعجاب 

فردا بالنسبة  13وكذلك .سنة  30إىل 20أفراد العينة وكذلك تسعة أفراد من العينة بالنسبة للفئة العمرية من 

على مستوى إذاعة تيارت تنال إعجاب أفراد العينة أكثر من سنة لتبقى الربامج  40إىل 30من للفئة العمرية 

  . ذاعات ااورةربامج يف اإلال

  

جدول يبني تأثري الربامج اإلذاعية يف إذاعة تيارت على أفراد العينة على حسب متغري املستوى :20جدول رقم 

  .التعليمي 

املستوى 

  التعليبمي

  اموع  تعليم جامعي  تعليم ثانوي  تعليم متوسط  تعليم إبتدائي   أمي

  التأثري

 %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  نعم

08  16  10  20  12  24  09  18  05  10  44  88  
  12  06  0  00  6  03  4  2  2  01  0  00  ال

  100  50  10  05  24  12  28  14  22  11  16  08  اموع

  

كلها تتأثر بالربامج اإلذاعية على مستوى إذاعة تيارت ومبعدل   %88يبني لنا اجلدول أعاله أن نسبة كبرية بلغت 

أما بالنسبة  %16يتأثرون وبنسبة  8أفراد من أصل8حيث وجدنا أن فئة األمني .فردا من أفراد العينة  44

أما بالنسبة للتعليم  %20اإلبتدائي فوجدنا أن عشرة أفراد يتأثرون مقابل مقابل فرد واحد ال يتأثر وبنسبة للتعليم 
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وبالنسبة ألفراد العينة اجلامعيني فكانت مخسة  %18فردا بنسبة  12أفراد يتأثرون من أصل 9املتوسط فوجدنا أن 

  . %10أفراد من أصل مخسة أفراد مبعدل 

تتأثر بطبقة الربامج اليت  %88وجدنا أن نسبة كبرية بلغت  11مل لنتائج اجلدول رقم منخالل العرض الكا- 

وهو ما يؤكد أن أفراد العينة أصبحو جيدون .فقط ال تتأ ثر ذه الربامج  % 12ووجدنا أن.تقدمها إذاعة تيارت

  .جمموع الربامج اليت تليب رغبام على مستوى إذاعة تيارت

  .مستويات تأثري الربامج اإلذاعية على حسب متغري املستوى التعليمي جدول يبني :21جدول رقم 

املستوى 

  التعليمي

  اموع  تعليم جامعي  تعليم ثانوي   تعليم متوسط  تعليم إبتدائي  أمي

مستويات 

  التأثري

املستوى 

  الشخصي 

 %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

05  11.36  07  15.90  08  18.18  08  18.18  5  11.36  33  75  

املستوى 

  األسري

03  6.81  02  4.54  02  4.54  01  2.27  0  0  8  18.16  

املستوى 

  اجلامعي 

00  0  01  2.27  02  4.54  0  0  0  0  3  6.81  

  100  44  11.36  5  20.45  09  27.27  12  22.72  10  18.18  08  اموع

 

بعد التعرف على عدد أفراد العينة الذين يتأثرون بالربامج اليت تقدم على مستوى إذاعة تيارت أردنا يف اجلدول - 

فوجدنا أن اجلانب الذايت أو الشخصي هو األكثر .التعرف على املستويات اليت حدث فيها هذا التغيري 12رقم 

أما بالنسبة للتعليم . أفراد5مبعدل  %11.36وايلتأثرا حيث بلغت نسبة ذلك عند أفراد العينة األميني ح

أفراد بنسبة 9أفراد من أصل 8الثانوي بلغت ويف التعليم .أفراد 07مبعدل  %15.90اإلبتدائي فبلغت النسبة 

أما بالنسبة للتأثري على  %11.36وقد كانت النسبة عند فئة اجلامعيني من أفراد العينة كاملة وبنسبة  18%

  .واإلجتماعي فكان أقل نوعا ما  املستويني األسري
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من خالل تبني لنا مدى تأثر أفراد العينة أي سائقي األجرة بالربامج على مستوى إذاعة تيارت ذاتيا وشخصيا - 

  .إخل...على عكس املرأة املاكثة يف البيت أو العامل كموظف

  .بحوثني حسب متغري السنهذا اجلدول إن كانت إذاعة تيارت سامهت يتغري على امليبني لنا  :22جدول رقم

سنة إىل 30من  سنة30إىل20من  السن

  سنة40

  اموع  سنة فما فوق40من

  املغري

 %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  نعم 

08  16  14  28  20  40  42  84  
  16  08  2  01  8  04  6  03  ال 

  100  50  42  21  36  18  22  11  اموع

أن الربامج اليت تقدم على مستوى إذاعة تيارت تؤثر بشكل كبري على  13لقد تبني لنا من خالل اجلدول رقم 

يف حني أن  % 16فرد بنسبة  11أفراد من أصل 8سنة يتأثر  30إىل  20ففي الفئة العمرية من.أفراد العينة 

فردا يتأثرون يف  14سنة فإن  40سنة إىل  30ية من أما بالنسبة للفئة العمر  % 6ثالث أفراد ال يتأثرون بنسبة 

أي  %40سنة فما فوق فإن نسبة 40أما بالنسبة للفئة العمرية من   %8حني أن أربعة أفراد ال يتأثرون بنسبة 

  . %2فردا من سائقي األجرة ألفراد العينة يتأثرون ذه الربامج يف حني أن فردا واحدا ال يتأثر بنسبة 20

من سائقي األجرة أفراد  42أي  %84ول أعاله أن نسبة كبرية من أفراد العينة بلغت نستنتج من خالل اجلد

أفراد ال تتأثر وهو ما يدل على وجود عالقة مبنية 8أي  %16العينة يتأثرون بالربامج اإلذاعية يف حني أن نسبة 

  .بني سائقي األجرة والربامج اليت تقدم يف إذاعة تيارت

  .اجلانب يف التأثري على حسب متغري العمر جدول يبني : 23جدول رقم 

 30إىل 20من   السن

  سنة 

سنة إىل  30من

  سنة 40

سنة فما  41من

  فوق 

  اموع 

  جانب التأثري 

 %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  العادات 

00  00  04  9.52  05  11.90  09  21.42  
  14.04  08  14.28  06  4.76  02  00  00  التقاليد

  40.46  17  15.40  05  14.28  06  14.28  06  األفكار
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  19.04  08  9.52  04  4.76  02  4.76  02  السلوك

  100  42  47.60  20  33.32  14  19.04  08  اموع 

بعد التعرف على نسبة سائقي األجرة الذين يتأثرون بالربامج اإلذاعية على مستوى إذاعة تيارت أردنا التعرف على 

تؤثر  %40.46رون ا من حيث العادات أما نسبة يتأث %21.42اجلانب الذي ميسه التأثري فوجدنا أن نسبة 

فيهم من حيث السلوك من هنا يتبني لنا أن الطبقة الرباجمية يف إذاعة تيارت هلا جمموعة من األهداف املختلفة اليت 

تسعى من خالل إىل الوصول إىل جمموعة من املتغريات على خمتلف املستويات اإلجتماعية سواء من حيث 

  .ى أفراد عينتناالعادات والتقاليد األفكار حىت السلوك وهو ما ينعكس عل

يبني دور الربامج يف إذاعة تيارت يف تنمية الوعي على أفراد العينة على حسب  متغري املستوى : 24جدول رقم 

  :التعليمي

مستوى 

  التعليم

  اموع  تعليم جامعي   تعليم ثانوي  تعليم متوسط  إبتدائي   أمي

  اإلجابة

 %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  نعم

06  12  09  18  11  22  08  16  05  10  39  78  
  22  11  00  00  8  04  6  03  4  02  4  02  ال

  100  50  10  05  24  12  28  14  12  11  16  08  اموع

   

لقد تبني لنا من خالل اجلدول أعاله أن الربامج اليت تقدم على مستوى إذاعة تيارت تساهم تنمية الوعي لدى 

  %22ال يتأثرون وبنسبة  11يف حني أن.فردا من أفراد العينة  39ومبعدل  %78أفراد العينة بنسبة كبرية بلغت 

أما بالنسبة للذين ميلكون  %12وبنسبة يتأثرون  8أفراد من أصل 6فئة األميني من أفراد العينة  حيث وجدنا

أما بالنسبة للتعليم املتوسط  %18فرد يتأثرون وبنسبة  11من أصل  9املستوى اإلبتدائي من أفراد العينة فوجدنا 

بالنسبة للتعليم  12فراد من أصلأ8يف حني أن  %22فردا يتأثرون وبنسبة  14فردا من أصل 11فوجدنا أن 

أما بالنسبة للجامعيني فإم كلهم أي مخسة من أصل مخسة أفراد من العينة  %16الثانوي يتأثرون وبنسبة 

  .%10يتأثرون وبنسبة 
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ال تتأثر بالربامج والسبب يف ذلك يعود إما لعدم أخذ هذه الربامج باجلدية التامة أو  %22فردا وبنسبة  11إن 

  .هم لعدم الف

  :النتائج العامة للدراسة  -5

والبحث يف املوضوع جبانبيه النظري والتطبيقي ومن خالل التعامل مع من هلم عالقة باملوضوع من خالل الدراسة 

  .خلصنا إىل النتائج العامة 

  كلما كان بث توقيت الربامج مناسبا لسائقي األجرة وطبيعة عملهم كلما زاد اإلقبال عليها - 

  .كانت مدة البث مالئمة كلما كان التأثري أبلغ كلما    - 

  .كلما كان التأثري أبلغكلما كان اإلستعاب أقوى أكثر من سائقي األجرة    - 

  .إستماع سائقي األجرة إىل الربامج اإلذاعية ال يعين بالضرورة وجود تأثري  - 

حتقيق جمموعة من األهداف على خمتلف إذاعة تيارت احمللية ومن خالل جمموع الربامج اليت تقدمها تسعى إىل - 

  .املستويات

  املستوى التعليمي يلعب دورا بارزا يف عملية التأثري - 

  .درجة التأثري تعود إىل تركيزاملبحوثني - 

وهو ما يكون بالتواصل معهم وأخذ إنطباعام .إن جناح أي إذاعة حملية ال يتحقق إال برضى مجهورها 

  .وإقرتاحام

كلما تتأثر بالربامج اليت تقدم على ميتوى   20على حسب اجلدول رقم %88بلغت أفراد العينة نسبة كبرية من 

  .إذاعة تيارت 

إن التأثري على سائقي األجرة من خالل الربامج اإلذاعية تكون أكثر عمقا يف اجلانب الشخصي وهو ما بينه 

  .قدم على مستوى اإلذاعة تتأثر ذام بطبيعة الربامج اليت ت %75،حيث أن نسبة 21اجلدول رقم
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–على مشرف العادات إن الربامج اليت تقدم يف إذاعة تيارت تؤثر يف سائقي األجرة يف أغلب اجلوانب سواء 

  .السلوك –األفكار –التقاليد 

من أفراد العينة كلها تساهم الربامج اليت تقدم يف إذاعة  %78أن نسبة كبرية بلغت  24يبني لنا اجلدول رقم

  .تنمية يف تنمية الوعي لديهم تيارت يف 

  :وبالنظر إىل اإلجابات السابقة ميكن اإلجابة على فرضيات الدراسة يف النقاط التالية 

  .الربامج اليت تقدم يف اإلذاعات احمللية تؤثر بدرجة كبرية على سائقي األجرة -1

  .الربجمة والوقت الذي تبث فيه  فاعلية الرسالة اإلذاعية على سائقي األجرة ترتبط إرتباطا وثيقا بطبيعة -2

على اإلذاعات أن حترتم لذلك جيب .إن سائقي األجرة هلم أذواق خمتلفة من حيث النوع يف الربامج اإلذاعية 

  .التنوع يف الربامج ألجل كسب مجهورها من سائقي األجرة 

  .الربامج احلديثة واملواضيع اآلنية هلا دور كبري يف جلب إهتمام سائقي األجرة - 
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  : الخاتمة

احمللية هي جتربة جديدة لكن ملسنا من خالل طبيعة العمل املقدم واجلهود اليت حتاول القيام ا وخمتلف اإلذاعة 

كلما دف إىل إعالم املوطنوتقيفه وجعله على إطالع بكل ما حييط وحتسيسه الوسائل التوعوية والتحسيسية  

ردا فردا ألا تبحث بكل روح مهنية عن أحسن السبيل إلنغماسها يف النسيج بضرورة تدخله ومسامهته لتجعله ف

  .الثقايف والفين والرياضي واإلجتماعي واإلقتصادي للمنطقة 

وهدفها يف إرساء معامل اإلتصال من خالل الوظائف اليت تقوم ا باملنطقة ويتضح ذلك جليا يف إقامة اإلتصال - 

  .املنطقة واملسؤولني السياسيني واإلداريني على املستوى احمللي ذي احملتوى املتنوع بني أبناء 

مل تعد الدولة اجلزائرية هي اليت حتتكر األنشطة بإختالفها لذا البد من فسخ اال ملختلف الفعاليات بالتدخل - 

اإلتصال احمللي  وترى أن. اإلعالمي وبالتواصل حىت ال يقع شرخا بني الدولة واتمع أو حتل الدولة حمل اتمع 

على الصعيد ومؤسساته املختلفة أفضل عالج خللل يف اإلعالم املركزي وآداة فضلى للتفاعل بني أبناء اتمع 

  .احمللي

إن اإلذاعة تعد يف ربوع العامل كله أكثر الوسائل اإلعالمية إشهارا ووجودا يف كل حلظة ويف كل بقعة من األرض - 

علمية وثقافية وتعليمية وإعالمية وترفيهية ودينية ورجاؤنا وآمالنا يف ذلك التطور لتحقيق ما تصبو من أهداف 

  .والرقي الدائمني هلا على أساس أا ال تقوم دون إقرتاحات وإنتقادات للمستمعني 

ويف األخري أمتىن أن تكون هذه الدراسة قد بينت مدى أمهية موضوع اإلذاعات احمللية ودورها يف التنمية 

  .ماعية خصوصا لدى فئة سائقي األجرة اإلجت

  


