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 كلمة شكر و تقدير
 "من اجتهد وأصاب فله أجران, ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد".
الحمد A الذي وهبنا نعمة العقل سبحانه والشكر له على كل نعمه 

 وفضله 

 وكرمه.

تبارك هللا ذو الجالل واإلكرام.   

 نشكر كل من قدم لنا يد العون والمساعدة في إنجاز هذه المذكرة.
ألستاذالمحترم " غالم عبد الوهاب"الذي لم يبخل ونخص بالذكر ا

علينا بنصائحه وإرشاداته, من خالل إشرافه على عملنا خطوة 
 بخطوة, وبكل جدية وتفاني.

 كما نتقدم بالشكر الخالص إلى كل من:
األستاذة "صفاح أمال ",و األستاذة"رقاد حليمة " و ال ننسى أستاذنا 

وكل أساتذة وعمال  إدارة قسم علوم اإلعالم و  "غوثي عطاء هللا"
 االتصال.

ونشكر في األخير كل من قدم لنا يد المساعدة, سواء من قريب أو من 
 بعيد.
 



 إهداء

 بسم هللا والحمد 6 الذي قدرني في هذا اليوم ألقدم لمن كان له عليا واجب الشكر
حترام، إلى من لهما جناح الطاعة والداي جنة و اإلهداء إلى صاحبا الفضل و اال

 الفردوس أمي الغالية 

 و مالك العطاء أبي الغالي

 أحالم، نور اإليمان"إلى النجوم المتألقة في حياتي "مريم، عبد القادر، دمحم، 

 : "أحمد أمين" إلى الّسكر المعقود آخر العنقود  

إلى أستاذي الكريم و خالي العزيز" مخطاري الطيب" الذي منحني فرصة 
 الوصول إلى هذا المستوى

إلى كل أصدقائي و زمالئي و زميالتي كل باسمه، وإلى كل من ذكره قلبي و 
 نساه قلمي

 إلى الوردة المتفتحة في بستان قلبي خطيبتي الغالية "فطوم طوال"

 فتـــــــــــــــــــــــــحــي

 

 



 
 داءـــــــــــــإه

أهدي ثمرة جهدي المتواضع إلى من قال فيهما الرحمن 
 (وبالوالدين إحسانا)

إلى من نسجت خيوط األمل شعاعا للحب و الحنان و 
اوقدت من نور الشمس شعلة للدفء واالمان الى من 

أسكنتني حضنها عبر الزمان إلى التي ال يماثلها في 
ى الصبر و التضحية الدنيا إنسان إلى من علمتني معن
 "أمي الغالية"

إلى الذي روحي من روحه و أعجز عن رد جميله إلى 
الذي شقى ألجلي ودفعني لمواجهة نوائب الدهر إلى من 

 "علمني الحياة و حملني راية العلم"أبي العزيز
 والى روح صديقتي الطاهرة األخت "سقاني مباركة"

مز الوفاء و إلى الذين أعتبرهم مثلي األعلى و ر
اإلخالص إلى من كانوا نور دربي و أملي في الحياة و 

 نتيدافعي للنجاح "إخوتي" كل بإسمه وإلى الكتكو
 و"آية سندس" "براء رضوان" ينالصغير

إلى الالتي وقفن معي في جميع األوقات و الالتي 
وإلى زوج أختي   ساعدنني في أحلك الظروف  صديقاتي

 " بكاي أحمد"
وسائل اإلعالم و اإلتصال تخصص  قسم علوم  إلى كل طالب

وإلى كل  من ذكره قلبي و نساه اإلعالم و المجتمع 
 قلمي و إلى من كان له فضل علي في يوم من االيام. 

 دةيرشــــ�روشي 
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 )مثل اإلعالم عبر مختلف وسائله ومستو)اته أداة ووسيلة أساس)ة ال )م&ن اإلستغناء عنها

تهم)ش دورها FالنسFة لكافة المجتمعات المتقدمة و النام)ة على حد السواء، و في مختلف أو 

 األوقات، فاإلعالم Fطب)عته له دوره المؤثر في حر&ة المجتمع و حر&ة اإلنسان داخل المجتمع 

 وقت الذR يخصصه الفرد للتعامل معلتقدم الهائل لوسائل اإلعالم &ما و &)فا تضاعف المع او 

       مخرجات هذه األخيرة أو Fعضها حتى صارت في عصرنا الحالي جزء من ح)اة المواطن

م&انة وسائل اإلعالم في في وقتنا الحالي ازدادت أهم)ة و  األهم)ة الFالغة التي )حتلها اإلعالمو 

ونتيجة  المختلفةت الح)اة، فأصFح عبر أجهزته المختلفة يخاطب &افة شرائح المجتمع شتى مجاال

 ثة، ظهر ما )عرف Fاإلعالم المحلياإلعالم في المجتمعات الحديلتطور وسائل االتصال و 

ٕانتشار مختلف المحطات الفضائ)ة في وسائل االتصال و المعلومات و  فالبرغم من التطور الهائل

الم المحل)ة المتمثلة في ظهر ما )عرف Fالثورة الرقم)ة إال أن وسائل اإلعاألجنب)ة و ع̂ر)ة منها و ال

عن )م&ن اإلستغناء عنها، FأR ش&ل من األش&ال FاعتFارها تعبر  اإلذاعات المحل)ة الالصحف و 

&ما  أخر̀ هي أقرب له من أR وسيلة إعالم المجتمعات التي تنتمي إليها وهي لسان &ل مواطن و 
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  ب

 

  

غير المFاشرة أداة أساس)ة في المFاشرة و  المر&Fةعالم المحلي F&افة وسائله الFس)طة و )مثل اإل

أخذنا اإلذاعة المحل)ة &مثال على  لقدالمحل)ة ذات األوضاع الخاصة و  الوصول إلى المجتمعات

من أق̀و وسائله تأثرا، و تأثيرا Fما يجرR داخل المجتمع الذR تنتمي  FاعتFارها، اإلعالم المحلي

هي أوسع وسائل اإلعالم انتشارا ف والعامةإل)ه، فال تزال اإلذاعة تؤدR دور جد هام في الح)اة 

وصول إل)ه جمهورها هو الجمهور العام بجم)ع مستو)اته، Fحيث تستط)ع الشعب)ة و  أكثرهاو 

لو أخذنا مثال عن هذا الجمهور مخترقة حواجز األم)ة والعقFات الجغراف)ة والقيود الس)اس)ة و 

ن بإجراء ت̂رصاتهم االتصال المعنييالطلFة خاصة طلFة علوم اإلعالم و &ن اإلشارة إلى جمهور )م

تطبيe المعرفة النظرdة التي اكتسبها خالل التكوdن الجامعي  إلى سعى األخيرFاإلذاعة، حيث )

ٕاتقان ع لتخصصه Fحيث )&ون أكثر إبداع و أوسا مما يجعله )حصل على فهم أكبر و تطب)قا عمل)

، Fحيث )عطي للطالب انطFاعا أول)ا عن إال مقدمة للعمل Fعد التخرجله فالتدرdب الميداني ماهو 

ق العمل يختلفون ، فمن )عملون في سو ل معهم Fعد تخرجهطب)عة األشخاص الذين سيتعام

 &ل)ا عمن &ان )حتك بهم أثناء فترة دراسته.إختالفا جذرdا و 
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اإلعالم#ة  دور اإلذاعة المحل#ة في تنم#ة المهاراتعنوان" ٕانطالقا من هذا جاءت دراستنا Fو 

و من أجل إجراء هذه الدراسة إرتأينا وضع خطة عمل تضمنت مقدمة و ثالث  للطالب الجامعي"

تحديد الموضوع، الدراسات الساFقة، فصول، قسمت الدراسة إلى إطار منهجي تعرضنا من خالله 

الدراسة، مجتمع الFحث، تحديد العينة، أدوات الدراسة،  الفرض)ات، تحديد المفاه)م، تحديد منهج

حدود الدراسة، أما اإلطار النظرR )حتوR على F مختتمين أسFاب الدراسة، أهداف الدراسة، و

حيث تناولنا ف)ه  "اإلذاعة المحل#ة مفاه#م و خصائص "فصلين : الفصل األول جاء تحت عنوان

مفهوم اإلذاعة، أما المFحث الثاني  المFحث األولل)ه انطلقنا بتمهيد للفصل ثم يأ̂رعة مFاحث، 

اإلذاعة فقد تناولنا ف)ه  المFحث الثالثلنا ف)ه نشأة اإلذاعة Fصفة عامة، و ف)ما يخص فتناو 

ختمنا الفصل بجمهور اإلذاعة المحل)ة و خصائصه، أما الفصل الثاني  المحل)ة و خصائصها

د احت̀و هذا األخير &ذلك على أ̂رعة مFاحث فالمFحث " و قالمهارات اإلعالم#ةفتطرقنا ف)ه إلى" 

األول تناولنا ف)ه مهارات الحديث، اما المFحث الثاني فقد استعرضنا ف)ه مهارات الكتاFة، ثم تل)ه 

ات االتصال)ةأما ختمنا فصلنا هذا Fالمذ)ع في العمل)لموالي مهارات التقد)م اإلذاعي و في المFحث ا
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هي إذاعة ذاعة المحل)ة محل الدراسة أال و فقد أعطينا نبذة حول اإلف)ما يخص الجانب الميداني 

صحة أو  عرض النتائج المحصل عليها ميدان)ا للتأكد منبوال)ة مستغانم ثم تلتها تحليل و الظهرة 

 قد أنهينا دراستنا بخاتمة نهائ)ة للدراسة.نفي الفرض)ات المحددة، و 

 

 



 

 

 اإلطار المنهجي للدراسة

 تحديد الموضوع وأهميته.–

 أسباب اختيار موضوع الدراسة.–

 سة.أهداف الدرا–

 شكالية الدراسة.إ–

 فرضيات الدراسة. وتساؤالت –

 منهج الدراسة وأدواته.–

 .نةالمعاينة والعي–

 الدراسات السابقة.–

 مفاهيم الدراسة.–

 حدود الدراسة.–
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 تحديد الموضوع:

موضوع دراستنا يتمحور حول دور اإلذاعة المحلية في تنمية المهارات اإلعالمية لدى 

الطالب الجامعي، بحيث نسعى من خاللها إلى معرفة العالقة بين التكوين األكاديمي 

والنظري للطالب الجامعي ومعرفة مدى تأثير ذلك على خريجي الجامعة، خاصة طلبة 

 م و االتصال.قسم علوم اإلعال

 أهمية الموضوع:

تنبع أهمية الدراسة من كونها تتناول موضوعا هاما أال وهو دور اإلذاعة المحلية بمستغانم في 

هذه المسألة أصبحت  تنمية المهارات اإلعالمية للطالب الجامعي ،خاصة طالب قسم اإلعالم،

م واإلتصال والتي تسعى إلى تطرح نفسها بإلحاح  وذلك لكثرة الدفعات المتخرجة من قسم اإلعال

وما يمكن أن تحققه هذه الدراسة من  تحقيق  المفاهيم النظرية ميدانيا،ويكون ذلك من خالل اإلذاعة،

نتائج يمكن اإلستفادة منها إذا استغلت من طرف المعنيين أحسن اإلستغالل وإال سيكون مصيرها 

 ة وترجع أهمية الدراسة إلى مايلي:رفوف المكتبات كسابقاتها من البحوث والدراسات المختلف

 تقديم تفسيرات منطقية وواقعية إلشكالية البحث المطروحة. -

 تعتبر الدراسة كمؤشر موجه للباحثين والدارسين المهتمين بهذا الجانب. -

محاولة الربط بين النظري والتطبيقي فيما يخص المفاهيم التي يتلقاها الطالب خالل المسار 

  التكويني الجامعي.
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 أسباب اختيار الموضوع:

من أشق الصعاب التي تواجه الباحث هو اختيار موضوع يصلح للدراسة العلمية وقد يكون ألسباب 

فتكون بمثابة  أو ألسباب يفرضها الواقع االجتماعي، ذاتية كرغبة الباحثين في تجسيد فكرة ما،

 دوافع محفزة على اختيار مواضيع جديرة بالدراسة.

 

 يار هذا الموضوع عدة أسباب لكن أهمها:وتختفي وراء اخت

 قابلية الموضوع للدراسة والبحث معرفيا و منهجيا. *

 * قلة الدراسات العلمية المتخصصة،إن لم نقل ندرتا في هذا الموضوع.

 * رغبة منا في إعطاء الموضوع الطابع األكاديمي.

من البحوث والدراسات العلمية * إدراكنا للحاجة المتزايدة لمكتبة العلوم اإلنسانية إلى مزيد 

 المتخصصة التي تصب في هذا المجال.

* حداثة الموضوع إذ يشكل ربط بين متغيرات الدراسة بالشكل الذي هي طرحا جديدا يستحق 

 الدراسة والتعمق أكثر، رغم قلة المراجع.

 * أهمية اإلذاعة بالنسبة للفرد والمجتمع خاصة جمهور الطلبة .

المحلية على الخصوص كونها أكثر قربا للجمهور في –ارنا لإلذاعة المسموعة * تنبع أسباب اختي

وعدم تراجع أهميتها  ورغبة منا في معرفة سر بقاء الكلمة المسموعة، إذاعة مختلف المواضيع،

 أمام المنافسة الكبيرة لإلعالم المرئي.
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 :أهداف الموضوع

 تبط  ارتباطا وثيقا بقيمة األهداف إن قيمة أي بحث في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية تر

 وخدمتها للفرد  والنتائج التي يرمي إلى تحقيقها والوصول إليها فعلى قدر علميتها وعمليتها،

ومن جهة أخرى فإنه يجب على  تكون قيمة  هذا البحث،هذا من جهة، والمجتمع على حد سواء،

وأساسا يرتكز عليه في توجيه  ا له،الباحث قبل الشروع في بحثه أن يضع األهداف التي تكون عون

وعليه  بحثه في مختلف مراحله ومحطاته فال يمكن تصور بحث دون وجود أهداف مسبقة تحكمه،

 فإن دراستنا هذه تهدف إلى مايلي:

 تعتبر الدراسة كمطلب مكمل لنيل شهادة الماستر. -

 التحكم في الخطوات المنهجية  للبحث العلمي و التعمق أكثر فيها. -

م وتحليل دور وفعالية وسائل اإلعالم السيما اإلذاعة المحلية في تنمية المهارات تقيي -

 اإلعالمية للطالب الجامعي.

معرفة حجم اهتمام اإلذاعة المحلية بالمهارات اإلعالمية للطالب الجامعي خاصة خريجي  -

 قسم اإلعالم.

دورات تكوينية لصناع لفت انتباه المسؤولين عن اإلتصال والمسؤولين بالجامعة من تنظيم   -

 اإلعالم مستقبال.

أن يكون هذا البحث لمسة من لمسات علوم اإلعالم واإلتصال سيساهم ولو بالقليل في إثراء  -

 هذا التخصص.



 اإلطار المنهجي

 

 

17 

 إشكالية الدراسة:

تعتبر اإلذاعة المحلية واحدة من أهم وسائل اإلعالم حيث تأتي أهميتها من كونها تتجه أساسا إلى 

 مما يجعلها وسيلة تعكس هذا اهتماماتها المشتركة،خصائصها المميزة وعات محلية لها مجتم

رح الحلول تقتوعنه  ث تستطيع أن تقدم المعلومات له و، بحيالوجود وتناقش قضاياه ومشاكله

بالتالي اعتبرت اإلذاعة وسيلة اجتماعية  تقوم على ربط عالقات خاصة مع والتوجيه والخدمات و

االهتمامات ،بحيث يستخدمها المجتمع و، تجمعهم وحدة القضايا يئة واحدةلمستمعين الذين هم من با

تفاعلية في اإلتصال بين المرسل والمستقبل،  المحلي للتعبير عن ذاته فالمباشر يزيد من درجة ال

معرفة "دور اإلذاعة المحلية في تنمية المهارات االعالمية للطالب وارتأينا كباحثين معالجة  و

فالمفهوم  ،عا هاما أال وهو مسألة التنميةنبع أهمية الدراسة  كونها تتناول موضوالجامعي حيث ت

، حيث يتلقى الطالب تعدى ذلك إلى االعالم و مهاراته اإلقتصاد وإنمااليقتصر على الثقافة و

من هذا المنظور تتنوع بتنوع المقاييس المبرمجة والجامعي خالل المسار الجامعي مفاهيم نظرية 

ذلك من سيدها لهذه المفاهيم وتنميتها والدراسة إلى الكشف على دور اإلذاعة في مدى تج تسعى هذه

خالل التدريب أو التكوين الميداني الذي يتلقاه الطالب قبل التخرج حيث من خالله يستطيع هذا 

صل ا مما يجعله يحاألخير تطبيق المعرفة النظرية التي اكتسبها خالل التكوين الجامعي تطبيقا عملي

ماهو إال إتقان له فالتدريب الميداني بحيث يكون أكثر إبداع و أوسع لتخصصهعلى فهم أكبر و

اص الذين سيتعامل ، بحيث يعطي للطالب انطباعا أوليا عن طبيعة األشخمقدمة للعمل بعد التخرج

م كليا عمن كان يحتك بهق العمل يختلفون إختالفا جذريا و، فمن يعملون في سومعهم بعد تخرجه

 أثناء فترة دراسته.
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التي أخذنا ذا كانت وسائل االعالم المحلية ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتحاول التعرف عما إو

المية  لطلبة تنمية المهارات االعمل على تنمية المفاهيم النظرية وكأنموذج عنها إذاعة مستغانم تع

عليه نطرح التساؤل وبال االتصال كونهم سيصبحون صناع االعالم مستققسم علوم االعالم و

مدى مساهمة اإلذاعة المحلية في تنمية المهارات االعالمية لدى طلبة علوم االعالم و  ما :التالي

 االتصال؟

 الفرضيات:

تساهم االذاعة باعتبارها إحدى وسائل االعالم بشكل كبير في تنمية المهارات االعالمية لطلبة  .1

 علوم االعالم واالتصال.

 ي يكمل التكوين النظري.التربص الميدان .2

 بيئة العمل اإلذاعي أثناء التربص تساهم في اكساب الطالب الجامعي طموح االلتحاق باإلذاعة. .3

 المنهج المعتمد في الدراسة:

"بأنه الطريق المؤدي للحقيقة في كلورد برناند" والفيلسوف "فرانسيس بيكونيعرفه الفيلسوف "

مة التي تهين على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى العلوم بواسطة طائفة من القواعد العا

 1نتيجة معلومة.

                                                           

.23، ص 2003، الجزائر ،دار الريحانة ، خالد حامد ،منهج البحث العلمي 1
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كما يعرف المنهج بأنه مجموعة من اإلجراءات المتبعة ألجل تحقيق الغرض الذي رسمه،ولهذا من 

 1الضروري استخدام المنهج باعتباره الطريق التي يسلكها الباحث للوصول إلى نتيجة معينة.

وع الدراسة واألهداف المسطرة للبحث هما اللذان يفرضان على الباحث إن طبيعة الظاهرة موض

طبيعة المنهج  المناسب إلستقصاء  الحقائق وجمع المعلومات ومن ثم   الوصول إلى النتائج حتى 

وإن كانت جزئية وعليه فإن الدراسة التي بين أيدينا تنتمي إلى مجال الدراسات المسحية باالعتماد 

ليل  وهذا النوع من الدراسات تعد ضرورية من حيث كونها أبحاث يتم فيها على الوصف والتح

سواء كانت متعلقة بموقف معين أو  دراسة الوضع الراهن للظاهرة أو الظواهر المبحوثة،

والتي تهدف إلى التعرف على الظاهرة بطريقة تفصيلية 2بمجموعة من الناس أو بأحداث معينة.

 .المتعلقة بها ودقيقة  ومن أجل جمع الحقائق

 

 

 

 

 

 

                                                           

.285،ص 3،2007،مناهج البحث العلمي  في علوم االعالم و االتصال ،ديوان المطبوعات الجامعية ،ط احمد بن مرسلي  1
 

.116،ص 1976، عالم الكتب ،القاهرة ، احمد بن مرسلي ،مناهج البحث العلمي في علوم االعالم و االتصال 2
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 أدوات جمع البيانات:

هناك العديد من الوسائل واألدوات التي يمكن للباحث استخدامها في تجميع البيانات التي تخدم 

 سة التي اعتمدنا عليها في ما يليموضوع بحثه وتتمثل أدوات الدرا

 اإلستبيان: -

تشارة األفراد المبحوثين بطريقة  تعرف اإلستمارة بأنها أسلوب جمع البيانات الذي يهدف إلى اس

منهجية ومقننة وتقديم حقائق وأفكار معينة،فهي منبهات لفظية مدروسة بعناية فائقة ونتيجة جهود 

 1عقلية.

بأنها أحد األساليب التي تستخدم في جمع بيانات أولية أو سمير دمحم حسين كما يعرفها الدكتور 

عن طريق توجيه مجموعة من  من جميع مفردات البحث،أساسية أو مباشرة من العينة المختارة أو 

األسئلة المحددة وذلك بهدف التعرف على حقائق معينة أو وجهات نظر المبحوثين واتجاهاتهم أو 

فهي وسيلة يدخل الباحث 2الدوافع والعوامل و المؤثرات التي تدفعهم إلى تصرفات سلوكية معينة .

إياهم الواحد بعد اآلخر من أجل الحصول على أجوبة عن طريقها في اتصال بالمبحوثين سائال 

 تتضمن اتجاهات في سلوكيات أفراد مجتمع الدراسة.

وقد لجأنا في دراستنا هذه إلى اإلستبيان كأداة لجمع المعلومات بالدرجة األولى من خالل مجموعة 

) اإلجابة عليها  لمن األسئلة التي تتطلب من المبحوثين(عينة من طلبة قسم علوم اإلعالم و اإلتصا

                                                           

.73،ص 1982،الجزائر خير هللا عمار ،محاضرات منهجية  1
 

2
 Angers Maurice .Initiation pratique à la méthodologies des sciences ; Casbah université ; ALGER 1997.P 146. 
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بطريقة يحددها الباحث حسب أغراض البحث ألنه بالرغم من ضعفها فهي تبقى وسيلة هامة يعتمد 

عليها الباحث في تدعيم بحثه، وقد احتوت استمارة بحثنا على ثالثة محاور و كل محور بدوره 

صين في علوم انطوى على مجموعة من األسئلة و قد تم عرضها على مجموعة من األساتذة المخت

اإلعالم بغية تحكيمها( األستاذ غوثي عطاء هللا، األستاذة كوبيبي حفصة، األستاذة صفاح 

 أمال،األستاذة حمداد صبيحة).

 مجتمع البحث و عينة الدراسة:

تتميز عن  هو مجموعة العناصر التي لها خاصية أو عدة خصائص مشتركةمجتمع البحث :-1

يجري عليه البحث ويشمل جميع عناصر ومفردات المشكلة او  غيرها من العناصر االخرى والتي

 1الظاهرة المدروسة ويتم من خالله اخيتار عينة الدراسة.

ويعتبر اختيار العينة الممثلة للمجتمع المبحوث من  فلكل دراسة اجتماعية مجتمع بحث تطبق عليه،

ن تمثل كل حاالته وتعبيرها بحيث يشترط فيها ا أصعب االمور التي تواجه الباحثين و الدارسين،

ومنه فإن مجتمع البحث في دراستنا هذه يتمثل في طلبة قسم  بصدق عن الظاهرة محل الدراسة،

 علوم االعالم واالتصال بجامعة عبد الحميد بن باديس بوالية مستغانم.

 

 

 

                                                           

.197، الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،بدون سنة طبع ،ص  احمد بن مرسلي ،مناهج البحث العلمي في علوم االعالم و االتصال 1
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 عينة البحث:-2

لذلك يستوجب عليه من الصعب على الباحث أن يطبق دراسته على جميع أفراد مجتمع الدراسة ،

اللجوء الى أسلوب العينات التي تمثل المجتمع األصلي و تعرف على أنها جزء من المجتمع يتم 

 1اختيارها وفق قواعد خاصة بحيث تكون العينة المسحوبة ممثلة قدر اإلمكان من مجتمع الدراسة.

 2وتعرف على أنها مجموعة جزئية من المجتمع.

لعينة المختارة مماثلة لمجتمع البحث قدر اإلمكان ،لذا وقع اختيارنا ومن جهتنا حاولنا أن تكون ا

على العينة القصدية التي تتالئم مع طبيعة دراستنا حيث يقوم الباحثين باختيار المفردات بطريقة 

 تحكيمية . 

وعينة بحثنا هم طلبة علوم االعالم واالتصال بمستغانم المقبلين على التخرج والمعنيين بإجراء 

 بصا تهم باإلذاعة. تر

 الدراسات السابقة

إن نمو المعرفة وتشعبها يفرض على الباحث عندما يفكر في القيام بأية دراسة أو بحث االقتناع بأن 

عمله هذا عبارة عن حلقة متصلة بمحاوالت كثيرة فكل عمل علمي من هذا القبيل البد وأن تكون 

 3سواء ميدانية أو مكتبية . قد سبقته جهود أخرى مجسدة في شكل دراسات سابقة

                                                           

.80،ص 1،2009البحث العلمي ،مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع ،عمان االردن ،طدمحم عبد العالي النعيمي و آخرون ،طرق و مناهج  1
 

 .148، ص 2008،  1،دار الحامد للنشر و التوزيع ،عمان االردن ، ط دالل القاضي ،محمود البياتي ،منهجية و أساليب البحث العلمي 2

103،ص 1999ورات جامعة منتوري قسنطينة ،إبراهيم التهامي و آخرون ،الدراسات السابقة في البحث العلمي ، منش 
3
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وعليه فإن الدراسة السابقة تعد خطوة في البحث العلمي الذي يعده الباحث حول أي مشكلة ومن أهم 

الدراسات التي سبقت دراستنا هذه هي دراسة الباحث محمود فايز عبد عابد والتي جاءت تحت 

 عنوان "مهارات مقدمي البرامج في القنوات الفضائية 

قناتي الجزيرة والعربية  ها في تلبية رغبات جمهور الطلبة في الجامعات األردنية،ومدى نجاح

و جاءت الدراسة في إطار إستكماله لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في  أنموذجا،

  2009اإلعالم وكان ذلك بجامعة الشرق األوسط للدراسات سنة 

اختيارنا لقناة تلفزيونية دون غيرها يعتمد على هل وكان التساؤل الرئيسي لهذه الدراسة كاآلتي :

قوة حضورها اإلخباري أو سعيها للوصول إلى الحقيقة، أو أن هناك عوامل أخرى تتعلق بجاذبية 

 بعض مقدمي البرامج في القناة و مهاراتهم الذاتية؟

 حيث تسعى هذه األخيرة لإلجابة على التساؤالت التالية : 

اح مقدمي برامج التلفزيون وفقا للمشاهدين من الطلبة في الجامعات ما العوامل المؤثرة في نج -

 األردنية؟

هل تختلف العوامل المؤثرة في نجاح مقدمي برامج التلفزيون تبعا للمتغيرات الشخصية للطلبة  -

 المشاهدين في الجامعات األردنية؟

المشاهدة لدى الطلبة هل تختلف العوامل المؤثرة في نجاح مقدمي برامج التلفزيون تبعا ألنماط  -

 المشاهدين في الجامعة األردنية؟

أما في ما يخص المنهج المتبع واألداة فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي وفي هذا اإلطار يتم 

 استخدام منهج المسح بالعينة  قام بتصميم اإلستبيان لجمع المعلومات 
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مفادها أن العوامل المؤثرة في نجاح والبيانات، وقد توصل هذا األخير إلى مجموعة من النتائج 

مقدمي البرامج التلفزيونية وفقا للمشاهدين من الطلبة في الجامعات األردنية كانت لعامل مهارات 

وكانت بدرجة عالية، ثم جاءت النسبة العالية لعامل "مهارات عوامل فنية مهمة " وأدنى  التحدث،

 نسبة كانت لعامل "مهارات اإلستماع".

رنامج التلفزيوني يعد من األمور المهمة التي ظهرت كمؤشر مهم من ضمن موضوع الب -

وذلك ألن موضوع البرنامج الذي يخدم تطلعاتهم خصوصا إذا كان ضمن  اهتمامات الطلبة،

 اهتماماتهم والوضع االجتماعي أو السياسي القائم .

واإلختالف بين هذه  لتشابههذا فيما يتعلق بالنتائج وهنا يجب علينا كباحثين اإلشارة إلى نقاط ا

الدراسة والدراسة التي نحن بصدد إجرائها حيث تتشابهان في المنهج المعتمد واألداة والعينة 

حيث يعتبر هذا األخير متغير مهم في  والمتمثلة في الطلبة باإلضافة تناولها لمتغير المهارات،

الدراسة التي سبقتها فمتغير المهارات ربطناه نحن دراستنا وهذا هو وجه اإلختالف بين دراستنا و

 بالطالب أما الباحث الذي سبقنا في الدراسة فقد ربطه بمقدم البرامج التلفزيونية .
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 المفاهيم و المصطلحات: تحديد

 الدور: 1-

 لغة:

 1العمل. رف الدور بأنه الحركة أي الفعل ويع

 النشاط.ط بالقدرة على الحركة ولدور مرتبونالحظ من خالل هذا التعريف أن ا

فإن كلمة الدور مشتقة من العبارة الالتينية  ) BLOCH( و )WOUTBURGوحسب معجم (

)ROTULAS( ،يجب أن  ومن جهة ثانية ما التي تعني من جهة ورقة مطوية تحمل مكتوب

عية أو م بدأ استعمال الدور بمعنى وظيفة اجتما11و ابتدءا من القرن  ،يستظهره ممثل مسرحية

.مهنة 
2 

 اصطالحا:

الكلمة  رغم أن )LINTON( لينتونإن مفهوم الدور في معناه السوسيولوجي ينسب غالبا إلى 

بالمعنى السوسيولوجي "إن الوجود يفرض ...على أغلب نيتشه خاصة بالمسرح قد استغلت عند 

يتضمن تنظيم مجموعة  األوربيين من الذكور دورا محددا مهنتهم كما يقال "بالنسبة لعالم اإلجتماع

من األدوار متمايزة تقريبا...هذه األدوار يمكن تعريفها بصفتها أنظمة إلزامات معيارية يفترض 

 بالفاعلين الذين يقومون بها الخضوع لها وحقوق مرتبطة بهذه اإللتزامات .
                                                           

.211فؤاد أقوام البستاني،منجد الطالب ،د ط،دار الشروق ،لبنان،ص  1
 

رسالة حورية بن عياش،صراع األدوار لدى المرأة الجزائرية العاملة في ضوء بعض المتغيرات الشخصية ،السن ، المستوى التعليمي ،و صورة الذات ،2

 18)،ص .1994،1995فس و العلوم التربوية ، جامعة قسنطينة،(ماجستير ،معهد علم الن
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 1إلزامات مرتبطة خاصة بمنطقة استغالل ذاتي.وهكذا يحدد الدور منطقة موجبات و

التي تكون في أبسط الحاالت معروفة ار ولزامات المعيارية المقترنة بكل دور من األدوإن اإل

تقريبا من مجموع الفاعلين المنتمين إلى تنظيم معين، تخلق توقعات للدور تؤدي إلى تقليص الشك 

ن في النشاط المتبادل، عندما يدخل الفاعل (أ) في نشاط متبادل مع الفاعل (ب) فإن كالهما ينتظر أ

 2يتحرك اآلخر في اإلطار المعياري الذي يحدده دوره .

داء شخص ما لدور معين بعبارة أخرى فإن للدور متطلبات تتمثل في توقعات اآلخرين بمكان أو

 3قد يكون الفاعل على دراية بمتطلبات دوره و قد ال يكون على علم.و ،في موقف ما

 ،أنواع من أهمية وخصائص وعالقات الدوردون التفصيل أكثر يرتبط بوفي حقيقة األمر و

ن بما أننا بصدد إعطاء مفهوم اصطالحي للدور،فإنه يمكن القول بأن هناك العديد مونظريات و

ء تعاريف متباينة كل حسب توصل عدد من العلماء إلى إعطاو ،األبحاث قد تناولت مفهوم الدور

ل"مصطلح الدور يستخدم في حيث يقو فاروق مداسإلى هذا يشير تخصصه واتجاهاته العلمية و

االنثروبولوجيا بمعان مختلفة، فيطلق كمظهر للبناء االجتماعي على و علم النفسو علم االجتماع

نه كما يمكن تعريفه على أ ،ن الصفات الشخصية واألنشطةوضع إجتماعي معين يتميز بمجموعة م

داخل جماعة أو موقف الواجبات ويرتبط بوضع محدد للمكانة نموذج يرتكز حول بعض الحقوق و

                                                           
 .288،ص  1،1986المعجم النقدي لعلم االجتماع ،ترجمة سليم حداد،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،طريمون بودون و فرانسوا بور يكو،   1

.288،289حورية بن عياش ،مرجع سبق ذكره ،ص  2
 

.135،ص 1993جتماع،دط ،دار المعرفة الجامعية ،االسكندرية،دمحم عاطف غيث و آخرون ،علم اال 3
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يحدد دور الشخص  في أي موقف عن طريق مجموعة  توقعات يعتنقها و ،ي  معينإجتماع

.اآلخرون كما يعتنقها الشخص نفسه
1 

 بعض التعاريف العلمية التي تناولت المفهوم االصطالحي للدور:

 الدور هو مجموعة النماذج االجتماعية المرتبطة بمكانة معينة ):lintonتعريف(  -1

2سلوكات محددة  من طرف المجتمع لكل فرد يشغل هذه المكانة.وقيم يحتوي على مواقف و 
 

تجربة خارجية بين األفراد تفرض على المستوى  يمثل الدور):morenoتعريف (  -2

بذلك يحدد تصرفين هو منبه وفي نفس الوقت إستجابة والتفاعلي، الدور هو تصرف مزدوج ،ف

3دراك الدور يعني تعيين المنبه و اإلجابة عليه.متتابعين لدى الفرد،إذ أن  إ
 

تبدو مالئمة  لشخص يشغل مكانة اط سلوكية تكون وحدة ذات  معنى وأنميعرف على أنه: و -3

4معينة في المجتمع أو يشغل مركز محدد في العالقات الشخصية المتبادلة مثال .
 

اصطالحا يمكن تحديد مفهومه و ل استعراضنا لمفهوم الدور لغة من خالالتعريف اإلجرا ئي للدور:

 االجرائي إذ يمكن تعريفه بالوظيفة التي يؤديها الفرد في موقف اجتماعي معين.

 

                                                           
1 .2003فاروق مداس ،قاموس مصطلحات علم االجتماع،دار مدني للطباعة و النشر و التوزيع،الجزائر ،  1

 

مي، و صورة الذات،رسالة حورية بن عياش،صراع األدوار لدى المرأة الجزائرية العاملة في ضوء بعض المتغيرات الشخصية ،السن ،المستوى التعلي1

.20) ،ص 1995-1994ماجستير ،معهد علم النفس و العلوم التربوية،جامعة قسنطينة،(  

.21نفس المرجع السابق ،ص   3
 

.367،ص  1983نبيل الصادق،طريقة تنظيم المجتمع في الخدمة االجتماعية ،دار الثقافة ،القاهرة ،  4
 



 اإلطار المنهجي

 

 

28 

 اإلذاعة المحلية:- 2

 تعريف اإلذاعة:

االسم الذي اختاره اللغويون للراديو هو المذياع و المذياع هو الرجل أو الشخص الذي ال لغة: 1-

 .1نشره و إذاعتهيعمل على السر ويستطيع أن يكتم 

العرب يصفون و ،نى النشر العام و الذيوع ما يقالاألصل اللغوي لكلمة إذاعة "هي "إشاعة"بمعو

 2الرجل المفشي لألسرار بالرجل المذياع .

 اصطالحا: 2-

تقوم ببث مجموعة من البرامج ذات الطابع  ،ة عن تنظيم مهيكل في شكل وظائف وأدوارهي عبار

يتكون من  ف جمهور متناث،اإلعالمي و ذلك الستقبالها في آن واحد من طرو ،التثقيفي الترفيهي،

 3بأجهزة إستقبال مناسبة. ،أفراد وجماعات

باستخدام  حسب فضيل دليو "مايبث عن طريق األثير، يقصد باإلذاعة المسموعة "الراديو"و

ا برباط ربط مستمعيهو ،انها اجتياز الحواجز الجغرافية والسياسيةالموجات الكهرومغناطيسية بإمك

 4سريع.مباشر و

 

                                                           

1 24،ص 2000تكنولوجيا التعليم،نظرة مستقبلية للقرن الواحد و العشرون،دار الفكر العربي،القاهرة ، عبد المجيد شكري ،اإلذاعة المدرسية في ضوء
  

366،ص 1995،بيروت ،1، منشورات دار المجاني ،ط  القاموس المجاني للطالب،(عربي،عربي) 
2
 

103،ص  1989، 2،ط  ،القاهرة المدخل الى وسائل االعالم و االتصال ،دار الكتاب المصريالعزيز شرف ، عبد3
 

4 .  135،ص 1998فضيل دليو،مقدمة في وسائل االتصال الجماهيرية ، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر ، 
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  COMMUNITYكريستيد بلفت النظر إلى اإلذاعة المحلية قام كريستيد و :اإلذاعة المحلية-

RADIO يمكن أن تعرف تقنيا في ضوء البث منخفض القدرةROW-POWERED 

TRANSMISSIO،ربما تشير إلى مشاركة جمهور المجتمع و إلى منطقة سكانية متجانسة

 التخطيط .ج أكثر من مشاركتهم في السياسة وفي إنتاج البرامالمحلي 

تؤكد على األهداف الجوهرية  التي تتعهد بها اإلذاعة وهناك تعريفات أخرى تصف الوظائف و

ياجات المحلية وعلى سبيل المثال قام االتحاد العالمي لإلذاعة المحلية بوصفها بأنها"تستجيب الحت

من كما تساهم في تنميته وهي تناضل من أجل ديمقراطية  اإلتصال  ،المجتمع المحلي الذي تخدمه

التي تتخذ أشكاال مختلفة وفقا لكل بيئة نوعية" وقدم خالل مشاركة المجتمع المحلي و

ال يختلف عن التعريف السابق فقال"إن اإلذاعة المحلية هي  وصف آخر LIBIREROليبريرو

فية  ذات حدود مكانية محددة س داخل منطقة جغرااالستخدام النظامي لإلذاعة بهدف تنمية النا

محددة ألناس ذوي طموح وخصائص  هذا يعني اإلذاعة بالراديو داخل منطقة جغرافيةو ،بدقة

 1مشكالت متشابهة إلى حد كبير.و

 متميزة لإلذاعة المحلية منها:السابقة هناك تعاريف أخرى مهمة وباإلضافة إلى هذه التعاريف 

:هي جهاز إعالمي يخدم المجتمع محليا، معنى ذلك أن اإلذاعة المحلية تبث ةأ)اإلذاعة المحلي

 2برامجها مخاطبة مجتمعا خاصا، محدود العدد،يعيش فوق أرض محدودة المساحة.

                                                           

.   77،78،ص 2004طارق سيد أحمد ،االعالم المحلي و قضايا المجتمع ، دار المعرفة الجامعية للطبع و النشر و التوزيع ،االسكندرية ،مصر، 1
 

.13،14، ص 1987، المركز الجامعي للتصوير و الطباعة االلكترونية ،مصر ، االذاعات المحلية لغة العصركري عبد المجيد ش 2
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االجتماعية  متناسقا من الناحية الجغرافية و تخدم كل منها جمهورا محليا : ب)اإلذاعة المحلية

عطيه  تقدم له الخدمات  تتفاعل مع هذا المجتمع تأخذ منه وهي تو ،وتقدم له نتيجة  لقربها منه

 1فالجمهور المستهدف لكل إذاعة محلية هم أفراد هذا المجتمع المحلي . ،المختلفة

استعمال اللهجات المحلية التي تعتبر من العوامل و ،تمتاز بالبساطة في الكلمة : ج)اإلذاعة المحلية

إحياء التراث الثقافي  المحلي ،كما أنها تتناول القضايا التي و ية،المساهمة في نشر الثقافة المحل

ذلك من أجل إقتراح الحلول المناسبة لمشاكله و ،ليا وتوعيه باألحداث المحيطة بهتشغل المجتمع مح

نجاحها يتوقف على مدى إشعار والمعيشية كما أن من مهامها تقديم األخبار التي تحدث محليا 

 2ليست ملكا لسلطات أخرى .له وملك  جمهورها بأنها

 أولهما :ن بأنها محلية بالرجوع إلى جانبي يمكن أن توصف ،مما سبق فإن وسيلة إعالم ماو

(فالصحيفة  فوسيلة اإلعالم المحلية تتميز بمحدودية النطاق ،علق بالمدى أوالنطاق الذي تخدميت

ية  لها قوة بث محدودة لتغطية اإلذاعة المحلو )في المجتمع المحلي الذي تخدمه المحلية توزع

 جمهورها المستهدف.

 

 

 

                                                           

.79،ص 2004طارق سيد احمد ،االعالم المحلي و قضايا المجتمع ،دار المعرفة الجامعية للطبع و النشر و التوزيع ،االسكندرية ، مصر ، 1
 

.92، ص 1993،دار الفكر العربي ، ة ،دراسة نظرية تطبيقية مقارنةنوال دمحم عمر ، االذاعات االقليمي 2
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 الجانب الثاني:

ا المحلي فهي يتعلق بالوظيفة أو الدور الذي تقوم به حيث تتميز الوسيلة المحلية  بمحور تركيزه

تعبر عن خصوصية المشكالت م على خدمة االهتمامات المحلية وتقوو ،من المجتمع وإليه

 1المحلية.

 : لمحليةذاعةاي لإلالتعريف اإلجرائ

ة في منطقة جغرافي ،اهيرية تخاطب جمهورا محليا معينااإلذاعة المحلية هي وسيلة إعالم جم

سياسية ...الخ بلغة محلية  ،قتصاديةا ،ثقافية، اجتماعيهمتنوعة عن طريق بث برامج ثرية و معينة،

 وهي بذلك تهتم بكل ماهو محلي. ،يةراق

 مفهوم المهارات:

في الصناعة لحذف به والمهارات تتكون في العلم واهارات بأنها  إحكام الشيء والم تعرفلغة:

 2أيضا.

تعامل بثقة و اقتدار االجتماعية الالزمة لألفراد للالسلوكيات والمهارات الشخصية و :هياصطالحا

 المسؤوليات تحمالصحيحة وذلك باتخاذ القرارات المناسبة مع أنفسهم ومع اآلخرين ومع المجتمع و

                                                           

.81طارق سيد أحمد ،مرجع سبق ذكره ،ص  1
 

.236، االردن ،ص 2011، 2نبيل حداد ،فن الكتابة الصحفية (السيمات ،االشكال، القضايا، المهارات ، الدليل) ، دار جرير للنشر و التوزيع ،ط  2
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وين عالقات ايجابية مع اآلخرين وتفادي حدوث الغير وتكوفهم النفس و الشخصية و االجتماعية،

1القدرة على التفكير االبتكاري.األزمات و
 

 :المفهوم االجرائي 

ل التكوين ما يتلقاه ميدانيا من خاللب في الجامعة من مفاهيم نظرية وهي مزيج بين ما يتلقاه الطا

 ال االعالمي.التدريب خاصة في المجو

 :الميداني للدراسةر اإلطا

ضمن هذا العنصر سنتعرض إلى كافة الجوانب المتعلقة بإجراءات الدراسة الميدانية للبحث الذي و

 قمنا به.

 :مجاالت الدراسة -

 المراد هنا توضيح أين أجريت الدراسة ومتى؟ومع من؟

تنحصر مجاالت ر متميزة وتماعية تتعامل مع عناصألن الدراسات والبحوث في العلوم اإلج

 الدراسة في ثالث مجاالت و هي :

طالب من قسم علوم   50ويتمثل في العينة التي اسقطت عليها الدراسة وهي : المجال البشري -

االتصال بجامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم المعنيين بإجراء التربص الميداني االعالم و

 باإلذاعة.

                                                           

.20،ص 1981علم النفس االجتماعي ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،محي الدين مختار ،محاضرات  1
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لك منذ البدء في الطرح ر بالفترة الزمنية التي استغرقتها الدراسة و ذويتعلق األم :المجال الزمني -

حتى اإلنتهاء منه بشكل نهائي حيث حددت المدة الزمنية للدراسة من أوائل شهر للموضوع و

 فيفري إلى أواخر شهر أفريل.

 



 

 

 مفاهيم اإلذاعة المحلية و خصائصهاالفصل األول : 

 

 هيد مت

 مفهومها.المبحث األول: -

 .نشأة اإلذاعةالمبحث الثاني: -

 اإلذاعة المحلية و خصائصها.المبحث الثالث: -

 الم+حث الرا+ع:جمهور اإلذاعة و خصائصه.-
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 تمهيد:

منذ اختراع الط2اعة لم يتوصل اإلنسان إلى مستحدث اجتماعي له التأثير الضخم الذ� حققته 

ذاعة 68تب عن اإلذا الصدد أنه 2الرغم مما 6تب  و في ه Daniel Boosterاإلذاعة حيث ير3 

 .1هذا البخس في حد ذاته مفتاح قوتها التار>خ8ة فإننا مازلنا نبخس قدرها و 

2ش6ل خاص اإلذاعة المحل8ة از مد3 أهم8ة اإلذاعة 2الجزائر و فصل سنحاول إبر منه في هذا الو 

 2مستغانم.

 

 

 

 

                                                           

.09قاهرة ،ص دراسة تطبيقية مقارنة ،دار الفكر العربي ،الدمحم عمر نوال ،اإلذاعات اإلقل8م8ة ، 1
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 الم0حث األول:مفهوم اإلذاعة المحل"ة:

 اإلذاعة المحل"ة:

 مفهومها:

اإلذاعة المحل8ة أحد روافد االعالم المحلي الذ� ينبثF من بيئة معينة و محددة و يوجه إلى 

ا 2حاجة ها ب2عض هذه البيئة 2حيث 8ص2ح اإلعالم مرت2طا إرت2اطا وث8قجماعة 2عينها ترIJ 2عض

مما يجعله انع6اسا للتراث الثقافي و  ظروفها الواقع8ة،هؤوالء الناس ومتصال بثقافة البيئة المحل8ة و 

الق8مي في هذه البيئة و 8عتمد اعتمادا 6ل8ا على 6ل ما فيها من أف6ار 2حيث تكون هناك األف6ار 
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التقاليد العادات و و  االقتصاد8ة،و  االجتماع8ةو بين الجمهور المستهدف و تص2ح الق8م الثقاف8ة السائدة 

 1مضمون االعالم المحلي.و  ش6لهي التي تكون في النها8ة أسلوب و 

وهي جهاز إعالمي 8قوم على خدمة هذا المجتمع المحلي 2معنى أن اإلذاعة المحل8ة تبث برامجها 

مجتمع و  ،المساحةمحدود العدد 8ع8ش فوق أرض محدودة من أجل مخاط2ة مجتمع خاص 

 2الناح8ة االجتماع8ة.االقتصاد8ة والناح8ة الثقاف8ة و متجانس من الناح8ة 

تخاطب مستمعا محددا له مصالحه وارت2اطاته االجتماع8ة المعروفة  تعرف على أنها اإلذاعة التيو 

 3تراثه الف6ر� الخاص 2ه.وله تقاليده وعاداته و 

االجتماع8ة و  متناسقا من الناحيتين الجغراف8ة ل8ة هي التي تخدم مجتمعا محدودا عة المحاإلذا و 

الثقاف8ة المتميزة على أن تحده حدود مع له خصائص البيئة االقتصاد8ة و 2حيث 68ون هذا المجت

قد 68ون ة هنا مرت2طة أساسا 2مجتمع خاص و جغراف8ة حتى تشمله رقعة االرسال المحل8ة ،فاإلذاع

                                                           
1 .162، ص 2004، 1القاهرة ،الدار المصرية اللبنانية ، ط ، منى سعيد الحديدي ،سلوى إمام علي ، االعالم و المجتمع 1

 

2 Q، 1عبد المجيد ش6ر� ،االعالم المحلي في ضوء متغيرات العصر ،أسسه ،نظر>اته ، وسائله ،ودوره في الدول النام8ة و المتقدمةJي ، دار الف6ر العر

ص  2007،القاهرة ،   

179،ص 2009،عمان األردن ، 1طارق مصباح الشاري ، اإلعالم اإلذاعي ، دار أسامة للنشر و التوزيع ،ط 
3
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متقارJة  تجمعها وحدة اقتصاد8ة وثقاف8ة المجتمع مدينة أو مجموعة قر3 أو مدن صغيرة  هذا

مصالحهم وتع6س فهمهم وتراثهم تكون هذه اإلذاعة هي مجالهم الطب8عي للتعبير عن متميزة  و 

 1تلبي احت8اجاتهم الخاصة المتميزة.حتى لهجتهم المحل8ة و و أف6ارهم بل و 

جهاز إعالمي يخدم خرف هللا " الذ� ير3 أن اإلذاعة المحل8ة هي  و>وافقها في ذلك "الطاهر بن

أن الدور الذ� تلع2ه اإلذاعات المحل8ة أخذ في النمو مع تحول مواض8ع االهتمام مجتمعا محل8ا و 

 22التنم8ة إلى النشاQ المحلي.

روفة، وله تخاطب مستمعا محددا له مصالحه وٕارت2اطاته االجتماع8ة المع اإلذاعة المحل8ة هي التي

عدد هي تبث برامجها مخاط2ة مجتمعا خاصا محدود الوتراثه الف6ر� الخاص و عاداته تقاليده و 

قد عا له خصائص البيئة اإلقتصاد8ة والثقاف8ة المتميزة و ، مجتم8ع8ش فوق أرض محدودة المساحة

 683ون هذا المجتمع مدينة أو مجموعة قر3 أو مدنا صغيرة ومتقارJة.

                                                           

06،ص  2003سلوى امام و شهيناز بسيوني ،موضوع خاص في اإلذاعة ،جامعة القاهرة ،
1
 

75،ص  1990، 4وم اإلعالم و االتصال ،الجزائر ط الطاهر بن خرف هللا ،الصحافة اإلقليمية ، مجلة االتصال ، معهد عل 
2
  

180،ص  1،2009طارق الشاري ،اإلعالم اإلذاعي ،دار أسامة للنشر و التوزيع ،عمان األردن ،ط  
3
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 نشأة اإلذاعة. الم0حث الثاني :

محطة إرسال  عندما قام أحد الفرنسيين بإنشاء ،ة في الجزائر في أواخر العشر>ناتظهرت اإلذاع

وذلك استجا2ة لحاج8ات األقل8ة األورو8Jة   ،1،لم تتعد3 قوتها 6يلوواQعلى الموجة المتوسطة

 ر>ة في الجزائر ،والمتواجدة في الجرائر حيث 6انت تبث برامج ال عالقة لها 2صحة األحداث الجا

ت Jين الحاكم العام للجزائر الذ� أسندبرامجها ذات صلة وطيدة مع فرنسا،مع توز>ع إشراف بينها و 

على الحصص الموجهة لألوروJيين ولتعز>ز  هي تشرفو  ،إل8ه الحصص الموجهة للجزائر>ين

حتى  1943عام  بدأت في إنشاء قناة 2اللغة العر8Jة ،التأثير في الجزائر>يننشاطها الس8اسي و 

رواج  ا، فاإلذاعة الجزائر>ة لم 68ن لهئر>ين الذين ال 8فهمون الفرنس8ةتتم6ن من االتصال 2الجزا

 لهذا المنبر اإلعالمي. الحق8قة االنطالقةتعتبر هذه األخيرة اهير� معتبر إال 2عد هذه السنة و جم

ت هذه األخيرة مع طرأت 2عض التغيرات على اإلذاعة الجزائر>ة حيث أدمج 1945وفي عام 

ومن  ،مستقلة للشؤون الفن8ة هذا من جهةٕادارة ، و أشرف عليها رئ8س الح6ومةرنس8ة و اإلذاعة الف

جهة أخر3 قدمت للحاكم العام امت8ازات خاصة إذ أص2ح يترأس مجلس أطلF عل8ه "اللجنة 
                                                           

128،ص 1،2008نور الدين تواتي ،الصحافة المكتوبة و السمعية البصرية في الجزائر ،دار الخلدونية للنشر و التوزيع ،ط
1
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ستة ممثلي عن و وروJيين ثالثة أأعضاء جزائر>ين و >تكون هذا المجلس من ستة لإلذاعة و الجزائر>ة 

 قنوات مجهزة 2استوديوهات خاصة بها 61948ما أنشأت عام  وظفين والعمال التا2عين لإلذاعةالم

الفرنس8ة،2حيث أن قوة محطتان لإلرسال تذ8ع 2العر8Jة و  التي بهافي مختلف المدن منها قسنطينة  و 

تان في 6ل من وهران تا2عت المحطثم ت ،6يلوواQ 600أما الثان8ة فقوتها  6يلوواQ 250األولى 

 .J1جا8ةو 

8صال ما 6ان للجزائر في هذه الفترة إال أن تعتمد في 2ادb األمر على إذاعات الدول العر8Jة إلو 

تونس أولى اإلذاعات العر8Jة التي خططت صوتها إلى العالم الخارجي و6انت إذاعتا القاهرة و 

برامج  1955ام خصصت القاهرة ع برامج في قنوات ثابتة إلذاعة أخ2ار الثورة الجزائر>ة  فقد

 هي:دقائF و  10أسبوع8ة للجزائر ومدة 6ل واحدة منها 

أص2ح 2عد ذلك "صوت الجمهور>ة ر>ر الوطني يخاط62م في القاهرة و برنامج وفد جبهة التح -

 2الجزائر>ة يخاط62م"وJرنامج جزائر� يخاطب الفرنسيين.

                                                           

254،253، ص   1،2012سلطان ،وسائل االعالم و االتصال ،دراسة في النشأة و التطور ،دار المسيرة للنشر و التوزيع ،ط دمحم صاحب
1
 

59،ص 1،1985عواطف عبد الرحمن ،الصحافة العربية في الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر ،ط
2
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6انت التي 6انت جزائر>ة 62ل ما فيها و سر>ة نتيجة لقرارات مؤتمر الصومام تم إنشاء اإلذاعة الو 

انت مدة و6الناظور المغر8Jة قبل أن تستقر في مدينة  ،ة قرب الحدود الجزائر>ة المغر8Jةإذاعة متنقل

 خمس إذاعات وهي : انطالق 1959شهدت سنة و  ،البث حوالي ساعتين يوم8ا

 صوت الجزائر من إذاعة طرابلس بليب8ا. -

 نغاز�.صوت الجزائر من إذاعة ب -

- .Fصوت الجزائر من إذاعة دمش 

 صوت الجزائر من الكو>ت . -

 1صوت إذاعة الجزائر من 2غداد. -

،حيث تخلصت  1962جو>ل8ة  05من هنا نشير إلى إذاعة الجزائر المستقلة و 6ان ذلك في و 

ة 6ذا 8حتكر وسائلها اإلعالم8ة ولم تلبث الدولاالستعمار الذ� 6ان يراقبها و8ستغلها و الجزائر من 

التلفز>ون لما 8متلكه هذا و  مبنى اإلذاعة استرجاعالجزائر>ة إلى أن اتخذت التدابير الالزمة من أجل 
                                                           

ي لدى الطالب الجامعي ،دراسة ميدانية بجامعتي قسنطينة و بسكرة ،رسالة دكتوراه علم اجتماع مالك شعباني ،دور اإلذاعة المحلية في تنمية الوعي الصح2

113،ص 2006، 2005التنمية ،كلية العلوم االجتماعية و االنسانية جامعة منتوري ،قسنطينة
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6ذا في ترسيخ الق8م الثقاف8ة و  ،لس8ادة الجديدة للدولة الجزائر>ةالقطاع الحساس من أهم8ة في نقل ا

تطب8قا لهذا و  . 1 الخاصة 2الشعب الجزائر� 2عيدا عن المسخ الذ� استعمله المستعمر طو8ال

 28في  العمال الجزائر>ون المختصون والتقنيون و التوجه الذ� يتعلF 2أداة الس8ادة الوطن8ة قام 

ش6لوا يدا واحدة تحذوهم الروح برفع التحد� والتغلب على صعو2ات التكو>ن و  1962أكتوJر

، بينما 6ان اإلطارات جهزة اإلذاعة والتلفز>ون  واستمرارهالوطن8ة فالتزموا بتحقيF السير الحسن أل

2عد أن قامت  القوات هم المتسرع سيتسبب في عرقلتهما و التقنيون الفرنسيون 8ظنون أن ذهابو 

إذ اعتبره  الجزائرأعلن المذ8ع "هنا إذاعة و تلفز>ون الل م2اني اإلذاعة و التلفز>ون و الجزائر>ة 2احت

و انتهى األمر  بتوق8ع اتفاق8ة بين استقاالتهم  8قدمون الفرنسيون تدخال في أعمالهم مما جعلهم 

ق8ام مل على ت2ادل البرامج المختلفة و تم فيها الع 1963جانفي  23فرنسا في و ح6ومتي الجزائر 

 الثقاف8ة.داد الجزائر 2المساعدات الفن8ة و فرنسا بإم

، منها خمسة ة مراس8م متعلقة 2قطاع االعالمأصدرت السلطة الجزائر>ة عد 1963منذ سنة و 

، حيث اعتبرت اإلذاعة في األول ن8ا2ة مدير>ة تمثل هي اهتمت 2الميدان السمعي ال2صر�  8ممراس

                                                           

254،255،ص  2012 1و التوزيع ، ط دمحم صاحب سلطان ،وسائل االعالم و االتصال ، دراسة في النشأة و التطور ، دار المسيرة للنشر 
1
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و ن8ا2ة مدير>ة التلفزة مدير>ة واحدة  ثم 2عد ذلك أص2حت اإلذاعة تشترك مع التلفزة في مؤسسة 

ل8عطي تنظ8ما  1967نوفمبر  02م جاء مرسو صال و االتدة تا2عة لوصا8ة وزارة اإلعالم و واح

و التغط8ة الشاملة لل2الد ل8ال ، ففي اإلذاعة 6ان الهدف هيدا لإلذاعة والتلفزة الجزائر>ةجده68ال و 

ت المتوسطة  6ما أنشأت الش62ة الصحراو8ة اإلذاع8ة  لإلرسال على الموجاونهارا دون إنقطاع و 

لك وز صوت الجزائر الحدود الوطن8ة وذ2عدها أجهدت الدولة نفسها ليتجا ،لتحقيF الهدف المسطر

من أجل تزو>د محطات اإلذاعة 2العاصمة و القصيرة من أجل تزو>د 2استعمال الموجات الطو>لة و 

دار  توسعت 1968محطات اإلذاعة قامت بتخص8ص دار>ن لإلذاعة في قسنطينة ووهران سنة 

طورات في مجال توس8ع صالح8اتها وتجديد تنظ8مها شهدت اإلذاعة 2عض التاإلذاعة 2العاصمة و 

إعادة اله68لة الذ� مس اإلذاعة والتلفزة إلى أن أصدر قرار  1980هذا بدا8ة من سنة و  ،اإلدار� 

سة ، حيث أص2حت 2مقتضى ذلك القرار مؤسسة قائمة 2حد ذاتها منفصلة عن مؤسعلى حد سواء

 1م.1986هذا في سنة التلفزة  و 

                                                           

162،ص  2004، 1منى سعيد الحديدي و سلوى إمام علي ،االعالم والمجتمع ،الدار المصرية اللبنانية ،ط 
1
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السمعي  تؤسس سلطة ضI2 :من قانون االعالم حيث تنص على 64نشير 6ذلك إلى المادة و 

 1االستقالل المالي.ستقلة تتمتع 2الشخص8ة المعنو8ة و هي سلطة مال2صر� و 

 

 

 خصائص اإلذاعة المحل"ة :

 :لإلذاعة المحل8ة خصائص ومميزات تتمثل ف8ما يلي

 ماكلوهان مارشالالمنطقة التا2عة لها حيث 8صفها  2اختالفإن اإلذاعة المحل8ة تختلف  ·

سحر>ة و هي امتداد لجهازنا العصبي المر6ز� و تأثيره 2قوله "هي الضرب على األوتار ال

 2ال 8فوقه سو3 تأثير الكالم ال2شر� نفسه "

                                                           

179،ص  2009،األردن عمان  1طارق مصباح الشاري ،األعالم اإلذاعي ،دار أسامة للنشر و التوزيع ،ط 
1
  

341،ص  1975ل االتصال ،ترجمة محمود الجوهري و آخرون ،النهضة العربية ،دمشق مارشال ماكلوهان ،كيف نفهم وسائ 
2
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العمل على إعطائهم فرصة مم6ن من الجماهير حتى األميين و  الوصول إلى أكبر عدد ·

 الثقافي.لالندماج االجتماعي و 

لتنمو8ة والترفيه8ة واتستجيب للمتطل2ات االعالم8ة ل على تقد8م الحصص ذات التوع8ة و تعم ·

 لذلك المستمع الذ� تخدمه.

اإلدارة محل8ة أ� من عة المحل8ة هي محطة غير تجار>ة وتكون الملك8ة جماع8ة و اإلذا  ·

 طرف المجتمع المحلي المتواجدة ف8ه.

التعبير عن آرائهم 2اعت2اره غ2ات لألفراد عن طر>F المشار6ة و تعمل 6ذلك على تحقيF الر  ·

م 2معالجة المش6الت حيث تقو  ،خالل البرامج المتنوعة وذلك منحF من حقوقهم 

تقدم 6ذلك فرصة جيدة للمجتمع لكي 8عمل على االستفادة من وقت الفراغ االجتماع8ة و 

المقا2الت والمسا2قات و و يتم ذلك من خالل البرامج الثقاف8ة  ،ميزللش2اب على نحو مت

1الر>اض8ة.
 

                                                           

21،ص  1987عبد المجيد شكري ،اإلذاعة المحلية لغة العصر ،دار الفكر العربي،مصر  
1
  



الفصل األول                                           اإلذاعة المحلية مفاهيم و خصائص                  

                             

 

 

46 

م8ة حيث تت8ح للمستمع ان 8ستمع للراديو في أ� ونشير هنا إلى خصائص اإلذاعة 6وسيلة إعال

وقت و أ� م6ان دون  وجود عوائF و 8عد الراديو الوسيلة الوحيدة غير المرئ8ة بين وسائل اإلعالم 

هي حاسة اسة واحدة فقI و يتطلب االستماع إل8ه سو3 ح لذا 8طلF عل8ه الوسيلة العم8اء ألنه ال

 دورها في وظائف أخرJ. 3ذلك ترتاح 2ق8ة الحواس ألداء السمع و 

والمتا2عة اإلخ2ار>ة 6ما يت8ح هذا األخير للمستمعين األميين فرصة الحصول على الثقافة والمعرفة 

 1خارج الوطن.داخل و  األنشطة التي تقعلألحداث و 

Jين المستمعين ومن ثم لة تواصل إعالمي جوا من األلفة والصداقة بينه و يخلF الراديو 6وسي ·

قع دائما أن 8ستمع من هذا الجهاز إلى 6ل ماهو صادق وواقعي حيث فإن المستمع يتو 

التصور الفني 2شحن قدراته على التخيل و  يجعل هذا األخير شر>6ا له في عمل8ة التصو>ر

 الذهني.

 .2فعل التطور التكنولوجي أص2ح الراديو محدود الحجم سهل الحمل زهيد الثمن  ·

                                                           

142،ص 2012، 1اسماعيل سلمان أبو جالل ،اإلذاعة و دورها في الوعي األمني ،دار أسامة للنشر و التوزيع عمان ،ط 
1
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استخدامها لتكو>ن الرأ� العام  قو8ا لمن يجيدأص2حت اإلذاعة في العصر الحديث سالحا و  ·

، فاإلذاعة تصل إلى 6افة رف النظر عن الحواجز الجغراف8ة والزمنالتأثير عل8ه 2صو 

 1صغار على السواء.ين وعمال وفالحين،26ار و الشعوب من مثقف

ذلك عن طر>F عة المحل8ة طموحة االنتشار لتشمل التجمعات الس6ان8ة الصغيرة و اإلذا  ·

ونقاء األصوات مما التي تتميز بدقة  FMذات التردادت قليلة التكاليف 6محطات محطات 

محطات إرسال  يجعلها قادرة على نقل برامج 2الصوت، 6ما أنه لم 8عد من الضرور� إنشاء

 ذات قوة 6بيرة .

قد تظهر فيها أ8ضا لهجة المحل8ة بلغة الجمهور المستهدف وتخاط2ه و تتحدث اإلذاعة  ·

مشار>ع التوسع8ة المستهدفة للمحطات الجهو8ة التي تعتبر مشروع من الس6ان المنطقة 

 2للمؤسسة الوطن8ة . امتداد2التالي هي و  ،لإلذاعة الوطن8ة

                                                           

143نفس المرجع السابق ،ص  
1
  

24،25، ص 2002الحلواني ماجي ،الفن اإلذاعي و التلفزيوني ،القاهرة ،عالم الكتب  
2
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من بين خصائصها أ8ضا أنها تساهم في محاولة  إح8اء التراث و المحافظة عل8ه و ذلك من 

تقوم 2مشار6ة الجمهور في إضافة إلى هذا إلى دائرة الضوء في صورة إذاع8ة  خالل إخراجه

 1ممارسة االتصال الذ� 8عتبر في الوقت الحاضر حF من حقوق اإلنسان.

 

 

 جمهور اإلذاعة المحل"ة و خصائصه:

الجمهور المستهدف لإلذاعة المحل8ة هو جمهور محلي 2عينه أ� محدود من حيث العدد مقارنة 

 بجمهور اإلذاعات القوم8ة أو اإلذاعات الدول8ة .

لإلذاعة من حيث الخصائص العمر>ة، النوع  خصائص الجمهور الذ� 8ستمعتتفاوت  -

 االنتشار الجغرافي.و  االقتصاد� واالجتماعي والمستو3 التعل8مي، المستو3 المهنة

                                                           

19عبد المجيد شكري ،اإلذاعة المحلية إذاعة العصر ،دار الفكر العربي ،ب ط ،ب س ،ص  
1
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حيث 8ستمع  8ستمع الجمهور لإلذاعة في األماكن المختلفة ( المنزل ، الس8ارة ، الم6تب ...إلخ )

و>ختلف بذلك عن عادات  استرخاءهو في حالة ي أح8ان 6ثيرة و برامج اإلذاع8ة فهذا األخير لل

 وأنماQ مشاهدة السينما والمسرح .

، فهو جهاز قر>ب منه االتصال األخر3 8عامل الجمهور الراديو 2حم8م8ة أكثر من وسائل  -

8ضعه في غرفة نومه أو جلوسه أو في جي2ه ،حيث 8سهل نقله إلى أ� م6ان ورJما يولد لد8ه 

 لخصوص8ة 2ش6ل 8فوق التلفز>ون.إحساسا  2ا

 لكن 8ستمع إليها أثناء ممارسة عمل آخر.و  ،يتفرغ 2الضرورة لالستماع لإلذاعة ال -

 1غير متجانس وJرامجها متنوعة تناسب أذواق معظم الجماهير.ذاعة عر>ض و جمهور اإل -

                                                           

20،ص 2005م بجامعة القاهرة نسمة أحمد البطريق ، الكتابة للراديو و التلفزيون ، كلية اإلعال 
1
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 تمهيد: -

المهارات التي البد من توفرها في مقدمي البرامج شارة في هذا الصدد إلى الخصائص ويمكن اإل

اإلنسان  جذابة ألنها جزء من قدراتوالتي تجعل منه شخصية مشهورة و اإلذاعية أو التلفزيونية 

إن كان ئص ال يمكن لإلنسان أن يتعلمها وبعضها خصانفسه التي قد يمتلكها وقد ال يمتلكها و

 يمكن تنميتها وتطويرها من خالل التدريب والممارسة.
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 المبحث األول :مهارات الحديث.

يعد الحديث الصحفي ركنا أساسيا من أركان الصحافة الحديثة كما تعد مفهوم الحديث :  -

م األراء التي بحوزتهم من أهواقناعهم باإلدالء بالمعلومات والقدرة على الحديث مع الناس 

 المهارات التي يجب أن يتسلح بها الصحفي.

فالحديث مع الناس سواء كان وجها لوجه أو من خالل الهاتف أو من خالل البريد اإللكتروني هي 

يقول سكانالن" إن أكثر المعلومات جدة صل بها الصحفيون على المعلومات والطريقة التي يح

 تأتي دائما من أفواه الناس"

الطويل مع ول الصحفي بصفة عامة بأنه نوع من الحديث المستمر يصف بعض الباحثين عمو

أو المصادر سواء نشرت خالصة هذه األحاديث في صورة خبر أو ضمنت في مقال أو تقرير 

، وذلك على أساس أن الصحفي يحصل على المعلومات نشرت مفصلة في صورة حوار صحفي

 1من خالل سؤال الناس وتسجيل إجاباتهم.

 فن اإللقاء:

المشاهدين بطريقتين لمشاعر إلى المستمعين واالقدرة اإلتصالية لنقل األفكار واألحاسيس وهو 

ق بلغة مفهومة فيها أو هو فن النط لفظية في إطار تفاعلي بين اثنينهما اللغة اللفظية واللغة الغير 

شروط ت وأنه يحتاج إلى مهارات وقدرا كما ،لوضوح ما يميزه عن الحديث العاديامن البالغة و

                                                           
،  2005،الفن الصحفي في عصر المعلومات تحرير و كتابة التحقيقات و األحاديث الصحفية ،دار الكتاب الجامعي ،حسين دمحم نصر،سناء عبد الرحمن  1

    209ص



الفصل الثاني                                        المهارات اإلعالمية                                        
            

 

 

49 

هذا يعني أنه و ،ي الذي تصقله التدريبات والتمرينات المختلفةوموهبة مقرونة باإلستعداد الفطر

 1المعرفة كونه يحتاج إلى جوانب معرفية عديدة.وفن اإلقناع 

 ا:التي نذكر منهت الذاتية إضافة إلى شروط عامة واإللقاء فن يحتاج إلى مجموعة من القدراو

يعتمد  ،على التنوع في طبقات  الصوت ، يعتمدالكالم والقدرة الخطابية يعتمد على الجرأة في

سرعة سعين يعتمد على سرعة البديهية وإطالع واعلى سالمة اللغة وآدابها ،يعتمد على ثقافة و

ذلك من واإلطالع عليه والتدريب على محتواه ومعالجة المواقف كما يحتاج إلى تهيئة الموضوع 

كما  ،راءة النصوص األدبية و لنثرية والشعريةاإللمام بقوحدات معينة ول تقسيم النص إلى خال

 . ن رؤوس أقالم و المالحظات المهمةيجب على القائم باإلتصال أن يعتمد على تدوي

فن اإللقاء اإلذاعي يحتاج إلى قدرة عالية لخلق الصورة الذهنية عند المستمع  باإلضافة إلى هذا 

 هي :يقوم بها القائم بالعملية واج إلى أربعة مراحل فإن العملية اإللقائية تحت

يدرسهم دراسة : بمعنى أن يعي طبيعة الرسالة ونوع الجمهور المستهدف و مرحلة الوعي -

 كافية ضمن نظرة شمولية واسعة .

: وهي الحالة التي يستطيع فيها رسم خطوات رسالته بفهم عميق ناضج وليس  مرحلة الفهم -

 قة .القراءة السطحية الضي

 يمكن أن تدرك. هي من أهم المراحل ألن إقناع المستمع غاية صعبة ال: و مرحلة اإلقناع -

                                                           

12،ص  1،2007وليد حسن الحديثي ،فن اإللقاء و التقديم و الكتابة لإلذاعة و التلفزيون ،دار الكتب العلمية للنشر و التوزيع ،القاهرة،ط 
1
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: بمعنى أن يتأثر الناس بما نقل إليهم من قبل الشخص المعني باإللقاء سواء مرحلة السلوك  -

1كان خطيبا أو مذيعا أو مقدما أو حتى رجل سياسة أو غير ذلك. 
 

مضمونه من الزاوية اإللقائية حيث يعرف على كرة الحديث ووهناك عدة تعاريف التي تقرب ف

فهو فن  المشاهدينوالمشاعر إلى المستمعين القدرة اإلتصالية لنقل األفكار واألحاسيس وأنه 

أنه  السالمة ما يميزه عن الحديث العادي كماومة فيها من البالغة و اللباقة والنطق بلغة مفه

الفطري الذي تصقله التدريبات  موهبة ذات اإلستعداديحتاج إلى مهارات وقدرات وشروط و

 2ذا يعني أن فن اإللقاء يحتاج إلى معرفة شاملة كونه يتصل بجوانب معرفية عدة .هو

سلوب الودي المباشر في األاإلذاعي يحتاج إلى الذوق الحسن و: إن العمل  اإللقاء اإلذاعي -

ويحتاج إلى  ريا،يث يتبع نمطا حوالغة سليمة وواضحة بأسلوب بعيد عن التكلف حالحديث و

عليه فإن قدمين إضافة إلى ضيوف البرنامج ولممواهب إضافية وهذا يشمل الممثلين والمذيعين وا

 الجميع يحتاج إلى اإلرشادات ت التالية :

يغير من  عليه الصاحبه أثناء الحديث في اإلذاعة وإن أهمية الصوت تعكس شخصية  الصوت:

، و بذلك سيكتشف الجمهور ذلك على الفور بل إن ذلك يثير ستمر إلى النهايةي طبقة صوته ألنه ال

التكلف و يجب يتحدث طبيعيا بدال من المبالغة وأعصابهم ،أما إذا كان مستريحا أثناء حديثه فإنه س

وأن يخرج الصوت إخراجا سليما وأن ينطق نطقا صحيحا حتى أن يراعي التحكم في التنفس 

 حد.يصل صوته إلى أقصى 

                                                           
14-13،ص ص 2007، 1ي ،فن اإللقاء و التقديم و الكتابة للراديو و التلفزيون ،دار الكتب العلمية للنشر و التوزيع، القاهرة ،طوليد حسن الحديث 1   

17،ص 1،1965دمحم عبد الرحيم عدس ،فن اإللقاء ،دار الفكر للنشر و التوزيع عمان ،ط 
2
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: إن التنفس من الحجاب الحاجز ال من الصدر يجعل لديك القدرة التحكم في التنفس  -

اء والمرونة على التحكم في القراءة دون أن يصاحب ذلك صوت أثناء الشهيق كما أن إسترخ

خاء الحجاب الحاجز وفتح الحلق الكتفين يساعد على إسترالعضالت خصوصا عضالت الرقبة و

 .الجمل الطويلة على قراءة التمرينو

إن أهميته تتجلى في يم يعني الوضوح في نطق األلفاظ و: إن النطق السلمخارج األلفاظ  -

يحدث معظم النطق و ،إلذاعة تعتمد على االتصال اللفظياإلذاعة أكثر من التلفزيون كون ا

 الخاطئ نتيجة إلهمال و إخراج الصوت بطريقة رديئة .

ال جملة بجملة يبعث على الملل وتقسيم الجمل مسألة تقسيم الجمل : إن قراءة النص متص -

 أسلوب فردي ال تتبع قواعد ثابتة و إنما بعض المبادئ العامة .

أن غرضه الرئيسي  : إن التوكيد يساعد على تحقيق التنوع بطريقة غير مباشرة إال التوكيد -

فض مستوى الصوت تم برفع أو خباختصار فإن توكيد الكلمات أو العبارات يهو زيادة الفهم،و

هذه هي نفس الطرق تكوين غير المعتاد أو بالتكرار وبالقفات أو بإيقاع معين في السرعة وبالوأو

 التي يؤكد بها الناس عباراتهم أثناء الحوار العادي.

 ،ع اإلعداد المالئم باعثا للنشاط: إن التوتر الذي يصاحب عملية اإلذاعة يصبح م التوتر -

تديرها أو بأن تقوم بأي تمرين  ابك قبل اإلذاعة بأن ترفع رقبتك ر أعصويمكنك أن تخفف من توت

يمكنك تكرار هذه التمرينات أثناء البرنامج في رخي به عضالت الرقبة والكتفين ورياضي تست

 الفترات التي ال تذيع فيها على الهواء أو ال تظهر فيها على الشاشة.
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 لتالية:لتنمية الموهبة اإللقائية ينصح باألمور او

ن في المحطات اإلنصات إلى المذيعين المتميزي ،قراءة القرآن الكريم وضبط حركاته -

قراءتها بالطريقة راءاتهم ،العمل على كتابة نصوص واإلستفادة من قالفضائية العربية و

 1اإلخبارية.

 المبحث الثاني :

لنصوص اإلذاعية التي : تتعدد الشروط الواجب توافرها في ا مهارات قواعد الكتابة اإلذاعية 

، ويمكن وصف هذه الشروط بأنها قواعد ينبغي مراعاتها في دم في البرامج اإلذاعية المختلفةتق

 الكتابة اإلذاعية .

:تتطلب صياغة النصوص اإلذاعية الدقة الشديدة في اختيار الكلمات دقة الصياغة اللغوية  -

2بحيث تعبر عن المطلوب التعبير عنه.
 

3التحديد.صواب وتعني ال :الدقة  -
 

                                                           

20-18،ص ص 1،2007ة و التلفزيون ،دار الكتب العلمية للنشر و التوزيع، القاهرة ،طوليد حسن الحديثي ،فن اإللقاء و التقديم و الكتابة لإلذاع 
1
  

38،ص 2014، 1القاهرة ،ط –مدينة نصر  –عادل عبد الغفار ،اإلتجاهات المعاصرة في اإلعداد و التقديم اإلذاعي و التلفزيوني ،دار العالم العربي  1   

204،ص 1،2010مية "كيف نتعامل مع اإلعالم " ،فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر  ،ط فهد عبد الرحمن الشميمري ،التربية اإلعال 
3
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خالل الجمل  يتحقق الوضوح في النص اإلذاعي من الوضوح في كتابة النص اإلذاعي -

 اإلبتعاد عن األساليب المعقدة.القصيرة والبسيطة و

 فهمها.ي يسهل على الجماهير استيعابها و: فالكتابة البسيطة هي التالبساطة  -

أن يكون البرنامج  ابة اإلذاعية: القاعدة األساسية في الكتالتشويق وإثارة اإلهتمام -

تصف بطريقة حية ومشوقة و بدون لها دور مهم في أن تحكي وتشرح و، فالكلمة اإلذاعي مشوقا

 ذلك ربما يفشل في تحقيق هدفه.

 ،وقيمه فالمادة اإلذاعية ينبغي أن تراعي أخالقيات المجتمع مراعاة الذوق واآلداب العامة: -

تتعرض لألديان بشكل محرف أو مضلل أو خاطئ أو أي  حيث يمنع تقديم مضامين جنسية أو

 مواد من شأنها أن تشجع المستمعين على الخروج على المنظومة القيمية للمجتمع.

تابة اإلذاعية استخدام ينبغي في الك التبسيط في صياغة األرقام و الوحدات القياسية : -

 اسية المعروفة لدى المستمعين.التشبيه كما ينبغي استخدام الوحدات القيو التبسيطالتقريب و

تستهدف المراجعة التأكد من أن النص اإلذاعي مراجعة النصوص اإلذاعية المكتوبة : -

لك التأكد من يشتمل على المعاني و األفكار المطلوب توصيلها للمستمعين بدقة ووضوح كذ

1أسلوبا بحيث يستقيم المعنى.ا وهجاءسالمة اللغة نحوا وصرفا و
 

رسالة المكتملة هي التي تجيب على األسئلة الستة المعروفة "من؟،ماذا؟،أين ال اإلكتمال : -

1لماذا ؟ كيف ؟.
 

                                                           

39.40عادل عبد عبد الغفار ،مرجع سبق ذكره ،ص ص  
1
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:يفضل أن يكون النص اإلذاعي مكتوب على  اإلخراج الفني للنصوص اإلذاعية المكتوبة -

يكون مقسما إلى فقرات تعبر كل منها ر ووجه واحد من الورقة مع ترك مسافة مناسبة بين السطو

2معينة . على فكرة
 

يمكن للكاتب اإلذاعي أن ينمي مهارة الكتابة اإلذاعية من تنمية مهارة الكتابة اإلذاعية :  -

 : 3خالل إتباع اإلرشادات التالية 

 الضعف فيها.وتبيان نقاط القوة وتحليلها اءة الناقدة لنماذج من الكتابة والقر -

 كاتب على جمال األسلوب.، فهذا من شأنه تعويد الالدائم على الكتابة كمحترفالحرص  -

 الحرص على الكتابة بهدف "الكتابة الهادفة "بمعنى وعي الهدف الذي ينبغي الوصول إليه  -

تطوير أسلوب الكتابة فعلى الكاتب أن يؤهل نفسه عادات جديدة في الكتابة ،فهذا من شأنه  -

 موضوعية .وص دقيقة كاملة وأن يساعد على إنتاج نص

بما في ذلك طول الجملة أو الفقرة من خالل  ،بناء الجمل والفقراتالترتيب المؤثر في  تعلم -

 عدد الكلمات .

                                                                                                                                                                                                 

204فهد عبد الرحمن الشميمري ، مرجع سبق ذكره ،ص  
1
  

40،ص  نفسهعادل عبد الغفار ، المرجع  
2
  

.50المرجع نفسه، ص  3
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البد من إلقاء األضواء التحليلية على أصول  ،تكتمل صورة العمل الصحفي المسموعلكي  -

1أبعادها و أفاقها.عية لبلورة الدور الذي تقوم به والدراما اإلذا
 

 

 2عقول المستمعين.في وجدان و سهلة ودقيقة ومؤثرةأن تكون لغة البرنامج  -

 كتابة أجزاء النص اإلذاعي : -

ينبغي االستفادة  من انة بها في مقدمة النص اإلذاعي وتتعدد أنواع المقدمات التي يمكن االستع

هذه األنواع في تقديم النصوص اإلذاعية  فالتنوع في المقدمات أمر من شأنه أن يساعد على 

:المقدمة نصوص اإلذاعية ومن بين أنواع هذه المقدمات مايليتحقيق الجاذبية لالستماع إلى ال

عن  المقدمة الدينية،مقدمة عبارة ،االستفهامية، االستفهامية التعجبية، المقدمة الشعرية أو الزجلية

 3، مقدمة أنواع أخرى للمقدمات اإلذاعية.لقطات صوتية متناقضة للجمهور

 صياغة األسئلة في البرامج اإلذاعية : -

أن التي نذكر منها :و لة بالنصوص أو البرامج اإلذاعية توفر الشروط اآلتية في كتابة األسئ ينبغي

، أال ال يكون مركبا ،أال يكون إيحائياأ ،أال يكون مغلقا ،ال يكون السؤال عاما، أال يكون غامضا

 يكون بديهيا .

                                                           

67،ص 2006راغب ،فن الكتابة لإلذاعة ،دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع القاهرة ،د ط ،نبيل  
1
  

15،ص 2013رجاء عبد الرزاق عمراوي ،قواعد اإلخراج بين النظري و التطبيقي ،دار المعرفة الجامعية ،طبع ونشر و توزيع ،د ط، 
2
  

   3  1القاهرة ،ط  –مدينة نصر –اد و التقديم اإلذاعي و التلفزيوني ،دار العالم العربي عادل عبد الغفار ،اإلتجاهات المعاصرة في اإلعد3  

42،ص 2014،   
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 : صياغة الموضوع الرئيسي في النص اإلذاعي

 وضوع بحيث يتسم بالخصائص اآلتية :يكتب النص االذاعي للم

ترتيب فقرات النص  يغطي أبعاد الموضوع (القضية المطروحة)،يقسم النص الى فقرات، -

1تستخدم اللغة السهلة البسيطة الواضحة في كتابة فقرات النص. بشكل منطقي،
 

من  التعامل مع الخبر دون قيود أو شروط الخبر، مراعاة تقسيم الجمل بحيث يسهل تقديمها، -

 2أجل الخبر النجاح المهني.

 خاتمة النص اإلذاعي :

 تشمل هذه األساليب:(نهاية البرنامج) وتتعدد األساليب التي تختتم بها النصوص اإلذاعية 

 خاتمة تلخيصية ألبعاد الموضوع أو القضية المطروحة . -

 أن تكون النهاية مفتوحة . -

                                                           
.42عادل عبد الغفار ، مصدر سبق ذكره ،ص  1  

 .48س، ص  د عبد الفتاح إبراهيم عبد النبي ،سوسيولوجيا الخبر الصحفي "دراسة في إنتقاء و نشر األخبار "، العربي للنشر و التوزيع ،القاهرة ،2
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ال لتحفيز المستمعين لمتابعة الحلقة طرح بدائل أو حلول باإلضافة إلى ذلك يجب إثارة سؤ -

 القادمة .

 من المشكلة تطرح في النص اإلذاعي.آية قرآنية أو حديث نبوي أو قول مؤثر يمثل مخرجا  -

 

 .1أبيات من الشعر أو الزجل تحاكي الموقف المقدم أو نهاية النص -

لواحد من  باإلضافة إلى إحدى اللقطات الصوتية ى اللقطات الصوتية لضيوف البرنامج،إحد -

 أفراد الجمهور العام تعكس رأيا مهما في الموضوع أو القضية المطروحة.

 كتابة اإلسكريت اإلذاعي :

ية التي تكون ينبغي أن يلم الكاتب اإلذاعي قبل كتابة االسكريت اإلذاعي بالعناصر األساس

 تشمل على العناصر التالية :البرنامج اإلذاعي و

األغاني التي تتخلل امج، الموضوع الرئيسي، الفقرات الموسيقية وقدمة البرن، معنوان البرنامج

ثائق تاريخية (تسجيالت و ،رات التي يستعان بها في البرنامجالحواالبرنامج، اللقطات الصوتية و

، تسجيالت سابقة إذا كان البرنامج في حاجة إليها الصوت البشري لمقدمي النص تاريخية )

 2اإلذاعي "المذيعين ".

                                                           

.48المرجع نفسه، ص   1
  

46،ص  2004، 1القاهرة ،ط  –مدينة نصر –عادل عبد الغفار ،اإلتجاهات المعاصرة في اإلعداد و التقديم اإلذاعي و التلفزيوني ، دار العالم  العربي  1  
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 اإلبداع اإلذاعي : مبادئ -

تستند العملية اإلذاعية في الصحافة اإلذاعية إلى مبادئ الصحافة التقليدية التي تتعلق باألمور 

 اآلتية:

مع عالقته بالمجتاختيار الموضوع : ويتم ذلك على أساس حداثته وأهميته وفعاليته و -1

 تحديده باختصار .و

 الوقائع المتعلقةوقيمة اختيار الحقائق  عناية فائقة فييدرس بشكل جيد و دراسة الموضوع : -2

 به.

ائع المختارة بحيث يتحرى الصدق إعداد الموضوع : نعني بذلك العرض الصحيح للوق -3

 الدقة ووضوح المضمون الذي تستند عليه االستنتاجات الصحيحة .و

ارة من خالل الوسائل التعبيرية استعمال المهارة إلى أهمية التوجه الهادف وتجدر اإلشو

1الذاتية . التجرد من لمحافظة على متطلبات الموضوعية واوإمكانيات اإلذاعية و
 

 مهارات التقديم اإلذاعيالمبحث الثالث: 

 في لغتنا وردت اإلشارة إلى كلمة مذيع مرتبطة بالفعل أي العمل الذي يؤديه 

"اإلنتشار  يع، فكلمة مذيع هي اسم الفاعل من "أذاع و هي تعني "المذوالوظيفة التي يقوم بها

 1اإلعالن ما كان خفيا أو غير معروف .نشر أو اإلنتشار وأو

                                                           
،ط  -سوريا–رق مغرب للخدمات الثقافية للطباعة و النشر ميخائيل مينكوف ترجمة  فؤاد الشيخ ، المبادئ األساسية في الصحافة اإلذاعية ، دار المش 1

45، ص  1،2000   
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ع الخبر أي فشاو أنتشر فالمذيع هو أن يشيع األمر ...و أذعت باألمر إذا أفشيته و أظهرته ...وأذا

 2ظهر.أو أفشا و

حول  اآلخر ضيف البرنامجل يتم بين شخصين أحدهما المذيع ويقصد به تفاعمفهوم الحوار:

وع أو قضية أو شخصية تهم المستمعين بغرض تسليط الضوء على الجوانب المختلفة موض

 3تبصير الرأي العام.وللموضوع أو القضية أو الشخصية التي يطرحها البرنامج 

وقدراته مستوى  تفكيرهو ،إلدراكاته هو نشاط ذهني يتعلق بوعي المحاورهناك تعريف آخر :و

تعترض مهمتهم في  ب أطراف الحوار على الصعوبات التي، ويقيم مدى نجاحه في تغلانتباهه

، فالحوار يسعى بين أطرافه ليولد عالقات بين عناصر كشف البيانات واألدلة وتوليد األفكار

األفكار المطروحة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الحلول التي يثري المستمع في مكاشفتها 

 4له.

 أهمية الحوار:

تعد من التي عرفتها اإلذاعة المسموعة والمرئية بوجه عام و شكال الفنيةيعد الحوار من أقدم األ

أقدم األشكال أهمية نظرا الحتاللها مساحة كبيرة على خريطة اإلرسال اإلذاعي  إضافة إلى أن 

                                                                                                                                                                                                 

24وليد حسن الحديثي ،مرجع سبق ذكره ،ص  
1
  

212عبد الرحمن ابن منظور "لسان العرب "،المؤسسة المصرية العامة للتأليف و النشر ،د ط ،د س،ص  
2
  

61عادل عبد الغفار ، مصدر سبق ذكره ،ص  
3
  

11،ص 2014، 1، مهارات الحوار التلفزيوني و اإلذاعي ، دار أسامة للنشر و التوزيع ،ط  كامل الظروانة 
4
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مج التحقيقات والمجالت بأنواعها، برامج الحوار يكون في العديد من األشكال اإلذاعية مثل برا

 1القوالب المختلفة.من األشكال و المنوعات، وغيرها

 

 

 أشكال قوالب المقابلة:

فة كما هو الحال في الصحا)  Interview Actualityالمقابلة المتعلقة بالواقع ( -

ثانية  40-30ال تزيد مدتها على ، حيث ي مقابلة قصيرة عادةهاإلذاعية والقصص اإلخبارية و

 إن كانت تصل في بعض األحيان إلى دقيقتين.و

تنفذ في اإلذاعة وقد تكون المقابلة  ) Interviw Showwقابالت االستعراضية (الم -

ويج التركب من أشكال متنوعة من األخبار واالستعراضية مقابلة كلية تستغرق الوقت كله أو تتر

  2تتخللها مقابالت.و

مع ضيف البرنامج  هي المقابلة التي تجري): وTalk Showالحديث االستعراضي ( -

، و هذا ما يحدث في الغالب أو تجري معه هاتفيا إذا كان بعيدا عن المحطة توديوداخل األس

3اإلذاعية .
 

                                                           

61عادل عبد الغفار ، مرجع سبق ذكره ص  
1
  

24،ص 1وليد حسن الحديثي ، فن اإللقاء و التقديم و الكتابة لإلذاعة و التلفزيون ، دار الكتب العلمية للنشر و التوزيع ، القاهرة ،ط  
2
  

62يد حسن الحديثي، نفس المرجع السابق ،ص ول 
3
  



الفصل الثاني                                        المهارات اإلعالمية                                        
            

 

 

61 

  أنواع المقابالت:

 الغرض منها كاآلتي:افها ويرى البعض إمكانيات تقسيم برامج الحوار وفقا ألهد

نة حول أحد ويستهدف الحصول على بيانات أو معلومات معي حوار المعلومات: -1

، هذا النوع من الحوار يقتصر على المختصين أو األشخاص ذوي األحداثالموضوعات أو 

 الصلة بالموضوع أو المناسبة التي يجري الحوار بشأنها.

هدف عرض آراء األشخاص ومواقفهم إزاء موضوع هو الحوار الذي يستوحوار الرأي :   -2

شكيل رأي عام في هدف تأو ب ،ك بهدف الوقوف على اإلتجاه العام، وقد يكون ذلأو قضية عامة

1كلتا الحالتين فإنه ال توجد مواصفات معينة لضيف هذا النوع من الحوار . ،قضية معينة
 

: يستهدف هذا النوع من الحوارات تسليط الضوء على احدى الشخصيات  حوار الشخصية 

راز المهمة في المجال السياسي أو اإلقتصادي أو العسكري أو الفني أو الرياضي ...إلخ  بهدف إب

واستكشاف جوانب التميز في حياتها و أدائها، بغرض الجوانب المضيئة في حياة هذه الشخصية 

 تقديمها للمستمعين بحيث يمكن اإلستفادة من خبراتها و حيلتها الخاصة لدى الجمهور.

ويتناول حول الشخصية، الحياة الشخصية لضيف البرنامج وتطوراتها وأهم المشكالت والعقبات 

هته في مشواره المهني وتأثير الظروف العائلية على بناء شخصيته المهنية والدروس التي واج

2المستفادة التي يمكن أن يقدمها من خالل خبرته لجمهور المستمعين.
 

                                                           

62وليد حسن الحديثي ، مرجع سبق ذكره ،ص  
1
  

62-63عادل عبد الغفار ، مصدر سبق ذكره ، ص ص  
2
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ليجري معهم حوارا حول موضوع يهم المقابلة اإلذاعية هي لقاء يتم بين مذيع واحد مع أشخاص و

الشخص الذي تجرى معه المقابلة  ه أسئلة تتعلق بالموضوع إلى، حيث يقوم المذيع بتوجيالمستمعين

 يتلقى اإلجابة عليها .و

 

 

 

 معوقات الحوار :

 هناك عدة معوقات تحول دون نجاح الحوار وفعاليته منها:

لوقت هو في نفس االشك أن التنوع هو أساس الحوار و: اإلختالفعدم القناعة  بالتعددية و -

ويتحول إلى منازعة و إذا لم يكن هناك قناعة سيتوقف الحوار ، الذي يجعل الحوار ضروريا

 وشقاق.

اعتداد بالرأي ألن يفسد الحوار إذا كان فيه تعصب و : اإلعتداد بالرأي و التعصب له -

رأيه يطيل الكالم في ، ألن الذي يتعصب لن في خطين متوازيين ولن يلتقيانالطرفين سوف يسيرا

يأبى الدخول في صلبه و يتهرب من مواجهة ا عن الموضوع وفتراه يبتعد أحيان، غير الفائدة

 الحقائق التي يريدها محاوره .
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حيح فيفسد هذا يصعب إقناعه بالرأي الصو ،: بعض المحاورين سريعي الغضبالغضب  -

شتد بهم الغضب يلجأون إلى السب والشتم وبالتالي بعض المحاورين إذا او ،الحوار وتفتقد حيويته

 المخاصمة .تحصل المنازعة و

: من عوائق الحوار عدم وجود قواسم مشتركة  عدم وجود قواسم مشتركة بين المتحاورين -

ال  بين المتحاورين فنجد كل منهما يتحدث في موضوع ال يفهمه اآلخر أو أنه يتحدث عن أمور

لذلك عدم وجود قواسم مشتركة يؤدي إلى أن تستمر المناقشة  ،يستطيع الطرف اآلخر استيعابها

 ون فائدة .د

أغلب البرامج : نظرا ألن الحوار هو المحرك و عدم اإللتزام باألسلوب المهذب في الحوار -

األفكار لذا الحوار عادة يتضمن طرحا لألراء وف ،ين طرفين أو أكثراإلذاعية تعتمد على الحوار ب

1ينبغي لكل طرف اإللتزام باألدب أثناء الحوار.
 

 :مهارة اإلنصات  -

تماع فهي تعد أكثر من مجرد اإلسيعد اإلنصات عملية ذهنية معقدة و: مفهوم اإلنصات  -

ن اإلنصات الفعال فأول خطوة تدرك جيدا، أ ،تحتاج إلى دقة النظام واإلنصات مهارة مكتسبة

ليست سلبية أو مجهولة فالمستمع الجيد "المنصت" اليجلس هادئا ويترك خطوة إيجابية ومعلنة و

2د.عملية اإلنصات تتم بدون جه
 

                                                           

37-36،ص ص 1،2014أسامة خيري ، مهارات الحوار ،دار الراية للنشر و التوزيع ، ط  
1
  

88عي ، مرجع سبق ذكره ،ص كامل طراونة ،مهارات الحوار التلفزيوني و اإلذا 
2
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هناك تعريف آخر :أيا كان نوع األسئلة التي يطرحها الصحفي على المتحدث فإن طريقة و  -

اإلستماع إلى اإلجابة تحدد إلى درجة كبيرة نجاح الحديث الصحفي فالمحاور الجيد هو المستمع 

 الجيد.

 هي :هارات أخرى أثناء إجراء الحديث ويرافق اإلنصات الجيد ثالث مو

 األفعال الغير سوية. بارتكابإن كان متهما مع المتحدث حتى والتعامل اإلنساني  -

 عدم الحكم األخالقي على أقوال المتحدث أثناء الحديث. -

 بما يقوله.إظهار اإلهتمام بالمتحدث و -

وعدم الشك في تصب المهارات الثالث في دفع المتحدث إلى الحديث المستفيض مع الصحفي و

حفي الذي يجري الحديث بتدريب نفسه قبل اللقاء على وجود نوايا سلبية تجاهه، وينصح الص

 طرح األسئلة وتقدير الوقت المناسب الذي سيتركه للمتحدث لإلجابة عن كل سؤال .

، كما ينصح بعدم التلعثم أو يمكن أن تولدها األسئلة الرئيسيةباإلضافة إلى توقع األسئلة التي 

في السؤال ثم يتوقف عن الكالم تاركا في طرح األسئلة لذلك يجب أن يطرح الصح االرتباك

 1الفرصة للمتحدث لإلجابة .

إلى يحتاج الحوار الناجح من األطراف المتحاورة مهارات اإلنصات في مواقف الحوار : 

 يلي : اإلصغاء ومن مهارات اإلنصات مامهارات في اإلنصات و

                                                           
العين –ي حسن دمحم نصر ، سناء عبد الرحمن ، الفن الصحفي في عصر المعلومات "تحرير و كتابة التحقيقات و األحاديث الصحفية ، دار الكتاب الجامع 1

15-14، ص ص  2005، 1اإلمارات العربية المتحدة ،ط  –   
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وإمتناعه إليه فقط  إستماع المحاور للطرف اآلخر في عملية الحوار إلى مايريد اإلستماع -

 عن إستماع ما اليرغب اإلستماع إليه .

 قدرة المنصت على تكرار عبارات ما تحدث به المحاور. -

 كفاية المنصت صياغة مجموعة من األحكام في ذهنه أثناء إصغائه للمحاور. -

أكثر من التركيز في شكل  ،إلى المعاني التي يطرحها المحاورالتركيز في اإلنصات  -

1في طريقة عرضه للمعاني . المحاور أو
 

 

 نتائج اإلنصات الجيد :

اإلنصات الجيد هو الطريق المناسب للمفكر أو القائد أو الفرد ذي العالقات القوية باآلخرين حيث 

تحقيق األهداف لذا فإن و الصراعاتوقت و الجهد في إدارة المشكالت ويوفر الكثير من ال

ارات ناضجة وقوية بين األفراد ويولد جعل القردقة القرار حيث ييؤثر في صحة و اإلنصات

يجعل على مواجهة المشكالت واألزمات ويجعل الفرد قادرا  ،القدرة على اإلبتكار واإلبداع

 2معايير تقييم األفراد أكثر عدال .

                                                           

93-92كامل طراونة ، مرجع سابق ذكره ،ص ص  
1
  

126دمحم عبد الغني هالل ، مهارات اإلتصال "فن اإلستماع و الحديث " ، د م ، د س ، د ط ،ص  
2
  



الفصل الثاني                                        المهارات اإلعالمية                                        
            

 

 

66 

لتعقل فيه معنى او تي تمهد لتكوين عالقات مع المرسلإن اإلنصات الجيد والوعي هو الطريقة ال

كون لدى المستقبل قدرة اإلنصات والوعي يجب أن يالتقدير وحرارة العالقة المهنية، وواإلحترام و

 1وراء حديث المرسل . فهم ماو

يستفيد  ، السيما أن الذي ينصت أكثرميسورة لمن يرغب في التعود عليهاإن مهارات اإلنصات 

 2دة التفكير .زياوجدة الحماسة التفاعل و شدةاإلنصات يؤدي إلى زيادة اليقضة و، فأكثر

براته هويته يستوحي من نمستقبل أن يراقب المرسل عن كثب وتبين مالمحه واإلنصات يلزم ال

ي أ ،ات التي ترسم على وجهه ما يقوله وما ال يقلهسكونه العديد من التعبيرولهجته ومن حركته و

ر من األمور المستقبل الذي يفعل ذلك سوف تتضح له الكثييستنتج ما سكت عنه وما عبر عنه، و

على تلمس الشعور النفسي فإنصاته هنا نوع من اإليحاء الذي يساعد  ،التي لم تذكر بصراحة

 3يصبح أكثر إستعدادا لإلستماع للمرسل و

 

 اإلشارات المستخدمة في اإلذاعة :

و تتم هذه اإلشارة صوتيا حيث يوجه مهندس الصوت حديثه تحديد مستوى الصوت :  -

الكف إلى األسفل ويتحرك يمينا ا بالحديث مباشرة أو باإلشارة بأن يكون إلى المذيع مباشرة إم

 شماال كما لو كان يسوي مستو السطح .و

                                                           

27، ص  1997دمحم محمود مهدلي ، مدخل إلى تكنولوجيا اإلتصال االجتماعي ، اإلسكندرية  مكتب الجامعي الحديث ، د ط ، 
1
  

218، دس ، ص زيدان عبد الباقي ، وسائل و أساليب اإلتصال ، د م ،د ط  
2
  

، ص 2014،  1أحمد العبد أبو السعيد ، زهير عابد ، مهارات اإلتصال و فن التعامل مع اآلخرين ، دار اليازوري العلمية  للنشر و التوزيع ،عمان ،ط  4

188  
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أو وضع اإلصبع على الشفاه كما لو كان المخرج يقول للمذيع "أسكت" صوتك عال جدا : -

 الكف ناحية األرض .تحريك اليد إلى األسفل ببطء و

تتم بمد اليد مفتوحة األصابع إلى رجة الصوت، ووهي إشارة لزيادة دإرفع الصوت : -

 األمام من الجسم ثم رفعها إلى األعلى .

س الطريقة السابقة أي بمد تتم بعكوهي إشارة لخفض درجة الصوت و اخفض الصوت : -

 األصابع مفتوحة إلى األمام من الجسم ثم خفضها إلى األسفل .اليد و

ام الصدر على أن الكفين مفتوحتين أم هي إشارة تتم بوضعو إقترب من الميكرفون : -

تستخدم نفس اإلشارة في يكون متباعدين وفي مواجهة كل منهما اآلخر، ثم يقربان من بعضهما و

 التلفزيون أحيانا لتطلب من المذيع أن يقترب من الشخص .

كون ملتصقين تتم اإلشارة بمد الكفين أمام الجسم على أن يو ابتعد عن الميكروفون : -

1عن اآلخر .ثم يتحرك الكفان كل منهما بعيدا  ،قين من الخلف أي يلصق ظهر الكفينمتطابأو
 

 اإلبهام يمد أمام الحنجرة بسرعة .احذف : -

 رفع اإلبهام إلى األعلى و السبابة في حركة دائرية . كل شيء جاهز : -

2السبابة تلمس األنف . إقترب البرنامج أو الوقت من اإلنتهاء : -
 

                                                           

41-40وليد حسن الحديثي ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  
1
  

285،ص 2012، 1فن للطباعة و النشر و التوزيع ، ط حسين شفيق ، لغة الجسد في اإلعالم ، دار الفكر و ال 
2
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 مذيع في العمليات اإلتصالية المبحث الرابع :ال

يم بصفة خاصة في تقدتخصص في تقنيات اإلتصال اللفظي وهو شخص متعريف المذيع :

قد يقوم ببعض األعمال الفنية داخل األخبار و البرامج اإلذاعية والتلفزيونية المتنوعة، و

1األستوديو أو في غرفة المراقبة .
 

يمكن اختصارها في النقاط مذيع الجيد و: تتعدد خصائص الخصائص المذيع و مؤهالته 

 اآلتية :

يمي يمكنه من فهم أبجديات يجب أن يتوافر لدى المذيع مستوى تعلالمستوى التعليمي : -1

التلفزيونية توافر مستوى تعليمي جامعي على ك تشترط معظم المحطات اإلذاعية ولذلالحياة، و

 األقل لشغل وظيفة مذيع .

 . التطورفي تخصص اإلعالم من حيث النشأة وفية اإللمام بالمكونات المعر -

 : ينبغي أن يكون المذيع ذا ثقافة موسوعية تتميز بالمعارفالمستوى الثقافي  -

عرفة الشاملة ، وكذلك الملى اإلدراك الجيد للحياة من حوله، إضافة إوالخبرات الواسعة 

 المتنوعة بكافة مناحي الحياة .و

 الجهات اإلعالمية .المؤسسات والتنظيمي في السلوك اإللمام بأسس اإلتصال و -

                                                           

265، ص 1997د ط ، -الرياض–مصطفى دمحم عيسى فالتة ، اإلذاعة السمعية وسيلة إتصال و تعلم ، مطابع جامعة الملك سعود  
1
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الثقافية على المستويات المحلية و الوعي بالمتغيرات السياسية واإلجتماعية، واإلقتصادية و -

 اإلقليمية .

1إقليميا ودوليا .المنافسة في سوق العمل محليا و -
 

فهناك  امجهينبغي أن يكون المذيع متمكنا من اللغة التي يقدم بها برنالتمكين اللغوي :  -

الكثير من أفراد الجمهور الذين يقلدون المذيع في لغته و طريقة أدائه إضافة إلى أن تقييم العديد 

 من أفراد الجمهور ألداء المذيع ينصب على مستواه اللغوي حيث يفقد البعض الثقة في الرسالة

 اإلطناب قدروخطاء اللغوية في أداء المذيعين وتجنب التكرار اإلعالمية نتيجة شيوع األ

2.اإلمكان
 

سالمة مخارج األلفاظ ترتبط جودة الصوت ونطق الكالم و التوظيف الجيد للصوت : -

 بسالمة الجهاز الصوتي للشخص.

 األلقاب .األسماء وتصمت بين  النطق بطريقة صحيحة: التأخذ شهيقا وال -

 اللتي". تأخذ الشهيق بعد أسماء الوصل "الذي، وضوح الصوت: ال -

 ذكر" أكد، الحديث : خذ الشهيق بعد أفعال القول "قال،تنوع سرعة  -

                                                           

84عادل عبد الغفار، مرجع سبق ذكره،ص  
1
  

84عادل عبد الغفار، مصدر سبق ذكره، ص  
2
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  1إستخدام الوقفات. -

وكفاءات ذهنية تتطلب مهنة المذيع مهارة، وتحتاج إلى قدرات  الذكاء و سرعة البديهية :

معينة ألن العمل اإلعالمي ال يخلوا من المفاجآت التي تتطلب قرارات سريعة تحتاج إلى التنفيذ 

 الفوري.

يعد الخيال مطلب أساسي لعمل المذيع في اإلذاعة ألنه يدخل في  ى التخيل :القدرة عل -

الشخص الذي اليملك القدرة على التخيل اليصلح لهذه اإلبداع فالخيال هو الطريق لإلبتكار وإطار 

المهنة ألنه سيكون عاجزا عن التعبير التلقائي، وربما يكون عاجزا عن اإلرتجال و مواجهة 

 خل األستوديو أو خارجه.الجمهور سواء دا

بالنفس يعد التواضع نتيجة منطقية للثقة بالنفس، وتتوفر الثقة  التواضع و الثقة بالنفس : -

العمل المعرفة، وترجع أهمية هذه الخاصية إلى أن حينما تتوافر لدى الفرد والموهبة و الخبرة و

ور ال يمكن أن يتحمل شخصا تضخيم الذات أمام العاملين فيه فالجمهاإلذاعي يفتح باب الشهرة و

 .مغرورا يفرض نفسه على الماليين من خالل مايكروفون اإلذاعة 

يمكن أن يحقق المذيع  العمل اإلذاعي عمل جماعي، ال القدرة على العمل الجماعي : -

 نجاحا حقيقيا بدون القدرة على اإلندماج في فريق العمل بروح الفريق الواحد.

 برامج اإلذاعية :مهارات اإلتصال لدى مقدم ال -

                                                           

196حمن الشميمري، مصدر سبق ذكره، ص فهد بن عبد الر 
1
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التفاعل لدى مقدمي البرامج، و يبدأ دور هذه وافر مجموعة من مهارات اإلتصال وينبغي ت

رها حتى ويستمر تأثي المهارات منذ بداية الجلسة التمهيدية مع الضيوف قبل تسجيل البرنامج

 :يمكن إختصارها في النقاط اآلتيةتسجيل البرامج وعرضها ورصد ردود الفعل حولها، و

عقد جلسة  يفضل قبل بداية التسجيلإجراء جلسة تمهيدية مع الضيف قبل التسجيل :  -1

 مع الضيف لعدة إعتبارات تشمل : تمهيدية

الضيف، اإلتفاق على أهداف البرنامج،اإلتفاق على المدة الزمنية للتسجيل، لق ألفة بين المذيع وخ

 ، إختيار أفضل وضع للجلسة الحوارية.تمكين فريق العمل من اإلختبار الفني الالزم لألجهزة

بها التي يمكن اإلستعانة  تتعدد أنواع المقدماتمهارات تتصل بالتقديم الجيد للبرنامج:  -2

عبارة عن  الزجلية، الشعرية التعجبية تتمثل في المقدمة اإلستفهامية،في تقديم البرامج اإلذاعية و

رأي الجمهور في أحد ة عن عبار تصريحات متناقضة للمسؤولين في شكل لقطات،

خبرته في القضية وتخصصه ويجب أن تشمل هذه األخيرة التعريف بالضيف الموضوعات، و

 1المطروحة .

قبل المحررين ألذن المستمع وليس لعين التقارير في اإلذاعة من وغالبا ما تكتب األخبار و 

ءته بصوت عالي ويكون ذي يمكنهم من قرايتعين على المحررين أن يصنعوا الخبر الالقارئ و

 2اضحا.خبرا و

                                                           

86-85عادل عبد الغفار،مرجع سبق ذكره، ص ص  
1
  

154، ص 2014، 1فاضل دمحم البدراني، أسس التحرير الصحفي و التلفزيوني و اإللكتروني، دار البداية ناشرون و موزعون، األردن، ط 
2
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يفضل أن تتسم األسئلة في البرامج مهارة صياغة األسئلة في البرامج اإلذاعية : - 3

 اإلذاعية بما يلي :

يكون  يكون إيحائيا، أن ال يكون مغلقا، أن ال يكون مركبا، أن ال يكون السؤال غامضا، أن ال أال

 يسيء للضيف. بديهيا، أن ال

يمكن تنمية مهارة باإلنصات للضيف في البرامج الحوارية :  مهارات تتصل -3

 :1اإلنصات الجيد للضيف في البرنامج الحواري من خالل اإلستعانة بالقواعد التالية 

 .األساسية في حديث الضيفالتركيز على النقاط الهامة و -

 إبحث عن نقاط تحتاج التوضيح.ضع نفسك أمام الجمهور و -

 حها الضيف للمشكلة المثارة .ركز على بدائل حلول يطر -

 إقتراحات جديدة يطرحها الضيف في حديثه.ركز على أفكار و -

 تذكر أن أفضل األسئلة  هي تلك التي تنبع من حديث الضيف نفسه. -

 لك. احترامااإلنصات الجيد للضيف يزيد من إهتمام ضيفك بالموضوع، كما يزيده  -

 مهارات تتصل بالحديث الجيد أثناء الحوار :-5

 جب أن يتسم الحديث بالبساطة و الوضوح.ي -

                                                           

.87عبد الغفار، المرجع نفسه، ص  عادل  1
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 يفضل الحديث بمفردات البيئة . -

مالئمة مستوى اللغة المستخدمة للجمهور المستهدف "توسيع دائرة الخيال في ذهن  -

 المستمع".

 مالئمة مستوى اللغة للقضية المطروحة للنقاش. -

 البعد عن التكلف أثناء الحديث. -

1نبرة الصوت . استخدامالتنويع في  -
 

تتصل هذه ومهارات تتصل بالقدرة على تحليل السلوك الغير اللفظي للضيف:-5

المجموعة من المهارات بقدرة المذيع على فهم الضيف أو الجمهور المشارك في البرنامج من 

خالل اإلتصال غير اللفظي عن طريق أداء حركات الجسم من خالل نظرات العين، إيماءات 

اليدين، إستخدام حركات الجسم، نبرة الصوت، ففي الوقت الوجه و الرأس، إستخدام حركات 

الذي يفضل أن يكون محايدا في إيماءات و حركات جسمه يجب أن ينمي لدى ذاته القدرة على 

 فهم اآلخرين من خالل سلوكهم غير اللفظي.

 مهارات خاصة بإستخدام استراتيجيات اإلقناع المالئمة في البرامج اإلذاعية: -6

                                                           

  1 263، ص 2007، 1ظم الطائي، الفنون اإلذاعية و التلفزيونية فلسفة اإلقناع، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، اإلسكندرية، طمصطفى حميد كا 
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امج الحوارية في كثير من األحوال إقناع الجمهور بفكرة معينة أو تبني سلوك معين تستهدف البر

أو إبطال سلوك ما، و في هذه الحاالت يجب أن يركز الحوار اإلذاعي على استراتيجيات إقناعية 

 تالئم خصائص الجمهور المستهدف، وتتنوع هذه األخيرة لتشمل: 

دة مقابل استراتيجيات تعرض وجهتي استراتيجيات تركز على عرض وجهة نظر واح -

 النظر.

 استخدام المدخل الديني في اإلقناع، استخدام المدخل اإلقتصادي. -

تكون ى متابعة اإلستماع وعنصر التشويق أثناء الحوار يكون بداية مشوقة تدعوا المستمع إل -

1له نهاية مثيرة.
 

ينبغي توافرها في مقدمي  تتعدد المهارات الفنية التيالمهارات الفنية للمقدم اإلذاعي: -

 البرامج اإلذاعية و يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

يحتاج المذيع في أحيان كثيرة إلى تسجيل برامجه خارج مهارات التسجيل الخارجي : 

األستديو، وترتبط الكفاءة في التسجيل الخارجي بتدريب المذيع على كيفية إجراء التسجيالت 

سيت كي يضمن تسجيل نقي و خالي من التشويش، و لكي تتم عملية الخارجية بإستخدام الكا

 التسجيل وفق درجة نقاء عالية ينبغي إتباع اإلجراءات التالية :

تخفيض مستوى الصوت لجهاز الكاسيت أثناء التسجيل، فكلما انخفض الصوت أعطى ذلك  -

 درجة نقاء واضحة في التسجيل.
                                                           

127، ص 2005، 1أميرة الحسين، فن الكتابة لإلذاعة و التلفزيون، دار النهضة العربية بيروت، ط  1  
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فذلك من شأنه أن يجنب  stopال من إستخدام زر أثناء عملية التسجيل بد pauseيستخدم زر -

 .stopتسجيل األصوات الناتجة عن إستخدام زر 

ذلك بهدف توزيع المادة الممغنطة على شريط الكاسيت قبل التسجيل عليه وينبغي تمرير  -

 شريط الكاسيت.

 صالحة للتسجيل.بطارية المستخدمة جديدة وقوية والتأكد من أن ال -

 لتشويش في مكان التسجيل.السيطرة على مصادر ا -

 مهارة إستخدام المونتاج اإلذاعي للتخلص من أي مادة مسجلة غير مرغوب فيها. -

 مهارة التسجيل باألستوديو: -

ألنواع  تحتاج عملية التسجيل الجيد باألستوديو اإلذاعي التدريب على مهارات الفهم الجيد

مل معها حسب كيفية التعانواع وحساسية كل نوع من هذه األ درجةالميكروفونات اإلذاعية و

 CRقوة الصوت باإلضافة إلى الفهم الجيد إلمكانيات حجرة المراقبة الغرض من التسجيل، و

فالفهم الجيد لهذه اإلمكانيات أمر من شأنه أن يمكن المذيع من التعامل الجيد مع مهندس الصوت 

 1الموجود بغرفة المراقبة .

                                                           

92-91عادل عبد الغفار ، مرجع سبق ذكره،ص ص   
1
  



 

 

 اإلطـــــــار التطبيقي

 الفصل الثالث : عرض وتحليل ومناقشة البيانات الميدانية

 بطاقة فنية حول إذاعة مستغانم.-

 عرض البيانات الميدانية وتحليلها.-

 مناقشة وتفسير فرضيات الدراسة.-

 ة.دراسالنتائج العامة لل-



 اإلطار التطبيقي                                                                                        

 

 

77 

 الم!حث األول:

 ـ لمحة عن إذاعة مستغانم :

تأخذ إذاعة الظهرة موقعا إستراتيج.ا مميزا حيث أنها تقع في عاصمة الظهرة مستغانم نس�ة إلى 

، ومنها اخذت إذاعة مستغانم غر7اشلف شرقا حتى منطقة ج�ال الظهرة التي تمتد من منطقة ال

الظهرة تسميتها حيث .قع مقر إذاعة الظهرة �منطقة س;ن.ة شعب.ة في موقع مرتفع في ساحة 

 المطمر وس= مدينة مستغانم .

 :  التأس1سـ 

على المستوC الوطني، ف�عد إعادة ه.;لة اإلذاعة والتلفز@ون  34تعتبر إذاعة الظهرة المحل.ة رقم 

الجزائرE، أص�حت اإلذاعة الجزائر@ة مؤسسة مستقلة بذاتها ومن هنا أص�حت المحطات اإلذاع.ة 

 في تنامي مستمر . 

 الجزائر من مستغانمإذاعة  : التسم1ة

  1014لجهو.ة في بلد.ة مستغانم  العنوان : حي المطمر ص ب تقع إذاعة مستغانم ا : الموقع
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 م مبن.ة 2 382.80منها  2م 1086.40مساحته  : المقر

 

 

 

 الهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ>ل التنظـــــــــــــــــــــ1مي لإلذاعة :

 المديــــــــــــــــــــــــــــــــر

 

 اإلدارة و المال.ة المصلحة الفن.ة الس;رتار@ة مصلحة اإلنتاج األخ�ارمصلحة 

 رئ.س المصلحة رئ.س المصلحة

صحفيون 

 مراسلون و 

 منشطون 

 منتجون 



 اإلطار التطبيقي                                                                                        

 

 

79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفرEغ الب1انات وتحليلها: الم!حث الثاني

 متعاونون 
 رئ.س المصلحة رئ.س المصلحة

 تقنيون 

 آليالص.انة/إعالم 

 عمال اإلدارة

 السائقون 

 أعوان األمن
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 في دراستنا هاته استعملنا ثالث متغيرات هي ( الجنس، السن، التخصص ).

 : الجنس

 الم!حوثين حسب متغير الجنس  إجا!ة  مثل) 011الجدول رقم (                  

 النس�ة % التكرار الجنس

 % 24 12 ذ;ر

 % 76 38 أنثى

 % 100 50 المجموع

     

 ، وهي أكبر من% 76من خالل تفر@غنا للب.انات في الجدول أعاله نجد أن نس�ة اإلناث تقدر بـ  

طب.عة العينة وخصوص.اتها، حيث ;انت عينة وهذا راجع إلى  ،% 24نس�ة الذ;ور المقدرة بـ 

تع;س طب.عة مجتمع ال�حث الذE يتميز �أن عدد اإلنات المسجالت في مختلف تخصصات 

;ما أن االهتمام ، ستوC جامعة عبد الحميد ابن �اد.س أكبر من عدد الذ;وراإلعالم على م
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�التر7ص �اإلذاعة ;ان له أثره على اخت.ار مفردات العينة على اعت�ار أنها ;انت قصد.ة، حيث ال 

تر7ص بهذه المؤسسة ال.م;ن تجاهل الفرص المتاحة �النس�ة للجنسين في الحصول على 

 اإلعالم.ة.

 

 

 الســن: 

 الم!حوثين حسب متغير السن ) 1مثل إجا!ة02الجدول رقم (                

 النس�ة % التكرار السن

 % 32 16 سنة 23سنة إلى 18من 

 % 60 30 سنة 29سنة إلى  24من 

 % 08 04 سنة فما فوق  30من 

 %100 50 المجموع
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التي  % 60من خالل تفر@غنا للب.انات في الجدول أعاله نجد أن الفئة العمر@ة الوسطى تقدر بـ   

 23إلى  18الممتدة من  % 32بنس!ة ، ثم تليها الفئة العمر@ة األولى سنة 29إلى  24تمتد من 

 %. 08تقدر بـ  سنة فما فوق  30وفي األخير الفئة العمر@ة الكبرC من  سنة

 60من خالل الجدول أعاله أن نس�ة الفئة العمر@ة الوسطى حصدت أكبر حصة بـ يتبين لنا    

وهذا راجع لطب.عة العينة أنها قصد.ة وموجه لطبلة الماستر المعنيين �التر7ص و أغلب طل�ة %، 

في الطل�ة % 30ثم تليها الفئة العمر@ة األولى بـ سنة،  29إلى  24الماستر يتراوح سنهم من 

م االمت.از أنهم لم .عدوا السنة أثناء مشوارهم الدراسي و األخير نجد الفئة العمر@ة الذين ;ان لديه

    وتتمثل في طل�ة الذين ;انوا يدرسون في النظام الكالس.;ي.   %  08الكبرC بـ 

 

 

 التخصص:  
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 الم!حوثين حسب متغير التخصص  ) 1مثل إجا!ة03الجدول رقم (           

 %النس�ة  التكرار التخصص

 % 52 26 وسائل اإلعالم و المجتمع

 % 18 09 اتصال س.احي

 % 12 06 الصحافة الم;تو�ة

 % 04 02 الصحافة العلم.ة

 E10 05 السمعي ال�صر % 

 % 04 02 الصورة والمجتمع

 % 100 50 المجموع

       

%،  52بـ  تقدروسائل اإلعالم و المجتمع من خالل تفر@غنا للب.انات في الجدول أعاله نجد أن  

و في %  10 بـ%، السمعي ال!صرa  12 بـ% ثم الصحافة الم>تو!ة  18 بـواالتصال الس1احي 

 %. 04 بـصور و المجتمع، الصحافة العلم1ة  األخير نجد التخصصين
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يتبين لنا من خالل الجدول أعاله أن وسائل اإلعالم و المجتمع تشارك �قوة ولهم الرغ�ة في العمل 

اإلذاعة و;يف تبنى األخ�ار خول مسرح العمل اإلعالمي و معرفة ما يدور في اإلذاعي و د

التقار@ر اإلعالم.ة، و;يف تنسج الر7ورتاجات والحصص اإلذاع.ة، و;يف تبنى استراتيج.ات و 

المقابلة التي تمثل العمود الفقرE لإلذاعة وتفعل النشا\ داخل وخارج اإلذاعة، ثم يليها االتصال 

لنس�ة من الطل�ة الذين لديهم الطموح وروح المغامرة المتهان مهنة المتاعب، الس.احي بثلث ا

واكتشاف العالم وٕابراز المعالم الس.اح.ة عن طر@^ الر7ورتاجات الم�اشرة والمسجلة، ثم الصحافة 

الجديد و@ر@دون توصيل أف;ارهم  % نجد أن طل�ة هذا التخصص ي�حثون عن 12الم;تو�ة بـ 

الرد مهور، ;ما أنهم يودون أن األخذ و لصوت وحاسة السمع مخاطبين الجأرائهم عن طر@^ او 

واإلسماع للرأE األخر، وهذه الميزة غير متوفرة في الم;تو�ة ألنها تعتمد على اإلدالء �الرأE عن 

طر@^ القلم و الورقة أو الورق إن صح القول، ثم السمعي ال�صرE نجدهم بنس�ة ضئيلة جدا تقدر 

نتوقع هذه النس�ة علما أنهم المعنيين �التر7ص و نجد أن تعدد الفضائ.ات فتح % لم ن;ن  10بـ 

لهم الشه.ة في العمل �التلفزة، وشجعهم الجت.اح عالم الشهرة والبروز �الصوت والصورة على 

حساب اإلذاعة، وفي األخير نجد أن الصورة و والمجتمع، الصحافة العلم.ة يتفقان على نفس 
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في مفردتان  لكل تخصص وهما الحلتين الشاذتان في ;ل تخصص لديهم  % وتتمثل 04النس�ة 

الرغ�ة والطموح في الدخول اإلذاعة ولكن شاء القدر أن يدرسوا في تخصصات غير السمعي 

 ال�صرE، أو أن معدلهما السنوE لم يؤهلهم ;ي يدرسوا هذا التخصص.         

 

 

 

 

 

 

 . اإلعالم1ة لطل!ة اإلعالم االتصالتساهم اإلذاعة المحل1ة في تنم1ة المهارات 

 ) يتمثل في المهتمين !اإلذاعة المحل1ة >وسيلة إعالم1ة   04الجدول رقم: ( 

 هل أنت من المهتمين �اإلذاعة المحل.ة ;وسيلة إعالم.ة ؟  ) 01السؤال رقم: ( 



 اإلطار التطبيقي                                                                                        

 

 

86 

 النس�ة % التكرار  اإلجا�ة

 % 100 50 نعم

 % 00 00 ال 

 % 100 50 المجموع

   

من  % 100هي  نعممن خالل تفر@غنا للب.انات في الجدول أعاله نجد أن نس�ة اإلجا�ات بـ  

مفردة من مفردات الدراسة، المهتمين �اإلذاعة المحل.ة ;وسيلة إعالم.ة  50حجم العينة المقدر بـ 

على  قائمة �حد ذاتها، في نشر األخ�ار وتقد.م ;م هائل من المعلومات المحل.ة والوطن.ة، وان دل

شيء إنما يدل على م;انة اإلذاعة في حيز االهتمام لطبلة اإلعالم و االتصال، ;ما أن العينة هي 

�معنى أن مفردات هذه العينة هم الطل�ة الذين قاموا بتر7صات ميدان.ة �اإلذاعة  عينة قصد1ه

 المحل.ة.    
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ت اإلعالم.ة لدC طل�ة اإلعالم يوضح قدرة اإلذاعة المحل.ة في تنم.ة المهارا ) 05الجدول رقم: ( 

 واالتصال 

 هل ترC أن اإلذاعة المحل.ة تستط.ع إن تنمي مهاراتك اإلعالم.ة السمع.ة؟ ) 02السؤال رقم: ( 

 

 النس�ة%

 

 المجموع

 

 النس�ة%

 

 المجموع

 اإلجا�ات                              نعم ال

 

 المتغيرات

 التكرار النس�ة % التكرار النس�ة %

100% 

 

50 

 

  ذ;ور 09 % 75 03 % 25 12 24%

 إناث 14 % 36.84 24 % 63.15 38 %76 الجنس

 

100% 

 

50 

  [ 23ــــ  18[  10 % 37.03 06 % 26.08 16 32%

 [ 29ــــ  24[  17 % 62.96 13 % 56.52 30 %60 السن

 [ 35ــــ  30[  / /  04 % 17.39 04 08%

 

 

 

 

  وسائل اإلعالم و المجتمع 17 % 73.91 09 % 33.33 26 % 52

 

 

 اتصال س.احي 04 % 17.39 05 % 18.51 09 % 18

 الصحافة الم;تو�ة / / 06 % 22.22 06 %   12



 اإلطار التطبيقي                                                                                        

 

 

88 

100% 50 

 

10 % 05 18.51 % 05 / /  Eالتخصص السمعي ال�صر 

 صورة ومجتمع 01 % 04.34 01 % 03.70 02 % 04

 الصحافة العلم.ة 01 % 04.34 01 % 03.70 02 % 04

 

�النس�ة لذ;ور الجنس من خالل تفر@غنا للب.انات في الجدول نجد أن نس�ة اإلجا�ات في متغير     

 %.25 تقدر بـال بـ  أما �النس�ة للذين ;انت إجا�ةنعم،  �النس�ة للذين أجابوا بـ%، 75

ال  بـ في حين أن الالتي أجبننعم ، �النس�ة الالتي أجبن بـ % 36.84 نجداإلناث  أما �النس�ة

 %. 63.15بـ  تقدر نسبتهن

 %،37.03 بـ تقدر[  23ــــ  18[ نجد الذين تتراوح أعمارهم من  السنأما �النس�ة لمتغير     

 %. 26.08 تقدر نسبتهم بـال بـ  ونفس الفئة التي ;انت إجابتهمنعم، الذين أجابوا بـ 

 نعم،الذين أجابوا بـ  %، 62.96تقدر بـ [  29ــــ  24[ س�ة الذين تتراوح أعمارهم من أما �الن

 %. 56.52 تقدر نسبتهم بـال بـ  ونفس الفئة التي ;انت إجابتهم
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في %،  17.39. تقدر نسبتهم بـ [ 35ــــ  30[ وفي األخير �النس�ة للذين أعمارهم تفوق  

 نعم. بـ يجيبوا ولم ال،اإلجا�ة بـ 

الذين  من%،  73.91 بنس�ةوسائل اإلعالم و المجتمع  نجد التخصصأما �النس�ة لمتغير     

 %. 33.33 تقدر بـال بـ  أما �النس�ة للذين ;انت إجابتهم نعم، بـ أجابوا

أما �النس�ة  نعم،من الذين أجابوا بـ %،  17.39 تقدر نسبتهم بـاالتصال الس1احي  وتخصص 

 %. 18.51تقدر بـ ال بـ  للذين ;انت إجابتهم

 والبـ ال،  من الذين أجابوا%،  22.22تقدر نسبتهم بـ الصحافة الم>تو!ة  ;ما نجد أن تخصص 

 بـ نعم. نس�ة لهم في اإلجا�ة

 والبـ ال،  من الذين أجابوا %، 18.51بـ  تقدر نسبتهمالسمعي ال!صرa  أما �النس�ة لتخصص 

 بـ نعم.  نس�ة لهم في اإلجا�ة
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يتفقان على نفس النس�ة الصورة والمجتمع، الصحاف1ة العلم1ة لتخصصي  �النس�ة وفي األخير

ال بـ  أما �النس�ة للذين ;انت إجا�ة نعم،من الذين أجابوا بـ  %، 04.34بـ  المئو.ة والتي تقدر

 .لكلى التخصصين%.  03.70تقدر بـ 

 75يتبين لنا من خالل الجدول أعاله أن متغير الجنس �النس�ة للذ;ور المقدر نسبتهم بـ        

بنس�ة قليلة جدا هذا إن لم نقل نصف نس�ة  % 36.84%، على ع;س نس�ة اإلناث التي تقدر 

ن في حين نجد أ%  62.96المقدرة بـ [،  29ــــــــــ  24[ الذ;ور، �الفئة العمر@ة المتمثلة في 

ومنعدمة تماما  %37.03المقدرة بـ  [، 23ــــــــــ  18[ تراجع نسب.ا في الفئة العمر@ة المتمثلة في 

. وهذا .فسر أن % 00المقدرة نسبتهم بـ  [ 35ــــــــــ  30[ في الفئة العمر@ة األخيرة المتمثلة في 

قو.ة في امتهان و تعلم مهارات الفئة العمر@ة الوسطى لها اهتمام قوE �البرامج اإلذاع.ة ولها رغ�ة 

اإلعالم.ة، ;ما نجدهم حماسيين في الدخول لعالم اإلذاعة في حين نجد أن الفئة العمر@ة األولى 

هم يتخ�طون بين اإلذاعة و وسائل إعالم.ة األخرC و تستهو@هم وتنمي مهاراتهم اإلعالم.ة، أو أن 

معا في آن واحد، ونجدهم في تخصص  ف;ر الطالب يتطلب العمل الميداني والتكو@ن األكاد.مي

حسب طب.عة التخصص فهم م.الون  % 73.91وسائل اإلعالم والمجتمع المقدرة نسبتهم بـ 
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لنس�ة لتخصص اتصال س.احي لوسائل اإلعالم وعالقتهم �قضا.ا المجتمع. و تتراجع نسب.ا �ا

رون إلى ما تقدمه % نجد أن نصف عدد مفردات االتصال الس.احي ينظ 17.39بـ        المقدرة

تخصصي الصورة  اإلذاعة المحل.ة ال .;في لتنم.ة مهاراتهم اإلعالم.ة. وتكاد تكون منعدمة في

الصحافة الم>تو!ة ومنعدمة تماما في تخصصي  ،% 04.34الصحافة العل.مة بنس�ة والمجتمع و 

 aوالسمعي ال!صر. 

القدرة في تمن.ة مهاراتهم اإلعالم.ة ، على أن اإلذاعة المحل.ة لها نعممن الذين ;انت إجابتهم بـ 

من طل�ة اإلعالم واالتصال، مثل مهارات األداء و التقد.م، و االستماع من خالل تت�ع للحصص 

( المحاور والبرامج اإلذاع.ة اإلعالم.ة، ألن نجاح الحديث الصحفي .عود للصحفي �حّد ذاته، 

 >امل طراونة.ي �اإلطار النظرE حسب ما ذ;ر في الفصل الثان الجيد هو المستمع الجيد ).

، ال تنمي المن الالتي أجبن �اإلجا�ة %  63.15في حين نجد أن نس�ة اإلناث مرتفعة وتقدر بـ 

ــــ  �الفئة  % 25اإلذاعة المحل.ة مهاراتهم اإلعالم.ة ـــ على ع;س نس�ة الذ;ور التي تقدر بـ 

% في حين نجد أن تراجع نسب.ا في  56.52ة بـ و المقدر  [، 29ــــــــــ  24[ العمر@ة المتمثلة في 

و نجد أن جم.ع مفردات  .% 26.08المقدرة بـ [،  23ــــــــــ  18[  الفئة العمر@ة المتمثلة في
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، المقدر ال;دوا إجابتهم على اإلجا�ة بـ  قد أ [، 35ــــــــــ  30[ العينة الذين يتراوح أعمارهم من 

%، وهم .مثلون الفئة الراشدة العينة و ذو العقول الناضجة. فهم يرون أن  17.39نسبتهم بـ 

اإلذاعة ال تنمي مهاراتهم اإلعالم.ة بل يجب الممارسة ودخول إلى الميدان والمشار;ة في صناعة 

هم في الحدث ومعا.شة الواقع في أستوديو اإلذاعة لمحاكاة أطراف خيو\ األحداث. ;ما نجد

تخصص وسائل اإلعالم والمجتمع الس�اقون للحدث في اإلجا�ة نس�ًة لكثرتهم في عينة الدراسة، 

وهم من محبي وسيلة اإلعالم "اإلذاعة المحل.ة" ولما تملكه من مميزات تر7طها �المجتمع، تقدر 

 نسبتهم 

ة ;ل من %، وتتواف^ نس� 22.22%، وتليهم الصحافة الم;تو�ة بنس�ة تقدر بـ  33.33بـ 

 aو في األخير نجد أن نس�ة ;ل من 18.51بـ  االتصال س1احي و السمعي ال!صر ،%

من الذين أجابوا على أن اإلذاعة %،  03.70التخصصي صورة ومجتمع والصورة العلم.ة تقدر بـ 

 المحل.ة ال تساهم في تنم.ة مهاراتهم اإلعالم.ة.
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حل.ة في صقل المهارات اإلعالم.ة لدC طل�ة يتمثل في ق.ام اإلذاعة الم)  06الجدول رقم: ( 

 اإلعالم االتصال.

 هل تقوم اإلذاعة المحل.ة �صقل مهاراتك اإلعالم.ة الموروثة؟ ) 03السؤال رقم: ( 

 

 النس�ة%

 

 المجموع

 

 النس�ة%

 

 المجموع

 اإلجا�ات                              ;ثيرا جدا ;ثيرا قل.ال

 

 المتغيرات

 ك % ك % ك %

100% 

 

50 

 

  ذ;ور / /  07  58.33 05 41.66 12 24%

 إناث 03 07.89 20  52.63 15 39.47 38 %76 الجنس

 

100 % 

 

50 

  [ 23ــــ  18[  / /  15  55.55 01 06.66 16 32%

 [ 29ــــ  24[  03  100 17 62.92 10 60.66 30 %60 السن

 [ 35ــــ  30[  / /  / / 04 26.66 04 08%

 

 

 

 

  وسائل اإلعالم و المجتمع 01  33.33 20 74.07 05 25 26 % 52

 

 

 اتصال س.احي 02  66.66 04  14.81 03 15 09 % 18

 الصحافة الم;تو�ة / /    02  07.40 04 20 06 %   12
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100 % 50 

 

10 % 05 25 05  / /  / /  Eالتخصص السمعي ال�صر 

 صورة ومجتمع / /  / /  02 10 02 % 04

 الصحافة العلم.ة / /  01  03.70 01 05 02 % 04

 

�النس�ة الجنس من خالل تفر@غنا للب.انات في الجدول نجد أن نس�ة اإلجا�ات في متغير 

 تقدر بـقل1ال بـ  أما �النس�ة للذين ;انت إجابتهم>ثيرا،  �النس�ة للذين أجابوا بـ%،  58.33لذ;ور

 فلم يجيبوا.>ثيرا جدا  إلجا�ة �النس�ةأما %.  41.66

 بـ في حين أن الالتي أجبن>ثيرا جدا ، �النس�ة الالتي أجبن بـ %07.89 نجداإلناث  أما �النس�ة

 تقدر نسبتهنبـ قل1ال  و في األخير نجد أن الالتي أجبن%. 52.63بـ  تقدر نسبتهن>ثيرا 

 %.39.47بـ

 55.15 بـ تقدر نسبتهم[،  23__  18[ نجد الذين تتراوح أعمارهم من  السنأما �النس�ة لمتغير 

 06.66 تقدر نسبتهم بـقل1ال  بـ ونفس الفئة التي ;انت إجابتهم>ثيرا، �النس�ة للذين أجابوا بـ  %،

 فلم يجيبوا.>ثيرا جدا  إلجا�ة أما �النس�ة%، 
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الذين أجابوا بـ  %، 100نسبتهم بـ تقدر [،  29__  24[ أما �النس�ة الذين تتراوح أعمارهم من 

الذين  ;ما نجد أن%،  62.92 تقدر نسبتهم بـ>ثيرا بـ  ونفس الفئة التي ;انت إجابتهم >ثيرا جدا،

 %.60.66 تقدر نسبتهم بـبـ قل1ال  أجابوا

في %،  26.66، تقدر نسبتهم بـ [ 35__  30[ وفي األخير �النس�ة للذين أعمارهم تفوق  

 >ثيرا جدا.و  >ثيرايجيبوا على اإلجابتين  ولم قل1ال، اإلجا�ة بـ 

الذين  من%،  33.33 بنس�ةوسائل اإلعالم و المجتمع  نجد التخصصأما �النس�ة لمتغير     

�النس�ة  أما%، 74.07 تقدر نسبتهم بـ>ثيرا بـ  أما �النس�ة للذين ;انت إجابتهم>ثيرا جدا. بـ  أجابوا

 %25 نسبتهم بـ تقدرقل1ال  بـ للذين أجابوا

أما >ثيرا جدا، من الذين أجابوا بـ %، 66.66 تقدر نسبتهم بـاالتصال الس1احي  وتخصص 

 بـ إجابتهم أما �النس�ة للذين ;انت%، 14.81تقدر نسبتهم بـ >ثيرا  بـ �النس�ة للذين ;انت إجا�ة

 %.15 تقدر نسبتهم بـقل1ال 
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أما قل1ال،  بـ من الذين أجابوا%،  20م بـ تقدر نسبتهالصحافة الم>تو!ة  ;ما نجد أن تخصص 

 .لم يجيبوا >ثيرا جدا و>ثيرا  ف.ما يخص اإلجابتين

أما ف.ما بـ قل1ال،  من الذين أجابوا %،25بـ  تقدر نسبتهمالسمعي ال!صرa  أما �النس�ة لتخصص 

 . لم يجيبوا >ثيرا جدا و>ثيرا  يخص اإلجابتين

أما ف.ما بـ قل1ال،  من الذين أجابوا %،10بـ  نسبتهمتقدر صورة ومجتمع  أما �النس�ة لتخصص

 . لم يجيبوا >ثيرا جدا و>ثيرا  يخص اإلجابتين

بـ % 03.70تقدر نسبتهم بـ  الصحافة العلم1ةوفي األخير نجد أن الذين أجابوا في تخصص 

ال >ثيرا جدا  %، و نجد أن اإلجا�ة على 05تقدر نسبتهم بـ  قل1ال، أما �النس�ة للذين أجابوا بـ >ثيرا

 .توجد نس�ة

تقدر  >ثيرا جدافي اإلجا�ة بـ  لإلناث�النس�ة  الجنسيتبين لنا من خالل الجدول أعاله أن متغير 

و ال  %، 100التي تقدر نسبتها بـ  [ 29ــــــــــ  24[ في الفئة العمر@ة  % 07.89نسبتهن بـ 

االتصال . �التخصص >ثيرا جدالإلجا�ة  توجد نسب مئو.ة �النس�ة للفئات العمر@ة األخرC، �النس�ة
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هم يرون أن اإلذاعة تصقل مهارتهم اإلعالم.ة بدرجة %،  66.66تقدر نسبتهن بـ  الس1احي

عال.ة ألنهم .ملكون الموه�ة و@نقصهم فق= الدفعة األولى لتحسين مهاراتهم، و اإلذاعة هي التي 

لدين، لمذ.عين في تقد.مهم للحصص تقودهم لخر@طة طر@^ الصح.ح فنجدهم من متت�عين ومن المق

وسائل اإلعالم والبرامج واألخ�ار اإلذاع.ة وهم م.الون للعمل في اإلذاعة و;ذلك �النس�ة لتخصص 

أ.ضا .ملكون الموه�ة و@نقصهم الصقل والتوج.ه من أهل  هم%  33.33تقدر نسبتهم بـ  والمجتمع

أما �ق.ة التخصصات ال نس�ة لهم في اإلجا�ة على أن اإلذاعة تقوم �صقل مهاراتهم  االختصاص.

 فهم ال .ملكون الموه�ة ولكن لديهم اإلرادة في التعلم. >ثيرا جدا.اإلعالم.ة �اإلجا�ة على 

في حين نجد أن النسب متقار7ة من �عضها ال�عض في اإلجا�ة على أن اإلذاعة المحل.ة تقوم 

تقدر بـ  اإلناثونس�ة %،  58.33تقدر  الذ>ور، فنجد نس�ة >ثيرااإلعالم.ة بـ  �صقل مهاراتهم

[  23__  18[ ،  % 62.92 بـ تقدر نسبتهم[  29__  24[ في الفئة العمر@ة %  52.63

من الذين أكدوا �أن اإلذاعة المحل.ة [   35__  30[ وال وجود للفئة  %، 55.55بـ تقدر نسبتهم

في ;ال الجنسين وعلى فئتين العمر@تان وذلك  >ثيرا، إلعالم.ة في إجابتهم بـتقوم �صقل مهاراتهم ا

عائٌد لتقار7هما في النس�ة، .م;ن القول أنهما .ملكان نفس المقومات الف;ر@ة، في جوE علمي 
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 وسائل اإلعالم والمجتمعو في تخصص  .واجتماعي مشترك ُمفعم ومشحون �الحيو.ة والنشا\

.ملكون الموه�ة �الفطرة ما .حتاجون إل.ه هو صقل موهبتهم، مع ما %،  74.07المقدرة نسبتهم بـ 

تعلموه في األكاد.مي �التنسي^ مع التر7صات المتتال.ة، على فترات متقطعة قصد الترسيخ والتثبيت 

لتلك المهارات الم;تس�ة لتكملة النسيج الفطرE لمهارات اإلعالم.ة لدC طل�ة اإلعالم، وقد أكد هذه 

أنها تكسبهم قدرات و شروk وموه!ة مقرونة !االستعداد الفطرa "  وليد حسن الحديثي ) (الف;رة 

. و تتراجع نسب.ا �النس�ة لتخصص اتصال س.احي الذa تصقله التدرE!ات و التمرEنات المختلفة"

نجد أن نصف عدد مفردات االتصال الس.احي حسب وجهة نظرهم أن %  14.81المقدرة بـ 

تصقل مهاراتهم اإلعالم.ة، من حيث النط^ السل.م �طر@قة تلقائ.ة، وأساس الكالم  اإلذاعة المحل.ة،

%،  07.40المذاع الجيد هو إخراج طب.عي واضح لأللفاe. ;ما نجد الصحافة الم;تو�ة بنس�ة 

، من الذين أجابوا على أن اإلذاعة %03.70ش�ه منعدمة بنس�ة  الصحافة العلم1ةوفي األخير 

وع في سرعته، وط�قاته الصوت.ة. ذاع.ة الفطر@ة، فالحديث الجيد والعادE يتنتصقل مهاراتهم اإل

 .%00بنس�ة  السمعي ال!صرa، الصورة و المجتمعمنعدمة تماما في تخصصي و 
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في حين نجد أن النسب متقار7ة من �عضها ال�عض في اإلجا�ة على أن اإلذاعة المحل.ة تقوم 

 اإلناثونس�ة %،  41.66تقدر  الذ>ور، فنجد نس�ة قل1ال�صقل مهاراتهم اإلعالم.ة بـاإلجا�ة بـ 

، حسب وجهة %60.66 بـ تقدر نسبتهم[  29__  24[ في الفئة العمر@ة %  39.47تقدر بـ

نظرهم أن اإلذاعة المحل.ة ال تصقل مواهبهم �المجرد االستماع أو متا�عة لبرامجها فق= وٕانما يجب 

 Eالخبرة في المجال حتى يتم;نوا من صقل مهاراتهم، التوج.ه واإلرشاد من أهل االختصاص ذو

;ما أنهم يرون أن المداومة في التدر@ب الحي والواقعي في التقن.ات على الم�اشر هو من .صنع 

تقدر [  35__  30[ الموه�ة ول.س �المجرد االستماع أو متا�عة للبرامج والحلقات اإلذاع.ة. 

، هم يؤ@دون رأE الفئة السا�قة ألن عدد مفردات هذه الفئة يجيب �;امل % 26.66بـ نسبتهم

تقدر [  23__  18[ على صقل مهاراتهم اإلعالم.ة.  تساهم !القليلمفرداته �أن اإلذاعة المحل.ة 

على مساهمة اإلذاعة !القليل  الفئة نجد أن مفردة واحدة تجيب و في هذه%،  06.66بـ نسبتهم

وسائل اإلعالم والمجتمع، السمعي ال!صرa اإلعالم.ة. من تخصصي  راتهاالمحل.ة في صقل مها

 05المتمثل عدد  السمعي ال!صرa من وجهة نظر مفردات تخصص % 25بنفس النس�ة المقدرة بـ 

ال تقوم �صقل مهارتهم اإلعالم.ة بنس�ة عال.ة و;ثيرة وٕانما ، من عينة الدراسة، أن اإلذاعة المحل.ة
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و وسائل اإلعالم ال تذ;ر وتفندها في رأيها بنفس النس�ة من تخصص  هي تقوم بنس�ة قليلة

: الصحافة الم>تو!ة تتراجع النسب تدر@ج.ا على �ق.ة التخصصات على الترتيب التالي. و المجتمع

 15، اتصال س1احي هي األخرC ترC أن اإلذاعة ال تقوم على صقل مهارتهم اإلعالم.ة%  20بـ 

 %.  05الصحافة العلم1ة بـ  نجد األخير وفي%،  10 بنس�ة%، الصورة والمجتمع 

 ) وتتمثل في مساهمة اإلذاعة المحل1ة في تنم1ة الرصيد المعرفي  07الجدول رقم: ( 

 هل تساهم اإلذاعة المحل.ة في تنم.ة رصيدك المعرفي ؟          ) 04السؤال رقم: ( 

 النس�ة % التكرار  اإلجا�ة

 % 30  15 ;ثيرا جدا 

 % 58 29 نوعا ما 

 % 12 06 قل.ال

 % 100 50 المجموع

. %58بنس�ة نوعا ما من خالل تفر@غنا للب.انات في الجدول نجد أن نس�ة اإلجا�ات بـ        

  %. 12بـ نس�ة قل1ال وفي األخير اإلجا�ات %.  30بـ نس�ة  >ثيرا جداونجد أن اإلجا�ات 
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من الطل�ة الذين أجابوا أن اإلذاعة  % 58يتبين لنا من خالل الجدول أعاله أن نس�ة        

في تنم.ة رصيدهم المعرفي وذلك .عود إلى ما تقدمه من برامج إعالم.ة و نوعا ما المحل.ة تساهم 

 جدا بـ >ثيرا مدC سرعتها في نقل المعلومات واألحداث. أما �النس�ة لطل�ة الذين ;انت إجابتهم

على أن اإلذاعة المحل.ة تنمي رصيدهم المعرفي، والف;رE في ;ل الجوانب و %  30ـبتقدر 

الزوا.ا، ;ما تكسبهم لمسة إعالم.ة خاصة في تحليل المواقف �منط^ إعالمي �حت، وفي األخير 

و %  12 على مساهمة اإلذاعة المحل.ة تقدر بـ قل1ال، نجد أن نس�ة الطل�ة الذين ;انت إجابتهم

ذلك عائد إلى ميول �عض الطل�ة إلى وسائل أخرC مثل الصحافة الم;تو�ة ;وسيلة إعالم.ة في 

متناول الطل�ة، و ال تتكلف في جمع المادة اإلعالم.ة ;ما أنها تعتبر مدرسة في التكو@ن 

األكاد.مي في الكتا�ات الصحف.ة أو �األحرC هي األقرب من حيث التكو@ن األكاد.مي من خالل 

 لتحر@ر.فن.ات ا

) يتمثل في الدور الذa تلع!ه اإلذاعة المحل1ة في تنم1ة وتطوEر المهارات  08الجدول رقم: ( 

 اإلعالم1ة الم>تس!ة أكاد1م1ًا لدp طل!ة اإلعالم واالتصال.
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هل تلعب اإلذاعة المحل.ة دورا فعاال في تطو@ر مهاراتك اإلعالم.ة  ) 05السؤال رقم: ( 

 الم;تس�ة؟

 

 النس�ة%

 

 المجموع

 

 النس�ة%

 

 المجموع

 اإلجا�ات                              نعم ال

 

 المتغيرات

 التكرار النس�ة % التكرار النس�ة %

100 % 

 

50 

 

  ذ;ور 09 % 75 03 % 25 12 24%

 إناث 32 %84.21 06 % 15.78 38 %76 الجنس

 

100 % 

 

50 

  [ 23 ــــ 18[  14 % 34.14 02 % 22.22 16 32%

 [ 29ــــ  24[  27 % 65.85 03 % 33.33 30 %60 السن

 [ 35ــــ  30[  / /  04 % 44.44 04 08%

 

 

100 % 

 

 

50 

 

  وسائل اإلعالم و المجتمع 20 48.78% 06 % 66.66 26 % 52

 

 

 التخصص

 اتصال س.احي 09 21.95% / /  09 % 18

 الم;تو�ةالصحافة  06 14.63% / /  06 %   12

10 % 05 11.11 % 01 09.75% 04  Eالسمعي ال�صر 

 صورة ومجتمع 01 02.43% 01 % 11.11 02 % 04

 الصحافة العلم.ة 01 02.43% 01 % 11.11 02 % 04
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�النس�ة لذ;ور الجنس من خالل تفر@غنا للب.انات في الجدول نجد أن نس�ة اإلجا�ات في متغير 

 %.25 تقدر بـال بـ  أما �النس�ة للذين ;انت إجا�ةنعم،  أجابوا بـ �النس�ة للذين%، 75

ال  بـ في حين أن الالتي أجبننعم ، �النس�ة الالتي أجبن بـ %84.21 نجداإلناث  أما �النس�ة

 %.15.78بـ  تقدر نسبتهن

 %،34.14 بـ تقدر[  23ــــ  18[ نجد الذين تتراوح أعمارهم من  السنأما �النس�ة لمتغير     

 %. 22.22 تقدر نسبتهم بـال بـ  ونفس الفئة التي ;انت إجابتهمنعم، الذين أجابوا بـ 

 نعم،الذين أجابوا بـ  %،65.85تقدر بـ [  29ــــ  24[ أما �النس�ة الذين تتراوح أعمارهم من 

 %.33.33 تقدر نسبتهم بـال بـ  ونفس الفئة التي ;انت إجابتهم

في اإلجا�ة %  44.44. تقدر نسبتهم بـ [ 35ــــ  30[ وفي األخير �النس�ة للذين أعمارهم تفوق  

 نعم. بـ يجيبوا ولم ال،بـ 
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الذين  من%، 48.78 بنس�ةوسائل اإلعالم و المجتمع  نجد التخصصأما �النس�ة لمتغير     

 %.66.66 تقدر بـال بـ  أما �النس�ة للذين ;انت إجا�ة نعم، بـ أجابوا

أما �النس�ة  نعم،من الذين أجابوا بـ %، 21.95 تقدر نسبتهم بـاالتصال الس1احي  وتخصص 

 فال توجد نس�ة.  ال،بـ  للذين ;انت إجا�ة

نس�ة  والنعم ،  بـ من الذين أجابوا%، 14.63تقدر بـ الصحافة الم>تو!ة  ;ما نجد أن تخصص 

 ال. بـ لهم في اإلجا�ة

نعم   بـ من الذين أجابوا %، 09.75بـ  تقدر نسبتهمالسمعي ال!صرa  أما �النس�ة لتخصص 

 ال. من الذين أجابوا بـ %  11.11ونس�ة 

 و نس�ةنعم،  من الذين أجابوا بـ%  02.43 نجد نس�ةالصورة والمجتمع لتخصص  و�النس�ة

 ال.  من الذين أجابوا بـ%  11.11

نعم،  من الذين أجابوا بـ%  02.43 س�ةنجد نالصحافة العلم1ة  وفي األخير نجد أن تخصص

 ال.من الذين أجابوا بـ %  11.11 نس�ةو 
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أما  %،84.21تقدر بـ  اإلناثأن نس�ة  الجنسيتبين لنا من خالل الجدول أعاله من متغير 

، % 48.78  المقدرة بـوسائل اإلعالم والمجتمع في تخصص  %، �75النس�ة الذ;ور فتقدر بـ 

%،  14.63بنس�ة  %، و الصحافة الم>تو!ة 21.95بنس�ة االتصال الس1احي و;ذا تخصصي 

السمعي ، أما �النس�ة لتخصص نعمفقد أجابت ;ل مفردات الدراسة في ;لى التخصصين بـ 

 aالصورة و المجتمع، الصحافة العلم1ة  و في األخير نجد تخصصي%،  09.75قدرة بـ ال!صر

واحدة لكل تخصص، على أن اإلذاعة المحل.ة تلعب دورا  ومفردة%  02.43 بنفس النس�ة المئو.ة

 65.85بـ  النس�ة المقدرة[  29__ 24[ في الفئة العمر@ة  ،فعاال في تنم.ة المهارات اإلعالم.ة

تتمثل هذه النسب في الدور الذE تلع�ه اإلذاعة %  34.14 تقدر نسبتهم بـ[  23__  %18، [ 

عالم.ة لدC طل�ة اإلعالم واالتصال، و@تجلى ذلك في تعلم المحل.ة في تنم.ة وتطو@ر المهارات اإل

مخارج الحروف، و تقس.م الجمل حتى يتم التح;م في التنفس �انتظام من واالستفادة من التوتر 

وقل�ه حيو.ة ونشا\ أثناء البث �الق.ام بتمار@ن ر@اض.ة للرق�ة و الكتف، من ِقبل المذ.ع على الهواء 

دم ( وليد حسن الحديثي ) مجموعة من النصائح للمذ.عين المبتدئين في م�اشرة وفي هذه النقطة ق

 مجال التقد.م اإلذاعي نذ;ر �عض منها: 
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 االستماع للقراء المتميز@ن في تالوة القرآن الكر@م، مع قراءته وض�= أح;امه. ·

اإلنصات �انت�اه إلى المذ.عين المتميز@ن في المحطات الفضائ.ة العر7.ة واالستفادة من   ·

 قراءتهم.

 العمل على ;تا�ة النصوص من قبِلك وقراءتها �الطر@قة اإلخ�ار@ة. ·

 نوع ط�قة صوتك عند قراءة أخ�ار متنوعة، ولَ.;ن تدر@�َك أمام المرآة. ·

على ع;س نس�ة اإلناث المقدرة  %ـ 25في حين نجد أن نس�ة الذ;ور تتقدم مرة أخرC المقدرة بـ  

__  30[  في الفئة العمر@ة%  66.66والمجتمع بـ  %. في تخصص وسائل اإلعالم 15.78بـ 

 23__  18%، [  33.33 بـ[  29__  24[  وتتراجع بتدرج في الفئتين%  44.44[ بـ  35

يرون أن اإلذاعة المحل.ة ال تلعب دورا فعاال في تنم.ة مهاراتهم اإلعالم.ة، %،  22.22 بـ[ 

 يؤهلهم للعمل في اإلذاعة ألنهم ال والسبب حسب وجهة نظرهم أن تكو@نهم في األكاد.مي ال

.ملكون الموه�ة، وال هم يخضعون لتدر@ب على المهارات اإلعالم.ة ف;يف تلعب اإلذاعة المحل.ة 

في تنم.ة المهارات اإلعالم.ة فتصر@ح أحد مفردات العينة قائال:" فاقد الشيء ال .عط.ك نحن ال 

را فعاال في تنم.ة مهاراتنا اإلعالم.ة ". ;ما نملك المهارات اإلعالم.ة ف;يف لإلذاعة أن تلعب دو 
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(السمعي ال!صرa، الصورة و المجتمع، الصحافة العلم1ة )،  نجد أن ;ل من التخصصات الثالثة

و تتمثل هذه النسب في أن لكل تخصص مفردة واحدة فق= %  11.11تتف^ في النس�ة المئو.ة بـ 

 اال في تنم.ة المهارات اإلعالم.ة.    التي أجابت على اإلذاعة المحل.ة ال تلعب دورا فع

 

 

 

 

 

 

يتمثل ف.ما يلقنه القائمين �االتصال في اإلذاعة المحل.ة تجاه المتر7صين من  ) 09الجدول رقم: ( 

 طل�ة اإلعالم واالتصال. 
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) هل أنت راض على ما تلقيته من قبل القائمين !االتصال في اإلذاعة  06السؤال رقم: (  

 المحل1ة؟

 النس�ة % التكرار  اإلجا�ة

 % 78 39 راض

 % 22 11 غير راض

 % 100 50 المجموع

 

. ونجد %78بنس�ة راض من خالل تفر@غنا للب.انات في الجدول نجد أن نس�ة اإلجا�ات بـ        

 %. 22بـ نس�ة غير راض أن اإلجا�ات 

، على بـ راضمن الطل�ة الذين أجابوا  % 78يتبين لنا من خالل الجدول أعاله أن نس�ة        

أن ما تم تلقينه من طرف القائمين �االتصال، في اإلذاعة المحل.ة، واستفادوا منه خالل تواجدهم 

وذلك %  22 ، تقدر نسبتهم بـغيرا راضفي اإلذاعة. أما �النس�ة لطل�ة الذين ;انت إجابتهم على 

ألن القائمين �االتصال هم في ضي^ الوقت أو إن  إلى عدم استفادتهم من القائمين �االتصال ر7ما
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الطل�ة ;ان فهمهم ثقيل اإلرشادات المقدمة لهم من طرف القائمين �االتصال، أو أن القائمين ل.سوا 

 أهال لهذه الوظ.فة.

 

 ي:المحور الثان

  Eيتمثل في العالقة القائمة بين التر7ص الميداني والتكو@ن النظر. 

) يتمثل في المدة التي قضاها طل�ة اإلعالم واالتصال المتر7صين في قناة  10الجدول رقم: ( 

 اإلذاعة المحل.ة.

 ما هي المدة التي قضيتها إلجراء تر7صك؟ ) 07السؤال رقم: ( 

 النس�ة % التكرار اإلجا�ة

 % 70 35 أ.ام 10أقل من 

 % 28 14 يوم 20يوم إلى  11من 

 %  02 01 يوم فما فوق  21من 
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 %100 50 المجموع

 

. %70بنس�ة يوم  10أقل من من خالل تفر@غنا للب.انات في الجدول نجد أن نس�ة اإلجا�ات بـ 

من في األخير نجد أن اإلجا�ات %. و  28بـ نس�ة  يوم 20يوم إلى  11ونجد أن اإلجا�ات من 

 %. 02بنس�ة  يوم فما فوق  21

من الطل�ة الذين ;انت إجابتهم تتمحور  % 70يتبين لنا من خالل الجدول أعاله أن نس�ة    

، تمثل النس�ة األعلى وهذا نظرا أ1ام 10اقل من حول المدة التي قضوها في فترة تر7صهم 

لظروف القائمة في ال�الد تفرض على اإلذاعة جوC من الضغ= الذE ينع;س على مردود 

لكل أ1ام  10اقل من  المتر7صين داخل اإلذاعة وهذا ما .فرض عليها تقل.ص في مدة التر7ص

 20يوم إلى غا1ة  11من  أما الطل�ة الذين ;انت إجابتهم تنحصر في مدة تر7صهم متر7ص.

فئة قليلة ولكنها استفادة أكثر من الفئة السا�قة من خالل التكو@ن % 28، تقدر نسبتهم بـيوما

إجابتهم في أن الميداني و.;سب خبرة في المجال اإلعالمي. و في األخير نجد أن الذين ;انت 



 اإلطار التطبيقي                                                                                        

 

 

111 

وهي قليلة جدا من الطل�ة الذين ;ان %،  02تقدر بنس�ة  يوم فما فوق  21من مدة تر7صهم 

 حظهم وفير في التحصيل للمهارات اإلعالم.ة من خالل العمل في اإلذاعة.
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تتمثل في العالقة بين ما يتلقاه طل!ة اإلعالم واالتصال في التكوEن  ) 11الجدول رقم: ( 

 األكاد1مي مع ما 1مارسونه في الميدان !اإلذاعة.

هل ما تتلقاه في التكو@ن الجامعي يتطاب^ وما تمارسه في التر7ص الميداني  ) 08السؤال رقم: ( 

 �اإلذاعة؟

 

 النس�ة%

 

 المجموع

 

 النس�ة%

 

 المجموع

 اإلجا�ات                              نعم ال

 

 المتغيرات

 التكرار النس�ة % التكرار النس�ة %

100% 

 

50 

 

  ذ;ور 02 16.66% 10 83.33% 12 24%

 إناث 14 %36.84 24 %63.15 38 %76 الجنس

 

100% 

 

50 

  [ 23ــــ  18[  06 21.42% 10 45.45% 16 32%

 [ 29ــــ  24[  19 %67.85 11 % 50 30 %60 السن

 [ 35ــــ  30[  03 10.71% 01 04.54% 04 08%
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100% 

 

 

50 

 

  وسائل اإلعالم و المجتمع 08 36.36% 18 64.28% 26 52%

 

 

 التخصص

 اتصال س.احي 07 31.81% 02 07.14% 09 18%

 الصحافة الم;تو�ة 01 04.54% 05 17.85% 06 %  12

10% 05 10.71% 03 09.09% 02  Eالسمعي ال�صر 

 صورة ومجتمع 02 09.09% / / 02 04%

 الصحافة العلم.ة 02 09.09% / /  02 04%

 

�النس�ة الجنس في متغير  بـ نعممن خالل تفر@غنا للب.انات في الجدول نجد أن نس�ة اإلجا�ات 

 %. 83.33 تقدر نسبتهم بـال بـ  أما �النس�ة للذين ;انت إجابتهم%، 16.66للذ;ور تقدر بنس�ة 

ال  بـ في حين أن الالتي أجبننعم ، �النس�ة الالتي أجبن بـ %36.84 نجداإلناث  أما �النس�ة

 %.63.15بـ  تقدر نسبتهن

 %،21.42 بـ تقدر[  23ــــ  18[ نجد الذين تتراوح أعمارهم من  السنأما �النس�ة لمتغير     

 %. 45.45 تقدر نسبتهم بـال بـ  ونفس الفئة التي ;انت إجابتهمنعم، الذين أجابوا بـ 
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 نعم،الذين أجابوا بـ  %،67.85تقدر بـ [  29ــــ  24[ أما �النس�ة الذين تتراوح أعمارهم من 

 %.50 تقدر نسبتهم بـال بـ  ونفس الفئة التي ;انت إجابتهم

في اإلجا�ة %  10.71. تقدر نسبتهم بـ [ 35ــــ  30[ وفي األخير �النس�ة للذين أعمارهم تفوق  

 ال.نس�ة للذين أجابوا بـ �ال %04.54و نس�ة نعم،بـ 

الذين  من%، 36.36 بنس�ةوسائل اإلعالم و المجتمع  نجد التخصصأما �النس�ة لمتغير     

 %.64.28 تقدر بـال بـ  أما �النس�ة للذين ;انت إجا�ة نعم، بـ أجابوا

أما �النس�ة  نعم،من الذين أجابوا بـ %، 31.81 تقدر نسبتهم بـاالتصال الس1احي  وتخصص 

  %. 07.14 تقدر نسبتهم بـال بـ  للذين ;انت إجا�ة

نعم   بـ من الذين أجابوا%، 04.54بـ  الصحافة الم>تو!ة تقدر ;ما نجد أن تخصص 

 ال. �النس�ة للذين أجابوا بـ% 17.85و

 و نعم   بـ من الذين أجابوا %، 09.09بـ  تقدر نسبتهمالسمعي ال!صرa  أما �النس�ة لتخصص 

 ال. من الذين أجابوا بـ % 10.71س�ة ن
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و ال  و نس�ةنعم،  من الذين أجابوا بـ% 09.09 نجد نس�ةالصورة والمجتمع لتخصص  و �النس�ة

 توجد نس!ة للذين أجابوا بـ ال. 

و  نعم، من الذين أجابوا بـ% 09.09 نجد نس�ةالصحافة العلم1ة  و في األخير نجد أن تخصص

 ال.ال توجد نس�ة لإلجا�ة بـ 

 %83.33يتبين لنا من خالل الجدول أعاله أن متغير الجنس �النس�ة للذ;ور تقدر نسبتهم بـ 

 ثم تل.ه% 64.28 بـو سائل اإلعالم و المجتمع في تخصص %  63.15ونس�ة اإلناث تقدر بـ 

%  10.71السمعي ال!صرa بـ ثم %  17.85 بنس�ة أقل من الثلث المقدرة بـالصحافة الم>تو!ة 

 24[ ونجد أن النسب متقار7ة في الفئة العمر@ة %  07.14االتصال الس1احي بـ  األخيرو في 

وذلك راجع لقر7هم من �عضهم ال�عض من % 45.45[ بـ  23__  18% و [  50[ بـ  29__ 

 04.54ونجد مفردة واحدة في الفئة العمر@ة الكبيرة من توافقهم في الرأE بنس�ة بـ ، �اب الفطرة

ما تتلقونه في التكو@ن الجامعي ال يتطاب^ وما .مارسونه في التر7ص أن  ظرهمحسب وجهت ن%. 

الميداني �اإلذاعة، وهذا ما أشعرهم أنهم عاجزون عن العطاء و التقد.م، اإلبداع في مجال 

تخصصهم في اإلعالم ضف إلى ذلك أنهم من أقدم على �عضهم ال .ملكون شهادات في 
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خصصات أخرC في الجامعة مثل علم النفس وعلم االختصاص المطلوب بل هم خر@جو ت

االجتماع ، حقوق واألدب العر7ي، ال عالقة لهم �اإلعالم واالتصال، ول.س لهم معلومات حول 

أخالق.ات اإلعالم وما يجب بثه وما ال يجب بثه بل حتى أنه قيل ل�عضهم " نحن نقوم ببث ما نراه 

قضا.ا الجماع.ة "، وهم ال يدرون أنهم يخدم المجتمع ونحن نحاول أن نصلح ببث �عض ال

 يروجون في تلك المواض.ع المعالجة لألف;ار ر7ما هي مضرة أكثر منها نافعة.     

;ما نشير إلى �عض مفردات العينة من نفس اإلجا�ة حسب وجهة نظرهم أن التكو@ن األكاد.مي  

ضع لظروف مشاكل لم هو تكو@ن مثالي �حت أما العمل الميداني في الواقع هو عالم أخر يخ

نتطرق لها في األكاد.مي ;ما أن التكو@ن األكاد.مي .قتصر على النظر@ات اإلعالم واالتصال، 

و;ذا وحدات ال نستخدمها في الممارسة اإلعالم.ة وهو بيت القصيد و�اقي الوحدات هي وحدات 

هدفها مواصلة  تثق.ف.ة في مجال اإلعالم واالتصال أو �األحرC هي تشمل الفئة القليلة التي

الدراسات ما �عد التدرج، ألنه حتى الطل�ة المتوجهون للعمل في المؤسسات اإلدار@ة ال يجدون 

أنفسهم م;ونين أو حتى مؤهلين للعمل في اإلدارات الجزائر@ة أو �ما .عرف رت�ة متصرف إدارE، و 

افي أو مذ.ع ال هنا وجد الطالب نفسه في قارعة الطر@^ ال هو م;ون في مجاله اإلعالمي ;صح
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هو مثقف في مجال اإلدارة حتى .حّصل لنفسه، منصب مالي ثابت وما الشهادة المحصل عليها 

 . من التكو@ن األكاد.مي، ما هي إال شهادة مثقف تميزه عن عامة الناس فق=

%، والنسب متقارvة جدا في  16.66الذ>ور بـ  و نس�ة%  36.84في حين نجد نس�ة اإلناث 

ونجد التخصصات %،  31.81%، اتصال س1احي بـ  36.36اإلعالم بـ تخصصي وسائل 

 يتفقن على نس�ة واحدة مقدرة بـ السمعي ال!صرa، الصورة و المجتمع، الصحافة العلم1ةثالث 

__  24%.في الفئة العمرEة [  04.54الصحافة الم>تو!ة بـ  و في األخير نجد%،  09.09

[  وفي األخير ;العادة%،  21.42[ بـ  23__  18[  تليها الفئة العمر@ة%،  67.85[ بـ  29

من الذين أجابوا بنعم على أن ما تلقونه في التكو@ن الجامعي %  10.71[ بـ  35__  30

يتطاب^ مع ما مارسوه في اإلذاعة على العموم فهي وسيلة تعتمد على مخاط�ة مخ.ال المستمع 

لبرامج اإلذاع.ة وذلك من ل�اقة األلفاe وتلو@ن تحاول أن ترسم للمستمع عالم من الخ.ال في تقد.م ا

الكلمات وعذب الصوت ومخاط�ة المشاعر بين الفينة واألخرC، فالممارسة اإلعالم.ة في اإلذاعة 

تتطلب من المذ.ع الخ.ال الواسع حتى .فتح لكل مستمع غرفة في عقله تسمح له �حر@ة الس�احة 
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المطروح �;ل نشا\ وحيو.ة تت�عها نوع من في خ.اله، و@تفاعل مع البرنامج أو الموضوع 

 االطمئنان تجاه المذ.ع.  

 ) يتمثل في فن1ات التحرEر بين األكاد1مي والتطب1قي. 12الجدول رقم: ( 

 هل العمل اإلذاعي قائم في تحر@ر األخ�ار والتقار@ر اإلخ�ار@ة على )  09السؤال رقم: ( 

 الطر@قة األكاد.م.ة؟

 

 النس�ة%

 

 المجموع

 

 النس�ة%

 

 المجموع

 اإلجا�ات                              نعم ال

 

 المتغيرات

 التكرار النس�ة % التكرار النس�ة %

100% 

 

50 

 

  ذ;ور 03 25% 09 75% 12 24%

 إناث 19 %50 19 %50 38 %76 الجنس

 

100% 

 

50 

  [ 23ــــ  18[  07 31.81% 09 32.14% 16 32%

 [ 29ــــ  24[  12 %54.54 18 %64.28 30 %60 السن

 [ 35ــــ  30[  03 13.63% 01 03.57% 04 08%

  وسائل اإلعالم و المجتمع 10 45.45% 16 57.14% 26 52%  
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100% 

 

50 

 

  اتصال س.احي 05 22.72% 04 14.28% 09 18%

 

 التخصص

 الصحافة الم;تو�ة 01 04.54% 05 17.85% 06 %  12

10% 05 10.71% 03 09.09% 02  Eالسمعي ال�صر 

 صورة ومجتمع 02 09.09% / / 02 04%

 الصحافة العلم.ة 02 09.09% / /  02 04%

 

�النس�ة الجنس في متغير  بـ نعممن خالل تفر@غنا للب.انات في الجدول نجد أن نس�ة اإلجا�ات 

 %.75 تقدر نسبتهم بـال بـ  إجابتهمأما �النس�ة للذين ;انت %، 25للذ;ور تقدر بنس�ة 

تقدر ال  بـ في حين أن الالتي أجبننعم ، �النس�ة الالتي أجبن بـ %50 نجداإلناث  أما �النس�ة

 %.50بـ  نسبتهن

الذين  %،31.81 بـ تقدر[  23ــــ  18[ نجد الذين تتراوح أعمارهم من  السنأما �النس�ة لمتغير 

 %. 32.14 تقدر نسبتهم بـال بـ  ;انت إجابتهم ونفس الفئة التينعم، أجابوا بـ 

 نعم،الذين أجابوا بـ  %،54.54تقدر بـ [  29ــــ  24[ أما �النس�ة الذين تتراوح أعمارهم من 

 %.64.28 تقدر نسبتهم بـال بـ  ونفس الفئة التي ;انت إجابتهم
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في اإلجا�ة % 13.63. تقدر نسبتهم بـ [ 35ــــ  30[ وفي األخير �النس�ة للذين أعمارهم تفوق  

 ال.�النس�ة للذين أجابوا بـ  %03.57و نس�ة نعم،بـ 

الذين  من%، 45.45 بنس�ةوسائل اإلعالم و المجتمع  نجد التخصصأما �النس�ة لمتغير     

 %. 57.14تقدرال بـ  أما �النس�ة للذين ;انت إجا�ة نعم، بـ أجابوا

أما �النس�ة  نعم،من الذين أجابوا بـ %، 22.72 نسبتهم بـتقدر االتصال الس1احي  وتخصص 

  %. 14.28 تقدر نسبتهم بـال بـ  للذين ;انت إجا�ة

نعم   بـ من الذين أجابوا%، 04.54بـ  الصحافة الم>تو!ة تقدر ;ما نجد أن تخصص 

 ال. �النس�ة للذين أجابوا بـ% 17.85و

 و نعم   بـ من الذين أجابوا %، 09.09بـ  تقدر نسبتهمالسمعي ال!صرa  أما �النس�ة لتخصص 

 ال. من الذين أجابوا بـ % 10.71نس�ة 

 و ال و نس�ةنعم،  من الذين أجابوا بـ% 09.09 نجد نس�ةالصورة والمجتمع لتخصص  و �النس�ة

 ال.  توجد نس�ة للذين أجابوا بـ
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و  نعم، أجابوا بـمن الذين % 09.09 نجد نس�ةالصحافة العلم1ة  و في األخير نجد أن تخصص

 ال.ال توجد نس�ة لإلجا�ة بـ 

 50 بـاإلناث  و%  75يتبين لنا من خالل الجدول أعاله أن متغير الجنس �النس�ة للذ;ور بـ        

 17.85بـ  الصحافة الم>تو!ةتليها  % 57.14بـ  وسائل اإلعالم و المجتمعفي تخصص % 

من فئة %،  10.71بـ  السمعي ال!صرa  و في األخير%  14.28بـ  االتصال الس1احيثم  %

، وفي األخير % 32.14[ بـ  23__  18%، [  64.28 بـ[  29__  24[  العمر@ة الوسطى

هم الذين فندوا ف;رة العمل  %03.57[ بـ  35__  30[ نجد الفئة العمر@ة الكبيرة في الدراسة 

ة األكاد.م.ة حسب وجهة نظرهم إن اإلذاعي قائم في تحر@ر األخ�ار والتقار@ر اإلخ�ار@ة على الطر@ق

التحر@ر اإلذاعي في الميدان يختلف تماما عن ما تعلموه في األكاد.مي ال من حيث ص.اغة 

األخ�ار والتقار@ر اإلخ�ار@ة وال من تقد.م وٕالقاء ففي التعل.م األكاد.مي " الخبر مقدس و التعلي^ حر 

لخبر ;امل �النس�ة لمقدمين النشرة اإلخ�ار@ة " أما في الميدان .عتمدون المزج بينهما حتى .ظهر ا

أو ;ما هو متف^ عل.ه في قاعة التحر@ر الخاصة �;ل وسيلة إعالم.ة أ.ا ;ان طا�عها على وجه 

هو ملخص لألخ�ار  للموجز اإلخ!ارa العموم، �اإلذاعة المحل.ة على وجه الخصوص، أما �النس�ة 
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في الفترة الص�اح.ة، ولم يتم التطرق إل.ة في  و@بث ف.ه أهم ما ورد من أخ�ار على رأس ;ل ساعة

األكاد.مي ;ما يوجد أنواع ;ثيرة في فن.ات التحر@ر من تطرقوا إليها في األكاد.مي و لم .صادفوها 

 ( الخبر المر>ب، البور ترa، الملف الصحفي، التحقيx ).في التر7ص الميداني مثل: 

 وسائل اإلعالم و المجتمعفي تخصص %  25بـ  الذ>ورو  % 50بـ  اإلناث في حين نجد نس�ة

السمعي  و نجد ;ل من التخصصات%،  22.27اتصال الس1احي بـ يليها %،  45.45بـ

و %،  09.09تتف^ على نفس النس�ة المئو.ة بـ  ال!صرa، الصورة و المجتمع، الصحافة العلم1ة

 54.54[ بـ  29__  24 [في الفئة العمر@ة %. 04.54بـ الصحافة الم>تو!ة تأتي في األخير 

من الذين أجابوا  %. 13.63[ بـ  35__  30[  و أخيرا%،  31.81[ بـ  23__  %18، [ 

العمل اإلذاعي قائم في تحر@ر األخ�ار والتقار@ر اإلخ�ار@ة على الطر@قة األكاد.م.ة وحسب  بنعم

^ التي سوف وجهت نظرهم أن التكو@ن األكاد.مي يؤطرهم و@رسم لهم الخر@طة و.سطر لهم الطر@

.مشون عليها في العمل الميداني �أE وسيلة إعالم.ة على وجه العموم و اإلذاعة على وجه 

 الخصوص، ;ما أن التحر@ر في األكاد.مي .منحهم تأشيرة العبور في العمل �الوسائل اإلعالم.ة. 

 



 اإلطار التطبيقي                                                                                        

 

 

123 

 

 

 

 

 

تصال المترvصين ) يتمثل في حجم المعلومات التي تلقاها طل!ة اإلعالم واال  13الجدول رقم: ( 

 في اإلذاعة المحل1ة.

 ما رأ.ك في حجم المعلومات التي تلقيتها في تر7صك؟  ) 10السؤال رقم: ( 

 

 النس�ة%

 

 المجموع

 

 النس�ة%

 

 المجموع

 اإلجا�ات                              ;اف.ة جدا ;اف.ة غير ;اف.ة

 

 المتغيرات

 ك % ك % ك %

100% 

 

50 

 

  ذ;ور / / 04  33.33 08 66.66 12 24%

 إناث 03 07.89 30 78.94 05 13.15 38 %76 الجنس
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100 % 

 

50 

  [ 23ــــ  18[  / / 15  44.11 01 07.69 16 32%

 [ 29ــــ  24[  03  100 18 52.94 09 69.23 30 %60 السن

 [ 35ــــ  30[  / /  01  02.94 03 23.07 04 08%

 

 

100 % 

 

 

50 

 

  وسائل اإلعالم و المجتمع 02  66.66 22 64.70 02 15.38 26 % 52

 

 

 التخصص

 اتصال س.احي 01  33.33 07 20.58 01 07.69 09 % 18

 الصحافة الم;تو�ة / /    01 02.94 05 38.46 06 %   12

10 % 05 23.07 03 05.88  02  / /  Eالسمعي ال�صر 

 صورة ومجتمع / / 01 02.94 01 07.69 02 % 04

 الصحافة العلم.ة / / 01 02.94 01 07.69 02 % 04

 

�النس�ة الجنس من خالل تفر@غنا للب.انات في الجدول نجد أن نس�ة اإلجا�ات في متغير 

>اف1ة بـ  أما �النس�ة للذين ;انت إجابتهمغير >اف1ة،  �النس�ة للذين أجابوا بـ%،  66.66لذ;ور

 فلم يجيبوا.>اف1ة جدا  �النس�ةأما %.  33.33 تقدر بـ
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غير  بـ في حين أن الالتي أجبن>اف1ة ، �النس�ة الالتي أجبن بـ %78.94 نجداإلناث  أما �النس�ة

 تقدر نسبتهن>اف1ة جدا  بـ في حين أن الالتي أجبن%.  13.15بـ  تقدر نسبتهن>اف1ة 

 %. 07.89بـ

 44.11 بـ تقدر نسبتهم[  23ــــ  18[ نجد الذين تتراوح أعمارهم من  السنأما �النس�ة لمتغير   

تقدر نسبتهم غير >اف1ة بـ  ونفس الفئة التي ;انت إجابتهم>اف1ة، �النس�ة للذين أجابوا بـ  %،

 فلم يجيبوا.>اف1ة جدا،  أما �النس�ة%،  07.69بـ

الذين أجابوا بـ  %، 100سبتهم بـ تقدر ن[  29ــــ  24[ أما �النس�ة الذين تتراوح أعمارهم من 

ونفس الفئة  %. 69.23 تقدر نسبتهم بـغير >اف1ة بـ  ونفس الفئة التي ;انت إجابتهم >اف1ة جدا،

 %.   52.94 تقدر نسبتهم بـ>اف1ة بـ  التي ;انت إجابتهم

في اإلجا�ة %،  23.07. تقدر نسبتهم بـ [ 35ــــ  30[ وفي األخير �النس�ة للذين أعمارهم تفوق 

 أما �النس�ة%،  02.94 تقدر نسبتهم بـ>اف1ة  بـ ونفس الفئة التي ;انت إجابتهم غير >اف1ة. بـ 

 فلم يجيبوا.>اف1ة جدا، 
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الذين  من%،  66.66 بنس�ةوسائل اإلعالم و المجتمع  نجد التخصصأما �النس�ة لمتغير     

ونفس %. 64.70 تقدر نسبتهم بـ >اف1ةبــ  أما �النس�ة للذين ;انت إجابتهم>اف1ة جدا بـ  أجابوا

 %.   15.38 تقدر نسبتهم بـ>اف1ة  غيربـ  الفئة التي ;انت إجابتهم

أما >اف1ة جدا. من الذين أجابوا بـ %،  33.33 تقدر نسبتهم بـاالتصال الس1احي  و تخصص

 التي ;انت إجابتهمونفس الفئة %،  20.58تقدر نسبتهم بـ >اف1ة بـ  �النس�ة للذين ;انت إجابتهم

 %.   07.69 تقدر نسبتهم بـ>اف1ة  غيربـ 

غير  بـ من الذين أجابوا%،  38.46تقدر نسبتهم بـ الصحافة الم>تو!ة  ;ما نجد أن تخصص

>اف1ة  أما �النس�ة%،  02.94تقدر نسبتهم بـ >اف1ة بـ  أما �النس�ة للذين ;انت إجابتهم>اف1ة، 

 لم يجيبوا.جدا، 

بـ غير  من الذين أجابوا %،23.07بـ  تقدر نسبتهمالسمعي ال!صرa  تخصصأما �النس�ة ل 

>اف1ة  أما �النس�ة%،  05.88تقدر نسبتهم بـ >اف1ة بـ  أما �النس�ة للذين ;انت إجابتهم>اف1ة، 

 . لم يجيبواجدا، 
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بـ غير  من الذين أجابوا %، 07.69بـ  تقدر نسبتهمصورة و مجتمع  أما �النس�ة لتخصص

>اف1ة  أما �النس�ة%،  02.94تقدر نسبتهم بـ >اف1ة بـ  أما �النس�ة للذين ;انت إجابتهم>اف1ة، 

 . لم يجيبواجدا، 

من  %07.69تقدر نسبتهم بـ  الصحافة العلم1ةو في األخير نجد أن الذين أجابوا في تخصص 

%،  02.94تقدر نسبتهم بـ >اف1ة بـ  أما �النس�ة للذين ;انت إجابتهمبـ غير >اف1ة،  الذين أجابوا

 .لم يجيبوا>اف1ة جدا،  أما �النس�ة

%،  66.66المقدر نسبتهم بـ  للذ>ور �النس�ة الجنسيتبين لنا من خالل الجدول أعاله أن متغير 

%،  38.46بـ %، في تخصص الصحافة الم>تو!ة  13.15بـ  على ع;س نس�ة اإلناث المقدرة

 Eعدها تتف^ �ق.ة %  15.38بـ وسائل اإلعالم والمجتمع  ثم % 23.07بـ  تليها السمعي ال�صر�

في % 07.69على نس�ة  االتصال الس1احي، الصورة والمجتمع، الصحافة العلم1ةالتخصصات 

[  و في األخير%،  23.07 بـ [ 35__  30%، [  69.23 بـ[  29__  24[  الفئة العمر@ة

غير مات التي تلقونها في تر7صهم من الذين يرون أن حجم المعلو %.  07.69 بـ [ 23__  18

حسب وجهة نظرهم أن التر7ص لم يوفي حاجتهم في تنم.ة مهاراتهم اإلعالم.ة و أن ;ل  >اف1ة
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المعلومات التي تلقونها لم تجب على ;ل تساؤالتهم خاصة �النس�ة للذ;ور في الصحافة الم;تو�ة 

عالم.ة ;ما أنهم ابدوا تحسرهم سنة، و إش�اع حاجتهم اإل 29 إلى 24الذين يتراوح أعمارهم من 

 على مجموعة من النقا\ سنذ;ر �عض حضرنا منها:

 تحسرهم على المدة القصيرة التي قضوها في تر7صهم. ·

إشراف المؤطر@ن غير مؤهلين عليهم في تر7صهم ( ل.سوا خر@ج شع�ة علوم اإلعالم  ·

 واالتصال ).

الم.ة في الميدان جعلهم مابين عدم تواف^ بين ما تعلموه في األكاد.مي والممارسة اإلع ·

 البينين.

 تعجرف �عض المذ.عين مع �عض المتر7صين في األ.ام األولى من التر7ص. ·

في تخصص %،  33.33و نس�ة الذ;ور تقدر بـ  % 78.94في حين نجد أن نس�ة اإلناث بـ 

 ثم %، 20.58بـ االتصال الس1احي  و يليها م�اشرة%  64.70وسائل اإلعالم و االتصال بـ 

الصحافة الم>تو!ة، الصورة  �عدها تليها �ق.ة التخصصات%،  05.88السمعي ال!صرa بـ 

%، [  52.94[ بـ  29__  24[  في الفئة العمر@ة%،  02.94 بـالمجتمع، الصحافة العلم1ة و 
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من الذين أجابوا على %  02.94بـ  [ 35__  30[ وفي األخير  % 44.11[ بـ  23__  18

من وجهت نظرهم أن المعلومات ;اف.ة إلى >اف1ة،  التي تلقونها في تر7صهم حجم المعلومات أن

اد.مي الذE حد ما ألن المعلومات التي تم تلقينها لهم ;انت في مدة وجيزة ل.ست ;التكو@ن األك

لتكو@ن لمعلوماته ش�ه م;ملة  ي، والتر7ص الميدانذةتاالتلقين �;م هائل من األسو  التعلم�.سمح لك 

جال إنها مغامرة ممتعة في م آلخرلم أش.اء جديدة وحسب رأE ال�عض امن حيث تعاألكاد.مي 

 .تعلم المهارات اإلعالم.ة 

في  % 07.89اإلناث بـ  متغير الجنسوفي األخير نجد مفردات قليلة من مجتمع ال�حث في 

من الفئة  %33.33االتصال الس1احي بـ و %  66.66وسائل اإلعالم و المجتمع بـ تخصصي 

من الذين أكدنا على أن حجم المعلومات التي تلقوها في %  100[ بـ  29__  24[ عمر@ة ال

، وحسب وجهة نظرهم أن التر7ص الميداني فتح لهم نافذة في تنم.ة >اف1ة جداالتر7ص الميداني 

وصقل مهاراتهن اإلعالم.ة الفطر@ة و أعطاهن َدفعة قو.ة مما فتح لهن األفاق وثبت لهن ما .ملكن 

    معلومات مس�قة ونزع عن قلو7هن ;ل األمور الغامضة وأجاب عن تساؤالتهن المبهمة.من 

 ) يتمثل في الترvصات والتجارب السا!قة لطل!ة اإلعالم واالتصال  14الجدول رقم: ( 
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 هل سب^ وأن أجر@ت تر7صا في مؤسسة إعالم.ة قبل هذا التر7ص؟ ) 11السؤال رقم: ( 

 النس�ة % التكرار  اإلجا�ة

 % 00  00 التلفز@ون 

 % 68 34 اإلذاعة

 % 32 16 الصحافة الم;تو�ة

 % 100 50 المجموع

     

. ونجد أن %68بنس�ة اإلذاعة من خالل تفر@غنا للب.انات في الجدول نجد أن نس�ة اإلجا�ات بـ 

بنس�ة  التلفزEون في األخير نجد أن اإلجا�ات %.و  32بـ نس�ة  الصحافة الم>تو!ةاإلجا�ات 

00.% 

من الطل�ة الذين أجابوا، على أن لهم  % 68يتبين لنا من خالل الجدول أعاله أن نس�ة        

قبل تر7صهم هذا فقد أعطتهم خبرة، في ميدان العمل !اإلذاعة تجر7ة من قبل في مؤسسة إعالم.ة، 

اإلذاعي وسهلت عليهم التعامل مع المادة اإلعالم.ة و;ذا في فن اإللقاء اإلذاعي الذE يلعب دور 
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في بناء شخص.ة المذ.ع في الساحة اإلعالم.ة على الصعيدين الداخلي والخارجي في القناة 

%  32تقدر بنس�ة الصحافة الم>تو!ة، تجر7تهم األولى بـ اإلذاع.ة. أما �النس�ة لطل�ة الذين ;انت 

أكسبتهم خبرة في فن.ات التحر@ر، وتعد الصحافة الم;تو�ة مدرسة في فن.ات التحر@ر. و في األخير 

  %. 00مؤسسة إعالم.ة غير متاحة، وهذا ما .فسر أن نسبتها تقدر بـ  التلفزEون نجد أن 

 

 

 

 

 

 

لتقي1م طل!ة اإلعالم من حيث الرصيد الذa >سبوه في تكوEنهم ) يتمثل في ا 15الجدول رقم: ( 

 األكاد1مي ومدp قدرته على تلب1ة حاجتهم في العمل الميداني !اإلذاعة.
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من خالل تر7صك هذا هل ترC �أن التكو@ن النظرE يلبي حاجتك في العمل  ) 12السؤال رقم: ( 

 اإلذاعي؟

 

 النس�ة%

 

 المجموع

 

 النس�ة%

 

 المجموع

 اإلجا�ات                              ;ثيرا قل.ال عالقةال 

 

 المتغيرات

 ك % ك % ك %

100% 

 

50 

 

  ذ;ور / / 01  08.33 11 91.66 12 24%

 إناث 01 02.63 17 44.73 20 52.63 38 %76 الجنس

 

100 % 

 

50 

  [ 23ــــ  18[  / / 07  38.88 09 29.03 16 32%

 [ 29ــــ  24[  01  100 07 38.88 22 70.96 30 %60 السن

 [ 35ــــ  30[  / /  04  22.22 / / 04 08%

 

 

100 % 

 

 

50 

 

  وسائل اإلعالم و المجتمع / /  12 66.66 14 45.16 26 % 52

 

 

 التخصص

 اتصال س.احي 01 100 05 27.77 03 09.67 09 % 18

 الصحافة الم;تو�ة / /    01 05.55 05 16.12 06 %   12

10 % 05 16.12 05  / /  / /  Eالسمعي ال�صر 

 صورة ومجتمع / / / / 02 06.45 02 % 04

 الصحافة العلم.ة / / / / 02 06.45 02 % 04
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�النس�ة لذ;ور الجنس من خالل تفر@غنا للب.انات في الجدول نجد أن نس�ة اإلجا�ات في متغير 

تقدر ال عالقة بـ  أما �النس�ة للذين ;انت إجا�ةقل1ال،  �النس�ة للذين أجابوا بـ%، 08.33

  لم يجيبوا عليها.بـ >ثيرا  أما �النس�ة لإلجا�ة%.  91.66بـ

 بـ في حين أن الالتي أجبن>ثيرا، ، �النس�ة الالتي أجبن بـ % 02.63 نجداإلناث  أما �النس�ة

تقدر نسبتهم بـ  ال عالقةاألخير نجد الالتي أجبن بـ وفي %،  44.73بـ  تقدر نسبتهنقل1ال 

52.63 .% 

 38.88 بـ تقدر نسبتهم[  23ــــ  18[ نجد الذين تتراوح أعمارهم من  السنأما �النس�ة لمتغير 

 تقدر نسبتهم بـال عالقة بـ  ومن نفس الفئة التي ;انت إجابتهمقل1ال، الذين أجابوا بـ  %،

 لم يجيبوا عليها.بـ >ثيرا  لإلجا�ةأما �النس�ة %. 70.96
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ونفس  >ثيرا،الذين أجابوا بـ  %، 100تقدر بـ [  29ــــ  24[ أما �النس�ة الذين تتراوح أعمارهم من 

ال بــ  ونفس الفئة التي ;انت إجابتهم %. 38.88 تقدر نسبتهم بـقل1ال بـ  الفئة التي ;انت إجابتهم

 %. 70.96تقدر نسبتهم بـ عالقة 

في اإلجا�ة %،  04.87. تقدر نسبتهم بـ [ 35ــــ  30[ وفي األخير �النس�ة للذين أعمارهم تفوق 

 %. 22.22تقدر نسبتهم بـ ال،  بـ أما الذين أجابوا  نعم،: بـ

 الذين أجابوا من%،  66.66 بنس�ةوسائل اإلعالم و المجتمع  نجد التخصصأما �النس�ة لمتغير 

بـ  أما �النس�ة إلجا�ة %. 45.16تقدر بـ ال عالقة بـ  ذين ;انت إجابتهمأما �النس�ة لل قل1ال، بـ

 لم يجيبوا عليها.>ثيرا، 

أما �النس�ة  >ثيرا،من الذين أجابوا بـ %،  100 تقدر نسبتهم بـاالتصال الس1احي  وتخصص 

تقدر ال عالقة بـ  أما �النس�ة للذين ;انت إجابتهم %. 27.77تقدر بـ قل1ال بـ  للذين ;انت إجابتهم

  %. 09.67بـ 
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أما  قل1ال، بـ الذين أجابوا من%،  05.55 بنس�ةالصحافة الم>تو!ة  لتخصصأما �النس�ة  

لم يجيبوا >ثيرا، بـ  أما �النس�ة إلجا�ة %. 16.12تقدر بـ ال عالقة بـ  �النس�ة للذين ;انت إجابتهم

 عليها.

بـ ال  من الذين أجابوا %، 16.12ـ ب تقدر نسبتهمالسمعي ال!صرa  أما �النس�ة لتخصص 

 لم يجيبوا عليها.>ثيرا و قل1ال، أما �النس�ة إلجابتي عالقة، 

بـ ال عالقة،  من الذين أجابوا %، 06.45بـ  تقدر نسبتهمصورة ومجتمع  أما �النس�ة لتخصص

 لم يجيبوا عليها.>ثيرا و قل1ال، أما �النس�ة إلجابتي 

بـ ال  من الذين أجابوا %، 06.45بـ  تقدر نسبتهمعلم1ة الصحاف1ة ال أما �النس�ة لتخصص

 لم يجيبوا عليها.>ثيرا و قل1ال، أما �النس�ة إلجابتي عالقة، 

الالتي تقدر  اإلناثعلى ع;س %  91.66 بـ الذ>ور يتبين لنا من خالل الجدول أعاله أن       

الصحافة  تليها ;ل منثم %  45.16 بـوسائل اإلعالم والمجتمع  في%  52.63نسبتهن بـ 

الصورة والمجتمع، الصحافة العلم1ة  و;ذا تخصصي%  16.12الم>تو!ة، السمعي ال!صرa بـ 
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 %  29.03[ بـ  23__  18[ %، 70.96 بـ[  29__  24[  من الفئة العمر@ة%  06.45 بـ

ل �العمل اإلذاعي، فالتكو@ن النظرE .صب في واد والعم للتكو@ن النظرE ال عالقة  يرون أن

 Eاإلذاعي في واد أخر وال يوجد بينهم جسر التواف^ بينهما، وحسب وجهة نظرهم أن التكو@ن النظر

ال يلبي حاجتنا في العمل اإلذاعي و ال هذا األخير .;مل تكو@ننا النظرE وال نعلم أين هو الخلل 

ل الميداني هل في المادة العلم.ة التي نتلقاها في التكو@ن النظرE؟ أم في المشرفين على العم

 �اإلذاعة؟ و السبب .عود حسب وجهة نظرهم إلى مجموعة من النقا\ سنذ;ر ما حضرنا منها فق=:

عدم تواف^ الوزارتين ( التعل.م العالي، وزارة االتصال ) على برنامج دراسي يتواف^ وسوق  ·

 الشغل في الجزائر.

شهادات في  المشرفون في العمل الميداني �اإلذاعة غير المؤهلين ( ال .ملكون  ·

 االختصاص إعالم واتصال ).

 ال توجد اتفاق.ة بين الجامعة ومؤسسة اإلعالم.ة اإلذاع.ة و التل.فز@ون.ة. ·

عدم وجود تحفيزات من الجامعة وفتح دورات تكو@ن.ة في مجال التقد.م اإلذاعي لطل�ة  ·

 الذين .ملكون الموه�ة 
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عمل الميداني أثناء التكو@ن عدم وجود أساتذة متا�عين من التكو@ن األكاد.مي إلى ال ·

      .Eالنظر 

، على رأE لتخصصات األخرC في هذه اإلجا�ة. من الفئة % 44.73بـ  اإلناثفي حين نجد أن 

ول.س ب�عيد فالفئة العمر@ة %  38.88 بنفس النس�ة المئو.ة بـ 29إلى  18العمر@ة الممتدة من 

 Cسبوه في حسب وجهة نظ%  22.22 نجدها بـ[  35__  30[  الكبر; Eرهم أن الرصيد الذ

فق= ، فالرصيد النظرE  قليلةالتكو@ن النظرE يلبي حاجتهم في العمل الميداني �اإلذاعة �صفة 

الم;تسب هو �النس�ة لهم ;ضوء الشمعة في ظالم ;اسح ل.س إالَّ، و أن عليهم اجتهاد لتحصيل 

ميداني أو أE فرصة تسمح لهم  أكبر قدر من المهارات اإلعالم.ة في ;ل مرة .قومون فيها بتر7ص

بز@ارة اإلذاعة لتعلم ما ينقصها من مهارات إعالم.ة. و في األخير نجد أن الطل�ة الذين يرون أن 

%  02.63ما ;سبوه في األكاد.مي يخدمهم و@لبي حاجتهم �العمل الميداني يتمثل في طال�ة بـ 

نجد أنها شاذة  % 100[ بـ  29__  24[ و يتراوح سنها من  %100بـ  االتصال الس1احيفي 

 مفردة.  50الدراسة يؤخذ بها وال .قاس عليها مفردة واحدة من مجموع عينة الدراسة المقدرة 

 



 اإلطار التطبيقي                                                                                        

 

 

138 

 

 ) يتمثل في تقي1م طل!ة اإلعالم لتنظ1م اإلدارa  !اإلذاعة من خالل الترvص.   16الجدول رقم: ( 

 ;يف تقي.م تر7صك في اإلذاعة؟ ) 13السؤال رقم: ( 

 النس�ة % التكرار  اإلجا�ة

 % 20  10 جيد

 % 72 36 مقبول

 % 08 04 سيء

 % 100 50 المجموع

 

 . ونجد أن%72بنس�ة مقبول من خالل تفر@غنا للب.انات في الجدول نجد أن نس�ة اإلجا�ات بـ 

 %.08بنس�ة  سيء.و في األخير نجد أن اإلجا�ات % 20بـ نس�ة جيد اإلجا�ات 
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من الطل�ة الذين ;انت إجابتهم، على تقي.مهم  % 72يتبين لنا من خالل الجدول أعاله أن نس�ة 

ال هم  هم وجدوا أنفسهم في منتصف الطر@^وذلك عائد لكون مقبول،لتر7صهم في القناة اإلذاع.ة 

ا متم;نين من المهارات اإلعالم.ة ، في األكاد.مي الذE بدوره ال .;ون الطل�ة إعالم.ا وف^ م

يتماشى والعمل الميداني، و ال هم مؤهلين للعمل في اإلذاعة �ما .ملكون من معلومات مهن.ة. أما 

ألنه �النس�ة لهم أول تجر7ة في اإلذاعة  %20بـ  تقدر نسيبتهمجيد، �النس�ة للذين ;انت إجابتهم 

ة ل.س لها روح وأنهم .حاولون مقارنة المهارات اإلعالم.ة في التكو@ن األكاد.مي هي مهارات جامد

الممارسة و هذا التر7ص سمح لهم برؤ.ة المهارات اإلعالم.ة في م;انها الميداني. و في األخير 

وهذا  % 08وقدرت نسبتهم بـ سيء، نجد �عض الطل�ة الذين ;انت إجابتهم على أن تر7صهم ;ان 

 . اإلذاعةاإلعالم.ة في �اإلذاعة وأنهم ال .ملكون أدنى ف;رة على المهارات  الجوو راجع لعدم تأقلمهم 

 المحور الثالث

 بيئة العمل اإلذاعي �عد التر7ص تساهم في إكساب الطالب طموح االلتحاق �اإلذاعة.



 اإلطار التطبيقي                                                                                        

 

 

140 

) يتمثل في الطموح والهدف من التكوEن األكاد1مي و متا!عته !الترvصات  17الجدول رقم: ( 

التطور التكنولوجي الحاصل في الميدان1ة على أمر الواقع حتى يتسنى للطل!ة اإلعالم مواك!ة 

 مجال اإلعالم.
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 هل لد.ك طموح االلتحاق �اإلذاعة �عد تر7صك هذا؟ ) 14السؤال رقم: ( 

 

 النس�ة%

 

 المجموع

 

 النس�ة%

 

 المجموع

 اإلجا�ات                              نعم ال

 

 المتغيرات

 التكرار النس�ة % التكرار النس�ة %

100% 

 

50 

 

  ذ;ور 07 % 58.33 05 % 41.66 12 24%

 إناث 34 % 89.47 04 % 10.52 38 %76 الجنس

 

100% 

 

50 

  [ 23ــــ  18[  12 29.26% 04 % 44.44 16 32%

 [ 29ــــ  24[  27 %65.85 03 % 33.33 30 %60 السن

 [ 35ــــ  30[  02 04.87% 02 % 22.22 04 08%

 

 

100% 

 

 

50 

 

  وسائل اإلعالم و المجتمع 26 63.41% / / 26 % 52

 

 

 التخصص

 اتصال س.احي 08 19.51% 01 % 11.11 09 % 18

 الصحافة الم;تو�ة 04 09.75% 02 % 22.22 06 %   12

10 % 05 55.55 % 05  / /  Eالسمعي ال�صر 

 صورة ومجتمع 01 02.43% 01 % 11.11 02 % 04

 الصحافة العلم.ة 02 04.87% / /  02 % 04

    



 اإلطار التطبيقي                                                                                        

 

 

142 

�النس�ة لذ;ور الجنس من خالل تفر@غنا للب.انات في الجدول نجد أن نس�ة اإلجا�ات في متغير 

 %. 41.66 تقدر بـال بـ  أما �النس�ة للذين ;انت إجا�ةنعم،  �النس�ة للذين أجابوا بـ%، 58.33

ال  بـ في حين أن الالتي أجبننعم ، �النس�ة الالتي أجبن بـ % 89.47 نجداإلناث  أما �النس�ة

 %.10.52بـ  تقدر نسبتهن

الذين  %،29.26 بـ تقدر[  23ــــ  18[ نجد الذين تتراوح أعمارهم من  السنأما �النس�ة لمتغير 

 %.  44.44 تقدر نسبتهم بـال بـ  ومن نفس الفئة التي ;انت إجابتهمنعم، أجابوا بـ 

 نعم،الذين أجابوا بـ  %، 65.85تقدر بـ [  29ــــ  24[ �ة الذين تتراوح أعمارهم من أما �النس

 %. 33.33 تقدر نسبتهم بـال بـ  ونفس الفئة التي ;انت إجابتهم

في اإلجا�ة %،  04.87. تقدر نسبتهم بـ [ 35ــــ  30[ وفي األخير �النس�ة للذين أعمارهم تفوق 

 %. 22.22تقدر نسبتهم بـ ال،  بـ أما الذين أجابوا  نعم،بـ 

 الذين أجابوا من%،  63.41 بنس�ةوسائل اإلعالم و المجتمع  نجد التخصصأما �النس�ة لمتغير 

 ال نس�ة لها.ال، بـ  أما �النس�ة إلجا�ة نعم، بـ
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أما �النس�ة  نعم،من الذين أجابوا بـ %،  19.51 تقدر نسبتهم بـاالتصال الس1احي  وتخصص 

 %. 11.11تقدر بـ ال بـ  للذين ;انت إجابتهم

أما بـ نعم،  من الذين أجابوا%،  09.75بـ  الصحافة الم>تو!ة تقدر ;ما نجد أن تخصص 

 %. 22.22تقدر بـ ال بـ  �النس�ة للذين ;انت إجابتهم

 والبـ ال،  من الذين أجابوا %، 55.55بـ  تقدر نسبتهمالسمعي ال!صرa  أما �النس�ة لتخصص 

 بـ نعم.  نس�ة لهم في اإلجا�ة

أما �النس�ة بـ نعم،  من الذين أجابوا%،  02.43بـ  رتقدصورة ومجتمع  ;ما نجد أن تخصص

 %. 11.11تقدر بـ ال بـ  للذين ;انت إجابتهم

بـ  من الذين أجابوا %، 04.87بـ  تقدر نسبتهمالصحاف1ة العلم1ة  لتخصص وفي األخير �النس�ة

 بـ نعم نس�ة لهم في اإلجا�ة والال، 

الذ>ور  و%،  89.47 بـلإلناث  �النس�ةالجنس  يتبين لنا من خالل الجدول أعاله أن متغير

 19.51بـ االتصال الس1احي  و يليها%  63.41 بـ وسائل اإلعالم و المجتمع في%  58.33بـ
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 األخير نجدو في % 04.87 بـ%، الصحافة العلم1ة  09.75 بـ الصحافة الم>تو!ة ثم %

__  18%، [  65.85[ بـ  29__  24% في الفئة العمرEة [  02.43 بـ المجتمعالصورة و 

لديهم الطموح  بنعممن الذين أجابوا %.  04.87[ بـ  35__  30%، [  29.26[ بـ  23

من خالل  التر7ص فتح لهم األفاق لاللتحاق �اإلذاعة �عد تر7صهم هذا، حسب رأيهم الخاص أن

النط^ بلغة مفهومة فيها من الل�اقة و  فن اإللقاء هو"  (وليد الحسن الحديثي)المذ.عين، ;ما قال 

ك تلك الجودة العال.ة في اإللقاء و متل.يجعل ;ل متر7ص  ،وضوح ما .ميزه عن الحديث العادE"ال

 التقد.م لتحقي^ هدفه ;مذ.ع في القناة اإلذاع.ة.

ل.س لديهم الرغ�ة في االلتحاق �اإلذاعة �عد التر7ص ال جابتهم بـ ين نجد أن الذين ;انت إحف

%، تليها  55.55 بـالسمعي ال!صرa في %  10.52بـ  اإلناث %، 41.66بـ  للذ>ور�النس�ة 

االتصال الس1احي، الصورة و  و في األخير تخصصي%  22.22الصحافة الم>تو!ة بـ 

[ بـ  29__  24%، [  44.44 بـ[  23_ _ 18[  من الفئة العمر@ة%  11.11 بـ المجتمع

حسب رأيهم أن اإلذاعة ل.ست حلم �النس�ة إليهم و   % 22.22 بـ [ 35__  %30، [  33.33

إنما التر7ص ;ان مجرد فضول و محاولة منهم معرفة ما يدور في اإلذاعة و ;يف ُتصنع المادة 
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تر7ص، ;ما تضمَّر �عضهم من التر7ص اإلعالم.ة وُتنتج في اإلذاعة وقد حققوا ما أرادوا من هذا ال

و صرح قائال ;ان مجرد مض.ع للوقت ال أكثر و ال يوجد إعالم في الجزائر ال في السمعي و ال 

 مفردات من عينة الدراسة.  09في السمعي ال�صرE، و قدر عدد هؤالء بـ 

  

 الترvص الميداني.) يتمثل في تقي1م طل!ة اإلعالم للعمل اإلذاعي خالل  18الجدول رقم: ( 

 ;يف ترC العمل اإلذاعي �عد التر7ص الميداني؟ ) 15السؤال رقم: ( 

 

 النس�ة%

 

 المجموع

 

 النس�ة%

 

 المجموع

 اإلجا�ات                              جيد حسن مقبول

 

 المتغيرات

 ك % ك % ك %

100% 

 

50 

 

  ذ;ور / / 10 83.33 02 16.66 12 24%

 إناث 13 34.21 18 47.36 07 18.42 38 %76 الجنس

 

100 % 

 

50 

  [ 23ــــ  18[  06 46.15 07 25 03 33.33 16 32%

 [ 29ــــ  24[  07  53.84 17 60.71 06 66.66 30 %60 السن

 [ 35ــــ  30[  / /  04 14.28 / / 04 08%
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100 % 

 

 

50 

 

  اإلعالم و المجتمعوسائل  01  11.11 14 50 11 84.61 26 % 52

 

 

 التخصص

 اتصال س.احي 03 33.33 05 21.42 / / 09 % 18

 الصحافة الم;تو�ة 01   11.11 03 10.71 02 15.38 06 %   12

10 % 05 / / 17.85  05  / /  Eالسمعي ال�صر 

 صورة ومجتمع 02 22.22 / / / / 02 % 04

 العلم.ةالصحافة  02 22.22 / / / / 02 % 04

 

�النس�ة لذ;ور الجنس من خالل تفر@غنا للب.انات في الجدول نجد أن نس�ة اإلجا�ات في متغير     

 16.66 تقدر بـمقبول بـ  أما �النس�ة للذين ;انت إجا�ةحسن،  �النس�ة للذين أجابوا بـ%، 83.33

  لم يجيبوا عليها.بـ جيد  أما �النس�ة لإلجا�ة%. 

 في حين نجد أن الالتي أجبنجيد، ، �النس�ة الالتي أجبن بـ % 34.21 نجداإلناث  أما �النس�ة

تقدر نسبتهم  مقبولوفي األخير نجد الالتي أجبن بـ %،  47.36بـ  تقدر نسبتهنحسن بـ

 %.18.42بـ
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 %،46.15 بـ تقدر نسبتهم[  23ــــ  18[ نجد الذين تتراوح أعمارهم من  السنأما �النس�ة لمتغير 

أما �النس�ة %. 25 تقدر نسبتهم بـحسن بـ  ومن نفس الفئة التي ;انت إجابتهمجيد، الذين أجابوا بـ 

 %. 33.33 تقدر نسبتهم بـبـ مقبول  للذين ;انت إجابتهم

 جيد،الذين أجابوا بـ  %، 53.84تقدر بـ [  29ــــ  24[ أما �النس�ة الذين تتراوح أعمارهم من 

ونفس الفئة التي ;انت  %. 60.71 تقدر نسبتهم بـحسن بـ  جابتهمونفس الفئة التي ;انت إ

 %. 66.66تقدر نسبتهم بـ مقبول بــ  إجابتهم

في اإلجا�ة %،  14.28. تقدر نسبتهم بـ [ 35ــــ  30[ وفي األخير �النس�ة للذين أعمارهم تفوق 

 لم يجيبوا عليها.جيد و مقبول، أما اإلجابتين  حسن،بـ 

 الذين أجابوا من%،  11.11 بنس�ةوسائل اإلعالم و المجتمع  نجد التخصصأما �النس�ة لمتغير 

أما �النس�ة للذين أجابوا بـ  %. 50تقدر بـ حسن بـ  أما �النس�ة للذين ;انت إجابتهم جيد، بـ

 .% 84.61 تقدر نسبتهم بـمقبول، 
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أما �النس�ة  جيد،ذين أجابوا بـ من ال%،  33.33 تقدر نسبتهم بـاالتصال الس1احي  وتخصص 

  .لم يجيبوا عليها مقبولأما �النس�ة إلجا�ة  %. 21.42تقدر بـ حسن بـ  للذين ;انت إجابتهم

أما �النس�ة  جيد، بـ الذين أجابوا من%،  11.11 بنس�ةالصحافة الم>تو!ة  لتخصصأما �النس�ة  

تقدر نسبتهم مقبول، بـ  أما �النس�ة للذين أجابوا %. 10.71تقدر بـ حسن بـ  للذين ;انت إجابتهم

 %. 15.38بـ 

بـ حسن،  من الذين أجابوا %، 17.85بـ  تقدر نسبتهمالسمعي ال!صرa  أما �النس�ة لتخصص 

 لم يجيبوا عليها.جيد و مقبول، أما �النس�ة إلجابتي 

أما بـ جيد،  ابوامن الذين أج %، 22.22بـ  تقدر نسبتهمصورة ومجتمع  أما �النس�ة لتخصص

 لم يجيبوا عليها.حسن و مقبول، �النس�ة إلجابتي 

أما بـ جيد،  من الذين أجابوا %، 22.22بـ  تقدر نسبتهمالصحاف1ة العلم1ة  أما �النس�ة لتخصص

 لم يجيبوا عليها.حسن و مقبول ، �النس�ة إلجابتي 
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بـ  %، اإلناث 83.33 رللذ>و  يتبين لنا من خالل الجدول أعاله من متغير الجنس �النس�ة

 ثم%  21.42 بـ االتصال الس1احي و يليها%  50 بـ وسائل اإلعالم و المجتمعفي %  47.36

 aمن الفئة العمر@ة %، 10.71 بـالصحافة الم>تو!ة  و في األخير%  17.85 بـالسمعي ال!صر

%.  14.28[ بـ  35__  30%، [  25[ بـ  23__  18[ ، % 60[ بـ  29__  24[ 

وهذا راجع لعدم تواف^ بين ما اكتسبوه  حسن وجهة نظرهم �عد التر7ص أن العمل اإلذاعي حسب

في النظرE و ما حّصلوه في الميدان فنجدهم بين األمر@ن وأE الوجهتين سيتخذون النظرE الذE ال 

 Eيخدمهم في الميداني، و المشرفون على التر7ص الميداني غير مؤهلين، ول.سوا من ذو

 .شهار@ة ِمنهم من .حضا �فرصة أخرC فالتر7ص �النس�ة لهم ;ومضة إاالختصاص ، 

يل.ه  ثم%  33.33 بـاالتصال الس1احي % في تخصص  34.21في حين نجد نس�ة اإلناث بـ 

وسائل  و في األخير ;ل من%  22.22الصحافة العلم1ة بـ  ،الصورة و المجتمع تخصصي

%  53.84بـ  الوسطى من الفئة العمر@ة%  11.11اإلعالم و المجتمع، الصحافة الم>تو!ة بـ 

ذلك أنهن جيد حسب وجهة نظرهن أن العمل اإلذاعي %،  46.15بـ  األولى والفئة العمر@ة

أن العمل اإلذاعي هو و  ة فهن م.االت للعمل في اإلذاعة، .ملكون مهارات اإلعالم.ة �الفطر 
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في  عمل فحب العمل يجعل الفرد يبدع لاإلحساس �الوسيلة اإلعالم.ة واالنصهار فيها أثناء تأد.ة ا

خ.اله و.صنع من المستحيل حلوال لكل ما هو صعب و@ذلل الطب.عة لخدمة الفرد و اإلنسان.ة 

فالعمل اإلذاعي هو توصيل الرسالة إلى المرسل عبر وسيلة إعالم.ة متاحة للجم.ع، �اإلذاعة 

هن أبواب مع هن أف;ارهن �فتح مشار;تو نستط.ع دخول قلوب الجم.ع و الولوج في بيوت السيدات 

من الحوارات في شتى المواض.ع التي هن �صدد سماعها و�اإلذاعة ن;سر الهدوء ونفك العزلة 

 ونخاطب الكبير والصغير األعمى وال�صير.

%  16.66بـ %، الذ>ور  18.42وفي األخير نجد نسب متقار7ة تماما بين الجنسين اإلناث بـ 

في الفئة %  15.38 بـالصحافة الم>تو!ة و تل.ه %  84.61 بـ وسائل اإلعالم و المجتمع في

حسب رأييهم �عد %.  33.33[ بـ  23__  18%، [  66.66[ بـ  29__  24[  العمر@ة

إلى حّد ما، ذلك أن العمل اإلذاعي ال .ستهو@هم، فهم .ميلون مقبول التر7ص أن العمل اإلذاعي 

إلى وسائل إعالم.ة أخرC، فهؤالء ال .ملكون المهارات اإلعالم.ة �الفطرة وال م;تس�ة لهذا ال 

 .عجبهم العمل اإلذاعي و ال .ستهو@هم. 
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عالم مدp انجذاب الطل!ة اإلل في العمل للممارسة اإلعالم1ة و ) يتمث 19الجدول رقم: ( 

 المعنيين !الترvص للعمل اإلذاعي.

 هل بيئة العمل اإلذاعي تجذ�ك للممارسة اإلعالم.ة في اإلذاعة؟)  16السؤال رقم: ( 

 

 النس�ة%

 

 المجموع

 

 النس�ة%

 

 المجموع

 اإلجا�ات                              نعم ال

 

 المتغيرات

 التكرار النس�ة % التكرار النس�ة %

100% 

 

50 

 

  ذ;ور 07 58.33% 05 41.66% 12 24%

 إناث 38 % 100 / / 38 %76 الجنس

 

100% 

 

50 

  [ 23ــــ  18[  15 33.33% 01 % 20 16 32%

 [ 29ــــ  24[  27 % 60 03 % 60 30 %60 السن

 [ 35ــــ  30[  03 06.66% 01 % 20 04 08%

 

 

100% 

 

 

50 

  اإلعالم و المجتمعوسائل  26 57.77% / / 26 52%

 

 

 التخصص

 اتصال س.احي 09 20% / / 09 18%

 الصحافة الم;تو�ة 06 13.33% / / 06 %  12

10% 05 100 % 05  / /  Eالسمعي ال�صر 
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 صورة ومجتمع 02 04.44% / / 02 04% 

 الصحافة العلم.ة 02 04.44% / /  02 04%

 

�النس�ة لذ;ور الجنس من خالل تفر@غنا للب.انات في الجدول نجد أن نس�ة اإلجا�ات في متغير 

 %. 41.66 تقدر بـال بـ  أما �النس�ة للذين ;انت إجا�ةنعم،  �النس�ة للذين أجابوا بـ%،  58.33

لم يجبن ال  بـ في حين أن اإلجا�ةنعم ، �النس�ة الالتي أجبن بـ % 100 نجداإلناث  أما �النس�ة

 عليها.

 %،33.33 بـ تقدر[  23ــــ  18[ نجد الذين تتراوح أعمارهم من  السنأما �النس�ة لمتغير     

 %.  20 تقدر نسبتهم بـال بـ  ونفس الفئة التي ;انت إجابتهمنعم، الذين أجابوا بـ 

ونفس  نعم،الذين أجابوا بـ  %، 60تقدر بـ [  29ــــ  24[ أما �النس�ة الذين تتراوح أعمارهم من 

 %. 60 تقدر نسبتهم بـال بـ  الفئة التي ;انت إجابتهم

ونفس  %، 06.66. تقدر نسبتهم بـ [ 35ــــ  30[ وفي األخير �النس�ة للذين أعمارهم تفوق  

 %. 60 تقدر نسبتهم بـال بـ  الفئة التي ;انت إجابتهم
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 الذين أجابوا من%،  57.77 بنس�ةو المجتمع  وسائل اإلعالم نجد التخصصأما �النس�ة لمتغير 

 بـ ال. نس�ة لهم في اإلجا�ة وال نعم، بـ

نس�ة لهم في  وال نعم،من الذين أجابوا بـ %،  20 تقدر نسبتهم بـاالتصال الس1احي  وتخصص 

 بـ ال. اإلجا�ة

نس�ة  والبـ نعم،  من الذين أجابوا%،  13.33بـ  الصحافة الم>تو!ة تقدر ;ما نجد أن تخصص 

 بـ ال. لهم في اإلجا�ة

نس�ة  والبـ ال،  من الذين أجابوا %، 100بـ  تقدر نسبتهمالسمعي ال!صرa  أما �النس�ة لتخصص 

 بـ نعم.  لهم في اإلجا�ة

يتفقان على نفس النس�ة الصورة والمجتمع، الصحاف1ة العلم1ة لتخصصي  وفي األخير �النس�ة

 بـ ال.  نس�ة لهم في اإلجا�ة وال نعم،ن الذين أجابوا بـ م %، 04.44بـ  المئو.ة والتي تقدر

الذ>ور  على ع;س % 100بـ  لإلناثيتبين لنا من خالل الجدول أعاله أن متغير الجنس �النس�ة 

% ثم  20% يليها االتصال الس1احي بـ  57.77وسائل اإلعالم و المجتمع بـ في  % 58.33بـ
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الصورة و المجتمع، والصحافة العلم1ة خير تخصصي وفي األ%  13.33الصحافة الم>تو!ة بـ 

و %  33.33[ بـ  23__  18%، [  60[ بـ  29__  24[ من الفئة العمر@ة %  04.44بـ 

حسب وجهة نظرهم أن بيئة العمل في القناة اإلذاع.ة %  06.66[ بـ  35__  30[ في األخير 

تجذبهم للممارسة اإلعالم.ة فهي ممتازة �النس�ة لطل�ة الذين لديهم طموح االلتحاق �العمل فيها، 

فهي أرٌض خص�ة لألف;ار فيها تنموا وتتطور ألن اإلذاعة ُتعلم و تكسب المهارات الفن.ة، هي 

يها تتعلم حلو الكالم و إدارة الحوار مع الكبير والصغير، فضاء حر في حر@ة الرأE و التعبير ف

فيها َتكسب قلوب الجم.ع �الكالم الحلو و الرز@ن فيها تتعلم مخارج الحروف وتمرن أذنك على 

استماع لألصوات العذ�ة من خالل فن األداء و اإللقاء و التقد.م وتتعلم رزانة الكالم، تتعلم احترام 

 ي الكالم فيها ;يف تذوب بين معاني األلفاe.  الحروف وعالمات الوقف ف

[ من الفئة العمر@ة %  100السمعي ال!صرa بـ في %  41.66في حين نجد نس�ة الذ;ور بـ 

%  20والفئتين العمر@ة الصغرC والكبرC تتف^ على النس�ة المئو.ة بـ %  40[ بـ  29__  24

مارسة اإلعالم.ة في اإلذاعة و .عود حسب وجهت نظرهم أن بيئة العمل اإلذاعي ال تجذبهم للم
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السبب إلى حساسيتهم من المذ.عين الغير المؤهلين، ول.سوا أهل االختصاص، ;ما أن مفردات 

 السمعي ال�صرE ال .ستهو@هم العمل في اإلذاعة وال بيئة العمل اإلذاعي.  

 

 

التحرEر و أستوديو  ) يتمثل في تق1م طل!ة اإلعالم للعمل اإلذاعي داخل قاعة 20الجدول رقم: ( 

 اإلذاعة. 

 ما هو تقي.مك للعمل اإلذاعي داخل اإلذاعة �صفة عامة؟ ) 17السؤال رقم: ( 

 النس�ة % التكرار  اإلجا�ة

 % 24 12 جيد

 % 76 38 حسن

 % 00 00 سيء

 % 100 50 المجموع
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. ونجد أن %76بنس�ة حسن من خالل تفر@غنا للب.انات في الجدول نجد أن نس�ة اإلجا�ات بـ 

 %.00بنس�ة  سيء.و في األخير نجد أن اإلجا�ات % 24بـ نس�ة جيد اإلجا�ات 

من الطل�ة الذين ;انت إجابتهم، على تقي.مهم  % 76يتبين لنا من خالل الجدول أعاله أن نس�ة 

وذلك راجع إلى عدم تواف^ وتكافئ حسن لتر7صهم في القناة اإلذاع.ة من خالل فن.ات التحر@ر 

التي تم تلقينها  فنجد أن العمل في اإلذاعة قائم على فن.ات تحر@ر وقوانين خاصة بهم غير القدرات

استخدامهم لتقن.ات خاصة لم نتطرق لها في األكاد.مي مثل المسجالت ذات في األكاد.مي و 

أما الذين أجابوا بـ  ،ير خر@جي اإلعالم واالتصالالجودة العال.ة، ;ما نجد أن معظم موظفيها غ

تتمثل في الذين لديهم موه�ة وحس إعالمي موروث ولديهم قابل.ة %  24تقدر نسبتهم بـ جيد 

التعلم �سرعة وسرعة البديهة والتفاعل مع التقن.ة الحديثة. وفي األخير ال نجد إجا�ات في تقي.م 

 سيء.الطل�ة بـ 

جدهم في ) يتمثل في األعمال المنجزة من طرف طل!ة اإلعالم أثناء توا 21الجدول رقم: ( 

 اإلذاعة خالل ترvصهم.
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 هل قمت �المساهمة في إعداد عمل إذاعي أثناء التر7ص؟ ) 18السؤال رقم: ( 

 النس�ة % التكرار  اإلجا�ة

 % 62 31 نعم

 % 38 19 ال 

 % 100 50 المجموع

 

. ونجد أن % 62بنس�ة نعم من خالل تفر@غنا للب.انات في الجدول نجد أن نس�ة اإلجا�ات بـ 

  %. 38بـ نس�ة  الاإلجا�ات من 

قاموا نعم من الطل�ة الذين ;انت إجابتهم، بـ  % 62يتبين لنا من خالل الجدول أعاله أن نس�ة 

�أعمال في اإلذاعة وتم تثمين تر7صهم �عمل تذ;ارE في غرفة التسجيل وذلك .عود ألنهم ;انوا من 

التجر7ة على أمر الواقع في أستوديو المخصص  الدفعات األولى لهذا الموسم ف;انت لهم فرصة

هؤالء لم  % 38تقدر بنس�ة ال للتسجيل. على غرار الطل�ة اآلخر@ن الذين ;انت إجا�اتهم بـ 
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ستوديو المخصص للتسجيل، لظروف تخص األ.حالفهم الحj لتجر7ة أدائهم على أمر الواقع في 

 ر7ص.اإلذاعة وهذا األمر خارج نطاق الطل�ة المعنيين �الت

 

 

) يتمثل في طب1عة العمل الذa قام بإعداده الطالب المترvص داخل القناة  22الجدول رقم: ( 

 اإلذاع1ة في غرفة التسجيل.

 ما طب.عة هذا الموضوع؟ ) 19السؤال رقم: ( 

 النس�ة % التكرار  اإلجا�ة

 % 35.48  11 تسجيل صوتي 

 % 51.61 16 إعداد ر7ورتاج

 % 03.22 01 إعداد حصة

 % 09.67 03 إدارة مقابلة
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 % 99.99 31 المجموع

 

. % 51.61بنس�ة  إعداد رvورتاجمن خالل تفر@غنا للب.انات في الجدول نجد أن اإلجا�ات في 

 . ونجد أن إجا�ات الطل�ة في%  35.48بـ نس�ة تسجيل صوتي ونجد أن إجا�ات الطل�ة في 

 بنس�ة  إعداد حصة إجا�ات الطل�ة فيفي األخير نجد أن و  %. 09.67بنس�ة إدارة مقابلة 

03.22 .% 

من الطل�ة الذين ;انت إجابتهم، على  % 51.61يتبين لنا من خالل الجدول أعاله أن نس�ة 

.ة، تم وذلك عائد إلى األعمال المو;ل إليهم في فن.ات التحر@ر للسنة الماضإعداد رvورتاج، 

تجسيده على أمر الواقع وتسجيله في  ٕاعادة تسجيل أعمالهم على أنه عمل منجز وتمص.اغة و 

تسجيل أستوديو اإلذاعة نظرا لضي^ الوقت في التر7ص. أما �النس�ة للذين ;انت إجابتهم على 

فتتمثل في ;ل عمل إذاعي غير الذE ذ;ر تم تسجيله في %،   35.48بـ  تقدر نسبتهمصوتي، 

تعلي^ ر@اضي أو تقد.م موجز األستوديو من طرف الطل�ة و.عد تجر7ة �النس�ة إليهم فقد .;ون 

%.  09.67بـ  تقدر نسبتهمإدارة مقابلة، إخ�ارE. أما �النس�ة للذين ;انت إجابتهم تقتصر على 
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وتعود قلة هذه النس�ة إلى صعو�ة الق.ام بإعدادها ألنها تتطلب عمل جماعي وجهد ف;رE في 

أما �النس�ة  ،المحاورة مناس�ة للموضوع ولشخص.ةاخت.ار شخص.ة تخدم الموضوع وٕاعداد أسئلة 

وهي األخرC تتطلب من %.  03.22 ، تقدر نسبتهم بـ إعداد حصة للذين ;انت إجابتهم على

المذ.ع ال�حث في الموضوع واالستدالل �شواهد ح.ة، ومعلومات دق.قة واستشارة أهل االختصاص 

 في الموضوع المعالج في الحصة.

ذاعي لكل طالب قام بإعداد موضوع ما في القناة ) يتمثل في نجاح العمل اإل 23الجدول رقم: ( 

 اإلذاعة أثناء ترvصه.

 هل القى هذا العمل نجاحا؟  ) 20السؤال رقم: ( 

 النس�ة % التكرار  اإلجا�ة

 % 58.06 18 نعم

 % 41.93 13 ال 

 % 99.99 31 المجموع
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. ونجد أن % 58.06بنس�ة نعم من خالل تفر@غنا للب.انات في الجدول نجد أن نس�ة اإلجا�ات بـ 

 %. 41.93بـ نس�ة  الاإلجا�ات من 

 

نعم من الطل�ة الذين ;انت إجابتهم، بـ %  58.06يتبين لنا من خالل الجدول أعاله أن نس�ة 

قاموا �أعمال في اإلذاعة و;انت ناجحة تستح^ البث عبر األثير اإلذاعي، تم تسجيلها وتسل.مها 

ن، نجد أن �عض من الطل�ة المتر7صين من ;ان ذ;.ا و قام ألصحابها .عني الطل�ة المتر7صي

بإدارة حوار مع زمالئه في الفوج على أنهم شخص.ات �ارزة وقام �محاورتهم ;سب مهارة االستماع 

واألخذ والرد معهم في موضوع يخدم الجمهور المستمع وتسجيلها في األستوديو على أنه عمل 

هؤالء الطل�ة التي لم %  41.93 تقدر نسبتهم بـال اتهم بـ تذ;ارE. أما �النس�ة للذين ;انت إجا�

تنجح أعمالهم ;انت �النس�ة لهم أول تجر7ة ولكنهم استفادوا من النصائح المقدمة لهم من طرف 

 ا فهم مازالوا في بدا.ة الطر@^. المذ.عين الذين أشرف على تر7صهم، ال نقول عليهم �أنهم لم ينجحو 

 .مناقشة الفرض1ات الدراسة
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تساهم اإلذاعة المحل1ة !اعت!ارها إحدp : تحققت الفرض.ة األولى المتمثلة في الفرض1ة األولى

و@تجلى ذلك وسائل اإلعالم !ش>ل >بير في تنم1ة المهارات اإلعالم1ة لطل!ة اإلعالم واالتصال. 

نة في اإلجا�ات التي تحصلنا عليها من طرف الم�حوثين فنجد أن ;ل مفردات الدراسات من العي

، ضف إلى ذلك نجد في %100المدروسة هم مهتمين �اإلذاعة ;وسيلة إعالم.ة المقدرة نسبتهم بـ 

المتمثل في: ق.ام اإلذاعة المحل.ة �صقل المهارات اإلعالم.ة الموروثة بنس�ة السؤال الثالث ;ل من 

من  % 60من عدد اإلجمالي .عني أن  جدا >ثيرا لإلجا�ة بـ % 06، >ثيرالإلجا�ة بـ  % 54

الموروثة الطل�ة الذين يرون أن اإلذاعة المحل.ة تساهم في تنم.ة وصقل مهاراتهم اإلعالم.ة 

 التطور على القدرات التي .متلكها ;ل طالب في مجال اإلعالم اإلذاعي.وتكملها وتز@دها خبرة و 

المهارات المتمثل في: الدور الذE تلع�ه اإلذاعة المحل.ة في تطو@ر  السؤال الخامسونجد أ.ضا  

من مفردات مجتمع الدراسة  % 82االتصال بنس�ة تقدر بـ الم.ة الم;تس�ة للطل�ة اإلعالم و اإلع

المتمثل في: رضا أو  المحور األولمن  السؤال السادسالمجيبين بـ نعم. ;ما أن اإلجا�ات في 

المقدرة بـ  عدم رضا طل�ة اإلعالم و االتصال على ما تلقوه من القائمين �االتصال في اإلذاعة؟

المتمثل في: مساهمة اإلذاعة السؤال الرا!ع على صدق الفرض.ة. وفي األخير نجد  %، 78
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إلجا�ات هنا متوسطة ال هي المحل.ة في تنم.ة الرصيد المعرفي لطل�ة اإلعالم واالتصال؟ فنجد ا

دهم بـ نوعا منه يتضح لنا أن نس�ة الطل�ة الذين يرون أن اإلذاعة تنمي رصيو   ال معارضةو  مؤ@دة 

أما اإلجا�ات التي نفت أن اإلذاعة ال تنمي رصيدهم  %، 30بـ  >ثيرا جداوتليها  % 58ما تقدر بـ

مما يؤ;د على أن النتيجة المحصل عليها في هذا السؤال هي نقطة  %، 12المعرفي تقدر بـ 

 إيجاب.ة في صالح صدق ث�ات الفرض.ة �عد الدراسة التي قمنا بها. 

 الترvص الميداني 1>مل التكوEن النظرa.  لم تتحق^ الفرض.ة الثان.ة المتمثلة في1ة: الفرض1ة الثان

المتمثل في هل يلبي التكو@ن النظرE حاجة الطالب في  السؤال السادسو@تضح ذلك جل.ا في 

ال من الذين نفوا تماما و;انت إجابتهم بـ %  62العمل الميداني �عد التر7ص الذE قام �ه، فنجد 

لتكو@ن النظرE �التر7ص الميداني ( العمل الميداني �اإلذاعة )، ثم تليها اإلجا�ة بـ قل.ال  عالقة

من الذين وجدوا أن التكو@ن النظرE ال  % 98من المجموع الكلي، .عني أن  % 36المقدرة بـ 

 يلبي حاجتهم في العمل اإلذاعي، و@ؤ;د هذه الف;رة ;ل من: 

الذE .قول: أن ;ل ما يتلقاه طل�ة اإلعالم واالتصال في التكو@ن الجامعي  السؤال الثاني ·

مفردة من مجتمع  34يتطاب^ وما .مارسونه في التر7ص الميداني �اإلذاعة؟، نجد أن 
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ال�حث في الدراسة تنفي تطاب^ التكو@ن النظرE �التر7ص الميداني و .ظهر ذلك جل.ا في 

  %. 68النس�ة المئو.ة المقدرة بـ 

المتمثل في: هل العمل اإلذاعي قائم في تحر@ر األخ�ار  السؤال الثالثضف إلى ذلك  ·

والتقار@ر اإلخ�ار@ة على الطر@قة األكاد.م.ة؟ و هنا نجد أن مفردات الدراسة تفند السؤال 

%، وهذا ما .فسر على أن الفرض.ة لم تتحق^ فالتر7ص الميداني ال  54بنس�ة تقدر بـ 

 Eمل التكو@ن النظر;.. 

.قطع الشك من ال.قين و المتمثل في: المدة التي قضاها الطل�ة  السؤال األولخاصة وأن  ·

مفردة هم من قاموا بـ  35في تر7صهم، فنجد أن أغلب مفردات الدراسة المقدر عددهم بـ 

من العدد اإلجمالي %،  70و المقدرة نسبتهم بـ أ1ام  10بتر7صهم في مدة زمن.ة أقل من 

ثر سل�ا على مردود الطل�ة في تنم.ة وتطو@ر وصقل المهارات اإلعالم.ة وهذا يؤ  ،للعينة

 .اإلعالم.ة على أمر الواقع لديهم، و.قلل نسبتهم في التجر7ة

بيئة العمل اإلذاعي !عد الترvص تساهم  تحققت الفرض.ة الثالثة المتمثلة في الفرض1ة الثالثة:  

 . ةفي إكساب الطالب الجامعي طموح االلتحاق !اإلذاع
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رغم أن الفرض.ة الثان.ة لم تتحق^ إال أن الفرض.ة الثالثة تحققت، وهذا راجع إلى رغ�ة الطل�ة 

 :الجامحة في االلتحاق �العمل اإلذاعي، و يتحق^ ذلك في 

الذE .قوم على طموح طل�ة اإلعالم واالتصال في االلتحاق �اإلذاعة �عد  السؤال األول ·

لنس�ة المئو.ة لمن العدد اإلجمالي  % 82تر7صهم الذE قاموا �ه، و الذE نتج عنه 

 لمفردات العينة المدروسة، من الطل�ة الموافقين على االلتحاق �اإلذاعة.

اعي تجذب طل�ة اإلعالم واالتصال أن بيئة العمل اإلذ السؤال الثالث:ونجد أ.ضا في  ·

مفردة من مفردات الدراسة،  45مما .عطينا %  90للممارسة اإلعالم.ة في اإلذاعة، بنس�ة 

التي تجذبها بيئة العمل اإلذاعي للعمل و اإلشتهاد في تقد.م أفضل العروض في الساحة 

 اإلعالم.ة و تقد.م الرسالة اإلعالم.ة في أفضل صورة لها.

الذE يتمثل في تقي.م طل�ة اإلعالم واالتصال للعمل اإلذاعي �عد  سؤال الثانيالو;ذا نجد  ·

ذبتهم بيئة رأوه جيد وقد ج % 26و%  56التر7ص فقد استحسن الطل�ة التر7ص بنس�ة 

 ن في المستوC المطلوب مقارنة �العمل الميداني. العمل رغم أنهم لم .;
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مة طل�ة اإلعالم و االتصال  في : الذE يتمثل في مساهالسؤال الخامسضف إلى ذلك  ·

أنجزت ، قد 31قدر عددهم بـ  نإعداد عمل إذاعي، وهنا نجد أن أغلب مفردات العينة الذي

 أعمال خالل تر7صهم في اإلذاعة. 

مفردة القت نجاحا،  فاألعمال التي ساهمت في بنائها  31من  18;ما نجد أن هذه األعمال 

م�اشرة وال�ق.ة تعلمت من أخطائها واستفادة ولو القليل المهم وتقد.مها في صورة سل.مة قابلة للبث 

 المشار;ة و;سر الروتين األكاد.مي.
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 نتائج الدراسة :

نستنتج من خالل الدراسة أن طل�ة اإلعالم لديهم رغ�ة قو.ة في االلتحاق �اإلذاعة رغم عدم  ·

 تح;مهم في تقن.ات العمل اإلذاعي. 

العمل الميداني في نقا\ ;ثيرة و يتجلى ذلك في و  تج أن التكو@ن النظرE ال يتطاب^ نستن ·

 العجز الكبير الذE واجهه معظم الطل�ة المتر7صين.

 نستنتج أن العمل الميداني .قوم عل.ه أفراد غير م;ونين و غير مؤهلين في مجال اإلعالم ·

 عالم واالتصال أو الجامعة.االتصال مما يجعل العمل معقد لخر@جي معهد العلوم اإل و

نستنج تضارب األف;ار ووجود إجا�ات متناقضة في الدراسة لفئة قليلة من الطل�ة مما يؤثر  ·

 النتائج المرجوة. إلى سل�ا على الدراسة، و.صعب األمر على ال�احثين في الوصول

اللوم  نستنتج أن �عد التر7ص الذE قام �ه الطل�ة في اإلذاعة جعلهم يتخ�طون في إلقاء ·

أو في المشرفين عليهم في  E ال يلبي حاجتهم في العمل الميدانيعلى التكو@ن النظرE الذ

 اإلذاعة والسخر@ة من تكو@نهم الذE ال يرقى للعمل في اإلذاعة.
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نستنتج أن العمل الميداني في اإلذاعة .شرف على سيره أفراد غير مؤهلين أكاد.م.ا، مما  ·

زرع في نفوسهم الشك مما تم تلقينه لهم في و  ر7صين، تسبب إح�اطا في نفوس أغلب الم

    .Eالتكو@ن النظر 
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وما نخلص إل�ه في األخير أن 3عد الدراسة التي قمنا بها حول دور اإلذاعة المحل�ة في تنم�ة 

المهارات اإلعالم�ة لعينة من طل3ة اإلعالم واالتصال والمعنيين 3التر>ص في اإلذاعة المحل�ة 

اإلشHال�ة المتمثلة في إلى أE مدD تساهم اإلذاعة المحل�ة في تنم�ة المهارات تحت 

اإلعالم�ة لطل3ة علوم اإلعالم واالتصال، من خالل النتائج المتوصل إليها في دراستنا �مHن 

و أبدع ف�ه م علم ف�ه واإلبداع ف�ه ومهما تعلفضاء واسع �مHن التّ  المحل�ة القول أن اإلذاعة

المطلوب في واقعنا الحالي هو يجب أن �Hون طرTU، و ما في بدا�ة الدائ المذ�ع ي3قى

ل اإلذاعي �ملكون مؤهل علمي، حتى يتمHنوا من إعطاء المشرفون والقائمون على العم

المهارات اإلعالم�ة  و �مHن القول أن والمهن�ة، واألخالق�ة ق�متها اإلعالم�ة،اإلذاعة 

للعمل اإلعالمي والذE ها وفT الم3اد] األساس�ة دون صقلها وتطوUر تكفي  الموروثة ال

Hما  خير نتعلم منه قانون اإلعالم وأساس�ات فن�ات التحرUر،نتعلمه في األكاد�مي، فهذا األ

 Tن األكاد�ميهو مطلوب من الجامعة أن تنسUهذا المنظور العمل الميداني ومن و  بين التكو

مدD تجسيدها لهذه المفاه�م وتنميتها  هذه الدراسة إلى الكشف على دور اإلذاعة في عتس

وذلك من خالل التكوUن الميداني الذE يتلقاه الطالب قبل التخرج حيث من خالله �ستط�ع 
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هذا األخير تطبيT المعرفة النظرUة التي اكتسبها خالل التكوUن الجامعي تطب�قا عمل�ا مما 

ع وٕاتقان له فالتدرUب يجعله �حصل على فهم أكبر وأوسع لتخصصه 3حيث �Hون أكثر إبدا 

هو إال مقدمة للعمل 3عد التخرج، 3حيث �عطي للطالب انط3اعا أول�ا عن طب�عة  الميداني ما

األشخاص الذين سيتعامل معهم 3عد تخرجه، فمن �عملون في سوق العمل يختلفون إختالفا 

التي أجرUناها ، و 3عد الدراسة الميدان�ة Hان �حتك بهم أثناء فترة دراسته جذرUا وHل�ا عمن

ما �قابله فرق بين التكوUن األكاد�مي و توصلنا إلى مجموعة من النتائج التي وضحت لنا ال

أن طل3ة اإلعالم لديهم رغ3ة قو�ة في االلتحاق 3اإلذاعة رغم عدم استنتجنا  في الميدان

نقاf  العمل الميداني فيالتكوUن النظرE ال يتطابT و وأن  تحHمهم في تقن�ات العمل اإلذاعي

العمل ألن  Uتجلى ذلك في العجز الكبير الذE واجهه معظم الطل3ة المتر>صينو  Hثيرة

الميداني �قوم عل�ه أفراد غير مHونين و غير مؤهلين في مجال اإلعالم و االتصال مما 

تضارب األفHار ووجود إجا3ات  مر معقد 3النس3ة للطل3ة المتر>صين والتمسنايجعل األ

 نة بين التكوUنين. ر حول المقالفئة من الطل3ة  متناقضة في الدراسة

 



 خاتمة
 

 
140 

وما نخلص إل�ه في األخير أن 3عد الدراسة التي قمنا بها حول دور اإلذاعة المحل�ة في تنم�ة 

المهارات اإلعالم�ة لعينة من طل3ة اإلعالم واالتصال والمعنيين 3التر>ص في اإلذاعة المحل�ة 

اإلشHال�ة المتمثلة في إلى أE مدD تساهم اإلذاعة المحل�ة في تنم�ة المهارات تحت 

اإلعالم�ة لطل3ة علوم اإلعالم واالتصال، من خالل النتائج المتوصل إليها في دراستنا �مHن 

و أبدع ف�ه م علم ف�ه واإلبداع ف�ه ومهما تعلفضاء واسع �مHن التّ  المحل�ة القول أن اإلذاعة

المطلوب في واقعنا الحالي هو يجب أن �Hون طرTU، و ما في بدا�ة الدائ المذ�ع ي3قى

ل اإلذاعي �ملكون مؤهل علمي، حتى يتمHنوا من إعطاء المشرفون والقائمون على العم

المهارات اإلعالم�ة  و �مHن القول أن والمهن�ة، واألخالق�ة ق�متها اإلعالم�ة،اإلذاعة 

للعمل اإلعالمي والذE ها وفT الم3اد] األساس�ة دون صقلها وتطوUر تكفي  الموروثة ال

Hما  خير نتعلم منه قانون اإلعالم وأساس�ات فن�ات التحرUر،نتعلمه في األكاد�مي، فهذا األ

 Tن األكاد�ميهو مطلوب من الجامعة أن تنسUهذا المنظور العمل الميداني ومن و  بين التكو

مدD تجسيدها لهذه المفاه�م وتنميتها  هذه الدراسة إلى الكشف على دور اإلذاعة في عتس

وذلك من خالل التكوUن الميداني الذE يتلقاه الطالب قبل التخرج حيث من خالله �ستط�ع 



 خاتمة
 

 
141 

هذا األخير تطبيT المعرفة النظرUة التي اكتسبها خالل التكوUن الجامعي تطب�قا عمل�ا مما 

ع وٕاتقان له فالتدرUب يجعله �حصل على فهم أكبر وأوسع لتخصصه 3حيث �Hون أكثر إبدا 

هو إال مقدمة للعمل 3عد التخرج، 3حيث �عطي للطالب انط3اعا أول�ا عن طب�عة  الميداني ما

األشخاص الذين سيتعامل معهم 3عد تخرجه، فمن �عملون في سوق العمل يختلفون إختالفا 

التي أجرUناها ، و 3عد الدراسة الميدان�ة Hان �حتك بهم أثناء فترة دراسته جذرUا وHل�ا عمن

ما �قابله فرق بين التكوUن األكاد�مي و توصلنا إلى مجموعة من النتائج التي وضحت لنا ال

أن طل3ة اإلعالم لديهم رغ3ة قو�ة في االلتحاق 3اإلذاعة رغم عدم استنتجنا  في الميدان

نقاf  العمل الميداني فيالتكوUن النظرE ال يتطابT و وأن  تحHمهم في تقن�ات العمل اإلذاعي

العمل ألن  Uتجلى ذلك في العجز الكبير الذE واجهه معظم الطل3ة المتر>صينو  Hثيرة

الميداني �قوم عل�ه أفراد غير مHونين و غير مؤهلين في مجال اإلعالم و االتصال مما 

تضارب األفHار ووجود إجا3ات  مر معقد 3النس3ة للطل3ة المتر>صين والتمسنايجعل األ

 نة بين التكوUنين. ر حول المقالفئة من الطل3ة  متناقضة في الدراسة

 



 اإلطار التطبيقي                                                                                        

 

 

77 

 الم!حث األول:

 ـ لمحة عن إذاعة مستغانم :

تأخذ إذاعة الظهرة موقعا إستراتيج.ا مميزا حيث أنها تقع في عاصمة الظهرة مستغانم نس�ة إلى 

، ومنها اخذت إذاعة مستغانم غر7اشلف شرقا حتى منطقة ج�ال الظهرة التي تمتد من منطقة ال

الظهرة تسميتها حيث .قع مقر إذاعة الظهرة �منطقة س;ن.ة شعب.ة في موقع مرتفع في ساحة 

 المطمر وس= مدينة مستغانم .

 :  التأس1سـ 

على المستوC الوطني، ف�عد إعادة ه.;لة اإلذاعة والتلفز@ون  34تعتبر إذاعة الظهرة المحل.ة رقم 

الجزائرE، أص�حت اإلذاعة الجزائر@ة مؤسسة مستقلة بذاتها ومن هنا أص�حت المحطات اإلذاع.ة 

 في تنامي مستمر . 

 الجزائر من مستغانمإذاعة  : التسم1ة

  1014لجهو.ة في بلد.ة مستغانم  العنوان : حي المطمر ص ب تقع إذاعة مستغانم ا : الموقع
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 م مبن.ة 2 382.80منها  2م 1086.40مساحته  : المقر

 

 

 

 الهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ>ل التنظـــــــــــــــــــــ1مي لإلذاعة :

 المديــــــــــــــــــــــــــــــــر

 

 اإلدارة و المال.ة المصلحة الفن.ة الس;رتار@ة مصلحة اإلنتاج األخ�ارمصلحة 

 رئ.س المصلحة رئ.س المصلحة

صحفيون 

 مراسلون و 

 منشطون 

 منتجون 
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 تفرEغ الب1انات وتحليلها: الم!حث الثاني

 متعاونون 
 رئ.س المصلحة رئ.س المصلحة

 تقنيون 

 آليالص.انة/إعالم 

 عمال اإلدارة

 السائقون 

 أعوان األمن



 اإلطار التطبيقي                                                                                        

 

 

80 

 في دراستنا هاته استعملنا ثالث متغيرات هي ( الجنس، السن، التخصص ).

 : الجنس

 الم!حوثين حسب متغير الجنس  إجا!ة  مثل) 011الجدول رقم (                  

 النس�ة % التكرار الجنس

 % 24 12 ذ;ر

 % 76 38 أنثى

 % 100 50 المجموع

     

 ، وهي أكبر من% 76من خالل تفر@غنا للب.انات في الجدول أعاله نجد أن نس�ة اإلناث تقدر بـ  

طب.عة العينة وخصوص.اتها، حيث ;انت عينة وهذا راجع إلى  ،% 24نس�ة الذ;ور المقدرة بـ 

تع;س طب.عة مجتمع ال�حث الذE يتميز �أن عدد اإلنات المسجالت في مختلف تخصصات 

;ما أن االهتمام ، ستوC جامعة عبد الحميد ابن �اد.س أكبر من عدد الذ;وراإلعالم على م
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�التر7ص �اإلذاعة ;ان له أثره على اخت.ار مفردات العينة على اعت�ار أنها ;انت قصد.ة، حيث ال 

تر7ص بهذه المؤسسة ال.م;ن تجاهل الفرص المتاحة �النس�ة للجنسين في الحصول على 

 اإلعالم.ة.

 

 

 الســن: 

 الم!حوثين حسب متغير السن ) 1مثل إجا!ة02الجدول رقم (                

 النس�ة % التكرار السن

 % 32 16 سنة 23سنة إلى 18من 

 % 60 30 سنة 29سنة إلى  24من 

 % 08 04 سنة فما فوق  30من 

 %100 50 المجموع
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التي  % 60من خالل تفر@غنا للب.انات في الجدول أعاله نجد أن الفئة العمر@ة الوسطى تقدر بـ   

 23إلى  18الممتدة من  % 32بنس!ة ، ثم تليها الفئة العمر@ة األولى سنة 29إلى  24تمتد من 

 %. 08تقدر بـ  سنة فما فوق  30وفي األخير الفئة العمر@ة الكبرC من  سنة

 60من خالل الجدول أعاله أن نس�ة الفئة العمر@ة الوسطى حصدت أكبر حصة بـ يتبين لنا    

وهذا راجع لطب.عة العينة أنها قصد.ة وموجه لطبلة الماستر المعنيين �التر7ص و أغلب طل�ة %، 

في الطل�ة % 30ثم تليها الفئة العمر@ة األولى بـ سنة،  29إلى  24الماستر يتراوح سنهم من 

م االمت.از أنهم لم .عدوا السنة أثناء مشوارهم الدراسي و األخير نجد الفئة العمر@ة الذين ;ان لديه

    وتتمثل في طل�ة الذين ;انوا يدرسون في النظام الكالس.;ي.   %  08الكبرC بـ 

 

 

 التخصص:  
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 الم!حوثين حسب متغير التخصص  ) 1مثل إجا!ة03الجدول رقم (           

 %النس�ة  التكرار التخصص

 % 52 26 وسائل اإلعالم و المجتمع

 % 18 09 اتصال س.احي

 % 12 06 الصحافة الم;تو�ة

 % 04 02 الصحافة العلم.ة

 E10 05 السمعي ال�صر % 

 % 04 02 الصورة والمجتمع

 % 100 50 المجموع

       

%،  52بـ  تقدروسائل اإلعالم و المجتمع من خالل تفر@غنا للب.انات في الجدول أعاله نجد أن  

و في %  10 بـ%، السمعي ال!صرa  12 بـ% ثم الصحافة الم>تو!ة  18 بـواالتصال الس1احي 

 %. 04 بـصور و المجتمع، الصحافة العلم1ة  األخير نجد التخصصين
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يتبين لنا من خالل الجدول أعاله أن وسائل اإلعالم و المجتمع تشارك �قوة ولهم الرغ�ة في العمل 

اإلذاعة و;يف تبنى األخ�ار خول مسرح العمل اإلعالمي و معرفة ما يدور في اإلذاعي و د

التقار@ر اإلعالم.ة، و;يف تنسج الر7ورتاجات والحصص اإلذاع.ة، و;يف تبنى استراتيج.ات و 

المقابلة التي تمثل العمود الفقرE لإلذاعة وتفعل النشا\ داخل وخارج اإلذاعة، ثم يليها االتصال 

لنس�ة من الطل�ة الذين لديهم الطموح وروح المغامرة المتهان مهنة المتاعب، الس.احي بثلث ا

واكتشاف العالم وٕابراز المعالم الس.اح.ة عن طر@^ الر7ورتاجات الم�اشرة والمسجلة، ثم الصحافة 

الجديد و@ر@دون توصيل أف;ارهم  % نجد أن طل�ة هذا التخصص ي�حثون عن 12الم;تو�ة بـ 

الرد مهور، ;ما أنهم يودون أن األخذ و لصوت وحاسة السمع مخاطبين الجأرائهم عن طر@^ او 

واإلسماع للرأE األخر، وهذه الميزة غير متوفرة في الم;تو�ة ألنها تعتمد على اإلدالء �الرأE عن 

طر@^ القلم و الورقة أو الورق إن صح القول، ثم السمعي ال�صرE نجدهم بنس�ة ضئيلة جدا تقدر 

نتوقع هذه النس�ة علما أنهم المعنيين �التر7ص و نجد أن تعدد الفضائ.ات فتح % لم ن;ن  10بـ 

لهم الشه.ة في العمل �التلفزة، وشجعهم الجت.اح عالم الشهرة والبروز �الصوت والصورة على 

حساب اإلذاعة، وفي األخير نجد أن الصورة و والمجتمع، الصحافة العلم.ة يتفقان على نفس 
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في مفردتان  لكل تخصص وهما الحلتين الشاذتان في ;ل تخصص لديهم  % وتتمثل 04النس�ة 

الرغ�ة والطموح في الدخول اإلذاعة ولكن شاء القدر أن يدرسوا في تخصصات غير السمعي 

 ال�صرE، أو أن معدلهما السنوE لم يؤهلهم ;ي يدرسوا هذا التخصص.         

 

 

 

 

 

 

 . اإلعالم1ة لطل!ة اإلعالم االتصالتساهم اإلذاعة المحل1ة في تنم1ة المهارات 

 ) يتمثل في المهتمين !اإلذاعة المحل1ة >وسيلة إعالم1ة   04الجدول رقم: ( 

 هل أنت من المهتمين �اإلذاعة المحل.ة ;وسيلة إعالم.ة ؟  ) 01السؤال رقم: ( 
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 النس�ة % التكرار  اإلجا�ة

 % 100 50 نعم

 % 00 00 ال 

 % 100 50 المجموع

   

من  % 100هي  نعممن خالل تفر@غنا للب.انات في الجدول أعاله نجد أن نس�ة اإلجا�ات بـ  

مفردة من مفردات الدراسة، المهتمين �اإلذاعة المحل.ة ;وسيلة إعالم.ة  50حجم العينة المقدر بـ 

على  قائمة �حد ذاتها، في نشر األخ�ار وتقد.م ;م هائل من المعلومات المحل.ة والوطن.ة، وان دل

شيء إنما يدل على م;انة اإلذاعة في حيز االهتمام لطبلة اإلعالم و االتصال، ;ما أن العينة هي 

�معنى أن مفردات هذه العينة هم الطل�ة الذين قاموا بتر7صات ميدان.ة �اإلذاعة  عينة قصد1ه

 المحل.ة.    
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ت اإلعالم.ة لدC طل�ة اإلعالم يوضح قدرة اإلذاعة المحل.ة في تنم.ة المهارا ) 05الجدول رقم: ( 

 واالتصال 

 هل ترC أن اإلذاعة المحل.ة تستط.ع إن تنمي مهاراتك اإلعالم.ة السمع.ة؟ ) 02السؤال رقم: ( 

 

 النس�ة%

 

 المجموع

 

 النس�ة%

 

 المجموع

 اإلجا�ات                              نعم ال

 

 المتغيرات

 التكرار النس�ة % التكرار النس�ة %

100% 

 

50 

 

  ذ;ور 09 % 75 03 % 25 12 24%

 إناث 14 % 36.84 24 % 63.15 38 %76 الجنس

 

100% 

 

50 

  [ 23ــــ  18[  10 % 37.03 06 % 26.08 16 32%

 [ 29ــــ  24[  17 % 62.96 13 % 56.52 30 %60 السن

 [ 35ــــ  30[  / /  04 % 17.39 04 08%

 

 

 

 

  وسائل اإلعالم و المجتمع 17 % 73.91 09 % 33.33 26 % 52

 

 

 اتصال س.احي 04 % 17.39 05 % 18.51 09 % 18

 الصحافة الم;تو�ة / / 06 % 22.22 06 %   12
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100% 50 

 

10 % 05 18.51 % 05 / /  Eالتخصص السمعي ال�صر 

 صورة ومجتمع 01 % 04.34 01 % 03.70 02 % 04

 الصحافة العلم.ة 01 % 04.34 01 % 03.70 02 % 04

 

�النس�ة لذ;ور الجنس من خالل تفر@غنا للب.انات في الجدول نجد أن نس�ة اإلجا�ات في متغير     

 %.25 تقدر بـال بـ  أما �النس�ة للذين ;انت إجا�ةنعم،  �النس�ة للذين أجابوا بـ%، 75

ال  بـ في حين أن الالتي أجبننعم ، �النس�ة الالتي أجبن بـ % 36.84 نجداإلناث  أما �النس�ة

 %. 63.15بـ  تقدر نسبتهن

 %،37.03 بـ تقدر[  23ــــ  18[ نجد الذين تتراوح أعمارهم من  السنأما �النس�ة لمتغير     

 %. 26.08 تقدر نسبتهم بـال بـ  ونفس الفئة التي ;انت إجابتهمنعم، الذين أجابوا بـ 

 نعم،الذين أجابوا بـ  %، 62.96تقدر بـ [  29ــــ  24[ س�ة الذين تتراوح أعمارهم من أما �الن

 %. 56.52 تقدر نسبتهم بـال بـ  ونفس الفئة التي ;انت إجابتهم
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في %،  17.39. تقدر نسبتهم بـ [ 35ــــ  30[ وفي األخير �النس�ة للذين أعمارهم تفوق  

 نعم. بـ يجيبوا ولم ال،اإلجا�ة بـ 

الذين  من%،  73.91 بنس�ةوسائل اإلعالم و المجتمع  نجد التخصصأما �النس�ة لمتغير     

 %. 33.33 تقدر بـال بـ  أما �النس�ة للذين ;انت إجابتهم نعم، بـ أجابوا

أما �النس�ة  نعم،من الذين أجابوا بـ %،  17.39 تقدر نسبتهم بـاالتصال الس1احي  وتخصص 

 %. 18.51تقدر بـ ال بـ  للذين ;انت إجابتهم

 والبـ ال،  من الذين أجابوا%،  22.22تقدر نسبتهم بـ الصحافة الم>تو!ة  ;ما نجد أن تخصص 

 بـ نعم. نس�ة لهم في اإلجا�ة

 والبـ ال،  من الذين أجابوا %، 18.51بـ  تقدر نسبتهمالسمعي ال!صرa  أما �النس�ة لتخصص 

 بـ نعم.  نس�ة لهم في اإلجا�ة
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يتفقان على نفس النس�ة الصورة والمجتمع، الصحاف1ة العلم1ة لتخصصي  �النس�ة وفي األخير

ال بـ  أما �النس�ة للذين ;انت إجا�ة نعم،من الذين أجابوا بـ  %، 04.34بـ  المئو.ة والتي تقدر

 .لكلى التخصصين%.  03.70تقدر بـ 

 75يتبين لنا من خالل الجدول أعاله أن متغير الجنس �النس�ة للذ;ور المقدر نسبتهم بـ        

بنس�ة قليلة جدا هذا إن لم نقل نصف نس�ة  % 36.84%، على ع;س نس�ة اإلناث التي تقدر 

ن في حين نجد أ%  62.96المقدرة بـ [،  29ــــــــــ  24[ الذ;ور، �الفئة العمر@ة المتمثلة في 

ومنعدمة تماما  %37.03المقدرة بـ  [، 23ــــــــــ  18[ تراجع نسب.ا في الفئة العمر@ة المتمثلة في 

. وهذا .فسر أن % 00المقدرة نسبتهم بـ  [ 35ــــــــــ  30[ في الفئة العمر@ة األخيرة المتمثلة في 

قو.ة في امتهان و تعلم مهارات الفئة العمر@ة الوسطى لها اهتمام قوE �البرامج اإلذاع.ة ولها رغ�ة 

اإلعالم.ة، ;ما نجدهم حماسيين في الدخول لعالم اإلذاعة في حين نجد أن الفئة العمر@ة األولى 

هم يتخ�طون بين اإلذاعة و وسائل إعالم.ة األخرC و تستهو@هم وتنمي مهاراتهم اإلعالم.ة، أو أن 

معا في آن واحد، ونجدهم في تخصص  ف;ر الطالب يتطلب العمل الميداني والتكو@ن األكاد.مي

حسب طب.عة التخصص فهم م.الون  % 73.91وسائل اإلعالم والمجتمع المقدرة نسبتهم بـ 
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لنس�ة لتخصص اتصال س.احي لوسائل اإلعالم وعالقتهم �قضا.ا المجتمع. و تتراجع نسب.ا �ا

رون إلى ما تقدمه % نجد أن نصف عدد مفردات االتصال الس.احي ينظ 17.39بـ        المقدرة

تخصصي الصورة  اإلذاعة المحل.ة ال .;في لتنم.ة مهاراتهم اإلعالم.ة. وتكاد تكون منعدمة في

الصحافة الم>تو!ة ومنعدمة تماما في تخصصي  ،% 04.34الصحافة العل.مة بنس�ة والمجتمع و 

 aوالسمعي ال!صر. 

القدرة في تمن.ة مهاراتهم اإلعالم.ة ، على أن اإلذاعة المحل.ة لها نعممن الذين ;انت إجابتهم بـ 

من طل�ة اإلعالم واالتصال، مثل مهارات األداء و التقد.م، و االستماع من خالل تت�ع للحصص 

( المحاور والبرامج اإلذاع.ة اإلعالم.ة، ألن نجاح الحديث الصحفي .عود للصحفي �حّد ذاته، 

 >امل طراونة.ي �اإلطار النظرE حسب ما ذ;ر في الفصل الثان الجيد هو المستمع الجيد ).

، ال تنمي المن الالتي أجبن �اإلجا�ة %  63.15في حين نجد أن نس�ة اإلناث مرتفعة وتقدر بـ 

ــــ  �الفئة  % 25اإلذاعة المحل.ة مهاراتهم اإلعالم.ة ـــ على ع;س نس�ة الذ;ور التي تقدر بـ 

% في حين نجد أن تراجع نسب.ا في  56.52ة بـ و المقدر  [، 29ــــــــــ  24[ العمر@ة المتمثلة في 

و نجد أن جم.ع مفردات  .% 26.08المقدرة بـ [،  23ــــــــــ  18[  الفئة العمر@ة المتمثلة في
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، المقدر ال;دوا إجابتهم على اإلجا�ة بـ  قد أ [، 35ــــــــــ  30[ العينة الذين يتراوح أعمارهم من 

%، وهم .مثلون الفئة الراشدة العينة و ذو العقول الناضجة. فهم يرون أن  17.39نسبتهم بـ 

اإلذاعة ال تنمي مهاراتهم اإلعالم.ة بل يجب الممارسة ودخول إلى الميدان والمشار;ة في صناعة 

هم في الحدث ومعا.شة الواقع في أستوديو اإلذاعة لمحاكاة أطراف خيو\ األحداث. ;ما نجد

تخصص وسائل اإلعالم والمجتمع الس�اقون للحدث في اإلجا�ة نس�ًة لكثرتهم في عينة الدراسة، 

وهم من محبي وسيلة اإلعالم "اإلذاعة المحل.ة" ولما تملكه من مميزات تر7طها �المجتمع، تقدر 

 نسبتهم 

ة ;ل من %، وتتواف^ نس� 22.22%، وتليهم الصحافة الم;تو�ة بنس�ة تقدر بـ  33.33بـ 

 aو في األخير نجد أن نس�ة ;ل من 18.51بـ  االتصال س1احي و السمعي ال!صر ،%

من الذين أجابوا على أن اإلذاعة %،  03.70التخصصي صورة ومجتمع والصورة العلم.ة تقدر بـ 

 المحل.ة ال تساهم في تنم.ة مهاراتهم اإلعالم.ة.
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حل.ة في صقل المهارات اإلعالم.ة لدC طل�ة يتمثل في ق.ام اإلذاعة الم)  06الجدول رقم: ( 

 اإلعالم االتصال.

 هل تقوم اإلذاعة المحل.ة �صقل مهاراتك اإلعالم.ة الموروثة؟ ) 03السؤال رقم: ( 

 

 النس�ة%

 

 المجموع

 

 النس�ة%

 

 المجموع

 اإلجا�ات                              ;ثيرا جدا ;ثيرا قل.ال

 

 المتغيرات

 ك % ك % ك %

100% 

 

50 

 

  ذ;ور / /  07  58.33 05 41.66 12 24%

 إناث 03 07.89 20  52.63 15 39.47 38 %76 الجنس

 

100 % 

 

50 

  [ 23ــــ  18[  / /  15  55.55 01 06.66 16 32%

 [ 29ــــ  24[  03  100 17 62.92 10 60.66 30 %60 السن

 [ 35ــــ  30[  / /  / / 04 26.66 04 08%

 

 

 

 

  وسائل اإلعالم و المجتمع 01  33.33 20 74.07 05 25 26 % 52

 

 

 اتصال س.احي 02  66.66 04  14.81 03 15 09 % 18

 الصحافة الم;تو�ة / /    02  07.40 04 20 06 %   12



 اإلطار التطبيقي                                                                                        

 

 

94 

100 % 50 

 

10 % 05 25 05  / /  / /  Eالتخصص السمعي ال�صر 

 صورة ومجتمع / /  / /  02 10 02 % 04

 الصحافة العلم.ة / /  01  03.70 01 05 02 % 04

 

�النس�ة الجنس من خالل تفر@غنا للب.انات في الجدول نجد أن نس�ة اإلجا�ات في متغير 

 تقدر بـقل1ال بـ  أما �النس�ة للذين ;انت إجابتهم>ثيرا،  �النس�ة للذين أجابوا بـ%،  58.33لذ;ور

 فلم يجيبوا.>ثيرا جدا  إلجا�ة �النس�ةأما %.  41.66

 بـ في حين أن الالتي أجبن>ثيرا جدا ، �النس�ة الالتي أجبن بـ %07.89 نجداإلناث  أما �النس�ة

 تقدر نسبتهنبـ قل1ال  و في األخير نجد أن الالتي أجبن%. 52.63بـ  تقدر نسبتهن>ثيرا 

 %.39.47بـ

 55.15 بـ تقدر نسبتهم[،  23__  18[ نجد الذين تتراوح أعمارهم من  السنأما �النس�ة لمتغير 

 06.66 تقدر نسبتهم بـقل1ال  بـ ونفس الفئة التي ;انت إجابتهم>ثيرا، �النس�ة للذين أجابوا بـ  %،

 فلم يجيبوا.>ثيرا جدا  إلجا�ة أما �النس�ة%، 
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الذين أجابوا بـ  %، 100نسبتهم بـ تقدر [،  29__  24[ أما �النس�ة الذين تتراوح أعمارهم من 

الذين  ;ما نجد أن%،  62.92 تقدر نسبتهم بـ>ثيرا بـ  ونفس الفئة التي ;انت إجابتهم >ثيرا جدا،

 %.60.66 تقدر نسبتهم بـبـ قل1ال  أجابوا

في %،  26.66، تقدر نسبتهم بـ [ 35__  30[ وفي األخير �النس�ة للذين أعمارهم تفوق  

 >ثيرا جدا.و  >ثيرايجيبوا على اإلجابتين  ولم قل1ال، اإلجا�ة بـ 

الذين  من%،  33.33 بنس�ةوسائل اإلعالم و المجتمع  نجد التخصصأما �النس�ة لمتغير     

�النس�ة  أما%، 74.07 تقدر نسبتهم بـ>ثيرا بـ  أما �النس�ة للذين ;انت إجابتهم>ثيرا جدا. بـ  أجابوا

 %25 نسبتهم بـ تقدرقل1ال  بـ للذين أجابوا

أما >ثيرا جدا، من الذين أجابوا بـ %، 66.66 تقدر نسبتهم بـاالتصال الس1احي  وتخصص 

 بـ إجابتهم أما �النس�ة للذين ;انت%، 14.81تقدر نسبتهم بـ >ثيرا  بـ �النس�ة للذين ;انت إجا�ة

 %.15 تقدر نسبتهم بـقل1ال 
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أما قل1ال،  بـ من الذين أجابوا%،  20م بـ تقدر نسبتهالصحافة الم>تو!ة  ;ما نجد أن تخصص 

 .لم يجيبوا >ثيرا جدا و>ثيرا  ف.ما يخص اإلجابتين

أما ف.ما بـ قل1ال،  من الذين أجابوا %،25بـ  تقدر نسبتهمالسمعي ال!صرa  أما �النس�ة لتخصص 

 . لم يجيبوا >ثيرا جدا و>ثيرا  يخص اإلجابتين

أما ف.ما بـ قل1ال،  من الذين أجابوا %،10بـ  نسبتهمتقدر صورة ومجتمع  أما �النس�ة لتخصص

 . لم يجيبوا >ثيرا جدا و>ثيرا  يخص اإلجابتين

بـ % 03.70تقدر نسبتهم بـ  الصحافة العلم1ةوفي األخير نجد أن الذين أجابوا في تخصص 

ال >ثيرا جدا  %، و نجد أن اإلجا�ة على 05تقدر نسبتهم بـ  قل1ال، أما �النس�ة للذين أجابوا بـ >ثيرا

 .توجد نس�ة

تقدر  >ثيرا جدافي اإلجا�ة بـ  لإلناث�النس�ة  الجنسيتبين لنا من خالل الجدول أعاله أن متغير 

و ال  %، 100التي تقدر نسبتها بـ  [ 29ــــــــــ  24[ في الفئة العمر@ة  % 07.89نسبتهن بـ 

االتصال . �التخصص >ثيرا جدالإلجا�ة  توجد نسب مئو.ة �النس�ة للفئات العمر@ة األخرC، �النس�ة



 اإلطار التطبيقي                                                                                        

 

 

97 

هم يرون أن اإلذاعة تصقل مهارتهم اإلعالم.ة بدرجة %،  66.66تقدر نسبتهن بـ  الس1احي

عال.ة ألنهم .ملكون الموه�ة و@نقصهم فق= الدفعة األولى لتحسين مهاراتهم، و اإلذاعة هي التي 

لدين، لمذ.عين في تقد.مهم للحصص تقودهم لخر@طة طر@^ الصح.ح فنجدهم من متت�عين ومن المق

وسائل اإلعالم والبرامج واألخ�ار اإلذاع.ة وهم م.الون للعمل في اإلذاعة و;ذلك �النس�ة لتخصص 

أ.ضا .ملكون الموه�ة و@نقصهم الصقل والتوج.ه من أهل  هم%  33.33تقدر نسبتهم بـ  والمجتمع

أما �ق.ة التخصصات ال نس�ة لهم في اإلجا�ة على أن اإلذاعة تقوم �صقل مهاراتهم  االختصاص.

 فهم ال .ملكون الموه�ة ولكن لديهم اإلرادة في التعلم. >ثيرا جدا.اإلعالم.ة �اإلجا�ة على 

في حين نجد أن النسب متقار7ة من �عضها ال�عض في اإلجا�ة على أن اإلذاعة المحل.ة تقوم 

تقدر بـ  اإلناثونس�ة %،  58.33تقدر  الذ>ور، فنجد نس�ة >ثيرااإلعالم.ة بـ  �صقل مهاراتهم

[  23__  18[ ،  % 62.92 بـ تقدر نسبتهم[  29__  24[ في الفئة العمر@ة %  52.63

من الذين أكدوا �أن اإلذاعة المحل.ة [   35__  30[ وال وجود للفئة  %، 55.55بـ تقدر نسبتهم

في ;ال الجنسين وعلى فئتين العمر@تان وذلك  >ثيرا، إلعالم.ة في إجابتهم بـتقوم �صقل مهاراتهم ا

عائٌد لتقار7هما في النس�ة، .م;ن القول أنهما .ملكان نفس المقومات الف;ر@ة، في جوE علمي 
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 وسائل اإلعالم والمجتمعو في تخصص  .واجتماعي مشترك ُمفعم ومشحون �الحيو.ة والنشا\

.ملكون الموه�ة �الفطرة ما .حتاجون إل.ه هو صقل موهبتهم، مع ما %،  74.07المقدرة نسبتهم بـ 

تعلموه في األكاد.مي �التنسي^ مع التر7صات المتتال.ة، على فترات متقطعة قصد الترسيخ والتثبيت 

لتلك المهارات الم;تس�ة لتكملة النسيج الفطرE لمهارات اإلعالم.ة لدC طل�ة اإلعالم، وقد أكد هذه 

أنها تكسبهم قدرات و شروk وموه!ة مقرونة !االستعداد الفطرa "  وليد حسن الحديثي ) (الف;رة 

. و تتراجع نسب.ا �النس�ة لتخصص اتصال س.احي الذa تصقله التدرE!ات و التمرEنات المختلفة"

نجد أن نصف عدد مفردات االتصال الس.احي حسب وجهة نظرهم أن %  14.81المقدرة بـ 

تصقل مهاراتهم اإلعالم.ة، من حيث النط^ السل.م �طر@قة تلقائ.ة، وأساس الكالم  اإلذاعة المحل.ة،

%،  07.40المذاع الجيد هو إخراج طب.عي واضح لأللفاe. ;ما نجد الصحافة الم;تو�ة بنس�ة 

، من الذين أجابوا على أن اإلذاعة %03.70ش�ه منعدمة بنس�ة  الصحافة العلم1ةوفي األخير 

وع في سرعته، وط�قاته الصوت.ة. ذاع.ة الفطر@ة، فالحديث الجيد والعادE يتنتصقل مهاراتهم اإل

 .%00بنس�ة  السمعي ال!صرa، الصورة و المجتمعمنعدمة تماما في تخصصي و 
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في حين نجد أن النسب متقار7ة من �عضها ال�عض في اإلجا�ة على أن اإلذاعة المحل.ة تقوم 

 اإلناثونس�ة %،  41.66تقدر  الذ>ور، فنجد نس�ة قل1ال�صقل مهاراتهم اإلعالم.ة بـاإلجا�ة بـ 

، حسب وجهة %60.66 بـ تقدر نسبتهم[  29__  24[ في الفئة العمر@ة %  39.47تقدر بـ

نظرهم أن اإلذاعة المحل.ة ال تصقل مواهبهم �المجرد االستماع أو متا�عة لبرامجها فق= وٕانما يجب 

 Eالخبرة في المجال حتى يتم;نوا من صقل مهاراتهم، التوج.ه واإلرشاد من أهل االختصاص ذو

;ما أنهم يرون أن المداومة في التدر@ب الحي والواقعي في التقن.ات على الم�اشر هو من .صنع 

تقدر [  35__  30[ الموه�ة ول.س �المجرد االستماع أو متا�عة للبرامج والحلقات اإلذاع.ة. 

، هم يؤ@دون رأE الفئة السا�قة ألن عدد مفردات هذه الفئة يجيب �;امل % 26.66بـ نسبتهم

تقدر [  23__  18[ على صقل مهاراتهم اإلعالم.ة.  تساهم !القليلمفرداته �أن اإلذاعة المحل.ة 

على مساهمة اإلذاعة !القليل  الفئة نجد أن مفردة واحدة تجيب و في هذه%،  06.66بـ نسبتهم

وسائل اإلعالم والمجتمع، السمعي ال!صرa اإلعالم.ة. من تخصصي  راتهاالمحل.ة في صقل مها

 05المتمثل عدد  السمعي ال!صرa من وجهة نظر مفردات تخصص % 25بنفس النس�ة المقدرة بـ 

ال تقوم �صقل مهارتهم اإلعالم.ة بنس�ة عال.ة و;ثيرة وٕانما ، من عينة الدراسة، أن اإلذاعة المحل.ة
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و وسائل اإلعالم ال تذ;ر وتفندها في رأيها بنفس النس�ة من تخصص  هي تقوم بنس�ة قليلة

: الصحافة الم>تو!ة تتراجع النسب تدر@ج.ا على �ق.ة التخصصات على الترتيب التالي. و المجتمع

 15، اتصال س1احي هي األخرC ترC أن اإلذاعة ال تقوم على صقل مهارتهم اإلعالم.ة%  20بـ 

 %.  05الصحافة العلم1ة بـ  نجد األخير وفي%،  10 بنس�ة%، الصورة والمجتمع 

 ) وتتمثل في مساهمة اإلذاعة المحل1ة في تنم1ة الرصيد المعرفي  07الجدول رقم: ( 

 هل تساهم اإلذاعة المحل.ة في تنم.ة رصيدك المعرفي ؟          ) 04السؤال رقم: ( 

 النس�ة % التكرار  اإلجا�ة

 % 30  15 ;ثيرا جدا 

 % 58 29 نوعا ما 

 % 12 06 قل.ال

 % 100 50 المجموع

. %58بنس�ة نوعا ما من خالل تفر@غنا للب.انات في الجدول نجد أن نس�ة اإلجا�ات بـ        

  %. 12بـ نس�ة قل1ال وفي األخير اإلجا�ات %.  30بـ نس�ة  >ثيرا جداونجد أن اإلجا�ات 
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من الطل�ة الذين أجابوا أن اإلذاعة  % 58يتبين لنا من خالل الجدول أعاله أن نس�ة        

في تنم.ة رصيدهم المعرفي وذلك .عود إلى ما تقدمه من برامج إعالم.ة و نوعا ما المحل.ة تساهم 

 جدا بـ >ثيرا مدC سرعتها في نقل المعلومات واألحداث. أما �النس�ة لطل�ة الذين ;انت إجابتهم

على أن اإلذاعة المحل.ة تنمي رصيدهم المعرفي، والف;رE في ;ل الجوانب و %  30ـبتقدر 

الزوا.ا، ;ما تكسبهم لمسة إعالم.ة خاصة في تحليل المواقف �منط^ إعالمي �حت، وفي األخير 

و %  12 على مساهمة اإلذاعة المحل.ة تقدر بـ قل1ال، نجد أن نس�ة الطل�ة الذين ;انت إجابتهم

ذلك عائد إلى ميول �عض الطل�ة إلى وسائل أخرC مثل الصحافة الم;تو�ة ;وسيلة إعالم.ة في 

متناول الطل�ة، و ال تتكلف في جمع المادة اإلعالم.ة ;ما أنها تعتبر مدرسة في التكو@ن 

األكاد.مي في الكتا�ات الصحف.ة أو �األحرC هي األقرب من حيث التكو@ن األكاد.مي من خالل 

 لتحر@ر.فن.ات ا

) يتمثل في الدور الذa تلع!ه اإلذاعة المحل1ة في تنم1ة وتطوEر المهارات  08الجدول رقم: ( 

 اإلعالم1ة الم>تس!ة أكاد1م1ًا لدp طل!ة اإلعالم واالتصال.
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هل تلعب اإلذاعة المحل.ة دورا فعاال في تطو@ر مهاراتك اإلعالم.ة  ) 05السؤال رقم: ( 

 الم;تس�ة؟

 

 النس�ة%

 

 المجموع

 

 النس�ة%

 

 المجموع

 اإلجا�ات                              نعم ال

 

 المتغيرات

 التكرار النس�ة % التكرار النس�ة %

100 % 

 

50 

 

  ذ;ور 09 % 75 03 % 25 12 24%

 إناث 32 %84.21 06 % 15.78 38 %76 الجنس

 

100 % 

 

50 

  [ 23 ــــ 18[  14 % 34.14 02 % 22.22 16 32%

 [ 29ــــ  24[  27 % 65.85 03 % 33.33 30 %60 السن

 [ 35ــــ  30[  / /  04 % 44.44 04 08%

 

 

100 % 

 

 

50 

 

  وسائل اإلعالم و المجتمع 20 48.78% 06 % 66.66 26 % 52

 

 

 التخصص

 اتصال س.احي 09 21.95% / /  09 % 18

 الم;تو�ةالصحافة  06 14.63% / /  06 %   12

10 % 05 11.11 % 01 09.75% 04  Eالسمعي ال�صر 

 صورة ومجتمع 01 02.43% 01 % 11.11 02 % 04

 الصحافة العلم.ة 01 02.43% 01 % 11.11 02 % 04



 اإلطار التطبيقي                                                                                        

 

 

103 

 

�النس�ة لذ;ور الجنس من خالل تفر@غنا للب.انات في الجدول نجد أن نس�ة اإلجا�ات في متغير 

 %.25 تقدر بـال بـ  أما �النس�ة للذين ;انت إجا�ةنعم،  أجابوا بـ �النس�ة للذين%، 75

ال  بـ في حين أن الالتي أجبننعم ، �النس�ة الالتي أجبن بـ %84.21 نجداإلناث  أما �النس�ة

 %.15.78بـ  تقدر نسبتهن

 %،34.14 بـ تقدر[  23ــــ  18[ نجد الذين تتراوح أعمارهم من  السنأما �النس�ة لمتغير     

 %. 22.22 تقدر نسبتهم بـال بـ  ونفس الفئة التي ;انت إجابتهمنعم، الذين أجابوا بـ 

 نعم،الذين أجابوا بـ  %،65.85تقدر بـ [  29ــــ  24[ أما �النس�ة الذين تتراوح أعمارهم من 

 %.33.33 تقدر نسبتهم بـال بـ  ونفس الفئة التي ;انت إجابتهم

في اإلجا�ة %  44.44. تقدر نسبتهم بـ [ 35ــــ  30[ وفي األخير �النس�ة للذين أعمارهم تفوق  

 نعم. بـ يجيبوا ولم ال،بـ 
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الذين  من%، 48.78 بنس�ةوسائل اإلعالم و المجتمع  نجد التخصصأما �النس�ة لمتغير     

 %.66.66 تقدر بـال بـ  أما �النس�ة للذين ;انت إجا�ة نعم، بـ أجابوا

أما �النس�ة  نعم،من الذين أجابوا بـ %، 21.95 تقدر نسبتهم بـاالتصال الس1احي  وتخصص 

 فال توجد نس�ة.  ال،بـ  للذين ;انت إجا�ة

نس�ة  والنعم ،  بـ من الذين أجابوا%، 14.63تقدر بـ الصحافة الم>تو!ة  ;ما نجد أن تخصص 

 ال. بـ لهم في اإلجا�ة

نعم   بـ من الذين أجابوا %، 09.75بـ  تقدر نسبتهمالسمعي ال!صرa  أما �النس�ة لتخصص 

 ال. من الذين أجابوا بـ %  11.11ونس�ة 

 و نس�ةنعم،  من الذين أجابوا بـ%  02.43 نجد نس�ةالصورة والمجتمع لتخصص  و�النس�ة

 ال.  من الذين أجابوا بـ%  11.11

نعم،  من الذين أجابوا بـ%  02.43 س�ةنجد نالصحافة العلم1ة  وفي األخير نجد أن تخصص

 ال.من الذين أجابوا بـ %  11.11 نس�ةو 
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أما  %،84.21تقدر بـ  اإلناثأن نس�ة  الجنسيتبين لنا من خالل الجدول أعاله من متغير 

، % 48.78  المقدرة بـوسائل اإلعالم والمجتمع في تخصص  %، �75النس�ة الذ;ور فتقدر بـ 

%،  14.63بنس�ة  %، و الصحافة الم>تو!ة 21.95بنس�ة االتصال الس1احي و;ذا تخصصي 

السمعي ، أما �النس�ة لتخصص نعمفقد أجابت ;ل مفردات الدراسة في ;لى التخصصين بـ 

 aالصورة و المجتمع، الصحافة العلم1ة  و في األخير نجد تخصصي%،  09.75قدرة بـ ال!صر

واحدة لكل تخصص، على أن اإلذاعة المحل.ة تلعب دورا  ومفردة%  02.43 بنفس النس�ة المئو.ة

 65.85بـ  النس�ة المقدرة[  29__ 24[ في الفئة العمر@ة  ،فعاال في تنم.ة المهارات اإلعالم.ة

تتمثل هذه النسب في الدور الذE تلع�ه اإلذاعة %  34.14 تقدر نسبتهم بـ[  23__  %18، [ 

عالم.ة لدC طل�ة اإلعالم واالتصال، و@تجلى ذلك في تعلم المحل.ة في تنم.ة وتطو@ر المهارات اإل

مخارج الحروف، و تقس.م الجمل حتى يتم التح;م في التنفس �انتظام من واالستفادة من التوتر 

وقل�ه حيو.ة ونشا\ أثناء البث �الق.ام بتمار@ن ر@اض.ة للرق�ة و الكتف، من ِقبل المذ.ع على الهواء 

دم ( وليد حسن الحديثي ) مجموعة من النصائح للمذ.عين المبتدئين في م�اشرة وفي هذه النقطة ق

 مجال التقد.م اإلذاعي نذ;ر �عض منها: 
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 االستماع للقراء المتميز@ن في تالوة القرآن الكر@م، مع قراءته وض�= أح;امه. ·

اإلنصات �انت�اه إلى المذ.عين المتميز@ن في المحطات الفضائ.ة العر7.ة واالستفادة من   ·

 قراءتهم.

 العمل على ;تا�ة النصوص من قبِلك وقراءتها �الطر@قة اإلخ�ار@ة. ·

 نوع ط�قة صوتك عند قراءة أخ�ار متنوعة، ولَ.;ن تدر@�َك أمام المرآة. ·

على ع;س نس�ة اإلناث المقدرة  %ـ 25في حين نجد أن نس�ة الذ;ور تتقدم مرة أخرC المقدرة بـ  

__  30[  في الفئة العمر@ة%  66.66والمجتمع بـ  %. في تخصص وسائل اإلعالم 15.78بـ 

 23__  18%، [  33.33 بـ[  29__  24[  وتتراجع بتدرج في الفئتين%  44.44[ بـ  35

يرون أن اإلذاعة المحل.ة ال تلعب دورا فعاال في تنم.ة مهاراتهم اإلعالم.ة، %،  22.22 بـ[ 

 يؤهلهم للعمل في اإلذاعة ألنهم ال والسبب حسب وجهة نظرهم أن تكو@نهم في األكاد.مي ال

.ملكون الموه�ة، وال هم يخضعون لتدر@ب على المهارات اإلعالم.ة ف;يف تلعب اإلذاعة المحل.ة 

في تنم.ة المهارات اإلعالم.ة فتصر@ح أحد مفردات العينة قائال:" فاقد الشيء ال .عط.ك نحن ال 

را فعاال في تنم.ة مهاراتنا اإلعالم.ة ". ;ما نملك المهارات اإلعالم.ة ف;يف لإلذاعة أن تلعب دو 
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(السمعي ال!صرa، الصورة و المجتمع، الصحافة العلم1ة )،  نجد أن ;ل من التخصصات الثالثة

و تتمثل هذه النسب في أن لكل تخصص مفردة واحدة فق= %  11.11تتف^ في النس�ة المئو.ة بـ 

 اال في تنم.ة المهارات اإلعالم.ة.    التي أجابت على اإلذاعة المحل.ة ال تلعب دورا فع

 

 

 

 

 

 

يتمثل ف.ما يلقنه القائمين �االتصال في اإلذاعة المحل.ة تجاه المتر7صين من  ) 09الجدول رقم: ( 

 طل�ة اإلعالم واالتصال. 
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) هل أنت راض على ما تلقيته من قبل القائمين !االتصال في اإلذاعة  06السؤال رقم: (  

 المحل1ة؟

 النس�ة % التكرار  اإلجا�ة

 % 78 39 راض

 % 22 11 غير راض

 % 100 50 المجموع

 

. ونجد %78بنس�ة راض من خالل تفر@غنا للب.انات في الجدول نجد أن نس�ة اإلجا�ات بـ        

 %. 22بـ نس�ة غير راض أن اإلجا�ات 

، على بـ راضمن الطل�ة الذين أجابوا  % 78يتبين لنا من خالل الجدول أعاله أن نس�ة        

أن ما تم تلقينه من طرف القائمين �االتصال، في اإلذاعة المحل.ة، واستفادوا منه خالل تواجدهم 

وذلك %  22 ، تقدر نسبتهم بـغيرا راضفي اإلذاعة. أما �النس�ة لطل�ة الذين ;انت إجابتهم على 

ألن القائمين �االتصال هم في ضي^ الوقت أو إن  إلى عدم استفادتهم من القائمين �االتصال ر7ما
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الطل�ة ;ان فهمهم ثقيل اإلرشادات المقدمة لهم من طرف القائمين �االتصال، أو أن القائمين ل.سوا 

 أهال لهذه الوظ.فة.

 

 ي:المحور الثان

  Eيتمثل في العالقة القائمة بين التر7ص الميداني والتكو@ن النظر. 

) يتمثل في المدة التي قضاها طل�ة اإلعالم واالتصال المتر7صين في قناة  10الجدول رقم: ( 

 اإلذاعة المحل.ة.

 ما هي المدة التي قضيتها إلجراء تر7صك؟ ) 07السؤال رقم: ( 

 النس�ة % التكرار اإلجا�ة

 % 70 35 أ.ام 10أقل من 

 % 28 14 يوم 20يوم إلى  11من 

 %  02 01 يوم فما فوق  21من 
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 %100 50 المجموع

 

. %70بنس�ة يوم  10أقل من من خالل تفر@غنا للب.انات في الجدول نجد أن نس�ة اإلجا�ات بـ 

من في األخير نجد أن اإلجا�ات %. و  28بـ نس�ة  يوم 20يوم إلى  11ونجد أن اإلجا�ات من 

 %. 02بنس�ة  يوم فما فوق  21

من الطل�ة الذين ;انت إجابتهم تتمحور  % 70يتبين لنا من خالل الجدول أعاله أن نس�ة    

، تمثل النس�ة األعلى وهذا نظرا أ1ام 10اقل من حول المدة التي قضوها في فترة تر7صهم 

لظروف القائمة في ال�الد تفرض على اإلذاعة جوC من الضغ= الذE ينع;س على مردود 

لكل أ1ام  10اقل من  المتر7صين داخل اإلذاعة وهذا ما .فرض عليها تقل.ص في مدة التر7ص

 20يوم إلى غا1ة  11من  أما الطل�ة الذين ;انت إجابتهم تنحصر في مدة تر7صهم متر7ص.

فئة قليلة ولكنها استفادة أكثر من الفئة السا�قة من خالل التكو@ن % 28، تقدر نسبتهم بـيوما

إجابتهم في أن الميداني و.;سب خبرة في المجال اإلعالمي. و في األخير نجد أن الذين ;انت 
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وهي قليلة جدا من الطل�ة الذين ;ان %،  02تقدر بنس�ة  يوم فما فوق  21من مدة تر7صهم 

 حظهم وفير في التحصيل للمهارات اإلعالم.ة من خالل العمل في اإلذاعة.
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تتمثل في العالقة بين ما يتلقاه طل!ة اإلعالم واالتصال في التكوEن  ) 11الجدول رقم: ( 

 األكاد1مي مع ما 1مارسونه في الميدان !اإلذاعة.

هل ما تتلقاه في التكو@ن الجامعي يتطاب^ وما تمارسه في التر7ص الميداني  ) 08السؤال رقم: ( 

 �اإلذاعة؟

 

 النس�ة%

 

 المجموع

 

 النس�ة%

 

 المجموع

 اإلجا�ات                              نعم ال

 

 المتغيرات

 التكرار النس�ة % التكرار النس�ة %

100% 

 

50 

 

  ذ;ور 02 16.66% 10 83.33% 12 24%

 إناث 14 %36.84 24 %63.15 38 %76 الجنس

 

100% 

 

50 

  [ 23ــــ  18[  06 21.42% 10 45.45% 16 32%

 [ 29ــــ  24[  19 %67.85 11 % 50 30 %60 السن

 [ 35ــــ  30[  03 10.71% 01 04.54% 04 08%
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100% 

 

 

50 

 

  وسائل اإلعالم و المجتمع 08 36.36% 18 64.28% 26 52%

 

 

 التخصص

 اتصال س.احي 07 31.81% 02 07.14% 09 18%

 الصحافة الم;تو�ة 01 04.54% 05 17.85% 06 %  12

10% 05 10.71% 03 09.09% 02  Eالسمعي ال�صر 

 صورة ومجتمع 02 09.09% / / 02 04%

 الصحافة العلم.ة 02 09.09% / /  02 04%

 

�النس�ة الجنس في متغير  بـ نعممن خالل تفر@غنا للب.انات في الجدول نجد أن نس�ة اإلجا�ات 

 %. 83.33 تقدر نسبتهم بـال بـ  أما �النس�ة للذين ;انت إجابتهم%، 16.66للذ;ور تقدر بنس�ة 

ال  بـ في حين أن الالتي أجبننعم ، �النس�ة الالتي أجبن بـ %36.84 نجداإلناث  أما �النس�ة

 %.63.15بـ  تقدر نسبتهن

 %،21.42 بـ تقدر[  23ــــ  18[ نجد الذين تتراوح أعمارهم من  السنأما �النس�ة لمتغير     

 %. 45.45 تقدر نسبتهم بـال بـ  ونفس الفئة التي ;انت إجابتهمنعم، الذين أجابوا بـ 
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 نعم،الذين أجابوا بـ  %،67.85تقدر بـ [  29ــــ  24[ أما �النس�ة الذين تتراوح أعمارهم من 

 %.50 تقدر نسبتهم بـال بـ  ونفس الفئة التي ;انت إجابتهم

في اإلجا�ة %  10.71. تقدر نسبتهم بـ [ 35ــــ  30[ وفي األخير �النس�ة للذين أعمارهم تفوق  

 ال.نس�ة للذين أجابوا بـ �ال %04.54و نس�ة نعم،بـ 

الذين  من%، 36.36 بنس�ةوسائل اإلعالم و المجتمع  نجد التخصصأما �النس�ة لمتغير     

 %.64.28 تقدر بـال بـ  أما �النس�ة للذين ;انت إجا�ة نعم، بـ أجابوا

أما �النس�ة  نعم،من الذين أجابوا بـ %، 31.81 تقدر نسبتهم بـاالتصال الس1احي  وتخصص 

  %. 07.14 تقدر نسبتهم بـال بـ  للذين ;انت إجا�ة

نعم   بـ من الذين أجابوا%، 04.54بـ  الصحافة الم>تو!ة تقدر ;ما نجد أن تخصص 

 ال. �النس�ة للذين أجابوا بـ% 17.85و

 و نعم   بـ من الذين أجابوا %، 09.09بـ  تقدر نسبتهمالسمعي ال!صرa  أما �النس�ة لتخصص 

 ال. من الذين أجابوا بـ % 10.71س�ة ن
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و ال  و نس�ةنعم،  من الذين أجابوا بـ% 09.09 نجد نس�ةالصورة والمجتمع لتخصص  و �النس�ة

 توجد نس!ة للذين أجابوا بـ ال. 

و  نعم، من الذين أجابوا بـ% 09.09 نجد نس�ةالصحافة العلم1ة  و في األخير نجد أن تخصص

 ال.ال توجد نس�ة لإلجا�ة بـ 

 %83.33يتبين لنا من خالل الجدول أعاله أن متغير الجنس �النس�ة للذ;ور تقدر نسبتهم بـ 

 ثم تل.ه% 64.28 بـو سائل اإلعالم و المجتمع في تخصص %  63.15ونس�ة اإلناث تقدر بـ 

%  10.71السمعي ال!صرa بـ ثم %  17.85 بنس�ة أقل من الثلث المقدرة بـالصحافة الم>تو!ة 

 24[ ونجد أن النسب متقار7ة في الفئة العمر@ة %  07.14االتصال الس1احي بـ  األخيرو في 

وذلك راجع لقر7هم من �عضهم ال�عض من % 45.45[ بـ  23__  18% و [  50[ بـ  29__ 

 04.54ونجد مفردة واحدة في الفئة العمر@ة الكبيرة من توافقهم في الرأE بنس�ة بـ ، �اب الفطرة

ما تتلقونه في التكو@ن الجامعي ال يتطاب^ وما .مارسونه في التر7ص أن  ظرهمحسب وجهت ن%. 

الميداني �اإلذاعة، وهذا ما أشعرهم أنهم عاجزون عن العطاء و التقد.م، اإلبداع في مجال 

تخصصهم في اإلعالم ضف إلى ذلك أنهم من أقدم على �عضهم ال .ملكون شهادات في 
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خصصات أخرC في الجامعة مثل علم النفس وعلم االختصاص المطلوب بل هم خر@جو ت

االجتماع ، حقوق واألدب العر7ي، ال عالقة لهم �اإلعالم واالتصال، ول.س لهم معلومات حول 

أخالق.ات اإلعالم وما يجب بثه وما ال يجب بثه بل حتى أنه قيل ل�عضهم " نحن نقوم ببث ما نراه 

قضا.ا الجماع.ة "، وهم ال يدرون أنهم يخدم المجتمع ونحن نحاول أن نصلح ببث �عض ال

 يروجون في تلك المواض.ع المعالجة لألف;ار ر7ما هي مضرة أكثر منها نافعة.     

;ما نشير إلى �عض مفردات العينة من نفس اإلجا�ة حسب وجهة نظرهم أن التكو@ن األكاد.مي  

ضع لظروف مشاكل لم هو تكو@ن مثالي �حت أما العمل الميداني في الواقع هو عالم أخر يخ

نتطرق لها في األكاد.مي ;ما أن التكو@ن األكاد.مي .قتصر على النظر@ات اإلعالم واالتصال، 

و;ذا وحدات ال نستخدمها في الممارسة اإلعالم.ة وهو بيت القصيد و�اقي الوحدات هي وحدات 

هدفها مواصلة  تثق.ف.ة في مجال اإلعالم واالتصال أو �األحرC هي تشمل الفئة القليلة التي

الدراسات ما �عد التدرج، ألنه حتى الطل�ة المتوجهون للعمل في المؤسسات اإلدار@ة ال يجدون 

أنفسهم م;ونين أو حتى مؤهلين للعمل في اإلدارات الجزائر@ة أو �ما .عرف رت�ة متصرف إدارE، و 

افي أو مذ.ع ال هنا وجد الطالب نفسه في قارعة الطر@^ ال هو م;ون في مجاله اإلعالمي ;صح
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هو مثقف في مجال اإلدارة حتى .حّصل لنفسه، منصب مالي ثابت وما الشهادة المحصل عليها 

 . من التكو@ن األكاد.مي، ما هي إال شهادة مثقف تميزه عن عامة الناس فق=

%، والنسب متقارvة جدا في  16.66الذ>ور بـ  و نس�ة%  36.84في حين نجد نس�ة اإلناث 

ونجد التخصصات %،  31.81%، اتصال س1احي بـ  36.36اإلعالم بـ تخصصي وسائل 

 يتفقن على نس�ة واحدة مقدرة بـ السمعي ال!صرa، الصورة و المجتمع، الصحافة العلم1ةثالث 

__  24%.في الفئة العمرEة [  04.54الصحافة الم>تو!ة بـ  و في األخير نجد%،  09.09

[  وفي األخير ;العادة%،  21.42[ بـ  23__  18[  تليها الفئة العمر@ة%،  67.85[ بـ  29

من الذين أجابوا بنعم على أن ما تلقونه في التكو@ن الجامعي %  10.71[ بـ  35__  30

يتطاب^ مع ما مارسوه في اإلذاعة على العموم فهي وسيلة تعتمد على مخاط�ة مخ.ال المستمع 

لبرامج اإلذاع.ة وذلك من ل�اقة األلفاe وتلو@ن تحاول أن ترسم للمستمع عالم من الخ.ال في تقد.م ا

الكلمات وعذب الصوت ومخاط�ة المشاعر بين الفينة واألخرC، فالممارسة اإلعالم.ة في اإلذاعة 

تتطلب من المذ.ع الخ.ال الواسع حتى .فتح لكل مستمع غرفة في عقله تسمح له �حر@ة الس�احة 
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المطروح �;ل نشا\ وحيو.ة تت�عها نوع من في خ.اله، و@تفاعل مع البرنامج أو الموضوع 

 االطمئنان تجاه المذ.ع.  

 ) يتمثل في فن1ات التحرEر بين األكاد1مي والتطب1قي. 12الجدول رقم: ( 

 هل العمل اإلذاعي قائم في تحر@ر األخ�ار والتقار@ر اإلخ�ار@ة على )  09السؤال رقم: ( 

 الطر@قة األكاد.م.ة؟

 

 النس�ة%

 

 المجموع

 

 النس�ة%

 

 المجموع

 اإلجا�ات                              نعم ال

 

 المتغيرات

 التكرار النس�ة % التكرار النس�ة %

100% 

 

50 

 

  ذ;ور 03 25% 09 75% 12 24%

 إناث 19 %50 19 %50 38 %76 الجنس

 

100% 

 

50 

  [ 23ــــ  18[  07 31.81% 09 32.14% 16 32%

 [ 29ــــ  24[  12 %54.54 18 %64.28 30 %60 السن

 [ 35ــــ  30[  03 13.63% 01 03.57% 04 08%

  وسائل اإلعالم و المجتمع 10 45.45% 16 57.14% 26 52%  
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100% 

 

50 

 

  اتصال س.احي 05 22.72% 04 14.28% 09 18%

 

 التخصص

 الصحافة الم;تو�ة 01 04.54% 05 17.85% 06 %  12

10% 05 10.71% 03 09.09% 02  Eالسمعي ال�صر 

 صورة ومجتمع 02 09.09% / / 02 04%

 الصحافة العلم.ة 02 09.09% / /  02 04%

 

�النس�ة الجنس في متغير  بـ نعممن خالل تفر@غنا للب.انات في الجدول نجد أن نس�ة اإلجا�ات 

 %.75 تقدر نسبتهم بـال بـ  إجابتهمأما �النس�ة للذين ;انت %، 25للذ;ور تقدر بنس�ة 

تقدر ال  بـ في حين أن الالتي أجبننعم ، �النس�ة الالتي أجبن بـ %50 نجداإلناث  أما �النس�ة

 %.50بـ  نسبتهن

الذين  %،31.81 بـ تقدر[  23ــــ  18[ نجد الذين تتراوح أعمارهم من  السنأما �النس�ة لمتغير 

 %. 32.14 تقدر نسبتهم بـال بـ  ;انت إجابتهم ونفس الفئة التينعم، أجابوا بـ 

 نعم،الذين أجابوا بـ  %،54.54تقدر بـ [  29ــــ  24[ أما �النس�ة الذين تتراوح أعمارهم من 

 %.64.28 تقدر نسبتهم بـال بـ  ونفس الفئة التي ;انت إجابتهم
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في اإلجا�ة % 13.63. تقدر نسبتهم بـ [ 35ــــ  30[ وفي األخير �النس�ة للذين أعمارهم تفوق  

 ال.�النس�ة للذين أجابوا بـ  %03.57و نس�ة نعم،بـ 

الذين  من%، 45.45 بنس�ةوسائل اإلعالم و المجتمع  نجد التخصصأما �النس�ة لمتغير     

 %. 57.14تقدرال بـ  أما �النس�ة للذين ;انت إجا�ة نعم، بـ أجابوا

أما �النس�ة  نعم،من الذين أجابوا بـ %، 22.72 نسبتهم بـتقدر االتصال الس1احي  وتخصص 

  %. 14.28 تقدر نسبتهم بـال بـ  للذين ;انت إجا�ة

نعم   بـ من الذين أجابوا%، 04.54بـ  الصحافة الم>تو!ة تقدر ;ما نجد أن تخصص 

 ال. �النس�ة للذين أجابوا بـ% 17.85و

 و نعم   بـ من الذين أجابوا %، 09.09بـ  تقدر نسبتهمالسمعي ال!صرa  أما �النس�ة لتخصص 

 ال. من الذين أجابوا بـ % 10.71نس�ة 

 و ال و نس�ةنعم،  من الذين أجابوا بـ% 09.09 نجد نس�ةالصورة والمجتمع لتخصص  و �النس�ة

 ال.  توجد نس�ة للذين أجابوا بـ
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و  نعم، أجابوا بـمن الذين % 09.09 نجد نس�ةالصحافة العلم1ة  و في األخير نجد أن تخصص

 ال.ال توجد نس�ة لإلجا�ة بـ 

 50 بـاإلناث  و%  75يتبين لنا من خالل الجدول أعاله أن متغير الجنس �النس�ة للذ;ور بـ        

 17.85بـ  الصحافة الم>تو!ةتليها  % 57.14بـ  وسائل اإلعالم و المجتمعفي تخصص % 

من فئة %،  10.71بـ  السمعي ال!صرa  و في األخير%  14.28بـ  االتصال الس1احيثم  %

، وفي األخير % 32.14[ بـ  23__  18%، [  64.28 بـ[  29__  24[  العمر@ة الوسطى

هم الذين فندوا ف;رة العمل  %03.57[ بـ  35__  30[ نجد الفئة العمر@ة الكبيرة في الدراسة 

ة األكاد.م.ة حسب وجهة نظرهم إن اإلذاعي قائم في تحر@ر األخ�ار والتقار@ر اإلخ�ار@ة على الطر@ق

التحر@ر اإلذاعي في الميدان يختلف تماما عن ما تعلموه في األكاد.مي ال من حيث ص.اغة 

األخ�ار والتقار@ر اإلخ�ار@ة وال من تقد.م وٕالقاء ففي التعل.م األكاد.مي " الخبر مقدس و التعلي^ حر 

لخبر ;امل �النس�ة لمقدمين النشرة اإلخ�ار@ة " أما في الميدان .عتمدون المزج بينهما حتى .ظهر ا

أو ;ما هو متف^ عل.ه في قاعة التحر@ر الخاصة �;ل وسيلة إعالم.ة أ.ا ;ان طا�عها على وجه 

هو ملخص لألخ�ار  للموجز اإلخ!ارa العموم، �اإلذاعة المحل.ة على وجه الخصوص، أما �النس�ة 
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في الفترة الص�اح.ة، ولم يتم التطرق إل.ة في  و@بث ف.ه أهم ما ورد من أخ�ار على رأس ;ل ساعة

األكاد.مي ;ما يوجد أنواع ;ثيرة في فن.ات التحر@ر من تطرقوا إليها في األكاد.مي و لم .صادفوها 

 ( الخبر المر>ب، البور ترa، الملف الصحفي، التحقيx ).في التر7ص الميداني مثل: 

 وسائل اإلعالم و المجتمعفي تخصص %  25بـ  الذ>ورو  % 50بـ  اإلناث في حين نجد نس�ة

السمعي  و نجد ;ل من التخصصات%،  22.27اتصال الس1احي بـ يليها %،  45.45بـ

و %،  09.09تتف^ على نفس النس�ة المئو.ة بـ  ال!صرa، الصورة و المجتمع، الصحافة العلم1ة

 54.54[ بـ  29__  24 [في الفئة العمر@ة %. 04.54بـ الصحافة الم>تو!ة تأتي في األخير 

من الذين أجابوا  %. 13.63[ بـ  35__  30[  و أخيرا%،  31.81[ بـ  23__  %18، [ 

العمل اإلذاعي قائم في تحر@ر األخ�ار والتقار@ر اإلخ�ار@ة على الطر@قة األكاد.م.ة وحسب  بنعم

^ التي سوف وجهت نظرهم أن التكو@ن األكاد.مي يؤطرهم و@رسم لهم الخر@طة و.سطر لهم الطر@

.مشون عليها في العمل الميداني �أE وسيلة إعالم.ة على وجه العموم و اإلذاعة على وجه 

 الخصوص، ;ما أن التحر@ر في األكاد.مي .منحهم تأشيرة العبور في العمل �الوسائل اإلعالم.ة. 
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تصال المترvصين ) يتمثل في حجم المعلومات التي تلقاها طل!ة اإلعالم واال  13الجدول رقم: ( 

 في اإلذاعة المحل1ة.

 ما رأ.ك في حجم المعلومات التي تلقيتها في تر7صك؟  ) 10السؤال رقم: ( 

 

 النس�ة%

 

 المجموع

 

 النس�ة%

 

 المجموع

 اإلجا�ات                              ;اف.ة جدا ;اف.ة غير ;اف.ة

 

 المتغيرات

 ك % ك % ك %

100% 

 

50 

 

  ذ;ور / / 04  33.33 08 66.66 12 24%

 إناث 03 07.89 30 78.94 05 13.15 38 %76 الجنس
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100 % 

 

50 

  [ 23ــــ  18[  / / 15  44.11 01 07.69 16 32%

 [ 29ــــ  24[  03  100 18 52.94 09 69.23 30 %60 السن

 [ 35ــــ  30[  / /  01  02.94 03 23.07 04 08%

 

 

100 % 

 

 

50 

 

  وسائل اإلعالم و المجتمع 02  66.66 22 64.70 02 15.38 26 % 52

 

 

 التخصص

 اتصال س.احي 01  33.33 07 20.58 01 07.69 09 % 18

 الصحافة الم;تو�ة / /    01 02.94 05 38.46 06 %   12

10 % 05 23.07 03 05.88  02  / /  Eالسمعي ال�صر 

 صورة ومجتمع / / 01 02.94 01 07.69 02 % 04

 الصحافة العلم.ة / / 01 02.94 01 07.69 02 % 04

 

�النس�ة الجنس من خالل تفر@غنا للب.انات في الجدول نجد أن نس�ة اإلجا�ات في متغير 

>اف1ة بـ  أما �النس�ة للذين ;انت إجابتهمغير >اف1ة،  �النس�ة للذين أجابوا بـ%،  66.66لذ;ور

 فلم يجيبوا.>اف1ة جدا  �النس�ةأما %.  33.33 تقدر بـ
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غير  بـ في حين أن الالتي أجبن>اف1ة ، �النس�ة الالتي أجبن بـ %78.94 نجداإلناث  أما �النس�ة

 تقدر نسبتهن>اف1ة جدا  بـ في حين أن الالتي أجبن%.  13.15بـ  تقدر نسبتهن>اف1ة 

 %. 07.89بـ

 44.11 بـ تقدر نسبتهم[  23ــــ  18[ نجد الذين تتراوح أعمارهم من  السنأما �النس�ة لمتغير   

تقدر نسبتهم غير >اف1ة بـ  ونفس الفئة التي ;انت إجابتهم>اف1ة، �النس�ة للذين أجابوا بـ  %،

 فلم يجيبوا.>اف1ة جدا،  أما �النس�ة%،  07.69بـ

الذين أجابوا بـ  %، 100سبتهم بـ تقدر ن[  29ــــ  24[ أما �النس�ة الذين تتراوح أعمارهم من 

ونفس الفئة  %. 69.23 تقدر نسبتهم بـغير >اف1ة بـ  ونفس الفئة التي ;انت إجابتهم >اف1ة جدا،

 %.   52.94 تقدر نسبتهم بـ>اف1ة بـ  التي ;انت إجابتهم

في اإلجا�ة %،  23.07. تقدر نسبتهم بـ [ 35ــــ  30[ وفي األخير �النس�ة للذين أعمارهم تفوق 

 أما �النس�ة%،  02.94 تقدر نسبتهم بـ>اف1ة  بـ ونفس الفئة التي ;انت إجابتهم غير >اف1ة. بـ 

 فلم يجيبوا.>اف1ة جدا، 
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الذين  من%،  66.66 بنس�ةوسائل اإلعالم و المجتمع  نجد التخصصأما �النس�ة لمتغير     

ونفس %. 64.70 تقدر نسبتهم بـ >اف1ةبــ  أما �النس�ة للذين ;انت إجابتهم>اف1ة جدا بـ  أجابوا

 %.   15.38 تقدر نسبتهم بـ>اف1ة  غيربـ  الفئة التي ;انت إجابتهم

أما >اف1ة جدا. من الذين أجابوا بـ %،  33.33 تقدر نسبتهم بـاالتصال الس1احي  و تخصص

 التي ;انت إجابتهمونفس الفئة %،  20.58تقدر نسبتهم بـ >اف1ة بـ  �النس�ة للذين ;انت إجابتهم

 %.   07.69 تقدر نسبتهم بـ>اف1ة  غيربـ 

غير  بـ من الذين أجابوا%،  38.46تقدر نسبتهم بـ الصحافة الم>تو!ة  ;ما نجد أن تخصص

>اف1ة  أما �النس�ة%،  02.94تقدر نسبتهم بـ >اف1ة بـ  أما �النس�ة للذين ;انت إجابتهم>اف1ة، 

 لم يجيبوا.جدا، 

بـ غير  من الذين أجابوا %،23.07بـ  تقدر نسبتهمالسمعي ال!صرa  تخصصأما �النس�ة ل 

>اف1ة  أما �النس�ة%،  05.88تقدر نسبتهم بـ >اف1ة بـ  أما �النس�ة للذين ;انت إجابتهم>اف1ة، 

 . لم يجيبواجدا، 
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بـ غير  من الذين أجابوا %، 07.69بـ  تقدر نسبتهمصورة و مجتمع  أما �النس�ة لتخصص

>اف1ة  أما �النس�ة%،  02.94تقدر نسبتهم بـ >اف1ة بـ  أما �النس�ة للذين ;انت إجابتهم>اف1ة، 

 . لم يجيبواجدا، 

من  %07.69تقدر نسبتهم بـ  الصحافة العلم1ةو في األخير نجد أن الذين أجابوا في تخصص 

%،  02.94تقدر نسبتهم بـ >اف1ة بـ  أما �النس�ة للذين ;انت إجابتهمبـ غير >اف1ة،  الذين أجابوا

 .لم يجيبوا>اف1ة جدا،  أما �النس�ة

%،  66.66المقدر نسبتهم بـ  للذ>ور �النس�ة الجنسيتبين لنا من خالل الجدول أعاله أن متغير 

%،  38.46بـ %، في تخصص الصحافة الم>تو!ة  13.15بـ  على ع;س نس�ة اإلناث المقدرة

 Eعدها تتف^ �ق.ة %  15.38بـ وسائل اإلعالم والمجتمع  ثم % 23.07بـ  تليها السمعي ال�صر�

في % 07.69على نس�ة  االتصال الس1احي، الصورة والمجتمع، الصحافة العلم1ةالتخصصات 

[  و في األخير%،  23.07 بـ [ 35__  30%، [  69.23 بـ[  29__  24[  الفئة العمر@ة

غير مات التي تلقونها في تر7صهم من الذين يرون أن حجم المعلو %.  07.69 بـ [ 23__  18

حسب وجهة نظرهم أن التر7ص لم يوفي حاجتهم في تنم.ة مهاراتهم اإلعالم.ة و أن ;ل  >اف1ة
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المعلومات التي تلقونها لم تجب على ;ل تساؤالتهم خاصة �النس�ة للذ;ور في الصحافة الم;تو�ة 

عالم.ة ;ما أنهم ابدوا تحسرهم سنة، و إش�اع حاجتهم اإل 29 إلى 24الذين يتراوح أعمارهم من 

 على مجموعة من النقا\ سنذ;ر �عض حضرنا منها:

 تحسرهم على المدة القصيرة التي قضوها في تر7صهم. ·

إشراف المؤطر@ن غير مؤهلين عليهم في تر7صهم ( ل.سوا خر@ج شع�ة علوم اإلعالم  ·

 واالتصال ).

الم.ة في الميدان جعلهم مابين عدم تواف^ بين ما تعلموه في األكاد.مي والممارسة اإلع ·

 البينين.

 تعجرف �عض المذ.عين مع �عض المتر7صين في األ.ام األولى من التر7ص. ·

في تخصص %،  33.33و نس�ة الذ;ور تقدر بـ  % 78.94في حين نجد أن نس�ة اإلناث بـ 

 ثم %، 20.58بـ االتصال الس1احي  و يليها م�اشرة%  64.70وسائل اإلعالم و االتصال بـ 

الصحافة الم>تو!ة، الصورة  �عدها تليها �ق.ة التخصصات%،  05.88السمعي ال!صرa بـ 

%، [  52.94[ بـ  29__  24[  في الفئة العمر@ة%،  02.94 بـالمجتمع، الصحافة العلم1ة و 
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من الذين أجابوا على %  02.94بـ  [ 35__  30[ وفي األخير  % 44.11[ بـ  23__  18

من وجهت نظرهم أن المعلومات ;اف.ة إلى >اف1ة،  التي تلقونها في تر7صهم حجم المعلومات أن

اد.مي الذE حد ما ألن المعلومات التي تم تلقينها لهم ;انت في مدة وجيزة ل.ست ;التكو@ن األك

لتكو@ن لمعلوماته ش�ه م;ملة  ي، والتر7ص الميدانذةتاالتلقين �;م هائل من األسو  التعلم�.سمح لك 

جال إنها مغامرة ممتعة في م آلخرلم أش.اء جديدة وحسب رأE ال�عض امن حيث تعاألكاد.مي 

 .تعلم المهارات اإلعالم.ة 

في  % 07.89اإلناث بـ  متغير الجنسوفي األخير نجد مفردات قليلة من مجتمع ال�حث في 

من الفئة  %33.33االتصال الس1احي بـ و %  66.66وسائل اإلعالم و المجتمع بـ تخصصي 

من الذين أكدنا على أن حجم المعلومات التي تلقوها في %  100[ بـ  29__  24[ عمر@ة ال

، وحسب وجهة نظرهم أن التر7ص الميداني فتح لهم نافذة في تنم.ة >اف1ة جداالتر7ص الميداني 

وصقل مهاراتهن اإلعالم.ة الفطر@ة و أعطاهن َدفعة قو.ة مما فتح لهن األفاق وثبت لهن ما .ملكن 

    معلومات مس�قة ونزع عن قلو7هن ;ل األمور الغامضة وأجاب عن تساؤالتهن المبهمة.من 

 ) يتمثل في الترvصات والتجارب السا!قة لطل!ة اإلعالم واالتصال  14الجدول رقم: ( 
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 هل سب^ وأن أجر@ت تر7صا في مؤسسة إعالم.ة قبل هذا التر7ص؟ ) 11السؤال رقم: ( 

 النس�ة % التكرار  اإلجا�ة

 % 00  00 التلفز@ون 

 % 68 34 اإلذاعة

 % 32 16 الصحافة الم;تو�ة

 % 100 50 المجموع

     

. ونجد أن %68بنس�ة اإلذاعة من خالل تفر@غنا للب.انات في الجدول نجد أن نس�ة اإلجا�ات بـ 

بنس�ة  التلفزEون في األخير نجد أن اإلجا�ات %.و  32بـ نس�ة  الصحافة الم>تو!ةاإلجا�ات 

00.% 

من الطل�ة الذين أجابوا، على أن لهم  % 68يتبين لنا من خالل الجدول أعاله أن نس�ة        

قبل تر7صهم هذا فقد أعطتهم خبرة، في ميدان العمل !اإلذاعة تجر7ة من قبل في مؤسسة إعالم.ة، 

اإلذاعي وسهلت عليهم التعامل مع المادة اإلعالم.ة و;ذا في فن اإللقاء اإلذاعي الذE يلعب دور 
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في بناء شخص.ة المذ.ع في الساحة اإلعالم.ة على الصعيدين الداخلي والخارجي في القناة 

%  32تقدر بنس�ة الصحافة الم>تو!ة، تجر7تهم األولى بـ اإلذاع.ة. أما �النس�ة لطل�ة الذين ;انت 

أكسبتهم خبرة في فن.ات التحر@ر، وتعد الصحافة الم;تو�ة مدرسة في فن.ات التحر@ر. و في األخير 

  %. 00مؤسسة إعالم.ة غير متاحة، وهذا ما .فسر أن نسبتها تقدر بـ  التلفزEون نجد أن 

 

 

 

 

 

 

لتقي1م طل!ة اإلعالم من حيث الرصيد الذa >سبوه في تكوEنهم ) يتمثل في ا 15الجدول رقم: ( 

 األكاد1مي ومدp قدرته على تلب1ة حاجتهم في العمل الميداني !اإلذاعة.
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من خالل تر7صك هذا هل ترC �أن التكو@ن النظرE يلبي حاجتك في العمل  ) 12السؤال رقم: ( 

 اإلذاعي؟

 

 النس�ة%

 

 المجموع

 

 النس�ة%

 

 المجموع

 اإلجا�ات                              ;ثيرا قل.ال عالقةال 

 

 المتغيرات

 ك % ك % ك %

100% 

 

50 

 

  ذ;ور / / 01  08.33 11 91.66 12 24%

 إناث 01 02.63 17 44.73 20 52.63 38 %76 الجنس

 

100 % 

 

50 

  [ 23ــــ  18[  / / 07  38.88 09 29.03 16 32%

 [ 29ــــ  24[  01  100 07 38.88 22 70.96 30 %60 السن

 [ 35ــــ  30[  / /  04  22.22 / / 04 08%

 

 

100 % 

 

 

50 

 

  وسائل اإلعالم و المجتمع / /  12 66.66 14 45.16 26 % 52

 

 

 التخصص

 اتصال س.احي 01 100 05 27.77 03 09.67 09 % 18

 الصحافة الم;تو�ة / /    01 05.55 05 16.12 06 %   12

10 % 05 16.12 05  / /  / /  Eالسمعي ال�صر 

 صورة ومجتمع / / / / 02 06.45 02 % 04

 الصحافة العلم.ة / / / / 02 06.45 02 % 04
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�النس�ة لذ;ور الجنس من خالل تفر@غنا للب.انات في الجدول نجد أن نس�ة اإلجا�ات في متغير 

تقدر ال عالقة بـ  أما �النس�ة للذين ;انت إجا�ةقل1ال،  �النس�ة للذين أجابوا بـ%، 08.33

  لم يجيبوا عليها.بـ >ثيرا  أما �النس�ة لإلجا�ة%.  91.66بـ

 بـ في حين أن الالتي أجبن>ثيرا، ، �النس�ة الالتي أجبن بـ % 02.63 نجداإلناث  أما �النس�ة

تقدر نسبتهم بـ  ال عالقةاألخير نجد الالتي أجبن بـ وفي %،  44.73بـ  تقدر نسبتهنقل1ال 

52.63 .% 

 38.88 بـ تقدر نسبتهم[  23ــــ  18[ نجد الذين تتراوح أعمارهم من  السنأما �النس�ة لمتغير 

 تقدر نسبتهم بـال عالقة بـ  ومن نفس الفئة التي ;انت إجابتهمقل1ال، الذين أجابوا بـ  %،

 لم يجيبوا عليها.بـ >ثيرا  لإلجا�ةأما �النس�ة %. 70.96
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ونفس  >ثيرا،الذين أجابوا بـ  %، 100تقدر بـ [  29ــــ  24[ أما �النس�ة الذين تتراوح أعمارهم من 

ال بــ  ونفس الفئة التي ;انت إجابتهم %. 38.88 تقدر نسبتهم بـقل1ال بـ  الفئة التي ;انت إجابتهم

 %. 70.96تقدر نسبتهم بـ عالقة 

في اإلجا�ة %،  04.87. تقدر نسبتهم بـ [ 35ــــ  30[ وفي األخير �النس�ة للذين أعمارهم تفوق 

 %. 22.22تقدر نسبتهم بـ ال،  بـ أما الذين أجابوا  نعم،: بـ

 الذين أجابوا من%،  66.66 بنس�ةوسائل اإلعالم و المجتمع  نجد التخصصأما �النس�ة لمتغير 

بـ  أما �النس�ة إلجا�ة %. 45.16تقدر بـ ال عالقة بـ  ذين ;انت إجابتهمأما �النس�ة لل قل1ال، بـ

 لم يجيبوا عليها.>ثيرا، 

أما �النس�ة  >ثيرا،من الذين أجابوا بـ %،  100 تقدر نسبتهم بـاالتصال الس1احي  وتخصص 

تقدر ال عالقة بـ  أما �النس�ة للذين ;انت إجابتهم %. 27.77تقدر بـ قل1ال بـ  للذين ;انت إجابتهم

  %. 09.67بـ 
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أما  قل1ال، بـ الذين أجابوا من%،  05.55 بنس�ةالصحافة الم>تو!ة  لتخصصأما �النس�ة  

لم يجيبوا >ثيرا، بـ  أما �النس�ة إلجا�ة %. 16.12تقدر بـ ال عالقة بـ  �النس�ة للذين ;انت إجابتهم

 عليها.

بـ ال  من الذين أجابوا %، 16.12ـ ب تقدر نسبتهمالسمعي ال!صرa  أما �النس�ة لتخصص 

 لم يجيبوا عليها.>ثيرا و قل1ال، أما �النس�ة إلجابتي عالقة، 

بـ ال عالقة،  من الذين أجابوا %، 06.45بـ  تقدر نسبتهمصورة ومجتمع  أما �النس�ة لتخصص

 لم يجيبوا عليها.>ثيرا و قل1ال، أما �النس�ة إلجابتي 

بـ ال  من الذين أجابوا %، 06.45بـ  تقدر نسبتهمعلم1ة الصحاف1ة ال أما �النس�ة لتخصص

 لم يجيبوا عليها.>ثيرا و قل1ال، أما �النس�ة إلجابتي عالقة، 

الالتي تقدر  اإلناثعلى ع;س %  91.66 بـ الذ>ور يتبين لنا من خالل الجدول أعاله أن       

الصحافة  تليها ;ل منثم %  45.16 بـوسائل اإلعالم والمجتمع  في%  52.63نسبتهن بـ 

الصورة والمجتمع، الصحافة العلم1ة  و;ذا تخصصي%  16.12الم>تو!ة، السمعي ال!صرa بـ 
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 %  29.03[ بـ  23__  18[ %، 70.96 بـ[  29__  24[  من الفئة العمر@ة%  06.45 بـ

ل �العمل اإلذاعي، فالتكو@ن النظرE .صب في واد والعم للتكو@ن النظرE ال عالقة  يرون أن

 Eاإلذاعي في واد أخر وال يوجد بينهم جسر التواف^ بينهما، وحسب وجهة نظرهم أن التكو@ن النظر

ال يلبي حاجتنا في العمل اإلذاعي و ال هذا األخير .;مل تكو@ننا النظرE وال نعلم أين هو الخلل 

ل الميداني هل في المادة العلم.ة التي نتلقاها في التكو@ن النظرE؟ أم في المشرفين على العم

 �اإلذاعة؟ و السبب .عود حسب وجهة نظرهم إلى مجموعة من النقا\ سنذ;ر ما حضرنا منها فق=:

عدم تواف^ الوزارتين ( التعل.م العالي، وزارة االتصال ) على برنامج دراسي يتواف^ وسوق  ·

 الشغل في الجزائر.

شهادات في  المشرفون في العمل الميداني �اإلذاعة غير المؤهلين ( ال .ملكون  ·

 االختصاص إعالم واتصال ).

 ال توجد اتفاق.ة بين الجامعة ومؤسسة اإلعالم.ة اإلذاع.ة و التل.فز@ون.ة. ·

عدم وجود تحفيزات من الجامعة وفتح دورات تكو@ن.ة في مجال التقد.م اإلذاعي لطل�ة  ·

 الذين .ملكون الموه�ة 
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عمل الميداني أثناء التكو@ن عدم وجود أساتذة متا�عين من التكو@ن األكاد.مي إلى ال ·

      .Eالنظر 

، على رأE لتخصصات األخرC في هذه اإلجا�ة. من الفئة % 44.73بـ  اإلناثفي حين نجد أن 

ول.س ب�عيد فالفئة العمر@ة %  38.88 بنفس النس�ة المئو.ة بـ 29إلى  18العمر@ة الممتدة من 

 Cسبوه في حسب وجهة نظ%  22.22 نجدها بـ[  35__  30[  الكبر; Eرهم أن الرصيد الذ

فق= ، فالرصيد النظرE  قليلةالتكو@ن النظرE يلبي حاجتهم في العمل الميداني �اإلذاعة �صفة 

الم;تسب هو �النس�ة لهم ;ضوء الشمعة في ظالم ;اسح ل.س إالَّ، و أن عليهم اجتهاد لتحصيل 

ميداني أو أE فرصة تسمح لهم  أكبر قدر من المهارات اإلعالم.ة في ;ل مرة .قومون فيها بتر7ص

بز@ارة اإلذاعة لتعلم ما ينقصها من مهارات إعالم.ة. و في األخير نجد أن الطل�ة الذين يرون أن 

%  02.63ما ;سبوه في األكاد.مي يخدمهم و@لبي حاجتهم �العمل الميداني يتمثل في طال�ة بـ 

نجد أنها شاذة  % 100[ بـ  29__  24[ و يتراوح سنها من  %100بـ  االتصال الس1احيفي 

 مفردة.  50الدراسة يؤخذ بها وال .قاس عليها مفردة واحدة من مجموع عينة الدراسة المقدرة 
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 ) يتمثل في تقي1م طل!ة اإلعالم لتنظ1م اإلدارa  !اإلذاعة من خالل الترvص.   16الجدول رقم: ( 

 ;يف تقي.م تر7صك في اإلذاعة؟ ) 13السؤال رقم: ( 

 النس�ة % التكرار  اإلجا�ة

 % 20  10 جيد

 % 72 36 مقبول

 % 08 04 سيء

 % 100 50 المجموع

 

 . ونجد أن%72بنس�ة مقبول من خالل تفر@غنا للب.انات في الجدول نجد أن نس�ة اإلجا�ات بـ 

 %.08بنس�ة  سيء.و في األخير نجد أن اإلجا�ات % 20بـ نس�ة جيد اإلجا�ات 
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من الطل�ة الذين ;انت إجابتهم، على تقي.مهم  % 72يتبين لنا من خالل الجدول أعاله أن نس�ة 

ال هم  هم وجدوا أنفسهم في منتصف الطر@^وذلك عائد لكون مقبول،لتر7صهم في القناة اإلذاع.ة 

ا متم;نين من المهارات اإلعالم.ة ، في األكاد.مي الذE بدوره ال .;ون الطل�ة إعالم.ا وف^ م

يتماشى والعمل الميداني، و ال هم مؤهلين للعمل في اإلذاعة �ما .ملكون من معلومات مهن.ة. أما 

ألنه �النس�ة لهم أول تجر7ة في اإلذاعة  %20بـ  تقدر نسيبتهمجيد، �النس�ة للذين ;انت إجابتهم 

ة ل.س لها روح وأنهم .حاولون مقارنة المهارات اإلعالم.ة في التكو@ن األكاد.مي هي مهارات جامد

الممارسة و هذا التر7ص سمح لهم برؤ.ة المهارات اإلعالم.ة في م;انها الميداني. و في األخير 

وهذا  % 08وقدرت نسبتهم بـ سيء، نجد �عض الطل�ة الذين ;انت إجابتهم على أن تر7صهم ;ان 

 . اإلذاعةاإلعالم.ة في �اإلذاعة وأنهم ال .ملكون أدنى ف;رة على المهارات  الجوو راجع لعدم تأقلمهم 

 المحور الثالث

 بيئة العمل اإلذاعي �عد التر7ص تساهم في إكساب الطالب طموح االلتحاق �اإلذاعة.
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) يتمثل في الطموح والهدف من التكوEن األكاد1مي و متا!عته !الترvصات  17الجدول رقم: ( 

التطور التكنولوجي الحاصل في الميدان1ة على أمر الواقع حتى يتسنى للطل!ة اإلعالم مواك!ة 

 مجال اإلعالم.
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 هل لد.ك طموح االلتحاق �اإلذاعة �عد تر7صك هذا؟ ) 14السؤال رقم: ( 

 

 النس�ة%

 

 المجموع

 

 النس�ة%

 

 المجموع

 اإلجا�ات                              نعم ال

 

 المتغيرات

 التكرار النس�ة % التكرار النس�ة %

100% 

 

50 

 

  ذ;ور 07 % 58.33 05 % 41.66 12 24%

 إناث 34 % 89.47 04 % 10.52 38 %76 الجنس

 

100% 

 

50 

  [ 23ــــ  18[  12 29.26% 04 % 44.44 16 32%

 [ 29ــــ  24[  27 %65.85 03 % 33.33 30 %60 السن

 [ 35ــــ  30[  02 04.87% 02 % 22.22 04 08%

 

 

100% 

 

 

50 

 

  وسائل اإلعالم و المجتمع 26 63.41% / / 26 % 52

 

 

 التخصص

 اتصال س.احي 08 19.51% 01 % 11.11 09 % 18

 الصحافة الم;تو�ة 04 09.75% 02 % 22.22 06 %   12

10 % 05 55.55 % 05  / /  Eالسمعي ال�صر 

 صورة ومجتمع 01 02.43% 01 % 11.11 02 % 04

 الصحافة العلم.ة 02 04.87% / /  02 % 04

    



 اإلطار التطبيقي                                                                                        

 

 

142 

�النس�ة لذ;ور الجنس من خالل تفر@غنا للب.انات في الجدول نجد أن نس�ة اإلجا�ات في متغير 

 %. 41.66 تقدر بـال بـ  أما �النس�ة للذين ;انت إجا�ةنعم،  �النس�ة للذين أجابوا بـ%، 58.33

ال  بـ في حين أن الالتي أجبننعم ، �النس�ة الالتي أجبن بـ % 89.47 نجداإلناث  أما �النس�ة

 %.10.52بـ  تقدر نسبتهن

الذين  %،29.26 بـ تقدر[  23ــــ  18[ نجد الذين تتراوح أعمارهم من  السنأما �النس�ة لمتغير 

 %.  44.44 تقدر نسبتهم بـال بـ  ومن نفس الفئة التي ;انت إجابتهمنعم، أجابوا بـ 

 نعم،الذين أجابوا بـ  %، 65.85تقدر بـ [  29ــــ  24[ �ة الذين تتراوح أعمارهم من أما �النس

 %. 33.33 تقدر نسبتهم بـال بـ  ونفس الفئة التي ;انت إجابتهم

في اإلجا�ة %،  04.87. تقدر نسبتهم بـ [ 35ــــ  30[ وفي األخير �النس�ة للذين أعمارهم تفوق 

 %. 22.22تقدر نسبتهم بـ ال،  بـ أما الذين أجابوا  نعم،بـ 

 الذين أجابوا من%،  63.41 بنس�ةوسائل اإلعالم و المجتمع  نجد التخصصأما �النس�ة لمتغير 

 ال نس�ة لها.ال، بـ  أما �النس�ة إلجا�ة نعم، بـ
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أما �النس�ة  نعم،من الذين أجابوا بـ %،  19.51 تقدر نسبتهم بـاالتصال الس1احي  وتخصص 

 %. 11.11تقدر بـ ال بـ  للذين ;انت إجابتهم

أما بـ نعم،  من الذين أجابوا%،  09.75بـ  الصحافة الم>تو!ة تقدر ;ما نجد أن تخصص 

 %. 22.22تقدر بـ ال بـ  �النس�ة للذين ;انت إجابتهم

 والبـ ال،  من الذين أجابوا %، 55.55بـ  تقدر نسبتهمالسمعي ال!صرa  أما �النس�ة لتخصص 

 بـ نعم.  نس�ة لهم في اإلجا�ة

أما �النس�ة بـ نعم،  من الذين أجابوا%،  02.43بـ  رتقدصورة ومجتمع  ;ما نجد أن تخصص

 %. 11.11تقدر بـ ال بـ  للذين ;انت إجابتهم

بـ  من الذين أجابوا %، 04.87بـ  تقدر نسبتهمالصحاف1ة العلم1ة  لتخصص وفي األخير �النس�ة

 بـ نعم نس�ة لهم في اإلجا�ة والال، 

الذ>ور  و%،  89.47 بـلإلناث  �النس�ةالجنس  يتبين لنا من خالل الجدول أعاله أن متغير

 19.51بـ االتصال الس1احي  و يليها%  63.41 بـ وسائل اإلعالم و المجتمع في%  58.33بـ
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 األخير نجدو في % 04.87 بـ%، الصحافة العلم1ة  09.75 بـ الصحافة الم>تو!ة ثم %

__  18%، [  65.85[ بـ  29__  24% في الفئة العمرEة [  02.43 بـ المجتمعالصورة و 

لديهم الطموح  بنعممن الذين أجابوا %.  04.87[ بـ  35__  30%، [  29.26[ بـ  23

من خالل  التر7ص فتح لهم األفاق لاللتحاق �اإلذاعة �عد تر7صهم هذا، حسب رأيهم الخاص أن

النط^ بلغة مفهومة فيها من الل�اقة و  فن اإللقاء هو"  (وليد الحسن الحديثي)المذ.عين، ;ما قال 

ك تلك الجودة العال.ة في اإللقاء و متل.يجعل ;ل متر7ص  ،وضوح ما .ميزه عن الحديث العادE"ال

 التقد.م لتحقي^ هدفه ;مذ.ع في القناة اإلذاع.ة.

ل.س لديهم الرغ�ة في االلتحاق �اإلذاعة �عد التر7ص ال جابتهم بـ ين نجد أن الذين ;انت إحف

%، تليها  55.55 بـالسمعي ال!صرa في %  10.52بـ  اإلناث %، 41.66بـ  للذ>ور�النس�ة 

االتصال الس1احي، الصورة و  و في األخير تخصصي%  22.22الصحافة الم>تو!ة بـ 

[ بـ  29__  24%، [  44.44 بـ[  23_ _ 18[  من الفئة العمر@ة%  11.11 بـ المجتمع

حسب رأيهم أن اإلذاعة ل.ست حلم �النس�ة إليهم و   % 22.22 بـ [ 35__  %30، [  33.33

إنما التر7ص ;ان مجرد فضول و محاولة منهم معرفة ما يدور في اإلذاعة و ;يف ُتصنع المادة 
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تر7ص، ;ما تضمَّر �عضهم من التر7ص اإلعالم.ة وُتنتج في اإلذاعة وقد حققوا ما أرادوا من هذا ال

و صرح قائال ;ان مجرد مض.ع للوقت ال أكثر و ال يوجد إعالم في الجزائر ال في السمعي و ال 

 مفردات من عينة الدراسة.  09في السمعي ال�صرE، و قدر عدد هؤالء بـ 

  

 الترvص الميداني.) يتمثل في تقي1م طل!ة اإلعالم للعمل اإلذاعي خالل  18الجدول رقم: ( 

 ;يف ترC العمل اإلذاعي �عد التر7ص الميداني؟ ) 15السؤال رقم: ( 

 

 النس�ة%

 

 المجموع

 

 النس�ة%

 

 المجموع

 اإلجا�ات                              جيد حسن مقبول

 

 المتغيرات

 ك % ك % ك %

100% 

 

50 

 

  ذ;ور / / 10 83.33 02 16.66 12 24%

 إناث 13 34.21 18 47.36 07 18.42 38 %76 الجنس

 

100 % 

 

50 

  [ 23ــــ  18[  06 46.15 07 25 03 33.33 16 32%

 [ 29ــــ  24[  07  53.84 17 60.71 06 66.66 30 %60 السن

 [ 35ــــ  30[  / /  04 14.28 / / 04 08%
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100 % 

 

 

50 

 

  اإلعالم و المجتمعوسائل  01  11.11 14 50 11 84.61 26 % 52

 

 

 التخصص

 اتصال س.احي 03 33.33 05 21.42 / / 09 % 18

 الصحافة الم;تو�ة 01   11.11 03 10.71 02 15.38 06 %   12

10 % 05 / / 17.85  05  / /  Eالسمعي ال�صر 

 صورة ومجتمع 02 22.22 / / / / 02 % 04

 العلم.ةالصحافة  02 22.22 / / / / 02 % 04

 

�النس�ة لذ;ور الجنس من خالل تفر@غنا للب.انات في الجدول نجد أن نس�ة اإلجا�ات في متغير     

 16.66 تقدر بـمقبول بـ  أما �النس�ة للذين ;انت إجا�ةحسن،  �النس�ة للذين أجابوا بـ%، 83.33

  لم يجيبوا عليها.بـ جيد  أما �النس�ة لإلجا�ة%. 

 في حين نجد أن الالتي أجبنجيد، ، �النس�ة الالتي أجبن بـ % 34.21 نجداإلناث  أما �النس�ة

تقدر نسبتهم  مقبولوفي األخير نجد الالتي أجبن بـ %،  47.36بـ  تقدر نسبتهنحسن بـ

 %.18.42بـ
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 %،46.15 بـ تقدر نسبتهم[  23ــــ  18[ نجد الذين تتراوح أعمارهم من  السنأما �النس�ة لمتغير 

أما �النس�ة %. 25 تقدر نسبتهم بـحسن بـ  ومن نفس الفئة التي ;انت إجابتهمجيد، الذين أجابوا بـ 

 %. 33.33 تقدر نسبتهم بـبـ مقبول  للذين ;انت إجابتهم

 جيد،الذين أجابوا بـ  %، 53.84تقدر بـ [  29ــــ  24[ أما �النس�ة الذين تتراوح أعمارهم من 

ونفس الفئة التي ;انت  %. 60.71 تقدر نسبتهم بـحسن بـ  جابتهمونفس الفئة التي ;انت إ

 %. 66.66تقدر نسبتهم بـ مقبول بــ  إجابتهم

في اإلجا�ة %،  14.28. تقدر نسبتهم بـ [ 35ــــ  30[ وفي األخير �النس�ة للذين أعمارهم تفوق 

 لم يجيبوا عليها.جيد و مقبول، أما اإلجابتين  حسن،بـ 

 الذين أجابوا من%،  11.11 بنس�ةوسائل اإلعالم و المجتمع  نجد التخصصأما �النس�ة لمتغير 

أما �النس�ة للذين أجابوا بـ  %. 50تقدر بـ حسن بـ  أما �النس�ة للذين ;انت إجابتهم جيد، بـ

 .% 84.61 تقدر نسبتهم بـمقبول، 
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أما �النس�ة  جيد،ذين أجابوا بـ من ال%،  33.33 تقدر نسبتهم بـاالتصال الس1احي  وتخصص 

  .لم يجيبوا عليها مقبولأما �النس�ة إلجا�ة  %. 21.42تقدر بـ حسن بـ  للذين ;انت إجابتهم

أما �النس�ة  جيد، بـ الذين أجابوا من%،  11.11 بنس�ةالصحافة الم>تو!ة  لتخصصأما �النس�ة  

تقدر نسبتهم مقبول، بـ  أما �النس�ة للذين أجابوا %. 10.71تقدر بـ حسن بـ  للذين ;انت إجابتهم

 %. 15.38بـ 

بـ حسن،  من الذين أجابوا %، 17.85بـ  تقدر نسبتهمالسمعي ال!صرa  أما �النس�ة لتخصص 

 لم يجيبوا عليها.جيد و مقبول، أما �النس�ة إلجابتي 

أما بـ جيد،  ابوامن الذين أج %، 22.22بـ  تقدر نسبتهمصورة ومجتمع  أما �النس�ة لتخصص

 لم يجيبوا عليها.حسن و مقبول، �النس�ة إلجابتي 

أما بـ جيد،  من الذين أجابوا %، 22.22بـ  تقدر نسبتهمالصحاف1ة العلم1ة  أما �النس�ة لتخصص

 لم يجيبوا عليها.حسن و مقبول ، �النس�ة إلجابتي 
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بـ  %، اإلناث 83.33 رللذ>و  يتبين لنا من خالل الجدول أعاله من متغير الجنس �النس�ة

 ثم%  21.42 بـ االتصال الس1احي و يليها%  50 بـ وسائل اإلعالم و المجتمعفي %  47.36

 aمن الفئة العمر@ة %، 10.71 بـالصحافة الم>تو!ة  و في األخير%  17.85 بـالسمعي ال!صر

%.  14.28[ بـ  35__  30%، [  25[ بـ  23__  18[ ، % 60[ بـ  29__  24[ 

وهذا راجع لعدم تواف^ بين ما اكتسبوه  حسن وجهة نظرهم �عد التر7ص أن العمل اإلذاعي حسب

في النظرE و ما حّصلوه في الميدان فنجدهم بين األمر@ن وأE الوجهتين سيتخذون النظرE الذE ال 

 Eيخدمهم في الميداني، و المشرفون على التر7ص الميداني غير مؤهلين، ول.سوا من ذو

 .شهار@ة ِمنهم من .حضا �فرصة أخرC فالتر7ص �النس�ة لهم ;ومضة إاالختصاص ، 

يل.ه  ثم%  33.33 بـاالتصال الس1احي % في تخصص  34.21في حين نجد نس�ة اإلناث بـ 

وسائل  و في األخير ;ل من%  22.22الصحافة العلم1ة بـ  ،الصورة و المجتمع تخصصي

%  53.84بـ  الوسطى من الفئة العمر@ة%  11.11اإلعالم و المجتمع، الصحافة الم>تو!ة بـ 

ذلك أنهن جيد حسب وجهة نظرهن أن العمل اإلذاعي %،  46.15بـ  األولى والفئة العمر@ة

أن العمل اإلذاعي هو و  ة فهن م.االت للعمل في اإلذاعة، .ملكون مهارات اإلعالم.ة �الفطر 
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في  عمل فحب العمل يجعل الفرد يبدع لاإلحساس �الوسيلة اإلعالم.ة واالنصهار فيها أثناء تأد.ة ا

خ.اله و.صنع من المستحيل حلوال لكل ما هو صعب و@ذلل الطب.عة لخدمة الفرد و اإلنسان.ة 

فالعمل اإلذاعي هو توصيل الرسالة إلى المرسل عبر وسيلة إعالم.ة متاحة للجم.ع، �اإلذاعة 

هن أبواب مع هن أف;ارهن �فتح مشار;تو نستط.ع دخول قلوب الجم.ع و الولوج في بيوت السيدات 

من الحوارات في شتى المواض.ع التي هن �صدد سماعها و�اإلذاعة ن;سر الهدوء ونفك العزلة 

 ونخاطب الكبير والصغير األعمى وال�صير.

%  16.66بـ %، الذ>ور  18.42وفي األخير نجد نسب متقار7ة تماما بين الجنسين اإلناث بـ 

في الفئة %  15.38 بـالصحافة الم>تو!ة و تل.ه %  84.61 بـ وسائل اإلعالم و المجتمع في

حسب رأييهم �عد %.  33.33[ بـ  23__  18%، [  66.66[ بـ  29__  24[  العمر@ة

إلى حّد ما، ذلك أن العمل اإلذاعي ال .ستهو@هم، فهم .ميلون مقبول التر7ص أن العمل اإلذاعي 

إلى وسائل إعالم.ة أخرC، فهؤالء ال .ملكون المهارات اإلعالم.ة �الفطرة وال م;تس�ة لهذا ال 

 .عجبهم العمل اإلذاعي و ال .ستهو@هم. 
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عالم مدp انجذاب الطل!ة اإلل في العمل للممارسة اإلعالم1ة و ) يتمث 19الجدول رقم: ( 

 المعنيين !الترvص للعمل اإلذاعي.

 هل بيئة العمل اإلذاعي تجذ�ك للممارسة اإلعالم.ة في اإلذاعة؟)  16السؤال رقم: ( 

 

 النس�ة%

 

 المجموع

 

 النس�ة%

 

 المجموع

 اإلجا�ات                              نعم ال

 

 المتغيرات

 التكرار النس�ة % التكرار النس�ة %

100% 

 

50 

 

  ذ;ور 07 58.33% 05 41.66% 12 24%

 إناث 38 % 100 / / 38 %76 الجنس

 

100% 

 

50 

  [ 23ــــ  18[  15 33.33% 01 % 20 16 32%

 [ 29ــــ  24[  27 % 60 03 % 60 30 %60 السن

 [ 35ــــ  30[  03 06.66% 01 % 20 04 08%

 

 

100% 

 

 

50 

  اإلعالم و المجتمعوسائل  26 57.77% / / 26 52%

 

 

 التخصص

 اتصال س.احي 09 20% / / 09 18%

 الصحافة الم;تو�ة 06 13.33% / / 06 %  12

10% 05 100 % 05  / /  Eالسمعي ال�صر 
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 صورة ومجتمع 02 04.44% / / 02 04% 

 الصحافة العلم.ة 02 04.44% / /  02 04%

 

�النس�ة لذ;ور الجنس من خالل تفر@غنا للب.انات في الجدول نجد أن نس�ة اإلجا�ات في متغير 

 %. 41.66 تقدر بـال بـ  أما �النس�ة للذين ;انت إجا�ةنعم،  �النس�ة للذين أجابوا بـ%،  58.33

لم يجبن ال  بـ في حين أن اإلجا�ةنعم ، �النس�ة الالتي أجبن بـ % 100 نجداإلناث  أما �النس�ة

 عليها.

 %،33.33 بـ تقدر[  23ــــ  18[ نجد الذين تتراوح أعمارهم من  السنأما �النس�ة لمتغير     

 %.  20 تقدر نسبتهم بـال بـ  ونفس الفئة التي ;انت إجابتهمنعم، الذين أجابوا بـ 

ونفس  نعم،الذين أجابوا بـ  %، 60تقدر بـ [  29ــــ  24[ أما �النس�ة الذين تتراوح أعمارهم من 

 %. 60 تقدر نسبتهم بـال بـ  الفئة التي ;انت إجابتهم

ونفس  %، 06.66. تقدر نسبتهم بـ [ 35ــــ  30[ وفي األخير �النس�ة للذين أعمارهم تفوق  

 %. 60 تقدر نسبتهم بـال بـ  الفئة التي ;انت إجابتهم
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 الذين أجابوا من%،  57.77 بنس�ةو المجتمع  وسائل اإلعالم نجد التخصصأما �النس�ة لمتغير 

 بـ ال. نس�ة لهم في اإلجا�ة وال نعم، بـ

نس�ة لهم في  وال نعم،من الذين أجابوا بـ %،  20 تقدر نسبتهم بـاالتصال الس1احي  وتخصص 

 بـ ال. اإلجا�ة

نس�ة  والبـ نعم،  من الذين أجابوا%،  13.33بـ  الصحافة الم>تو!ة تقدر ;ما نجد أن تخصص 

 بـ ال. لهم في اإلجا�ة

نس�ة  والبـ ال،  من الذين أجابوا %، 100بـ  تقدر نسبتهمالسمعي ال!صرa  أما �النس�ة لتخصص 

 بـ نعم.  لهم في اإلجا�ة

يتفقان على نفس النس�ة الصورة والمجتمع، الصحاف1ة العلم1ة لتخصصي  وفي األخير �النس�ة

 بـ ال.  نس�ة لهم في اإلجا�ة وال نعم،ن الذين أجابوا بـ م %، 04.44بـ  المئو.ة والتي تقدر

الذ>ور  على ع;س % 100بـ  لإلناثيتبين لنا من خالل الجدول أعاله أن متغير الجنس �النس�ة 

% ثم  20% يليها االتصال الس1احي بـ  57.77وسائل اإلعالم و المجتمع بـ في  % 58.33بـ



 اإلطار التطبيقي                                                                                        

 

 

154 

الصورة و المجتمع، والصحافة العلم1ة خير تخصصي وفي األ%  13.33الصحافة الم>تو!ة بـ 

و %  33.33[ بـ  23__  18%، [  60[ بـ  29__  24[ من الفئة العمر@ة %  04.44بـ 

حسب وجهة نظرهم أن بيئة العمل في القناة اإلذاع.ة %  06.66[ بـ  35__  30[ في األخير 

تجذبهم للممارسة اإلعالم.ة فهي ممتازة �النس�ة لطل�ة الذين لديهم طموح االلتحاق �العمل فيها، 

فهي أرٌض خص�ة لألف;ار فيها تنموا وتتطور ألن اإلذاعة ُتعلم و تكسب المهارات الفن.ة، هي 

يها تتعلم حلو الكالم و إدارة الحوار مع الكبير والصغير، فضاء حر في حر@ة الرأE و التعبير ف

فيها َتكسب قلوب الجم.ع �الكالم الحلو و الرز@ن فيها تتعلم مخارج الحروف وتمرن أذنك على 

استماع لألصوات العذ�ة من خالل فن األداء و اإللقاء و التقد.م وتتعلم رزانة الكالم، تتعلم احترام 

 ي الكالم فيها ;يف تذوب بين معاني األلفاe.  الحروف وعالمات الوقف ف

[ من الفئة العمر@ة %  100السمعي ال!صرa بـ في %  41.66في حين نجد نس�ة الذ;ور بـ 

%  20والفئتين العمر@ة الصغرC والكبرC تتف^ على النس�ة المئو.ة بـ %  40[ بـ  29__  24

مارسة اإلعالم.ة في اإلذاعة و .عود حسب وجهت نظرهم أن بيئة العمل اإلذاعي ال تجذبهم للم
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السبب إلى حساسيتهم من المذ.عين الغير المؤهلين، ول.سوا أهل االختصاص، ;ما أن مفردات 

 السمعي ال�صرE ال .ستهو@هم العمل في اإلذاعة وال بيئة العمل اإلذاعي.  

 

 

التحرEر و أستوديو  ) يتمثل في تق1م طل!ة اإلعالم للعمل اإلذاعي داخل قاعة 20الجدول رقم: ( 

 اإلذاعة. 

 ما هو تقي.مك للعمل اإلذاعي داخل اإلذاعة �صفة عامة؟ ) 17السؤال رقم: ( 

 النس�ة % التكرار  اإلجا�ة

 % 24 12 جيد

 % 76 38 حسن

 % 00 00 سيء

 % 100 50 المجموع
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. ونجد أن %76بنس�ة حسن من خالل تفر@غنا للب.انات في الجدول نجد أن نس�ة اإلجا�ات بـ 

 %.00بنس�ة  سيء.و في األخير نجد أن اإلجا�ات % 24بـ نس�ة جيد اإلجا�ات 

من الطل�ة الذين ;انت إجابتهم، على تقي.مهم  % 76يتبين لنا من خالل الجدول أعاله أن نس�ة 

وذلك راجع إلى عدم تواف^ وتكافئ حسن لتر7صهم في القناة اإلذاع.ة من خالل فن.ات التحر@ر 

التي تم تلقينها  فنجد أن العمل في اإلذاعة قائم على فن.ات تحر@ر وقوانين خاصة بهم غير القدرات

استخدامهم لتقن.ات خاصة لم نتطرق لها في األكاد.مي مثل المسجالت ذات في األكاد.مي و 

أما الذين أجابوا بـ  ،ير خر@جي اإلعالم واالتصالالجودة العال.ة، ;ما نجد أن معظم موظفيها غ

تتمثل في الذين لديهم موه�ة وحس إعالمي موروث ولديهم قابل.ة %  24تقدر نسبتهم بـ جيد 

التعلم �سرعة وسرعة البديهة والتفاعل مع التقن.ة الحديثة. وفي األخير ال نجد إجا�ات في تقي.م 

 سيء.الطل�ة بـ 

جدهم في ) يتمثل في األعمال المنجزة من طرف طل!ة اإلعالم أثناء توا 21الجدول رقم: ( 

 اإلذاعة خالل ترvصهم.
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 هل قمت �المساهمة في إعداد عمل إذاعي أثناء التر7ص؟ ) 18السؤال رقم: ( 

 النس�ة % التكرار  اإلجا�ة

 % 62 31 نعم

 % 38 19 ال 

 % 100 50 المجموع

 

. ونجد أن % 62بنس�ة نعم من خالل تفر@غنا للب.انات في الجدول نجد أن نس�ة اإلجا�ات بـ 

  %. 38بـ نس�ة  الاإلجا�ات من 

قاموا نعم من الطل�ة الذين ;انت إجابتهم، بـ  % 62يتبين لنا من خالل الجدول أعاله أن نس�ة 

�أعمال في اإلذاعة وتم تثمين تر7صهم �عمل تذ;ارE في غرفة التسجيل وذلك .عود ألنهم ;انوا من 

التجر7ة على أمر الواقع في أستوديو المخصص  الدفعات األولى لهذا الموسم ف;انت لهم فرصة

هؤالء لم  % 38تقدر بنس�ة ال للتسجيل. على غرار الطل�ة اآلخر@ن الذين ;انت إجا�اتهم بـ 



 اإلطار التطبيقي                                                                                        

 

 

158 

ستوديو المخصص للتسجيل، لظروف تخص األ.حالفهم الحj لتجر7ة أدائهم على أمر الواقع في 

 ر7ص.اإلذاعة وهذا األمر خارج نطاق الطل�ة المعنيين �الت

 

 

) يتمثل في طب1عة العمل الذa قام بإعداده الطالب المترvص داخل القناة  22الجدول رقم: ( 

 اإلذاع1ة في غرفة التسجيل.

 ما طب.عة هذا الموضوع؟ ) 19السؤال رقم: ( 

 النس�ة % التكرار  اإلجا�ة

 % 35.48  11 تسجيل صوتي 

 % 51.61 16 إعداد ر7ورتاج

 % 03.22 01 إعداد حصة

 % 09.67 03 إدارة مقابلة
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 % 99.99 31 المجموع

 

. % 51.61بنس�ة  إعداد رvورتاجمن خالل تفر@غنا للب.انات في الجدول نجد أن اإلجا�ات في 

 . ونجد أن إجا�ات الطل�ة في%  35.48بـ نس�ة تسجيل صوتي ونجد أن إجا�ات الطل�ة في 

 بنس�ة  إعداد حصة إجا�ات الطل�ة فيفي األخير نجد أن و  %. 09.67بنس�ة إدارة مقابلة 

03.22 .% 

من الطل�ة الذين ;انت إجابتهم، على  % 51.61يتبين لنا من خالل الجدول أعاله أن نس�ة 

.ة، تم وذلك عائد إلى األعمال المو;ل إليهم في فن.ات التحر@ر للسنة الماضإعداد رvورتاج، 

تجسيده على أمر الواقع وتسجيله في  ٕاعادة تسجيل أعمالهم على أنه عمل منجز وتمص.اغة و 

تسجيل أستوديو اإلذاعة نظرا لضي^ الوقت في التر7ص. أما �النس�ة للذين ;انت إجابتهم على 

فتتمثل في ;ل عمل إذاعي غير الذE ذ;ر تم تسجيله في %،   35.48بـ  تقدر نسبتهمصوتي، 

تعلي^ ر@اضي أو تقد.م موجز األستوديو من طرف الطل�ة و.عد تجر7ة �النس�ة إليهم فقد .;ون 

%.  09.67بـ  تقدر نسبتهمإدارة مقابلة، إخ�ارE. أما �النس�ة للذين ;انت إجابتهم تقتصر على 
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وتعود قلة هذه النس�ة إلى صعو�ة الق.ام بإعدادها ألنها تتطلب عمل جماعي وجهد ف;رE في 

أما �النس�ة  ،المحاورة مناس�ة للموضوع ولشخص.ةاخت.ار شخص.ة تخدم الموضوع وٕاعداد أسئلة 

وهي األخرC تتطلب من %.  03.22 ، تقدر نسبتهم بـ إعداد حصة للذين ;انت إجابتهم على

المذ.ع ال�حث في الموضوع واالستدالل �شواهد ح.ة، ومعلومات دق.قة واستشارة أهل االختصاص 

 في الموضوع المعالج في الحصة.

ذاعي لكل طالب قام بإعداد موضوع ما في القناة ) يتمثل في نجاح العمل اإل 23الجدول رقم: ( 

 اإلذاعة أثناء ترvصه.

 هل القى هذا العمل نجاحا؟  ) 20السؤال رقم: ( 

 النس�ة % التكرار  اإلجا�ة

 % 58.06 18 نعم

 % 41.93 13 ال 

 % 99.99 31 المجموع
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. ونجد أن % 58.06بنس�ة نعم من خالل تفر@غنا للب.انات في الجدول نجد أن نس�ة اإلجا�ات بـ 

 %. 41.93بـ نس�ة  الاإلجا�ات من 

 

نعم من الطل�ة الذين ;انت إجابتهم، بـ %  58.06يتبين لنا من خالل الجدول أعاله أن نس�ة 

قاموا �أعمال في اإلذاعة و;انت ناجحة تستح^ البث عبر األثير اإلذاعي، تم تسجيلها وتسل.مها 

ن، نجد أن �عض من الطل�ة المتر7صين من ;ان ذ;.ا و قام ألصحابها .عني الطل�ة المتر7صي

بإدارة حوار مع زمالئه في الفوج على أنهم شخص.ات �ارزة وقام �محاورتهم ;سب مهارة االستماع 

واألخذ والرد معهم في موضوع يخدم الجمهور المستمع وتسجيلها في األستوديو على أنه عمل 

هؤالء الطل�ة التي لم %  41.93 تقدر نسبتهم بـال اتهم بـ تذ;ارE. أما �النس�ة للذين ;انت إجا�

تنجح أعمالهم ;انت �النس�ة لهم أول تجر7ة ولكنهم استفادوا من النصائح المقدمة لهم من طرف 

 ا فهم مازالوا في بدا.ة الطر@^. المذ.عين الذين أشرف على تر7صهم، ال نقول عليهم �أنهم لم ينجحو 

 .مناقشة الفرض1ات الدراسة
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تساهم اإلذاعة المحل1ة !اعت!ارها إحدp : تحققت الفرض.ة األولى المتمثلة في الفرض1ة األولى

و@تجلى ذلك وسائل اإلعالم !ش>ل >بير في تنم1ة المهارات اإلعالم1ة لطل!ة اإلعالم واالتصال. 

نة في اإلجا�ات التي تحصلنا عليها من طرف الم�حوثين فنجد أن ;ل مفردات الدراسات من العي

، ضف إلى ذلك نجد في %100المدروسة هم مهتمين �اإلذاعة ;وسيلة إعالم.ة المقدرة نسبتهم بـ 

المتمثل في: ق.ام اإلذاعة المحل.ة �صقل المهارات اإلعالم.ة الموروثة بنس�ة السؤال الثالث ;ل من 

من  % 60من عدد اإلجمالي .عني أن  جدا >ثيرا لإلجا�ة بـ % 06، >ثيرالإلجا�ة بـ  % 54

الموروثة الطل�ة الذين يرون أن اإلذاعة المحل.ة تساهم في تنم.ة وصقل مهاراتهم اإلعالم.ة 

 التطور على القدرات التي .متلكها ;ل طالب في مجال اإلعالم اإلذاعي.وتكملها وتز@دها خبرة و 

المهارات المتمثل في: الدور الذE تلع�ه اإلذاعة المحل.ة في تطو@ر  السؤال الخامسونجد أ.ضا  

من مفردات مجتمع الدراسة  % 82االتصال بنس�ة تقدر بـ الم.ة الم;تس�ة للطل�ة اإلعالم و اإلع

المتمثل في: رضا أو  المحور األولمن  السؤال السادسالمجيبين بـ نعم. ;ما أن اإلجا�ات في 

المقدرة بـ  عدم رضا طل�ة اإلعالم و االتصال على ما تلقوه من القائمين �االتصال في اإلذاعة؟

المتمثل في: مساهمة اإلذاعة السؤال الرا!ع على صدق الفرض.ة. وفي األخير نجد  %، 78
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إلجا�ات هنا متوسطة ال هي المحل.ة في تنم.ة الرصيد المعرفي لطل�ة اإلعالم واالتصال؟ فنجد ا

دهم بـ نوعا منه يتضح لنا أن نس�ة الطل�ة الذين يرون أن اإلذاعة تنمي رصيو   ال معارضةو  مؤ@دة 

أما اإلجا�ات التي نفت أن اإلذاعة ال تنمي رصيدهم  %، 30بـ  >ثيرا جداوتليها  % 58ما تقدر بـ

مما يؤ;د على أن النتيجة المحصل عليها في هذا السؤال هي نقطة  %، 12المعرفي تقدر بـ 

 إيجاب.ة في صالح صدق ث�ات الفرض.ة �عد الدراسة التي قمنا بها. 

 الترvص الميداني 1>مل التكوEن النظرa.  لم تتحق^ الفرض.ة الثان.ة المتمثلة في1ة: الفرض1ة الثان

المتمثل في هل يلبي التكو@ن النظرE حاجة الطالب في  السؤال السادسو@تضح ذلك جل.ا في 

ال من الذين نفوا تماما و;انت إجابتهم بـ %  62العمل الميداني �عد التر7ص الذE قام �ه، فنجد 

لتكو@ن النظرE �التر7ص الميداني ( العمل الميداني �اإلذاعة )، ثم تليها اإلجا�ة بـ قل.ال  عالقة

من الذين وجدوا أن التكو@ن النظرE ال  % 98من المجموع الكلي، .عني أن  % 36المقدرة بـ 

 يلبي حاجتهم في العمل اإلذاعي، و@ؤ;د هذه الف;رة ;ل من: 

الذE .قول: أن ;ل ما يتلقاه طل�ة اإلعالم واالتصال في التكو@ن الجامعي  السؤال الثاني ·

مفردة من مجتمع  34يتطاب^ وما .مارسونه في التر7ص الميداني �اإلذاعة؟، نجد أن 
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ال�حث في الدراسة تنفي تطاب^ التكو@ن النظرE �التر7ص الميداني و .ظهر ذلك جل.ا في 

  %. 68النس�ة المئو.ة المقدرة بـ 

المتمثل في: هل العمل اإلذاعي قائم في تحر@ر األخ�ار  السؤال الثالثضف إلى ذلك  ·

والتقار@ر اإلخ�ار@ة على الطر@قة األكاد.م.ة؟ و هنا نجد أن مفردات الدراسة تفند السؤال 

%، وهذا ما .فسر على أن الفرض.ة لم تتحق^ فالتر7ص الميداني ال  54بنس�ة تقدر بـ 

 Eمل التكو@ن النظر;.. 

.قطع الشك من ال.قين و المتمثل في: المدة التي قضاها الطل�ة  السؤال األولخاصة وأن  ·

مفردة هم من قاموا بـ  35في تر7صهم، فنجد أن أغلب مفردات الدراسة المقدر عددهم بـ 

من العدد اإلجمالي %،  70و المقدرة نسبتهم بـ أ1ام  10بتر7صهم في مدة زمن.ة أقل من 

ثر سل�ا على مردود الطل�ة في تنم.ة وتطو@ر وصقل المهارات اإلعالم.ة وهذا يؤ  ،للعينة

 .اإلعالم.ة على أمر الواقع لديهم، و.قلل نسبتهم في التجر7ة

بيئة العمل اإلذاعي !عد الترvص تساهم  تحققت الفرض.ة الثالثة المتمثلة في الفرض1ة الثالثة:  

 . ةفي إكساب الطالب الجامعي طموح االلتحاق !اإلذاع
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رغم أن الفرض.ة الثان.ة لم تتحق^ إال أن الفرض.ة الثالثة تحققت، وهذا راجع إلى رغ�ة الطل�ة 

 :الجامحة في االلتحاق �العمل اإلذاعي، و يتحق^ ذلك في 

الذE .قوم على طموح طل�ة اإلعالم واالتصال في االلتحاق �اإلذاعة �عد  السؤال األول ·

لنس�ة المئو.ة لمن العدد اإلجمالي  % 82تر7صهم الذE قاموا �ه، و الذE نتج عنه 

 لمفردات العينة المدروسة، من الطل�ة الموافقين على االلتحاق �اإلذاعة.

اعي تجذب طل�ة اإلعالم واالتصال أن بيئة العمل اإلذ السؤال الثالث:ونجد أ.ضا في  ·

مفردة من مفردات الدراسة،  45مما .عطينا %  90للممارسة اإلعالم.ة في اإلذاعة، بنس�ة 

التي تجذبها بيئة العمل اإلذاعي للعمل و اإلشتهاد في تقد.م أفضل العروض في الساحة 

 اإلعالم.ة و تقد.م الرسالة اإلعالم.ة في أفضل صورة لها.

الذE يتمثل في تقي.م طل�ة اإلعالم واالتصال للعمل اإلذاعي �عد  سؤال الثانيالو;ذا نجد  ·

ذبتهم بيئة رأوه جيد وقد ج % 26و%  56التر7ص فقد استحسن الطل�ة التر7ص بنس�ة 

 ن في المستوC المطلوب مقارنة �العمل الميداني. العمل رغم أنهم لم .;
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مة طل�ة اإلعالم و االتصال  في : الذE يتمثل في مساهالسؤال الخامسضف إلى ذلك  ·

أنجزت ، قد 31قدر عددهم بـ  نإعداد عمل إذاعي، وهنا نجد أن أغلب مفردات العينة الذي

 أعمال خالل تر7صهم في اإلذاعة. 

مفردة القت نجاحا،  فاألعمال التي ساهمت في بنائها  31من  18;ما نجد أن هذه األعمال 

م�اشرة وال�ق.ة تعلمت من أخطائها واستفادة ولو القليل المهم وتقد.مها في صورة سل.مة قابلة للبث 

 المشار;ة و;سر الروتين األكاد.مي.
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 نتائج الدراسة :

نستنتج من خالل الدراسة أن طل�ة اإلعالم لديهم رغ�ة قو.ة في االلتحاق �اإلذاعة رغم عدم  ·

 تح;مهم في تقن.ات العمل اإلذاعي. 

العمل الميداني في نقا\ ;ثيرة و يتجلى ذلك في و  تج أن التكو@ن النظرE ال يتطاب^ نستن ·

 العجز الكبير الذE واجهه معظم الطل�ة المتر7صين.

 نستنتج أن العمل الميداني .قوم عل.ه أفراد غير م;ونين و غير مؤهلين في مجال اإلعالم ·

 عالم واالتصال أو الجامعة.االتصال مما يجعل العمل معقد لخر@جي معهد العلوم اإل و

نستنج تضارب األف;ار ووجود إجا�ات متناقضة في الدراسة لفئة قليلة من الطل�ة مما يؤثر  ·

 النتائج المرجوة. إلى سل�ا على الدراسة، و.صعب األمر على ال�احثين في الوصول

اللوم  نستنتج أن �عد التر7ص الذE قام �ه الطل�ة في اإلذاعة جعلهم يتخ�طون في إلقاء ·

أو في المشرفين عليهم في  E ال يلبي حاجتهم في العمل الميدانيعلى التكو@ن النظرE الذ

 اإلذاعة والسخر@ة من تكو@نهم الذE ال يرقى للعمل في اإلذاعة.
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نستنتج أن العمل الميداني في اإلذاعة .شرف على سيره أفراد غير مؤهلين أكاد.م.ا، مما  ·

زرع في نفوسهم الشك مما تم تلقينه لهم في و  ر7صين، تسبب إح�اطا في نفوس أغلب الم

    .Eالتكو@ن النظر 
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 ) 01ملح� رقم ( 

 جامعة عبد الحميد بن �اد�س

 3ل�ة العلوم االجتماع�ة و اإلنسان�ة

 علوم اإلعالم و اإلتصالشع�ة 

 تخصص وسائل اإلعالم و المجتمع

 إستمارة إستب�ان 

في إطار إنجاز مذ3رة لنيل شهادة الماستر في علوم اإلعالم و اإلتصال تخصص وسائل 

"بدور اإلذاعة المحل�ة في تنم�ة المهارات اإلعالم�ة لدF اإلعالم و المجتمع و الموسومة 

 الطالب الجامعي " نضع بين أيد�3م هذا اإلستب�ان.

ومن أجل ذلك نرجو من3م محاولة اإلجا�ة �3ل مصداق�ة و تأكدوا أن معلوماتكم ستكون 

 العلم�ة.محفوظة و لن تستغل إال لألغراض 

 مالحظة :
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 ي الخانة المناس�ة عن األسئلة المغلقة .ف )  X(اإلجا�ة تكون بوضع عالمة

                     إعداد الطالبين :                                                 

 إشراف األستاذ

غالم                               سايبي فتحي                          -

 عبد الوهاب

 3روشي رشيدة  -

 الب#انات الشخص#ة:

 ذ3ر                             أنثى الجنس:        

 فما فوق  30                    29-24                    23-18من السن :

صحافة علم�ة                   وسائل اإلعالم و المجتمع           اتصال س�احي  التخصص:

 سمعي �صرi           صحافة م3تو�ة               صورة و مجتمع     
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:مساهمة اإلذاعة المحل�ة في تنم�ة المهارات اإلعالم�ة لطل�ة اإلعالم و ول المحور األ 

 اإلتصال.

 هل أنت من المهتمين �اإلذاعة المحل�ة 3وسيلة إعالم�ة. -1

 نعم                                   ال

 اتك اإلعالم�ة ؟هل ترF أن اإلذاعة المحل�ة تستط�ع أن تنمي مهار  -2

 نعم                           ال

 ......................................................................لماذا؟

 �صقل مهاراتك اإلعالم�ة ؟هل تقوم اإلذاعة المحل�ة -3

 3ثيرا جدا                     3ثيرا                          قل�ال

 .....................................................................ماذا؟ل

 هل ساهمت اإلذاعة في تنم�ة رصيدك المعرفي؟ -4
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 3ثيرا جدا                        نوعا ما                        قل�ال

      هل تلعب اإلذاعة المحل�ة دورا فعاال في تطوlر مهاراتك اإلعالم�ة ؟ -5  

 نعم                                     ال 

 هل أنت راض على ما تلقيته من قبل القائمين �اإلتصال في اإلذاعة ؟ -6

 راض                             غير راض 

 الترoص الميداني �3مل التكوlن النظرi  عالقة الثاني : المحور

1-oصك الميداني ؟ماهي المدة التي قضيتها إلجراء تر 

    فوق  فما25يوم                  25يوم إلى 15من   يوما              15أقل من 

 ه في الترoص الميداني �اإلذاعة ؟ هل ما تتلقاه في التكوlن الجامعي يتطابq وما تمارس-2

 نعم                            ال

 ....................................................................لماذا؟
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  هل العمل اإلذاعي قائم في تحرlر األخ�ار و التقارlر اإلخ�ارlة على الطرlقة األكاد�م�ة ؟-3

 نعم                                 ال

 لماذا؟.........................................................

 ي تلقيتها في ترoصك الميداني ؟ما رأ�ك في حجم المعلومات الت-4

   3اف�ة جدا                     3اف�ة                  غير 3اف�ة

 

 هل سبq و أن أجرlت ترoصا في مؤسسة إعالم�ة من قبل ؟ -5

 تلفزlون                          صحافة م3تو�ة                            إذاعة 

 في العمل الميداني ؟ F �أن التكوlن النظرi يلبي حاجاتك من خالل ترoصك هل تر -6

 3ثيرا                   قل�ال                   العالقة 

 لماذا؟.................................................... 
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 3يف تق�م(ين)ترoصك في اإلذاعة ؟  -7

 سيء      جيد                        مقبول               

 لماذا؟......................................................

بيئة العمل اإلذاعي أثناء الترoص تساهم في إكساب الطالب طموح  : المحور الثالث

 اإللتحاق �اإلذاعة ؟

 المحل�ة �عد ترoصك هذا ؟ هل لد�ك طموح اإللتحاق �اإلذاعة -1

 نعم                    ال 

 .............................................ذا؟مال

 اعي �عد الترoص الميداني ؟3يف ترF العمل اإلذ -2

 جيد                            حسن                  مقبول

 ...............................................................لماذا؟
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 سة اإلعالم�ة في اإلذاعة ؟ك للممار هل بيئة العمل اإلذاعي تجذ�-3

 نعم                      ال 

 .............................................لماذا؟

 ماهو تقي�مك للعمل اإلذاعي �صفة عامة ؟ -4

 جيد                                حسن                  سيء 

 

 إذاعي ؟هل قمت �المساهمة في إعداد عمل  -5

 نعم                                     ال

 ما طب�عة هذا العمل ؟ -6
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إدارة               تسجيل صوتي     إعداد نشرة                روoورتاج إذاعي          

 نقاش                  إعداد حصة 

 هل القى هذا العمل نجاحا؟-7

 ال  نعم                        
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