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 ملخص الدراسة:

لقد تناولت هذه الدراسة مدى تفاعل الجمهور مع اإلذاعة المحمية في ظل اإلعالم الجديد باعتبارها 

وسيمة إعالم واتصال جماهيرية تهتم بشؤون المواطن المحمي بهدف تحقيق انتماء اجتماعي من 

التكنولوجيا وخمق فضاءات خالل البرامج المتنوعة التي تقدمها بواسطة اإلعالم الجديد لمتفاعل مع 

جديدة لإلتصال، حيث أخذت إذاعة مستغانم كنموذج لهذه الدراسة، مما تبين لنا أن الطمبة 

يعتمدون عمى الوسائط المتعددة لمتعبير عن أفكارهم مما يعني أن الجمهور في تفاعل دائم مع 

 التطورات التكنولوجية.

 الكممات المفتاحية:

لمحمية، اإلعالم الجديد.  تفاعل الجمهور، اإلذاعة ا  

Abstract: 
This study dealt with the extent to which the public interacted with the 
local radio in the light of the new media as a means of public 
communication and contact with local citizens in order to achieve social 
belonging through the various programs offered by the new media to 
interact with technology and create new spaces for communication, where  
I chose  Mostaganem radio as a model for this study, which showed that 
students rely on multimedia to express their ideas, which means that the 
audience is in constant interaction with technological developments. 
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الحمد هلل الذي عمم بالقمم، عمم اإلنسان مالم يعمم، والصالة والسالم عمى معمم البشر، وعمى 

 . آلو وصحبو أجمعين

 مروانعمى عممنا  المشرف األستاذواالمتنان إلى  والتقدير عبارات الشكر بأسمىنتقدم  أوال 

بها طوال مدة إعدادنا لهذه  أنرنامحمد عمى كل النصائح والتوجيهات العممية الهامة التي 

 المتواضعة . المذكرة

الذين كانوا عون لنا في توجيهنا صفاح أمال، رقاد الكرام  لألساتذةكما نتقدم بجزيل الشكر 

 حميمة، كما نتوجو بالشكر لكل عمال إذاعة مستغانم في تقديم لنا معمومات دون بخل.

  من يعجز المسان عن إيجاد العبارات المناسبة لشكره.  إلى كل نتقدم بشكركما 



 
 :أتقدم بإىداء عممي المتواضع

سبيل  أخذ بيدي ووفر لي إلى الذي ،إلى من أنجبتني ليذه الحياة أمي الغالية رحميا اهلل

أدام اهلل في عمره،وأخي أحمد الذي ح حبا وحنانا والدي الكريم التعمم وكان لي الوجو الطام

إلى صاحبة الفضل عمي التي طالما كان عونا لي ماديا ومعنويا أقدم لك وسام االستحقاق، 

الصبر إلى الذي عممني  ،رمز العطاء وذروة العطف ربتني وكانت نعم التربية أختي خيرة

ة، يا،أختي مميكالعمم والمعرفة أختي رشيدة وزوج الرتقاء أعمى الدرجات والمثابرة

  إلى أختي أيضاوأىدي مذكرتي  محجوبة،سميرة وزوجيا وأوالدىا

أخي عبد الرحمان،وأبناء أخي  ،أدم أمحمدالزىرة وزوجيا أحمد الذي ساندني دائما وابنيما 

 جة أبي.،والى زو نبيل،شمس الدين ،ىواريخالد،

  إلى من وجدتو مساندا لي كمما احتجتو أمير داقة وحسن العالقة زمالء الدراسة،صإلى رمز ال

وعون الحاضر وسند المستقبل صديقاتي ورفيقات دربي فتيحة،  يالماض انطالقةإلى من ىم 

ضحى،  زينب، ،أمينة، سوزان، عائشة، حفيظة، الزىرة، سعاد صارة، ىالة، أمينة،

 .، إلى زميمي قادة ،سفيان،حنانىدى
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 مقدمة: 

يمثل اإلعالم عبر مختمف وسائمو ومستوياتو أداة ووسيمة أساسية ال يمكن اإلستغناء عنيا أو 

تيميش دورىا بالنسبة لكافة المجتمعات المتقدمة والنامية عمى حد السواء وفي مختمف 

في حركة المجتمع وحركة اإلنسان داخل المجتمع،  فاإلعالم بطبيعتو لو دوره المؤثراألوقات 

ومع التقدم اليائل لوسائل اإلعالم، كما وكيفيا تضاعف الوقت الذي يخصصو الفرد لمتعامل 

في عصرنا الحالي جزء من حياة المواطن مع مخرجات ىذه األخيرة أو بعضيا حتى صارت 

إزدادت ومكانة وسائل اإلعالم في واألىمية البالغة التي يحتميا اإلعالم في وقتنا الحالي 

شتى مجاالت الحياة، فأصبح عبر أجيزتو المختمفة يخاطب كافة شرائح المجتمع المختمفة 

ونتيجة لتطور وسائل اإلتصال واإلعالم في المجتمعات الحديثة، ظير ما يعرف باإلعالم 

مختمف  روانتشاالمحمي، فالبرغم من التطور اليائل في وسائل اإلتصال والمعمومات 

وسائل  أنالمحطات الفضائية العربية منيا واألجنبية وظيور ما يعرف بالثورة التقنية إال 

الصحف واإلذاعات المحمية اليمكن اإلستغناء، بأي شكل من اإلعالم المحمية المتمثمة في 

األشكال بإعتبارىا تعبر عن المجتمعات التي تنتمي إلييا وىي لسان كل مواطن وىي أقرب 

ن أي وسيمة أخرى، كما يمثل اإلعالم المحمي بكافة وسائمو البسيطة والمركبة، والمباشرة لو م

أداة أساسية في الوصول إلى المجتمعات المحمية ذات األوضاع الخاصة ولو أخذنا اإلذاعة 

المحمية كمثال عمى اإلعالم المحمي باعتبارىا من أقوى وسائمو تأثرا، وتأثيرا بما يجري داخل 

اة العامة فيي أوسع ع الذي ينتمي إليو، فال تزال اإلذاعة تؤدي دور جد ىام في الحيالمجتم



 مقدمة

 

 ب
 

وسائل اإلعالم إنتشارا وأكثرىا شعبية وجميورىا ىو الجميور العام بجميع مستوياتو بحيث 

تستطيع الوصول إليو مخترقة حواجز األمية والعقبات الجغرافية والقيود السياسية، ويمكن 

من  ى جميور طمبة عموم اإلعالم واإلتصال بإعتبارىم األكثر إستفادة اإلشارة ىنا إل

 الخدمات المقدمة من قبل اإلذاعة المحمية. 

حيث يشيد العقد األخير من القرن الماضي وبداية القرن الحادي والعشرين طفرة            

الكبير الذي لحق  ىائمة في تقنيات اإلعالم واإلتصال، إرتكزت ىذه الطفرة أساسا عمى التقدم

 حققتيا األقمار الصناعية بإستخدامأجيزة الكمبيوتر إلى جانب القفزة الكبيرة التي 

التقنية الرقمية التي أتبعتيا باإلنجاز الكبير في عمميات الضغط الرقمي مما أتاح مضاعفة  

لمطيف الترددي إلى نحو عشرين ضعفا وكان من نتيجة  ىذه  الفعميقدرات اإلستخدام 

اإلنجازات المتتالية خالل فترة زمنية وجيزة إختزال المسافات فوق رقعة الكرة األرضية 

 وتالشي المسافات بين الدول وتحقق مفيوم الكونية.

نتج عنيا كان من الطبيعي بالنظر إلى التطورات التكنولوجية اليائمة في مجال اإلتصال وما 

من خصائص جديدة لمبيئة اإلتصالية الجديدة، أن تنعكس ىذه المتغيرات الجديدة عمى 

اإلذاعة المسموعة بإعتبارىا أحد الوسائل التقميدية الراسخة، عميو يطرح اليوم ومن جديد 

مسبقل اإلذاعة، غالبا ما تزامن مع تحوالت شممت المشيد السمعي البصري وذلك في فترات 

شيدت ميالد وسيمة إتصالية جديدة في أغمب الحاالت إلى التساؤل حول مصير تاريخية 



 مقدمة

 

 ج
 

الوسيمة اإلتصالية السابقة من ناحية والتخوف من إنعكاسات المبتكر الجديد من ناحية 

 أخرى. 

ومن ىذا المنطمق تسعى ىذه الدراسة إلى الكشف عن أثر البيئة اإلتصالية الحالية عمى 

ة اإلستماع لإلذاعة من طرف الشباب من جية أخرى، وقد اإلذاعة من جية وعمى عمم

ستخداما لمختمف  خصصنا بالدراسة ىذه الفئة تحديدا ألنيا أكثر فئات المجتمع تمقيا وا 

أنيا توفر ليم إمكانيات وخدمات  اعتبارالتكنولوجيات الحديثة لإلعالم واإلتصال. عمى 

 م من إثبات ذواتيم. إتصالية تشبع حاجاتيم النفسية واإلجتماعية وتمكني

ومن أجل فيم ىذه العالقة، قسمنا الدراسة إلى اإلطار المنيجي الذي قمنا فيو بتوضيح 

في تحديد اإلشكالية، تحديد المفاىيم، الفرضيات، التساؤالت، أسباب خطوات الدراسة المتمثمة 

حث، عينة إختيار الموضوع، أىداف الموضوع، الدراسات السابقة، أدوات البحث، مجتمع الب

 البحث، حدود البحث. 

الفصل األول تناولنا فيو تعريف اإلذاعة، نشأة اإلذاعة، جميور اإلذاعة وخصائصو، اإلذاعة 

 المحمية وخصائصيا اإلعالمية. 

أما في الفصل الثاني تطرقنا فيو إلى مفيوم اإلعالم الجديد، مفيوم التفاعمية، التفاعمية في 

 لتكنولوجية لإلذاعة في الوقت الراىن.الوسائط الجديدة، التطورات ا



 مقدمة
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ية قيد الدراسة ىي إذاعة أما اإلطار التطبيقي يتضمن: نبذة تاريخية عن اإلذاعة المحم

الظيرة بمستغانم، ثم تمتيا عرض وتحميل النتائج المتحصل عمييا ميدانيا لمتأكد من صحة 

 الفرضيات المحددة وأنيينا دراستنا بخاتمة لمدراسة.
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 تمييد: 

عممية البحث تتطمب منيجية والتي ىي العمود الفقري لمحقوؿ العممية المختمفة تتحدد عمى  إف

أساسيا حدود البحث ومعالمو التي يقـو بيا الباحث، والمنيجية تفترض إتباع خطوات فيي تتطمب 

ضمنيا مجموعة إجراءات يراعي فييا الباحث شرط، التنظيـ والتسمسؿ وترتيب المراحؿ مرحمة تموى 

األخرى، لذالؾ تناولنا في بداية اإلطار المنيجي بناء اإلشكالية ثـ صياغة الفرضيات وبعد ذالؾ 

الموضوع  ثـ أىداؼ الموضوع  اختيارطرح التساؤالت، ثـ التطرؽ إلى تحديد المفاىيـ وأسباب 

طار وأىميتو ويمييا منج البحث وأدواتو  وكذا مجتمع البحث وعينتو ،وبعد ذالؾ تطرقنا إلى اإل

 الزمكاني لمدراسة .   
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  الدراسة:شكالية إ

ظؿ اإلعالـ ذاعة المحمية في دى تفاعؿ الطمبة الجامعييف مع اإلموضوع دراستنا الموسـو بم

ائؽ البارزة في عالـ عالـ المحمي في عالمنا المعاصر واحدا مف الحقالجديد ، إذ يعتبر اإل

مف تطورات سريعة و متالحقة في مجاؿ تكنولوجيا االتصاؿ عالـ ، لما يشيده العالـ واإل االتصاؿ

إليو مف تغيرات عمى الممارسة  دتى مستوى المفاىيـ والتطورات وما أفرزتو عمالمعمومات ، وما أو 

الشكؿ الجديد المعاصر متماشية والوسائؿ  إلىعالمية ، حيث انتقمت مف شكميا التقميدي اإل

تغير  و  االستخداـوتغيرت عادات وأنماط  األخيرةر مع ىذه جماىيالتكنولوجية الحديثة إذ تفاعمت ال

عمى الطالب  اختيارناباشر بيف المرسؿ والمستقبؿ ووقع صبح تفاعؿ حر ومشكؿ التفاعؿ حيث أ

 .  واالتصاليمرآة عاكسة لممجتمع في المجاؿ اإلعالمي   باعتبارهالجامعي 

  شكالية الدراسة المطروحة كمايمي8ومف ىنا تبرز إ

 عالـ الجديد ؟دى تفاعؿ الطمبة الجامعييف مع اإلذاعة في ظؿ اإلمام 

  الفرضيات:

 ثبحثنا وأدواتنا نحو زاوية بحمف توجيو  االبحث، تمكننالفرضية إجابة مؤقتة عف السؤاؿ  تعتبر

  1محددة فتتحدد عمى أساسيا المفاىيـ.

 والفرضيات التي تطرقنا ىي كالتالي8

  المحمية مف خالؿ التقنيات الحديثة .يستمع الطمبة لإلذاعة 

  وسائؿ اإلعالـ الجديد بشكؿ مكثؼيستخدـ الطمبة. 
                                                           

. 76، ص5103، دار ىومة والنشر والتوزيع، الجزائر،نفوسي، ديناميكية البحث في العموم اإلنسانية -مرتاض  لمياء- 1  
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  مف خالؿ اإلستماع لإلذاعة لمطمبةتخمؽ وسائط اإلعالـ الجديد التفاعمية. 

 التساؤالت:

 ماىي األساليب التي يعتمدىا الطمبة عند اإلستماع لإلذاعة ؟ 

  الجديد ؟ما مصير اإلذاعة المحمية في ظؿ اإلعالـ 

 ما ىي درجة تفاعمية الطمبة مع اإلذاعة في ظؿ استثمار الوسائط الجديدة ؟ 

 تحديد المفاىيم:

 التفاعل:

نفعؿ كذا أي تأثر بو عممو وافتعؿ الشيء أي فعؿ الشيء فعال ، فعاال ، أي :  لغةأ/   اختمقو ، وا 

 1فيو منفعؿ ويقاؿ تفاعال أي أثر كؿ منيما في اآلخر .  انقباضا أوإنبساطا 

ىو قدرة وسيمة اإلتصاؿ الجديدة عمى اإلستجابة لحديث المستخدـ تماما كما  : صطالحاا /ب

 2يحدث في عممية المحادثة بيف شخصيف . 

ىو عممية تحدث بيف شخصيف ، يغير بواسطتيا األفراد المتصموف مؤقتا بعضيـ  : اجرائيإج/ 

 . اتجاه بعض مف خالؿ آثار متبادلة متواصمة 

  المحمية:ذاعة اإل

 3.ذاع ، يذيع ، أذاع الخبر بمعنى نشره وأفشاه أ لغة: /أ

                                                           

. 4. ص 0محاضرة رقـ االعالم التفاعمي.  حسين ابو شنب،  -  1  
.76ص، 5102ة لمنشر والتوزيع، عماف، دار أسام ، اإلعالميةالمصطمحات معجم  الفار محمد جمال،  2 

  3 غريب سيد احمد، عمم اجتماع اإلعالم واإلتصال،  دار المعرفة الجامعية،  اإلسكندرية،0774 ،  ص553 . 
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فالعرب تصؼ الرجؿ الذي ال يكتـ السر بأنو  يقاؿ،تعني أيضا اإلشاعة والنشر العاـ وذيوع ما و

 1 مذياع.رجؿ 

 2ذاعة المحمية قد تعرؼ تقنيا في ضوء البث المنخفض . اإل :اصطالحا/ ب

ىي اإلستخداـ النظامي لإلذاعة بيدؼ توعية  الناس داخؿ منطقة جغرافية   Libreroويعرفيا 

  3ذات حدود سكانية محددة بدقة . 

يعيش في رقعة جغرافية اإلذاعة جياز إعالمي جماىيري يخاطب جميورا خاصا  :إجرائياج/ 

 متنوعة.ا بينيـ تقدـ ليـ برامج محدودة داخؿ دولة متناسقيف في م

 الجديد:اإلعالم 

اإلعالـ الجديد بإختصار ىو مجموعة تكنولوجيات   Lesterبحسب ليستر   : صطالحااب/ 

عالـ ، الطباعة والتصوير الكمبيوتر والوسائؿ التقميدية لإلتصاؿ التي تولدت مف التزاوج بيف اإل

  4الفتوغرافي والصوت والفيديو . 

ىو العممية اإلتصالية الناتجة مف إندماج ثالثة عناصر ىي الكمبيوتر والشبكات 8 اجرائيإ /ج

 والوسائؿ المتعددة . 

التي تحدث داخمو بيف النص  ويسمى أيضا بإعالـ الوسائط المتعددة والتي تعني 8 حالة اإلندماج

 والصوت والصورة والفيديو. 

                                                           

. 46ص ، عماف ،دار أسامة لمنشر والتوزيع  اإلعالم والتنشئة اإلجتماعية،  ،رصالح خميل الصقو   1  
.  57ص  ، نفس المرجع ، احمدغريب سيد   2  

3- طارق سيد احمد،  معجم مصطمحات اإلعالم:انجميزي ػػ عربي ،  دار المعرفة الجامعية ، 5116، ص61 . 
  

 . 10ص، 5116لمنشر والتوزيع، عماف،  دار الشروؽ : المفاىيم والوسائل والتطبيقات، االعالم الجديد صادق عباس مصطفى،-4
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  :الجامعيالطالب  /د

وىي مرحمة الشباب  إالالذي يمثؿ مرحمة ىامة مف مراحؿ العمر، ىو ذلؾ الشخص اصطالحا:

    1و شريحة مف المثقفيف في المجتمع.فالطمبة ىـ جماعة أ

باإلنتقاؿ مف مرحمة الثانوية إلى الذي سمحت لو كفاءتو العممية  ىو ذلؾ الشخص:  إجرائي

 سنة.  11و06الجامعة ليتابع دراسة تخصص عممي ما وسنو يتراوح بيف 

 سباب اختيار الموضوع : أ

ارنا لمبحث في ىذا الموضوع لعدة ختيلباحث لمقياـ بالدراسة ولقد وقع إسباب تدفع اىناؾ عدة أ

 سباب منيا 8 أ

  الموضوعية:أ/ 

 ذاعة المحمية . جميور الطمبة مع اإلسة مدى تفاعؿ ػػػ درا

 ػػػ الدور الفعاؿ الذي تمعبو تكنولوجيا اإلعالـ واإلتصاؿ في العصر الراىف . 

 ستفادة مف التقنيات الحديثة في اإلذاعة المحمية . عمى مدى اإل ػػػ التعرؼ

 رتباط الوثيؽ بيف تخصصنا وموضوع الدراسة . ػػػ اإل

 عالـ الجديد . مبة في إستماعو لإلذاعة في ظؿ اإليعتمدىا جميور الط ػػػ التعرؼ عمى الوسيمة التي

  الجديد.عالـ ة الجامعييف في ظؿ اإلوساط الشباب مف بينيـ الطمبػػػػ معرفة موقع اإلذاعة في أ

 ذاعة . تقنيات اإلعالـ الجديد في اإلستخداـ إػػػ محاولة التعرؼ عمى طبيعة 

                                                           
ة، مركز جامعة القاىرة لمتعميـ المفتوح، مصر، خميل،محمد منصور ىيبة، إنتاج المغة اإلعالمية في النصوص اإلعالميمحمد - 1

  .17،ص5115
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 الذاتية:ب/ 

 ستفادة مف خبراتيـ الخاصة . ػػػ إشباع الفضوؿ الذاتي إنطالقا مف اإلحتكاؾ بالصحفييف واإل

 ذاعة . لميني لمعرفة تفاعؿ الطمبة مع اإلػػػ حماسنا ا

  اإلذاعي.المي وكيفية التعامؿ في الوسط عػػػ ميولنا الشخصي لمعمؿ اإل

 ػػػ الرغبة بدراسة ميدانية بإذاعة مستغانـ المحمية . 

 ىمية الموضوع :أ

ة ذاعلحديثة في اإلعالـ الجديد والتكنولوجيا االموضوع في الدور الذي يمعبو اإل ىميةتكمف أ

كبر مف تقديـ محتوى جدير بإىتماـ جميور أكثر حساسية لأ أصبحتالمحمية بمستغانـ والتي 

ف تطبيؽ جديد فإ حتـ عمييا مواكبة كؿ ماىوالمستمعيف ولتحقيؽ التميز والنجاح اآلمر الذي ي

لتالي تحقيؽ نو يزيد مف الفعالية معيا وباجميور لمتكنولوجيا الحديثة في اإلستماع لإلذاعة فإال

 ىداؼ المرجوة . األ

 ىداف الموضوع :  أ

في خدمة المجتمع عف ساسي مف وراء كؿ دراسة ىو االستفادة المباشرة مف العمـ إف اليدؼ األ

اد والجماعات لكف زيادة عف ذلؾ فإف لكؿ فر التي تواجو األ طريؽ الوصوؿ إلى حموؿ المشكالت

ىدافيا الخاصة المتعمقة بالموضوع نفسو والدراسة التي نحف بصدد ىا والتي تتناوؿ تفاعؿ دراسة أ

ة الجامعييف مع اإلذاعة في ظؿ اإلعالـ الجديد بالتركيز عمى اإلذاعة المحمية وترمي لثالثة الطمب

 ىداؼ 8 أ
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 عالـ الجديد .ة بمستغانـ ومدى إستفادتيا مف اإلذاعة الظير مى إػػػ التعرؼ ع

 ي وسيمة يستمعيا . التعرؼ عمى الجميور والمستمع لإلذاعة وعبر أ ػػػ محاولة

 ذاعة مستغانـ .ى تطبيؽ التكنولوجيا الحديثة في إػػػ معرفة مد

 الدراسات السابقة : 

ار طوأبعاده التنموية في المجتمع في إعالـ المحمي 8 ىذه الدراسة الموسومة باإل ولىالدراسة ال 

بحيث تيدؼ  5101ػػػ  5117عداد الطالبة سويقات لبنى سنة تحضيرىا لشيادة الماجيستر مف إ

 لى 8 ىذه الدراسة إ

  المحمية.ذاعة إلعالـ المحمي الموجود في الجزائر مف خالؿ محتوى البرامج التي تقدميا اػػػ تقييـ اإل

ؿ اإلعالمية التي تبثيا وسائؿ بعاد التنموية التي يتـ التركيز عمييا في الرسائلجوانب واألا ػػػ معرفة

  المحمية.ذاعة اإلعالـ المحمية كاإل

لى الطريقة ػػػ إبراز مدى تماشي مضاميف وسائؿ اإلعالـ المحمية خاصة اإلذاعة المحمية بالنظر إ

 . التي ظيرت بيا

ذاعة المحمية عمى تنمية 8 كيؼ يعمؿ اإلعالـ المحمي ومف ذلؾ اإليا تتمحور فيمايمي شكاليتػػػ وا  

 المجتمعات المحمية مف خالؿ مضاميف الرسائؿ التي تبثيا ؟  

فة إلى المنيج التحميمي ضاالمنيج الوصفي الذي رأتو مناسبا لمثؿ ىذه الدراسة إمستخدمة بذلؾ 

 1داة المقابمة . تمارة الخاصة بتحميؿ المحتوى باإلستعانة إلى أداة االستمارة وىي االسمستعممة أ

                                                           
، إذاعة ورقمة الجيوية نموذجا، سويقات لبنى، اإلعالم المحمي وأبعاده التنموية في المجتمع، دراسة وصفية تحميمية لمخطاب اإلعالمي-1

  .5117،5101ة الماجيستر، وىراف، مذكرة لنيؿ شياد
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  أف8إلى مجموعة مف النتائج مفادىا  األخيروخمصت في 

ذاعات المحمية في تحقيؽ المحمية الكاممة في برامجيا حاولة الجادة التي تبذليا ىذه اإلرغـ الم

بعمؽ الخصائص الثقافية  تجربةصيؿ الا اإلعالمية فإنيا الزالت بحاجة إلى تأومضاميني

عالمية اه ومشاغمو ، مف خالؿ وضع سياسة إىتماـ بقضايواإلجتماعية لكؿ مجتمع محمي واإل

عالـ المحمية دد األىداؼ والوظائؼ التي ينبغي أف تحققيا وسائؿ اإلمحمية شاممة ودقيقة ، تح

النظـ السياسية،  حتياجات في سياؽقة لممجتمعات المحمية وبتحديد اإلبناءا عمى دراسة مسب

 جتماعية والثقافية التي تحكـ المجتمع المحمي . اإلقتصادية، اإل

عي الصحي لدى ذاعة المحمية في نشر الو ىذه الدراسة الموسومة بدور اإل :الدراسة الثانية 

ػػػ  5113عداد الطالب شعباني مالؾ سنة الطالب الجامعي في إطار تحضيره لرسالة الدكتوراه مف إ

  بحيث تيدؼ الدراسة الى8 5114

بالغ رسالتيا الصحية عمى ييـ وتحميؿ دور وفعالية وسائؿ اإلعالـ السيما اإلذاعة المحمية في إػػػ تق

مراض وتغيير بعض سموكاتيـ بئة الجماىير وتوعيتيـ بمخاطر األالخصوص ومدى قدرتيا عمى تع

 السمبية . 

بصفة عامة والتنمية بصفة خاصة بمحاولة لتخصيص موارد  تصاؿػػػ لفت إنتباه المسؤوليف عف اإل

ثر كبير عمى التنمية بمختمؼ مجاالتيا الصحية بشرية ىائمة لإلذاعة لما ليا مف أمالية وتقنية و 

 1منيا عمى وجو الخصوص . 

                                                           
، دراسة ميدانية بجامعتي قسنطينة وبسكرة، مذكرة لنيؿ شعباني مالك، دور اإلذاعة المحمية في نشر الوعي الصحي لدى الطالب الجامعي -1

  .5114ػ5113قسنطينة،  شيادة الدكتوراه، 
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ذاعتا سرتا والزيباف المحميتيف في الباحث تمثمت في ما دور إ اطرؼ ىذ شكالية المتناولة مفأما اإل

 كبر في ذلؾ ؟ جامعييف ؟ وأي منيما لو الدور األنشر الوعي الصحي لدى الطمبة ال

ع ليذه الدراسة ىو منيج المسح اإلجتماعي ، المنيج اإلحصائي ، المنيج المقارف ما المنيج المتبأ

 ستمارة والمقابمة . إلامستعمال أداتي 

  لى النتائج التالية 8 وخمص في األخير إ

عالـ الجواري في عممية والوعي الصحييف لمفرد والمجتمع وأىمية اإلالصحة وكذا التثقيؼ  ىميةػػػ أ

عالـ والتعميـ في مجاؿ التثقيؼ والنظر لمدور التكاممي لوسائؿ اإلالتثقيؼ والوعي الصحييف 

  الصحية.والتوعية 

 الثالثة:الدراسة 

عة وجميورىا في إطار التحضير ىذه الدراسة الموسومة بأثر تكنولوجيات اإلتصاؿ عمى اإلذا

  بحيث تيدؼ الدراسة إلى8  5100ػػ5101دوار تسعديت سنة ڤلرسالة الماجيستر مف إعداد الطالب 

ػػػ الكشؼ عف مدى تعرض الشباب الجزائري لإلذاعة ، وخاصة مع العدد اليائؿ مف التكنولوجيات 

التي يحوز عمييا الشباب ويستخدميا وىذا مف خالؿ محاولة الوصوؿ إلى نتائج مبنية  اإلتصالية

 عمى أسس عممية . 

المستوى التعميمي والحالة  كالجنس،ػػػ الكشؼ عف عالقة تعرض الشباب لإلذاعة ببعض المتغيرات 

نة المينية وحصر الخصائص العامة والخاصة لجميور اإلذاعة مف فئة الشباب مف واقع عي

  الدراسة.
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 1ػػػ التعرؼ عمى الوسائؿ اإلعالمية واإلتصالية األكثر استخداما مف طرؼ الشباب .

  ىي8ما اإلشكالية المتناولة مف طرؼ ىذا الباحث أ

 استخداـ الشباب لتكنولوجيا اإلعالـ واإلتصاؿ عمى مدى إقباليـ عمى اإلستماع لإلذاعة ثر ماىو أ

 المسموعة ؟ 

 أما المنيج المتبع ليذه الدراسة ىو المنيج المسحي مستعمال أداة اإلستمارة والمالحظة والمقابمة .

 وخمص في األخير إلى النتائج التالية 8 

ػػػػ إلى أف الشباب الجزائري مازاؿ مرتبط باإلذاعة رغـ التطور التكنولوجي ، بؿ أحدث الشباب نوع 

 ئؿ اإلتصالية القديمة والحديثة لكف تختمؼ درجة التعرض . مف التوافؽ في اإلستخداـ بيف الوسا

، فيي بعيد عف نسب اإلستخداـ في الدوؿ المستخدمة كالكمبيوتر واألنترنت ػػػ ضعؼ التقنيات

 المتقدمة . 

 عديدة.ػػػ تفاعؿ الشباب مع البرامج اإلذاعية ال يزاؿ محدودا جدا وىامشي ألسباب 

 منيج البحث:

واضح يساعد عمى دراسة وتشخيص مشكمة اليمكنو أف يقوـ بدوف منيج ف كؿ بحث عممي إ

موضوعية يتبعيا الباحث لدراسة ظاىرة مف  ةالبحث لمعرفة جوانبيا وتحميؿ أبعادىا وىو طريق

 2الظواىر.

                                                           
، دراسة مسحية في اإلستخدامات مذكرة لنيؿ شيادة ماجيستر  ،، أثر تكنولوجيات اإلتصال عمى اإلذاعة وجميورىاتسعديت قدوار -1

  5100ػ5101واإلشباعات لدى الشباب، الجزائر، 
12،ص 2991محمد الطاوي، محمد مبارك، البحث العلمي أسسه وطريقة كتابته، المكتبة األكاديمية، القاهرة، -2  
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و طريقة المسح بأنو الدراسة العممية لظروؼ المجتمع وحاجاتو وبالتالي نعني بالمنيج الوصفي أ

المشكمة قيد  والوصؼ الدقيؽ والتفصيمي لمظاىرة أو موضوع الدراسة أيرتكز ىذا المنيج عمى 

 1و نوعيا .الدراسة وصفا كميا أ

قة في العمـو بأنو الطريؽ المؤدية لمحقيكمود برنارد والفيمسوؼ فرانسيس بيكون  يعرفو الفيمسوؼ

بواسطة طائفة مف القواعد العامة التي تييف عمى سير العقؿ وتحدد عممياتو حتى يصؿ إلى نتيجة 

  2معمومة . 

كما يعرؼ المنيج بأنو مجموعة مف اإلجراءات المتبعة ألجؿ تحقيؽ الغرض الذي رسميا . وليذا 

 3حث لموصوؿ إلى نتيجة معينة . مف الضروري إستخداـ المنيج بإعتباره الطريقة التي يسمكيا البا

إف موضوع الدراسة يعتمد عمى جممة مف األىداؼ والمناىج العممية المسطرة توضح لمباحث نوع 

لى مجاؿ الدراسات إف الدراسة التي نتناوليا تنتمي إالمنيج الذي سيوظفو في دراستو بالتالي ف

تقوـ عمى وصؼ الظاىرة كما ىي في الواقع إذ يتوجب عمينا وصؼ كيفية   الوصفية بإعتبارىا

 عالـ الجديد مبة عمـو اإلعالـ واإلتصاؿ مع اإلذاعة المحمية في ظؿ اإلتفاعؿ ط

ويعرؼ المنيج الوصفي أيضا عمى أنو يتضمف جمع البيانات مف أجؿ فحص النظريات أو 

 4ت المدروسة . اإلجابة عمى أسئمة تيتـ بالوضع الحالي لمفئا

 

 
                                                           

 44ص، 5116، األردف عماف، دار الحامد لمنشر والتوزيع،  ،يالعممالبحث  وأساليبمنيجية  ،ألبياتيمحمود  القاضي،دالل - 1
.  51ص .5111 دار الريحانة، الجزائر،  ،العمميمنيج البحث  ،حامد خالد- 2 
  3 . 004ص ،0754عالـ الكتب، القاىرة،  ،مناىج البحث العممي في عموم اإلعالم واإلتصال أحمد بن مرسمي، -
. 031. ص5115 ،عماف والتوزيع،دار المسيرة لمنشر  ،أساسيات البحث العممي ،عبد الحميد الضامن منذر - 4  
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 البحث:دوات أ

بحيث ال يخمو أي بحث عممي  دوات التي يستخدميا في البحثيشير الباحث في الخطة إلى األ

ة التطبيقية لى الحقيقة في الدراسالتي يعتمد عمييا الباحث لموصوؿ إدوات البحثية ىي مف األ

ستكماؿ في ىذه الدراسة تقنية اإلستبانة إل ويتمكف مف خالليا اإلجابة عمى األسئمة ولقد إستخدمنا

الشائع فمكانيات والظروؼ التقنية طار النظري والتطبيقي مف حيث اإلبعض البيانات الواردة في اإل

نيا تمؾ الوسائؿ المختمفة التي يستخدميا الباحث في جمع البيانات أدوات البحث ىي حوؿ أ

  1كثر .و لمنيج معيف أو أث ، ضمف إستخداموالمعمومات المستيدفة في البح

تعبيرىا  سئمة التي يحضرىا الباحث بعناية فيبحث العممي ىو تمؾ القائمة مف األستبياف في الفاإل

لموضوعة ، لتقدـ إلى المبحوث مف أجؿ الحصوؿ عمى طار الخطة اعف الموضوع المبحوث في إ

جابات تتضمف المعمومات والبيانات المطموبة ، لتوضيح الظاىرة المدروسة ، وتعريفيا مف جوانبيا إ

 2المختمفة . 

جابات تحدد أو ىو تقنية مباشرة لطرح األسئمة عمى األفراد وبطريقة موجية ذلؾ ألف صيغ اإل

  3.مة مقارنات كميةقايسمح بالقياـ بمعالجة كمية بيدؼ إكتشاؼ عالقات رياضية وا  مسبقا ، ىذا ما

بأنيا أحد األساليب التي تستخدـ في جمع بيانات أولية أو سمير محمد حسين كما يعرفيا الدكتور 

أساسية أو مباشرة مف العينة المختارة أو مف جميع مفردات البحث، عف طريؽ توجيو مجموعة مف 

                                                           
  515. ص  5115 ،ديواف المطبوعات الجامعية  ،1ط ،واالتصال  اإلعالممناىج البحث العممي في عموم  ،مرسمياحمد بن  -1

.  551ص نفسو. المرجع ،احمد بن مرسمي - 2  
.  512ص ،5112 ،الجزائر ر،لمنشدار القصبة  ،اإلنسانيةمنيجية البحث العممي في العموم  ،أنجرسموريس   3  
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أو  واتجاىاتيـمبحوثيف األسئمة المحددة وذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى حقائؽ معينة أو وجيات نظر ال

 1الدوافع والعوامؿ والمؤثرات التي تدفعيـ إلى تصرفات سموكية معينة . 

ويعد أيضا اإلستبياف وسيمة مف وسائؿ جمع المعمومات، وقد يستخدـ عمى إطار واسع ليشمؿ 

 2.  ةالدراساألمة أو في إطار ضيؽ عمى نطاؽ 

تضمف مجموعة مف االسئمة، وقد حكمت مف  وقد إحتوت إستمارتنا عمى ثالثة محاور وكؿ محور

 طرؼ أساتذة مختصيف في عمـو اإلعالـ واإلتصاؿ بجامعة مستغانـ.

  مجتمع البحث وعينتو :  

و صفات فردات التي ليا صفة أنو جميع المتماعية مجتمع بحث يطمؽ عميو عمى أجلكؿ دراسة إ

  3و البحث مف قبؿ الباحث . ميع ىذه المفردات خاضعة لمدراسة أمشتركة وج

البحث مجموعة عناصر ليا خاصية أو عدة خصائص مشتركة تميزىا عف  والمقصود بمجتمع

 4 .غيرىا مف العناصر األخرى والتي يجري عمييا البحث

مستمع لإلذاعة المحمية حيث تناولنا في دراستنا ىذه مجتمع البحث المتمثؿ في الجميور ال

 الطمبة الجامعييف بجامعة عبد الحميد بف باديس .  ال وىو جميوربمستغانـ أ

 البحث:عينة ػػ 

  1المجتمع.وعينة البحث ىي مجموعة جزئية مف 

                                                           
1- Murisse angers ، instiation pratique a  la logique dessence social ، casbi  universite ، alger ، 1997. 

P146.  
.70. صنفسوالمرجع  ،أساسيات البحث العممي الضامن،منذر عبد الحميد   2  
. 026. صنفسوالمرجع  ،دالل القاضي، محمود البياتي  3  
  4 .576صمرجع سابؽ،  موريس أنجرس، منيجية البحث العممي،-
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جزء مف المجتمع يتـ اختيارىا وفؽ قواعد خاصة بحيث تكوف العينة المسحوبة  أنيا أيضاوتعرؼ 

ىي تقدير لمجتمع الدراسة وأف متوسط العالمات  أيضا  2.مف مجتمع الدراسة اإلمكافممثمة قدر 

 3مف العينة ىي تقارب قيـ المجتمع.

 اإلعالـوالعينة التي تـ اختيارىا في دراستنا ىي العينة القصدية والتي تـ تطبيقيا عمى طمبة عمـو 

 واالتصاؿ باعتبارىـ يتفاعموف مع الوسائط المتعددة . 

 اإلطار الزمني: 

      وذلؾ منذ البدئ في طرح الموضوع في إنجاز ىذا العمؿ المدة الزمنية التي إستغرقناىا بو نقصد

وحتى اإلنتياء منو بشكؿ نيائي،حيث حدد المدة الزمنية لمدراسة مف أوائؿ شير فيفري إلى أواخر 

 شير أفريؿ. 

 طار المكاني: اإل

لدراسة فقمنا بإجراء بحثنا في جامعة عبد يتمثؿ في المنطقة الجغرافية أو المكاف الذي أجرينا فيو ا

الحميد بف باديس بكمية العمـو اإلجتماعية واإلنسانية وبتحديد شعبة عمـو اإلعالـ واإلتصاؿ 

 بمختمؼ التخصصات. 

طالب مف قسـ عمـو  841 يتمثؿ في العينة التي أسقطت عمييا الدراسة وىي اإلطار البشري

 اإلعالـ واإلتصاؿ بجامعة عبد الحميد بف باديس مستغانـ. 

                                                                                                                                                                                                 

.  027.ص نفسوالمرجع  ،دالل القاضي ، ومحمود البياتي  - 1  
مؤسسة الوراؽ لمنشر  ،طرق ومناىج البحث العممي ، توفيق البياتي ، غازي جمال خميفةمحمد عبد العال النعيمي ، عبد الجبار  - 2

  . 61. ص 5117 ،عماف ،والتوزيع
.041ص ،المرجع نفسو ،منذر عبد الحميد الضامن - 3  
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 الخالصة:

لقد تناولنا في ىذا الفصؿ المنيجي مف العناصر ذات العالقة بموضوع البحث إذ يمكننا القوؿ بأف 

الدراسات السابقة ساعدتنا في اإلحاطة أكثر بجوانب الموضوع وتحديد أىميتو مف خالؿ دراسة 

دفعنا  أىدافو ودوافعو،نظرا لمتطورات التكنولوجية الحاصمة والواسعة والتي خمقت اإلعالـ الجديد

الختيار ىذا الموضوع لمتعرؼ عمى مدى تفاعؿ الطمبة مع اإلذاعة في ظؿ اإلعالـ الجديد 

عف  نتائج مستخدميف في ىذه الدراسة المنيج الوصفي معتمديف عمى أداة اإلسبياف بيدؼ الكشؼ 

 بإتباع جميع الخطوات مف خالؿ ضبط مجتمع البحث وعينتو المختارة ،الدراسة التي قمنا بيا

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل األول                                                                       اإلذاعة المحلية وجمهىرها
 

 24 

 تمييد:

تعد اإلذاعة من أىم وسائل اتصال الجماىيري تأخيرا عمى أفراد المجتمع منيم الشباب ويقصد بيا  

مايبث عن طريق األثير باستخدام موجات كيرومغناطيسية بإمكانيا اجتياز حاجز األمية والحواجز 

عة في أي الجغرافية وربط مستمعيا المتباعدين برباط مباشر وسريع، وباإلمكان االستماع إلى اإلذا

مكان وعبر أي وسيمة من الوسائل المتطورة المتاحة ليا عبر الوسائل الحديثة المختمفة دون عائق 

أو حاجز كما أن اإلذاعة أصبحت تبث مواضيع لكل فئات المجتمع من برامج تثقيفية تعميمية 

الراديو كمعمم ومخاطبة جميورىا بالمغة التي يستوعبيا في قول جوبمنز حول تأثير اإلذاعة يستعمل 

يمقي الضوء عمى المشكالت الصعبة في الوقت الحاضر وعندما يأتي اليوم فانو سيقي العزائم 

 والقموب ويياجم العدو في أي مكان يظير فيو.

 وعميو سنحاول في ىذا الفصل تناول نشأة اإلذاعة في الجزائر تعريف لإلذاعة المحمية مع إبراز

 ىا.خصائص اإلذاعة وخصائص جميور  أىم
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 المبحث األول: نشأة اإلذاعة المحمية في الجزائر

 بدأت اإلذاعة في بعض الدول العربية بداية تجارية حيث أنشأ بعض األفراد أو الشركات

 52911محطات إذاعية مثمما حدث في الجزائر .

المحتوى م، ما يعرف باإلعالم المحمي فوسائل اإلعالم كانت وطنية 29الجزائر لم تعرف قبل سنة 

فاإلذاعة الجزائرية لم يكن ليا رواج جماىيري معتبر إال بعد سنة  2مركزية أو البث في معظمو

طرات بعض 5291وىذه السنة تعتبرا النطالقة الحقيقية ليذا المنبر اإلعالمي وفي عام 5291

مييا التغيرات عمى اإلذاعة الجزائرية حيث أدمجت ىذه األخيرة مع اإلذاعة الفرنسية واشرف ع

دارة مستقمة رئيس الحكومة، دمت لمحاكم العام امتيازات خاصة لمشؤون الفنية ىذا من جية وق وا 

وثالثة ة ويتكون من ستة أعضاء جزائريين أصبح يترأس مجمس أطمق عميو المجنة الجزائرية لإلذاع

قنوات  5291وستة ممثمين عن الموظفين والعمال التابعين لإلذاعة.كما انشات في  أوروبيين،

قسنطينة والتي بيا محطتان لإلرسال تذيع  مجيزة باستوديوىات خاصة بيا في مختمف المدن منيا3

وما كان لمجزائر في ىذه الفترة  3ثم تتابعت المحطتان في كل من وىران وبجاية بالعربية والفرنسية،

القاىرة  كانت إذاعةإلى العالم الخارجي  و إال أن تعتمد عمى إذاعات الدول العربية إليصال صوتيا 

 4وتونس أولى اإلذاعات العربية التي خططت لبرامج في قنوات ثابتة إلذاعة أخبار الثورة الجزائرية

ونتيجة لقرارات مؤتمر الصومام تم إنشاء اإلذاعة السرية التي كانت جزائرية بكل مافييا وكانت 
                                                           

 
:الراديو والتمفزيون والقنوات عاطف عدلي العبد عبيد، نيى عاطف العبد.وسائل اإلعالم نشأ ىتا وتطورىا وآفاقيا المستقبمية -1

 59،ص 9991الجزء األول ،القاىرة ،دار الفكر العربي ،،الفضائية
 .29،ص9959،عمان ،دار غيداء لمنشر والتوزيع، صالح محمد حميد.دور اإلذاعات المحمية في ترسيخ مفيوم الوحدة الوطنية- 2
     919،911ص  ،9959 لمنشر والتوزيع، لمسيرةادار  ،[م،د ]،اإلعالم واالتصال:دراسة في النشأة والتطور ، وسائلمحمد صاحب سمطان-3

 .12، ص5211، الوطنية لمكتاب ، الجزائر، المؤسسةالعربية في الجزائر ، الصحافةعواطف عبد الرحمان- 4
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مدينة الناطور المغربية وكانت مدة  إذاعة متنقمة قرب الحدود الجزائرية المغربية،قبل أن تستقر في

محمد بوزيد  البث حوالي  ساعتين يوميا ومن بين الذين كانوا يعممون في اإلذاعة مدني حواس،

 3 انطالق خمس إذاعات 5212،والشيخ رظا الشيخ حسين وشيدت أوائل سنة 

 صوت الجزائر بإذاعة طرابمس بميبيا 

 إذاعة بنغازي . صوت الجزائر من 

 ر من إذاعة دمشق، وصوت الجزائر من الكويت.صوت الجزائ 

 1.صوت الجزائر من بغداد 

 : إذاعة الجزائر المستقمة 

الذي كان يراقبيا  االستعمار الفرنسيحيث تخمصت الجزائر من  ،5299جويمية 1وكان ذلك في 

ويستغميا وكذا يحتكر وسائميا اإلعالمية ولم تمبث الدولة الجزائرية إلى أن اتخذت تدابير األزمة 

من اجل استرجاع مبنى اإلذاعة والتمفزيون لما يمتمكو ىذا القطاع الحساس من أىمية في نقل 

الخاصة بالشعب الجزائري بعيدا عن وكذا في ترسيخ القيم الثقافية  السيادة الجديدة لمدولة الجزائرية،

تطبيقا ليذا التوجو الذي يتعمق بأداة السيادة  المسح الذي استعممو االستعمار الفرنسي طويال،

برفع التحدي  5299اكتوبر91الوطنية قام فقام المختصون والتقنيون والعمال الجزائريون في 

وىم الروح الوطنية فالتزموا بتحقيق والتغمب عمى الصعوبات بان التكوين وشكموا يدا واحدة تخذ

السير الحسن ألجيزة اإلذاعة والتمفزيون واستمرارىما، بينما كان التقنيون الفرنسيون يظنون أن 

وانتيى األمر بتوقيع اتفاقية بين الحكومة الجزائرية وفرنسا  ،تسبب في عرقمتيماذىابيم المشرع ي
                                                           

رسالة  ،نشر الوعي الصحي لدى الطالب الجامعي:دراسة تحميمية بجامعتي قسنطينة وبسكرة المحمية فيدور اإلذاعة شعباني.مالك -1
  559،551ص ص واإلنسانيةعمم االجتماع التنمية كمية العموم االجتماعية دكتوراه 
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بإمداد  ل تبادل البرامج المختمفة وقيام فرنسا،الثالث والعشرون جانفي تم فييا العم 5291سنة 

 الجزائر بالمساعدات الفنية والثقافية.

 5291نوفمبر99السمطة الجزائرية عدة مراسيم متعمقة باإلعالم،جاء مرسوم اصدرت 5291ومنذ

اعة كان اليدف ىو التغطية ففي ميدان اإلذ ليعطي تنظيما وىيكال جديدا لإلذاعة والتمفزة الجزائرية،

 1ليال ونيارا دون انقطاع وكما انشات الشبكة الصحراوية اإلذاعية لإلرسال عمى الموجات ،لمبالد

بعدما أجيدت الدولة نفسيا ليتجاوز صوت الجزائر الحدود  المتوسطة لتحقيق اليدف المسطر،

 جل تزويد محطات اإلذاعة بالعاصمة.الوطنية وذلك باستعمال الموجات الطويمة والقصيرة من ا

 5291ومن اجل تزويد محطات قامت بتخصيص دارين لإلذاعة في قسنطينة ووىران سنة 

توسعت دار اإلذاعة بالعاصمة وبعدىا شيدت اإلذاعة بعض التطورات في مجال توسيع 

 أن اصدر قرار إعادة الييكمة إلى 5219صالحياتيا وتجديد تنظيميا اإلداري،وىذا بداية من سنة 

حت بمقتضى ذالك القرار مؤسسة قائمة بحد ذاتيا منفصمة عن مؤسسة الذي مسيا وبالتالي أصب

 5219.2والتمفزة وىذا في سنة 

تحولت تسمية اإلذاعة من"المؤسسة الوطنية  5225افريل 99بموجب مرسوم تنفيذي صادر في -

لمبث اإلذاعي المسموع"إلى "المؤسسة العمومية لمبث اإلذاعي المسموع"وبموجب ذلك تحولت إلى 

سة ذات طابع صناعي وتجاري. ففي الجزائر المستقمة لم تظير اإلذاعة المحمية إال في مؤس

سنوات متأخرة وذلك لمعوائق القانونية والسياسية عمى الرغم من وجود عدة مجتمعات محمية تتمايز 

م في العادات والتقاليد والميجات وبعد التحوالت السياسية والتعديالت القانونية شيد قطاع اإلعال
                                                           

 .919، 911ص صمرجع السابق، ، سمطان محمد صاحب - 1
 .599، ص9999المبنانية، المصرية  الدار، والمجتمع عمي، اإلعالم إماممنى سعيد الحديدي وسموى - 2
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عدة تغيرات نحو حرية التعبير والتعددية اإلعالمية التي سمحت بظيورىا من جديد في بداية 

 من قانون 51طبقا لممادة  وذلك لمتسييالت التي خولت لإلذاعة السمعية العمومية، التسعينات،

ولقد  والميجات المحمية، ،تيا وقنواتيا لبث الثقافة الشعباإلعالم ،والتي سمحت باستعمال إمكانيا

 1.انشات ىذه المحطات في الواليات التي تتوفر عمى أجيزة تقنية ومالية موروثة عن االستعمار

متيحة في  ثم تمتيا 5225افريل 99حيث انطمقت إذاعة الساورة في  ،وكانت البداية من بشار

 ليصل لتتوالى بعد ىذا التاريخ سمسمة انطالق المحطات اإلذاعية الجيوية في الجزائر 5225ماي1

 2.اذاعة تبث برامجيا فعميا95الى 9991عددىا عام 

 المبحث الثاني:مفيوم اإلذاعة المحمية:

باستخدام موجات كيرو مغناطيسية  األثيرما يبث عن طريق  أنيايعرفيا فضيل دليو عمى 

 3بإمكانيا اجتياز الحواجز الجغرافية والسياسية وربط مستمعييا برباط مباشر وسريع.

اإلرسال اإلذاعي أو الموسيقى الكالسيكية،حيث قال ىتمر في كتابو كفاحي عن  3تعني نقلوىي

اإلذاعة إنني  اعمم أن تأثير كممة مكتوبة عمى األفراد اقل بكثير من تأثير كممة يسمعونيا وان كل 

 4حركة كبيرة عمى ىذه األرض تدين بنموىا لكبار الخطباء وليس لكبار الكتاب.

 

 

                                                           
، 9992ونية لمنشر والتوزيع، ، طبعة منقحة، الجزائر، الدار الخمدالتواتي، الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية في الجزائر نور الدين-1

  .511ص
.511ص المرجع نفسو، ،نور الدين التواتي - 2  
511.ص5221الجزائر، ديوان المطبوعات الجزائرية، ،الجماىيريةمقدمة في وسائل االتصال  ،فضيل دليو- 3 
.2ص ، مرجع السابق ،اإلذاعة في تنمية الوعي الصحي لدى الطالب الجامعي ، دورمالك شعباني - 4  
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 المحمية:مفيوم اإلذاعة 

اإلذاعة المحمية تبث برامجيا من ىي جياز إعالمي يقوم عمى خدمة ىذا المجتمع المحمي بمعنى 

مستمعا محددا لو مصالحو وارتباطاتو االجتماعية المعروفة، ولو تقاليده وعاداتو 1جل مخاطبة أ

 2وتراثو الفكري الخاص ومجتمع متجانس من الناحية االقتصادية والناحية الثقافية.

3إن اإلذاعة المحمية مشتق من مفيوم المجتمع المحمي،وىي جياز إعالمي يخدم  آخر وفي تعريف

جميور محدود العدد يعيش فوق ارض  إلىتبث برامجيا  إذويوجو إلى تمك المنطقة المتواجد بيا 

 نياأ أيواالجتماعية  محدودة المساحة،وىي تخاطب جميورا متقاربا ومتناسقا من الناحية الثقافية،

 أفراديكون  أنمنو وتعطيو وتقوم لو الخدمات الكثيرة والمختمفة ويمكن  تأخذتتفاعل مع الجميور 

حتى مدن  أومدينة صغيرة  أومجموعة قرى متقاربة  أوالمجتمع المحمي من سكان قرية واحدة 

 3صغيرة متقاربة ومتجانسة وقد تكون مدينة كبيرة .

 اإلذاعة المحمية:

جماعة بعينيا تربط  إلىاحد روافد اإلعالم المحمي الذي ينبثق من بيئة معينة ومحددة ويوجو 

بعضيا ببعض ىذه البيئة بحيث يصبح اإلعالم مرتبطا وثيقا بحاجة ىؤالء الناس ومتصال بثقافة 

ة ويعتمد مما يجعمو انعكاسا لمتراث الثقافي والقيمي في ىذه البيئ البيئة المحمية وظروفيا الواقعية،

اعتمادا كميا عمى كل ما فييا من أفكار بحيث تكون ىناك األفكار السائدة بين الجميور المستيدف 

                                                           
الفكر  القاىرة، دار، والمتقدمةوسائمو ودوره في الدول النامية  ، نظرياتوأسسو-في ضوء متغيرات العصر شكري، اإلعالمعبد المجيد -1

 .519 .ص9991العربي، 
.519، ص9992والتوزيع، أسامة لمنشر  ، عمان، داراإلذاعي الشاري، اإلعالمطارق - 2  
95،ص5211،مصر ،الحمية لغة العصر اإلذاعة ،عبد المجيد شكري- 3  
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التقاليد ىي التي تكون في النياية  والعادات و وتصبح القيم الثقافية واالجتماعية واالقتصادية،

 1.أسموب شكل ومضمون اإلعالم المحمي

واإلذاعة المحمية ىي التي تخدم مجتمعا محدودا ومتناسقا من الناحيتين الجغرافية واإلجتماعية 

بحيث يكون ىذا المجتمع لو خصائص البيئة اإلقتصادية والثقافية المتميزة عمى أن تحده حدود 

ون بمجتمع خاص وقد يك أساساجغرافية حتى تشممو رقعة اإلرسال المحمية، فاإلذاعة ىنا مرتبطة 

ىذا المجتمع مدينة أو مجموعة قرى أو مدن صغيرة متقاربة تجمعيا وحدة إقتصادية وثقافية متميزة 

وليجتيم المحمية وتمبي إحتياجاتيم وتكون ىذه اإلذاعة ىي مجاليم الطبيعي لمتعبير عن مصالحيم 

 2الخاصة المتميزة.

لمحمية ىي جياز إعالمي يخدم ويوافقيا في ذلك "الطاىر بن خمف اهلل" الذي يرى أن اإلذاعة ا

مجتمعا محميا وأن الدور الذي تمعبو اإلذاعات المحمية أخذ في النمو مع تحول مواضيع اإلىتمام 

 3.بالتنمية إلى النشاط المحمي 

 3 ومن مستويات وأصناف اإلذاعة 

 اإلذاعة المحمية والتي تيتم بالشؤون المواطن المحمي.

 إلى كافة مناطق الدولة ومواطنييا. اإلذاعات الوطنية الجامعة تتوجو

 

 

                                                           

599ص ،مرجع السابق عمي،إمام  الحديدي، سموىمنى سعيد  - 1 
99،ص9991جامعة القاىرة، القاىرة، سموى إمام وشييناز بسيوني،موضوع خاص في اإلذاعة، - 2  
21، ص5229، 9ط ،واالتصالعموم اإلعالم ، الجزائر، معيد الطاىر بن خمف اهلل، الصحافة اإلقميمية، مجمة اإلتصال،- 3  
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 اإلذاعة المتخصصة3 ثقافية، إقتصادية، دينية،......الخ.

  اإلذاعات العربية تتوجو إلى الجميور العربي. 

 وخصائصو.جميور اإلذاعة  الثالث:المبحث 

إليو موجو ىو ال المحمي  معإذا كنا نتحدث عن جميور اإلذاعة المحمية، فال بد أن يكون المجت

ذات طابع محمي ممزم ومرتبط بنوعية الحياة في ذلك المجتمع عمى  اإلذاعة أن مابالدرجة األولى ب

الرغم من واجبيا العام وىو اإلعالم والترفيو والتثقيف، فاإلذاعة جياز إعالمي يخدم مجتمعا محميا 

رئيسيا محددا وقد محدود العدد فوق أرض محدودة المساحة، " يؤدي معظم أفراده نشاطا اقتصاديا 

يكون النشاط الرئيسي الذي يمارسو أفراد المجتمع نشاطا زراعيا، فيكون المجتمع زراعيا... ونصف 

النشاط الذي ينسب بأنو النشاط الرئيسي ألنو البد من قيام العديد من األفراد في كل مجتمع 

بين الجميع المصالح  بامتيان حرف أخرى متنوعة ترتبط بخدمة النشاط الرئيسي وأفراده، ويجمع

االستيطانية، والمصالح المتعمقة بالنشاط ذاتو والحرف التي يمارسيا األفراد ففي المجتمع الريفي 

في القرية نجد أن معظم أفراد ىذا المجتمع يمارسون نشاطا اقتصاديا واحدا ىوا لزراعة، وتقوم إلى 

ىذه المصالح أصبحت مصالح جانب الزراعة بعض الحرف األخرى المرتبطة بيذا النشاط... 

، وىذا الذي نتحدث عنو في القرية، إنما نجده  1شخصية لكل فرد من أفراد المجتمع المحمي" 

لك طبقا لمنشاط الرئيسي لكل أيضا في كل أشكال وأنواع الحياة كالمدينة والشارع والحي، وذ

" إن العالقات السائدة بين أفراد المجتمع المحمي، عالقات وثيقة نتيجة وجود ما أسميناه ،مكان

                                                           

51،59، مرجع سابق، ص صعبد المجيد شكري- 1  
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أواصر القرابة والنسب بالمصالح االستيطانية، ونتيجة ارتباط العديد من أفراد ىذا المجتمع ب

 كما تسود كل مجتمع المستويات المادية لألفراد، بل ومع وجود فوارق ثقافية نتيجةة والمصاىر 

السيما في  . والثقافة في المدارس والجامعاتصول البعض عمى درجات متفاوتة من الدراسة ح

حاالت القرابة من الدرجة األولى مثمما ىوا لحال في جيل اآلباء واألبناء، ففي مجتمع ريفي قد نجد 

أو  األب الفالح لو عدة أبناء، لكن الكبار منيم يعممون في الزراعة، وقد نجد من يعمل شرطيا،

ة لو وما يجمعيم معمما، أو طبيبا، وطالما كانت اإلقامة داخل المجتمع المحمي فالسمات األساسي

راثية وثقافية، تجعميم مجتمعا متجانسا، تؤكد ىذا التجانس المصالح المتشابكة من وحدة فكرية وت

 لألفراد والجماعات داخل المجتمع المحمي

أن جميور اإلذاعة المحمية ينحصر فقط في المجتمع ال نفيم من ىذا القول الذي سبق ذكره، 

المحمي لكنو يتعدى ذلك وقد يكون حتى من خارج الدولة، لكن الجميور المستيدف لإلذاعة 

المحمية بالميزة أو الصفة الخاصة، ىو المجتمع المحمي، ولعل دور اإلذاعة ىنا بالنسبة لمجتمعيا 

ن ىذا التفاعل ال يكون إال بدراسة  ىو محاولة التفاعل مع أفراده، وكيف ال وىي جزء منو، وا 

احتياجات ومتطمبات ومشاكل ىذا المجتمع المحمي، والعيش معيا وجعميم يرون أنفسيم من خالل 

إذاعتيم، وذلك بإعطاء الحق ليم في المشاركة والتعبير وطرح المشاكل العامة لمنقاش الحر، دون 

راء بحوث أو دراسة وتحميل لمبرامج ذاتيا التي تقدم التحيز والميول إلى غير ذلك، كما يمكن إج

جراء دراسات استطالعية.  1مضمون رسالتيا وأىدافيا، والقيام كذلك بالنزول إلى المستمعين وا 

 

                                                           
  .51سابق، ص، مرجع عبد المجيد شكري- 1
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 أما خصائص جميور اإلذاعة 3

الكشف عن العديد  عمى جميور اإلذاعة إلى قد اتجيت العديد من البحوث التي حاولت التعرفل

 من مواصفات ىذا الجميور عمى النحو التالي3

 شخص متوسط

 قد يكون أميا .....وقد يكون عالما

 1غير متجانس مع اآلخرين

 لو اىتمامات خاصة ....واىتمامات عامة يشترك بيا مع اآلخرين

 جميور خميط من األطفال والنساء والرجال في شتى مراحل العمر.

قيادة السيارة  ة المواد والبرامج واالستماع بيا إلى جانب قياميم بعمل آخر3مستمع يمكنو متابع

 األعمال المنزلية وغيرىا.

 2إحساس المستمع في اإلذاعة المحمية باالنتماء من خالل ما تقدم لو من أخبار التي تيمو

شعبية وجميورىا ىو الجميور العام بجميع  وأكثرىاوسائل اإلعالم انتشارا  أوسعاإلذاعة ىي 

 3.مستوياتو

 .اإلذاعة المحمية وخصائصيا اإلعالميةالمبحث الرابع:

 تتميز اإلذاعة المحمية عن غيرىا من األنماط اإلذاعية األخرى بما يمي 3

                                                           
، جامعة عبد الحميد بن 51399الى 55319،الساعة 9959ديسمبر  99، جميور اإلذاعة والتمفزيون محاضرة حول ، بن دنيا فاطمة - 1

  . باديس، مستغانم
 . 515، ص9992عمان، دار أسامة لمنشر والتوزيع،  الشاري، اإلعالم اإلذاعي، طارق - 2
 .191، ص9991، الفجر لمنشر والتوزيع ، القاىرة، دارالفعال لمعالقات العامةمحمد منير حجاب، االتصال - 3
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الجميور المستيدف لإلذاعة المحمية ىو جميور محمي بعينو أي محدود من حيث العدد مقارنة 

 اإلذاعات الدولية أو اإلذاعات القومية. بجميور

اإلذاعات الوطنية طموحة االنتشار لتشمل التجمعات السكانية الصغيرة وذلك عن طريق محطات 

 .FMذات الترددات قميمة التكاليف كمحطات

تتحدث اإلذاعة المحمية بمغة الجميور المستيدف وقد تظير فييا أيضا ليجة سكان المنطقة 

طات الجيوية مشروع من المشاريع التوسعية لإلذاعة الوطنية بالتالي ىي امتداد المح المستيدفة،

 1.لممؤسسة الوطنية

عالن تمتاز بالحيوية والكممة المسموعة ليا أثرىا القوي والفعال في  اإلذاعة المحمية وسيمة إعالم وا 

 2.نفوس الجماىير بتزويدىم لمحقائق الضرورية

ىي  المنطقة التابعة ليا حيث يصفيا مارشال ماكموىان فيقول3 اإلذاعة المحمية تختمف باختالف

الضرب عمى األوتار السحرية وىي امتداد لجيازنا العصبي المركزي وتأثيره اليفوقو سوى تأثير 

 3.الكالم البشري نفسو

تعمل عمى تقديم الحصص ذات النوعية وتستجيب لممتطمبات اإلعالمية والتنموية والترفييية لذلك 

 4.مع الذي تخدموالمست

                                                           
 91-99ص .9999، القاىرة، عالم الكتب، الحمواني ماجي، الفن اإلذاعي والتمفزيوني- 1
، 9959الحديث، ، اإلسكندرية، المكتب الجامعي : اتجاىات نظرية وأسس تطبيقية في الخدمة االجتماعيةاالتصالعبد الحميد عطية، - 2
 .19ص

 .195،ص 5211دار النيضة العربية، دمشق، محمد محمود الجوىري وآخرون، ،ترجمة3مارشال ماكموىان،كيف نفيم وسائل االتصال- 3
 .95صمرجع السابق ، عبد المجيد شكري، اإلذاعة المحمية لغة العصر - 4
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تحاول اإلذاعة المحمية وتسعى وتجيد باتجاه تأمين النيوض بالمستوى الثقافي لممجتمع بشرائحو 

 المختمفة.

باإلمكان استخدام اإلذاعة المحمية كوسيمة لإلعالن عن السمع والمنتجات مثميا مثل أي وسائل 

 إعالم أخرى.

من برامج ذكية ومدروسة كما تتمتع بخاصية بإمكانيا أيضا إثارة خيال المستمعين بما تقدمو 

حيث يمزم إلذاعة خبر في اإلذاعة سوى معرفة مضمونو ومجالو،و  السرعة في تناقل المعمومات،

 متابعة تطورات األحداث لحظة بمحظة.

حيث تعتبراالذاعة وسيمة اقتصادية جعمتيا من أكثر  تتخطي اإلذاعة حاجزي الفقر واألمية،

 1.ب ظروف الدول الناميةالوسائل التي تناس

 .األرضيةفوريا وآنيا حول الكرة  اتصالتحقق 

 يجري إنتاج برامجيا وبموجب ىذه الخاصية ليا، قاعدة اتصال فعالة، إقامةتعمل عمى -

 واالستماع إلييا عمى أساس المخاطبة المباشرة.

 خصائص اإلذاعة في التعميم تتمخص فيما يمي3-

نحوه من  أووتقديم البرامج مقارنة بالتمفزيون  إلنتاجتتطمب عددا قميال من المعممين والمدربين 

 وسائل االتصال الحديثة.

 بث برامجيا مرات متكررة. إعادةيمكن 

 1.المواد الدراسية المستمعين، ولجميعتعتبر مدرسة متكاممة لجميع المراحل الدراسية ولجميع الطمبة 

                                                           
 .591ص ،9951 عمان دار اليازوردي العممية لمنشر والتوزيع، ،اإلعالم والمعمومات واالنترنيت عامر إبراىيم القندلجي،- 1
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يجمسون لب الفرد في االستماع .فعمى سبيل المثال كثيرا مايشكو الطمبة الذين تعالج ظروف الطا

عمى سماع صوت المدرس عمى نحو جيد في نظام التعميمي  عدم قدرتيممؤخرة الصف من  في

 التحكم في مستوى الصوت ليفي بحاجة المستمع الفرد. فباإلمكانولكن عند استخدام  التقميدي،

عالقة  إقامة باإلمكانبخاصية ميمة في مجال التعميم والتعمم ذلك انو تتمتع اإلذاعة السمعية 

نتاجوتتحقق مثل ىذه العالقة من خالل تصميم  ثنائية بين المعمم والمتعمم، وتقديم البرامج مع  وا 

 بعين االعتبار مخاطبة المستمع الفرد.األخذ 

 المشكالت االجتماعية.ومن خالل التمثيميات المختمفة تقوم اإلذاعة السمعية بمعالجة 

عمى تقدم اإلذاعة السمعية فرصة جيدة لممجتمع لكي يعمل عمى االستفادة من وقت فراغ الشباب 

 خالل البرامج الثقافية والمسابقة والمقابالت ونحوىا من البرامج المفيدة. يتم ذلك من مثمر، نحو

ل والتزامن والمشاركة،فقد اإلذاعة المحمية تنفرد عن اإلذاعة المركزية بفضل عناصر التفاع

استطاعت اإلذاعة المحمية أن تفرض نفسيا في المشيد اإلعالمي من خالل التركيز عمي 

موضوعات وحاجات واشباعات محددة، كما أنيا استطاعت أن تمبي حاجات ورغبات الجميور 

لمنظمات المتخصص، والجميور الفاعل والنشط في الحياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية كا

 2.المينية التي تسعي إلي استخدام ىذا النوع من االذعات لمتواصل مع جميورىا مباشرة

 اإلذاعة المحمية كوسيمة إعالمية:

ال يتطمب االستماع إلي اإلذاعة سوى استخدام حاسة واحدة فقط ىي حاسة السمع وبذلك ترتاح 

 بقية الحواس ألداء دورىا في وظائف أخرى
                                                                                                                                                                                                 

 99،12ص ،5221، النشر والتوزيع ،،السعودية ية وسيمة اتصال وتعميمالسمع اإلذاعة ،فى محمد عيسى فالتةمصط-1
  95،99ص المرجع نفسو، ،محمد عيسى فالتة مصطفى - 2
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 يطمق عمييا الوسيمة العمياء لذاتعد اإلذاعة الوسيمة الوحيدة الغير المرئية 

في اإلذاعة يعتمد فن التحرير الصحفي عمي قوانين الذاكرة السمعية، وخاصة ما يتعمق بتحرير 

 المضامين وأساليب المعالجة ونوعية وكمية المعمومات.

بشكل متزامن، أي لحظة حدوثو عبر النقل  اإلذاعة أكثر وسائل اإلعالم مقدرة عمي تقديم الخبر

 1.الحي والمباشر

عمى اتصال وثيق ينبغي ليا أن تكون  المحمي، اإلذاعة المحمية ىي تعبير عن واقع المجتمع-

 2بأجيزة الحكم المحمي وىي وسيمة توفيق بين متطمبات جماىير المواطنين وبين اإلدارة المحمية.

ونحن نقوم بنشاطاتنا  االستماعمعاناة القراءة حيث نستطيع  إلىتحتاج  كممة اإلذاعة ال-

 3.المختمفة

كما يتم اآلن تزويد برامج الراديو بالروابط المتصمة  ،لإلذاعة ليس ليا مواعيد محددة االستماع-

وبدخول تقنيات البث  ،4ر عن موضوعات البرنامجبالمواقع االلكترونية التي توفر معمومات أكث

كممات األثير نقية ومسموعة والمستمع  اإلذاعياإلرسال  أداء جياز الراديو حسن منالرقمي عمى 

 .5المغة التي يريدىا اختياريتمكن من 

 

 

                                                           
 .599،ص 9959دار أسامة لمنشر والتوزيع، عمان، ،األمنياإلذاعة ودورىا في الوعي  إسماعيل سممان أبو جالل،- 1
 .21ص، المرجع السابقصالح محمد حميد،  - 2
592،ص9959ديوان المطبوعات الجامعية، ،[م،د] ،األدوارواليياكل  الوظائفجمال العيفة،مؤسسات اإلعالم واالتصال:- 3  

.11ص ،9959لمجامعات، دار النشر القاىرة، ،االتصالاإلعالم وتكنولوجيا ستيفن الكس،- 4  
.511، ص9959، أسامة لمنشر والتوزيع ، عمان، داروسائل االتصال الجماىيري ، تكنولوجيامجد ىاشم الياشمي- 5
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 خالصة الفصل:

جماىيرية فإن دورىا األساسي في تنمية المجتمع المحمي يكمن في  اتصالبما أن اإلذاعة وسيمة 

كونيا أداة تواصل مع عامة الناس داخل المجتمعات، وىذا راجع إلى مخاطبة المستمعين ضمن 

األخبار  انتشارنطاق واسع، حيث يتجمى ىدا األخير بتخطيو الحواجز الجغرافية من خالل سرعة 

سواء من جانب اإلعاقة  االجتماعيةجميع جوانب وظروف الحياة وفي مختمف الميادين مع مراعاة 

البصرية لإلنسان أو من خالل مخاطبة األفراد الذين لم تسمح ليم الفرصة بالرقي إلى المستويات 

...إلخ كما أن لإلذاعة تأثير  اقتصاديةأو سياسية أو  اجتماعيةالعميا وفيم ما تحتويو من مواضيع 

أن تحقق  استطاعتفعال وقوي عمى جميور واسع النطاق متعدد األجناس والميجات، والذي منيا 

من خالل البرامج المتنوعة التي تقدميا لمفرد، األسرة والمجتمع في تفعيل الحياة  اجتماعيا انتماءا

 ومية.من إرشادات ونصائح ميمة ومفيدة لمحياة الي االجتماعية
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 تمهيد:

ولكن في  اتسع نطاق اإلعبلم الجديد بمختمف وسائمو ليس فقط في إطار عموم اإلعبلم واالتصال 

مجمل ما يحيط بو ىذا النوع مستحدث وبات لغة العصر، فالناس يستخدمونو مع وجود اإلعبلم 

فاإلعبلم الجديد يتميز بصناعة الخبر وتغطية الحدث فأصبح الوسيمة األسرع واألسيل التقميدي 

نوعا ما لتمقي معمومات كما اتسع نطاق اإلعبلم الجديد الذي يتم من خبلليا دمج الصوت، 

والصورة، والفيديو مع بعضيا البعض فضبل عن استخدام كمبيوتر والفيديو مع بعضيا البعض 

لكمبيوتر كآلية رئيسية في عممية اإلنتاج والعرض أما تفاعمية فيي تمثل أىم فضبل عن استخدام ا

 سمات وسائط متعددة.

وعميو سنحاول في ىذا الفصل تناول مفيوم اإلعبلم الجديد والتفاعمية في الوسائط المتعددة 

 بالتطرق إلى اإلذاعة في العصر الراىن وأىم تطوراتيا.
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 الم الجديدالمبحث األول: مفهوم اإلع

الجديد باختصار ىو مجموعة تكنولوجيات االتصال التي تولدت  اإلعبلمأن   Lesterليستريرى 

صوير الفتوغرافي والصوت الطباعة والت، لئلعبلممن التزاوج بين الكمبيوتر والوسائل التقميدية 

والفيديو والمفيوم يشير إلى الطرق الجديدة في اإلتصال في البيئة الرقمية بما يسمح لممجموعات 

األصغر من الناس بإمكانية اإللتقاء والتجمع عمى األنترنت وتبادل المنافع والمعمومات، وىي بيئة 

 لى العالم أجمع. تسمح لؤلفراد والمجموعات بإسماع صوتيم وصوت مجتمعاتيم إ

فاإلعبلم الجديد يستنبط عددا من التكتولوجيات اإلتصالية التي ظيرت بعد أول تطبيق لمنشر 

اإللكتروني من نص وصور ساكنة في نظم الكمبيوتر والشبكات المبكرة إلى تطبيقات اإلتصال 

 1غير المسبوقة عمى شبكة األنترنت.

 ويعرفو قاموس الكمبيوتر عبر مرحمتين : 

الجديد يشير إلى جممة من تطبيقات االتصال الرقمي وتطبيقات النشر اإللكتروني  اإلعبلمإن  /1

، وىو يدل كذلك عمى استخدام   واالنترنتبأنواعيا المختمفة والتمفزيون الرقمي  عمى االقراص 

ة في المحمول األجيزة الكمبيوترات الشخصية والنقالة فضبل عن التطبيقات البلسمكية لئلتصاالت و

الكمبيوتر عمى نحو ما تطبيقات اإلعبلم الجديد في سياق  أنواعىذا السياق ويخدم اي نوع من 

إذ يكن تشغيل الصوت والفيديو بالتزامن مع معالجة   Digital Couvergenceالتزاوج الرقمي  

جراء عمميات اإلتصال الياتفي وغيرىا مباشرة من أي كمبيوتر .   النصوص وا 

                                                           

10. ص2014)دم(،  الدار العالمية لمنشر والتوزيع، الم الجديد والجريدة اإللكترونية،اإلع ،عبد الحميم موسى يعقوب - 1  
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/ يشير المفيوم أيضا الى الطرق الجديدة في اإلتصال في البيئة الرقمية بما يسمح لممجموعات 2

األصغر من الناس بإمكانية اإللتقاء والتجمع عمى األنترنت وتبادل المنافع والمعمومات ، وىي بيئة 

 1تسمح لؤلفراد والمجموعات بإسماع أصواتيم وأصوات مجتمعاتيم إلى العالم أجمع . 

ويراد بو تظمين الطبيعة الرقمية   digital mediaوىناك ما يطمق عميو تسمية اإلعبلم الرقمي 

ليذا النوع من اإلعبلم في ذات المصطمح وىي عموما تسمية شائعة إلى حد كبير أيضا لكن 

آخرين يفضمون إستخدام مصطمح "وسائل اإلتصال الحديثة " ربما لمتفريق بين ىذا النوع ومن 

  2وما سبقو من إعبلم تقميدي .  اإلعبلم

ىو مصطمح يضم كافة   Degital Mediaأو اإلعبلم الرقمي    New Mediaاإلعبلم الجديد 

ستيبلك وتبادل  تقنيات اإلتصال والمعمومات الرقمية التي جعمت من الممكن إنتاج ونشر وا 

ل األجيزة اإللكترونية المعمومات التي نريدىا في الوقت الذي يريده وبالشكل الذي نريده من خبل

الوسائط ( المتصمة أو غير المتصمة باألنترنت والتفاعل مع المستخدمين اآلخرين كائنا من كانوا (

 وأينما كانوا .

 ىناك تعريفات أخرى مختمفة منيا تعريف مجمة بي سي لئلعبلم الجديد بأنو : 

أشكال التواصل في العالم الرقمي والتي تضمن النشر عمى األقراص المدمجة وأقراص في دي 

 وبشكل أكثر أىمية عمى شبكة األنترنت. 

ناحية أخرى تعرف اإلعبلم الجديد :  موسوعة ويب أوبيديا من  

                                                           
  32-ـ31، ص ص 200عمان.  والتوزيع،دار الشروق لمنشر  ،: المفاهيم والوسائل والتطبيقاتاإلعالم الجديد صادق عباس مصطفى، -1

مجمة آداب ،  ي المواقع اإللكترونية العراقية ،أخالقيات اإلعالم الجديد :دراسة تحميمية آلراء العاممين ف رحيم مزيد عمي فوكولتي ،-  2
 .  2014كانون الثاني . ، 18ع
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ممكنة من خبلل إستخدام  أصبحتمصطمح يضم أشكال التواصل اإللكتروني المختمفة والتي 

تقنيات الحاسب اآللي ، وبالنظر إلى عبلقة ىذا المصطمح بوسائل اإلعبلم القديم مثل الصحف 

المطبوعة والمجبلت والتي تتسم بسكون نصوصيا ورسوماتيا، فإن وسائل اإلعبلم الجديد تشتمل 

فرق الدردشة، البريد عمى: المواقع عمى الشبكة العنكبوتية النقل المتدفق لمصوت والفيديو، 

اإللكتروني، مجتمعات األنترنت،إعبلنات األنترنت، أقراص السي دي والدي في دي، الواقع 

 1اإلفتراضي، دمج البيانات الرقمية مع الياتف، والكاميرات الرقمية واليواتف الجوالة.

نو تعبير اإلعبلم الجديد بأ  Condensed Net Glossaryيعرف قاموس األنترنت الموجز 

يشير إلى : " أجيزة اإلعبلم الرقمية عموما، أو صناعة الصحافة عمى األنترنت. وفي يتضمن 

" فإن تعبير اإلعبلم Wekipidiaالتعريف إشارة ألجيزة اإلعبلم القديمة وبحسب موسوعة الويب " 

كنة الجديد يشير إلى العديد من األشكال المستحدثة من نظم اإلتصال اإللكتروني التي أصبحت مم

 بفضل الكمبيوتر . والتعبير مرتبط أيضا بالنظم اإلعبلمية القديمة . 

فاإلعبلم الجديد يستبطن عددا من التكنولوجيات اإلتصالية التي ظيرت بعد أول تطبيق لمنشر 

اإللكتروني من نص وصور ساكنة في نظم الكمبيوتر والشبكات المبكرة إلى تطبيقات اإلتصال 

 2األنترنت .  غير المسبوقة عمى شبكة

 مفهوم التفاعمية  :المبحث الثاني 

البلتيني أي من الكممة السابقة  أصميامركبة من كممتين في   Interactivityكممة التفاعمية إن 

Inter   فيما بين ومن الكممة  أووتعني بينActivus   وتفيد الممارسة في مقابل النظرية وعميو

                                                           

.  163ـ162ص ص  ، 2014، عمان ، دار اليازوري والتوزيع  عمي عبد  الفتاح كنعان ، اإلعالم والمجتمع ، - 1  

  2- عبد الحميم موسى، اإلعالم والجريمة اإللكترونية، الدار العالمية لمنشر والتوزيع، ) دم (، 2014. ص10. 
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من البلتينية ، فيكون معناه ممارسة بين اثنين  Linteractivitéعندما يترجم مصطمح التفاعمية 

اي تبادل وتفاعل بين شخصية من ىنا نفيم أن ىنا نفيم ان معنى التفاعمية يكمن في التبادل 

والتفاعل ، يتم من خبلل اإلتصال بين شخصين ، إذن فيي فعل اتصالي قديم لكن مفيوم 

الوسائط المتعددة ، فيعتبر حديث العيد  نسبيا ووليد  التفاعمية في استعماالتو باإلشارة إلى

 1العبلقات بين الناس واآلالت . 

والتفاعمية تعني اإلتصال في إتجاىين بين المصدر والمتمقي ، أو بصفة أوسع اإلتصال المتعدد 

  2واإلتجاىات بين أي عدد من المصادر والمتمقي . 

عن  بحيثريقة في اإلستخدام والمطمب الرئيسي الذي ـــ تعتبر التفاعمية كأىم وأقوى أسموب أو ط

كثير من المستخدمين ، حيث يسمح التفاعل ليم ياستخدام الوسيمة اإلعبلمية كأحد وسائل 

تفاعل مع دعيم ميوليم لمالمشاركة اإلجتماعية خاصة عندما تنجح ىذه الوسيمة اإلعبلمية في ت

 3اآلخرين . 

ىي تسمية تطمق عمى درجة التأثير بين المشاركين في العممية   Interactivityوالتفاعمية 

البلتيني ومعناىا تبادل وتفاعل بين شخصين  أصميااإلتصالية فيذه الكممة مركبة من كممتين في 

 فإن جوىر ىذا المصطمح يكمن في التبادل بين إثنين وجيا لوجو . 

المستخدم في إختيار ما يريد من الوسائل  ومفيوم التفاعمية يشير إلى الحرية التي أصبح يتمتع بيا

فاعمية منيا التوما يريد من الوسائل وما يرغب من المحتويات ، وىناك تعريفات عدة لمفيوم 

                                                           
. 2015 ان ،عماإلبحار العممي لمنشر والتوزيع ،دار  ،، اإلعالم الرقمي الجديدمة ، محمود عزة المحام ، وآخرونماهر عودة الشماي -1

 .  96ص
.  99.صالمرجع نفسو، عودة الشمايمة ، محمود عزة المحام ، وآخرونماهر  - 2  
. 111ص .2010 ،  )دم (،والنشر والتوزيعفكر وفن لمطباعة دار  الم التفاعمي وما بعد التفاعمية،اإلع ،حسنين شفيق - 3  
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تعريف الموسوعة العالمية لئلتصال التي تعرف التفاعمية : ىي تكنولوجيا توفر اتصاال من شخص 

ين اإلنسان واآللة بطريقة تحاكي التفاعبلت آلخر بواسطة قنوات إتصال عن بعد ، ويتم التفاعل ب

 الشخصية . كما يرد مفيوم التفاعمية في ثبلثة حقول أكاديمية ىي : 

 عمم اإلجتماع : والذي يركز بدراسة التفاعل بين األشخاص وطريقة تبادل العبلقات بينيما . 

يا )تفاعل اإلنسان مع عمم المعمومات : يدرس العبلقة التي تتم بين اإلنسان واآلالت ويطمق عمي

 الحاسوب  ( .   

 االتصال:  وىي تفاعبلت األفراد مع كل من الحواسيب والتمفزيون ووسائل  االتصاليةالدراسات 

  1والطبيعية في الحياة العممية . واالجتماعيةالحديثة فيما يتعمق بالنواحي العقمية 

اإلعبلمية متمثمة بالبرامج أو  االتصالكما نجد أن التفاعمية تعكس تفاعل المتمقي مع عناصر 

وتتطمب التفاعمية عددا من األدوات الخاصة بالتفاعل مع عناصر  المحتوى،القناة إضافة إلى 

  2 المتزامن. االتصالعممية 

انتشار قد تم تعريف مفيوم التفاعمية من قبل الباحثين عمى أنو أحد إمكانيات القوى الدافعة نحو 

  الجديدة.بلم وسائل اإلع استخدام

الخواص التي يشار إلييا غالبا والمستخدمة لتمييز  أكثرويذكر نيوىاجين أن التفاعمية ىي 

 األىمية، لذا فإن التفاعمية تعتبر الخاصية الوحيدة ذات  األخرىعن وسائل اإلعبلم  اإلنترنت

                                                           

.150، ص2014النفائس لمنشر والتوزيع،  ، عمان، دارالمعرفي اإلنماء، وسائل اإلعالم االلكترونية ودورها في ابراهيميسرى خالد -
1  

 .151ص المرجع نفسه،   يسرى خالد ابراهيم ،-  2
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فقد تكون التفاعمية بين مفيوما متناغما وبعبارة أخرى  ليست، والتفاعمية  لبلنترنتالبالغة بالنسبة  

  1المراسمين والمستقبمين بين اإلنسان واآللة أو بين الرسالة وقرائيا . 

 تيمك مايريد حيثما أراد ومتى شاءحرية الفرد من الجميور في أن يختار ويس التفاعمية تعني:

 2واألىم أن يؤثر في المحتوى.

حدث في بيئة التكنولوجيا اإلتصال الذي يويمكن التمييز بين مفيومي التفاعمية والتفاعل  في ظل 

: إن أي نشاط إتصالي يقوم بو المستخدم يترتب عميو نوع من الجديدة، التفاعمية بحيث يمكن القول

 اإلضافة الفعمية إلى نظام المعمومات القائم سمفا ، ويعد ىذا نمطا من أنماط التفاعمية . 

شكل من أشكال اإلتصال والتفاعل ليذا فيناك  أيضاوالتفاعل الذي يتم بين اإلنسان واآللة ىو 

بعض الوسائل توصف  بأنيا تفاعمية من األخرى كما أن بعض المستقبمين أكثر تفاعبل من 

 3غيرىم. 

 المبحث الثالث : التفاعمية في الوسائط المتعددة 

 من جزأين :  تتألفإن كممة ممتيميديا ـــ مفهوم الوسائط المتعددة : 

ىي الشق   Mediaأي التعددية ، وكممة   Multiالمعروفة  اإلنجميزيةالشق األول فيو الكممة 

الثاني وتشير إلى الوسائط الفيزيائية الحاممة لممعمومات مثل األشرطة أو الورق والعبارة كاممة 

MultiMedia  تشير إلى صنف من برمجيات الكمبيوتر والذي يوفر المعمومات بأشكال فيزيائية 

 مختمفة مثل النص والصورة والفيديو والحركة . 
                                                           

26. ص 2008 ،(دم  ) ،د العالي لئلعبلم وفنون اإلتصالالمعي ، اإلعالم التفاعمي، حسنين شفيق - 1  
، أطروحة مقدمة لنيل ألبحاث الجمهور في الجزائرعمي قساسية، المنطمقات النظرية والمنهجية لدراسات التمقي:دراسة نقدية تحميمية -2

 .43، ص1995،2006، شيادة الدكتوراه دولة في عموم اإلعبلم واإلتصال
.  153ـ 152ص ص  المرجع نفسو، ، يسرى خالد ابراهيم  3  
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ليما العصر الحديث ثبلث عناصر  وأضاففالنص والرسمة ىما أحد عناصر الوسائط المتعددة 

 1أكثر أىمية ىما الصوت والصورة ولقطات الفيديو . 

والوسيط لو معان كثيرة نستخمص منيا   Mediumىي جمع لكممة وسيط   Mediaكممة الوسائط 

ما ييمنا في ىذا الكتاب ، وىو كل شيء يستطيع إيصال المعمومة ، فإذا اردت أن تنتقل معمومة 

كالرسائل المكتوبة أو اإللكترونية ، فالنص   Textإلى شخص آخر ، فقد تستخدم النص المكتوب 

يا من يقرؤىا إذا ما كان يعرف المغة عبارة عن أحرف وكممات تتجمع لتحمل معمومة معينة وفيم

فسر وقد ت Imageأو برسم بياني  Soundالمستخدمة في الكتابة أو أن تبمغو شخصيا بالصوت 

   Video  .2 المعمومة بالصوت والصورة معا

 التفاعمية في الوسائط المتعددة : 

الكمبيوتر أكثر تفاعمية من غيره من أدوات اإلعبلم لما لو من مميزات التخزين الضخم والعرض 

  أساسية.والبحث في محتوياتو الكبيرة من المعمومات وتعد التفاعمية ميزة  االختياري

موضوع وطريقة  باختيارلموسائط المتعددة من حيث توفر إمكانية التفاعل بينيا وبين مستخدمييا 

يجاد أنواع مختمفة من التفاعل بين المستخدم  واالنتقالالمحتويات عرض  من موضوع إلى آخر وا 

وبين البرامج ، كما أن الخاصية التي تميز الوسائط المتعددة بالمفيوم السابق عن األفبلم 

الكبلسيكية والصور المتحركة ىي قابمتيا لمتفاعل مع المستمع أو المشاىد وتسمى األوامر 

أو إدخال النصوص أو لمس الشاشة أو إلتقاط فيمم لممستخدم أو حتى المشاركة الحية . الشفيية، 

بأنيا إتصال بين   Scottواىم ما يميز الوسائط المتعددة التفاعمية ىو التفاعمية التي يعرفيا 
                                                           

دار   اليازوري ، الطبعة العربية،دار لوسائط المتعددة تصميم وتطبيقات ، ااهلل ، وآخرون، أيمن شاكر نصر  محمد حسين بصيوص ،-  1
 .  15. ص 2004عمان .  اليازوري ،

.  3. ص 2006عمان .  دار وائل لمنشر ، نائل حرز اهلل ، ديما الضامن ، الوسائط المتعددة ، - 2  
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اتجاىين يحدث بين كل من المتعمم والمادة التعميمية ويشير ىاشم سعيد إبراىيم إلى خصائص 

 المتعددة التفاعمية في ثبلثة محاور :  الوسائط

  ( الرسوم. الفيديو، الصوت، النص،أنماط الوسائط المتعددة).... 

 ) ختياره  البيئة غير خطية )السير في عرض المحتوى وفقا لرغبة المستخدم وا 

 )المستخدمين كمنتجين )تفاعل المستخدم مع البرنامج 

سمح لممستخدم باستقبال البيانات والمعمومات والمشاركة وىذا يعني أن الوسائط المتعددة التفاعمية ت

 Two way  .1الفعالة في عرض محتوياتيا أي أنيا وسائط ذات طرق إتصال مزدوجة 

ن نظم الوسائط المتعددة يمكنيا أن تطمق عمى أية دمج ما بين إثنين أو أكثر من الوسائط  وا 

المتحركة واألفبلم بمساعدة الحاسوب أو  ةالتمثيمية لممعمومات ، مثل النصوص والصور والصور 

 أي وسيمة أخرى . 

وعندما يكون لممستخدم أو المشاىد لنظام وسائط متعددة الدور في التحكم بمحتوى أو سيناريو 

فعمى سبيل المثال لنفترض   Interactiveالعرض ، فإن النظام يصبح نظام وسائط متعددة مقاد 

عمى صور متحركة وموسيقى ونصوص عمى بضاعة  أننا بصدد مشاىدة عرض دعائي يحتوي

معينة، أثناء العرض يدخل المشاىد بعض المعمومات عن نفسو كالعمر والجنس وطبيعة العمل ، 

وبعد إدخال أي معمومة يتجو سيناريو العرض ال يتناسب مع تفكير وطبيعة المشاىد ، فإن كان 

رسومات متحركة بدال من صور مسوقين المشاىد طفبل مثبل ، ستستبدل الصور المتحركة لتصبح 

أو ممثمين أو ما شابو ، وغالبا ما يحتاج وضع نظام أو مشروع متعدد الوسائط إلى أكثر من 

                                                           

.  36-ـ35ص ص ، 2012 (،د م  ) ،والتوزيعدار فكر وفن لمطباعة والنشر   ،إعالم الوسائط المتعددة ،حسنين شفيق - 1  



االعالم الجديد ومفهىم التفاعلية                           الفصل الثاني                                         

 50 

قدرات ابتكارية أو تكنولوجية عالية ، بل تحتاج إلى فنون إدارية وتنظيمية أيضا وخصوصا في 

 1النظام المقاد. 

فاعمية توجب عمى األشخاص المشتركين في اإلتصال أن ـــ توفر تقنيات اإلتصال الحديثة بيئة ت

يتمكنوا من التواصل عبر عممية دائرية يمثل فييا رجع الصدى لآلخر باإلجابة عمى التساؤالت 

والتبادل المعموماتي ويسود ىذا اإلعتقاد بأن إنتاج المحتوى الرقمي سيقوي من اإلقتصاد الذي 

لمعمومات . وأولى عدد ىائل من الشركات في جميع أنحاء تقوده المعرفة ويغذي بالمقابل مجتمع ا

مشتركا في إستخدام أدوات اإلعبلم الرقمي التفاعمي لبناء إقتصاد المعرفة حيث العالم إىتماما 

 يمثل قطاعا ميما فيو وىناك خصائص تميز البيئة التفاعمية عن غيرىا وىي : 

يث توفر خصائص السعة والسرعة التي تتيح لكل مية عمى النظم الرقمية حــــ تعتمد البيئة التفاع

 طرف اإلرسال واإلستقبال الذي يتميز بالفورية والكفاية . 

ــــ تعد وحدة المعالجة الرقمية وممحقاتيا أجيزة الترميز واإلتصال الشبكي عنصرا أساسيا من 

 عناصر ىذه البيئة التفاعمية .

ومات التي تمثل قواعد البيانات أحد ىذه  العناصر ــــ تعد وحدات التخزين وأدوات إستعادة المعم

 التي تفيد في تسجيل بيانات اإلتصال المرتد واإلفادة منيا في وضع السياسات والتخطيط 

 2 لمبرامج.

 

 

                                                           

.  15. ص، المرجع نفسوديما الضامن، نائل حرز اهلل - 1  
.  153ـ 152ص ص  ، مرجع سبق ذكره ، يسرى خالد ابراهيم - 2  
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 التطورات التكنولوجية لإلذاعة في الوقت الراهنالمبحث الرابع : 

إن تاريخ تكنولوجيا اإلتصال يعكس الجيود اإلنسانية في بث رسائل اإلتصال عبر المسافات 

 البعيدة بأقصى سرعة ممكنة وأقل تكمفة وأكثر وضوحا عند اإلستقبال. 

وفي ضوء ذلك تواصمت الجيود اإلنسانية منذ نجح ماركوني في تحقيق أول إرسال السمكي 

لمصوت وصوال لمبث اإلذاعي الرقمي عبر شبكة األنترنت وكانت تكنولوجيا اإلذاعة قد شيدت 

تطورات متبلحقة منذ إستخدام الموجات الطويمة في اإلرسال اإلذاعي خبلل البدايات األولى لمراديو 

يات المتحدة األمريكية، وعاب إستخدام ىذا النوع من الموجات عدم القدرة عمى نقل الرسالة بالوال

اإلذاعية إلى مسافات طويمة، وضيق نطاق المساحات الجغرافية التي تغطييا باإلرسال اإلذاعي. 

طي وتمثمت المرحمة الثانية في تطوير تكنولوجيا اإلذاعة في إستخدام الموجات المتوسطة التي تغ

كيمو  1605ـــ  535مساحات جغرافية أكبر باستخدام نظام التشكيل الذي يستخدم الترددات بين 

ميجا  108ــــ  1ىرتز، وبعد ذلك تم إستخدام نظام التشكيل الترددي الذي يستخدم الترددات بين 

 1ىرتز. 

كيل عمى بث موجات أقصر من موجات التش  FMويعتمد نظام اإلرسال بالتشكيل الترددي 

ميبلت مركز اإلرسال،  50ويتم اإلرسال عمى خط نظر أفقي لمساحة التزيد عن  AMالساعي 

اإلذاعية التي تتسم بجودة الصوت، وخبلل الحرب  وينتج ىذا النمط من اإلرسال تعدد القنوات

وتطورت خطوط الميكروفون من خبلل إستخدامات " الرادار "،وكانت تكنولوجيا الرادار  2العالمية 

، وبعد إنتياء الحرب العالمية أصبحت بعض األحزاب 2الخطيرة أثناء الحرب العالمية  األسرارن م

                                                           

    113.ص2008 لمبنانية، القاىرة،الدار المصرية ا ، ذاعة في القرن الحادي والعشرينإلا حسن عماد مكاوي،  عادل عبد الغفار، 1-
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عتمد الراديو ذواإلتجاىين في  التي صممت لتطوير أجيزة الرادار متاحة لئلستخدامات التجارية، وا 

يسية تطوره عمى تكنولوجيا الميكروفون التي برزت كوسيمة جديدة تستخدم الموجات الكيرومغناط

 FMفي بث اإلشارات لمسافات بعيدة باستخدام ترددات أعمى كثيرا من ترددات الراديو ونظام 

جيغا ىرتز، كما تتراوح أطوال موجات ىذه الترددات من نصف بوصة  23ـــ  1حيث تتراوح بين 

عادة عمى وجود " خط نظر وىمي" لربط  ويفبوصة، ويعتمد إتصال الميكرو  12إلى نحو 

ن نقطتين وتعمل محطات الراديو عمى ترددات مختمفة القوة مما يسمح بوجود عدد اإلتصال بي

ضخم من القنوات اإلذاعية في منطقة جغرافية واحدة، ودون تداخل بين ىذه الموجات وحدثت 

طفرة ىائمة في التطور التكنولوجي اإلذاعي المباشر، وأمكن من خبلل األقمار الصناعية أن تقدم 

ا عمى اليواء مباشرة، وأمكن من خبلل األقمار الصناعية أن تقدم نقبل حيا عمى اإلذاعة نقبل حي

 اليواء مباشرة لؤلحداث الميمة.

وأن يشارك جميور المستمعين ىذه التطورات لحظة بمحظة، كما أمكن نقل الرسالة اإلذاعية إلى 

خبلل الثمانينات مناطق بعيدة كان يصعب الوصول إلييا بالموجات المتوسطة والقصيرة. وظيرت 

من القرن الماضي تكنولوجيا جديدة تعتمد عمى نقل الصوت ومواد اإلتصال المختمفة باألسموب 

الرقمي الذي يوفر مزايا عديدة مقارنة بالنظام التماثمي، ولعل أىميا الجودة والنقاء الكبيرين في 

بث وتأمين اإلرسال الصوت، وخمو الرسالة اإلتصالية من التشويش، إضافة إلى دقة عممية ال

 1الرقمي.

 ويمكن رصد تكنولوجيا اإلتصال عمى اإلذاعة المسموعة في الجوانب التالية: 

                                                           

.113، المرجع نفسو، صعبد الغفارحسن عماد مكاوي، عادل - 1  
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  1ـــ قنوات اإلذاعية عبر الفضائيات التمفزيونية .

 2أجيزة اإلستقبال اإلذاعي الحديثة.  ،الراديو الرقمي الفضائيـــ الراديو الرقمي األرضي 

عممية نقل الصوت إلى مسافات بعيدة منذ أكثر من قرن من الزمان عمى  اعتمدتالراديو الرقمي: 

تحويل اإلشارة الصوتية إلى إشارة كيربائية مناظرة لشدة الصوت. خبلل عقد الثمانينات من القرن 

. ظيرت تكنولوجيا جديدة تعتمد عمى نقل مواد اإلتصال باستخدام األسموب الرقمي ويستمد ىذا 20

 ، حيث ON/OFFإستخدام اإلشارات التمغرافية، بطريقة ) التشغيل واإليقاف(  األسموب أصولو من

يتم وضع المعمومات في شكل نبضات كيربائية وتتخذ الطاقة الكيربائية المستخدمة بشكل صوت 

 أو نغمة يتم ترجمتيا بعد ذلك إلى رموز تحاكي المعمومات األصمية.

اإلرسال الرقمية، يعمل بعضيا عمى المستوى ويعتمد الراديو الرقمي عمى سمسمة من أجيزة 

الوطني، والبعض اآلخر عمى المستوى المحمي. وفي ضوء المزايا العديدة التي يتمتع بيا نظام 

البث الرقمي، تزايد عدد المحطات اإلذاعية التي تعتمد عمى ىذه التقنية بشكل مستمر، كما يتيح 

غرار التمفزيون المشفر. وتحتاج تقنية البث الرقمي ىذا النظام إمكانية بث اإلذاعات المشفرة عمى 

 إلى أجيزة إستقبال إذاعية خاصة تستطيع إستقبال إشاراتيا. 

 ـــ ويتيح إستخدام البث الرقمي في اإلذاعة المزايا التالية: 

واد والخدمات اإلذاعية شديدة الجودة في المنازل والسيارات وأماكن مـــ تحسين ظروف إستقبال ال1

 جمعات والمناطق النائيةالت

                                                           

114 مرجع نفسو، صال، عماد مكاوي- 1  
116، صالمرجع نفسو ،اوي، عادل عبد الغفارعماد مك- 2  
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ــ إتاحة خدمات كثيرة من خبلل قدرة القنوات القمرية عمى حمل عدد كبير من القنوات اإلذاعية 2 

 التي تتيح لمجميور إختيار ما يناسبو من بدائل عديدة. 

ــ التجديد واإلبتكار في إتاحة خدمات إذاعية جديدة، وتوظيف تكنولوجيا اإلتصال لخدمة 3

 1جماىير. متطمبات ال

لوجيا إضافة إلى مفردات تكنو لقد أدت التكنولوجيا الرقمية المستخدمة في وسائل اإلتصال 

تاحة اإلتصال في  اإلتصاالت األخرى وتطبيقاتيا المختمفة إلى تحقيق "التفاعمية" مع الجميور وا 

مات،والقدرة إتجاىين مما أتاح سرعة الحصول عمى ردود أفعال الجماىير تجاه كافة البرامج والخد

 عمى استطبلع اآلراء الفورية بشأن القضايا الممحة الوطنية والدولية. 

 :  أجهزة اإلستقبال اإلذاعي الحديثة

ستخدام األقمار الصناعية،  كان من نتاج إستخدام تكنولوجيا البث الرقمي في اإلرسال اإلذاعي وا 

وظيور الراديو الفضائي الرقمي أثره الواضح في تطوير أجيزة اإلستقبال اإلذاعي من الناحية 

 التكنولوجية بحيث تتجاوب مع متطمبات التطور في مجال البث اإلذاعي. 

بال اإلذاعي الجديدة التي بدأت تنشر مع ظيور الراديو الفضائي الرقمي وتتسم أجيزة اإلستق

بسيولة اإلستخدام، حيث يستطيع المستمع أن يحدد الرقم الخاص بالمحطة التي يرغب في 

اإلستماع إلييا، ويحصل عمييا مباشرة، وتتسم األجيزة الجديدة بصغر الحجم وسيولة الحمل 

يثة بإمكانيات الوسائط المتعددة من خبلل شاشة ممحقة بجياز والتنقل، مع تزويد األجيزة الحد

اإلستقبال وتعمل باألجيزة الجديدة عمى كل أنواع الطاقة سواء الكيربائية أو الشمسية أو البطارية 

                                                           

.122ص ،120صالمرجع نفسو، حسن عماد مكاوي، عادل عبد الغفار،  - 1
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باإلضافة إلى إمكانية إستقبال نظم اإلضافة التقميدية عمى الموجات القصيرة والمتوسطة، ولدييا 

 وماتيكي عمى التردد المرغوب. إمكانية الضبط األوت

ـــ تخصيص خدمات إذاعية موجية إلى مناطق محدودة النطاق الجغرافي ومحدودة الجماىير 

المستيدفة، حيث يشارك الجميور في التفاعل مع ىذه الخدمات اإلذاعية بشكل أكثر 

جات ورغبات إيجابية،وتسيم ىذه اإلذاعات المحمية في طرح وعبلج مشكبلت البيئة وتمبية إحتيا

 الجماىير المستيدفة من اإلعبلم والثقافة والترفيو 

ـــ التوسع في برامج التفاعل مع المستمعين : ظير إتجاه متزايد في العديد من اإلذاعات نحو تقديم 

اإلستشارات القانونية والصحية والتعميمية والثقافة لممستمعين، وتعتمد برامج متخصصة في تقديم 

أيضا تقديم اإلستشارات في األمور الحوارات األفقية عمى اليواء مباشرة وتتضمن  ىذه البرامج عمى

 1اإلجتماعية والعاطفية لممستمعين.

كذلك تيتم العديد من البرامج اإلذاعية المعاصرة بإستطبلعات الرأي العام نحو القضايا الميمة 

اإلستطبلعات السنوية نحو المرتبطة باألمور السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية إضافة إلى 

ستطبلعات تقييم أداء وسائل اإلعبلم في المناسبات  الشخصيات البارزة في مختمف المجاالت وا 

المختمفة، وتشير ىذه اإلستطبلعات إلى أىمية اإلذاعة ودورىا الفاعل في مجال قياسات الرأي 

عين في الموضوعات والقضايا القرارات بما يتناسب مع توجيات غالبية المستم اتخاذالعام، وترشيد 

 2المختمفة.

 

                                                           

127صرجع نفسو، م، العبد الغفارعادل عماد مكاوي،  حسن- 1  
.131ــ 130ص ص المرجع نفسو،   عبد الغفار،عادل حسن عماد مكاوي،  - 2  
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 خالصة الفصل: 

 جاء اإلعبلم الجديد ىو إعبلم تعددي ببل حدود ومتعدد الوسائطفي ىذا الفصل أن  استنتجنا

ليؤدي أدوارا جديدة كميا لم يكن بوسع اإلعبلم التقميدي تأديتيا فيو عمى سيبل المثال ال الحصر 

وسيمة تعميم ومنافس تمقائي لممدارس، وىو يعمل في سياق مؤسسات جديدة تختمف كثيرا عما 

اعل إعبلم صحفيين وكتاب وقراء، ولكنو مجتمع متفليس عيدناه في وسائل اإلعبلم التقميدية، فيو 

 ، ساسية ويمارسون أعماليم اليوميةيتبادل فيو األعضاء خدماتيم ويحصمون عمى إحتياجاتيم األ

ومواكبتيا   التطورات الجديدة اإلذاعة تتعايش معصبحت أن نبين كيف أ لفي ىذا الفصولنا اح

 في ظل اإلعبلم الجديد الجميور مع الخدمات اإلذاعية تفاعل مة منياوبالتالي تحقيق مكاسب مي

أحد إمكانيات القوى الدافعة نحو انتشار استخدام وسائل  باعتباره التفاعمية عنصر وخصصنا أيضا

 اإلعبلم الجديدة. 
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 تمهيد:

تعتبر الدراسة الميدانية معيار الحقيقة في البحوث فيي الوسيمة اليادفة إلى التحقق من صدق الفرد 

أو عدمو أو وجود عالقة بين متغيرين من عدميا وتحقق الدراسة الميدانية بنزول الباحث إلى 

الميدان مستعينا بمجموعة من التقنيات والوسائل التي يختارىا انطالقا من ما يتناسب وطبيعة 

موضوع دراستيا فيقوم بجمع المعطيات والبيانات الالزمة لتغطية الموضوع من كل جوانبو ومن ثم 

 تحميميا بالطرقة المناسبة.

بن باديس بمستغانم حيث تم  وفي ىذا اإلطار سنتعرض إلى دراسة ميدانية بجامعة عبد الحميد

 التعرف عمى مدى تفاعل الطمبة مع اإلذاعة في ظل اإلعالم الجديد.
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 لمحة عن إذاعة مستغانم :ـ 

تأخذ إذاعة الظيرة موقعا إستراتيجيا مميزا حيث أنيا تقع في عاصمة الظيرة مستغانم نسبة إلى 

إذاعة  أخذتجبال الظيرة التي تمتد من منطقة الشمف شرقا حتى منطقة مستغانم غربا ، ومنيا 

الظيرة تسميتيا حيث يقع مقر إذاعة الظيرة بمنطقة سكنية شعبية في موقع مرتفع في ساحة 

 مر وسط مدينة مستغانم .المط

 التأسيس : ـ 

عمى المستوى الوطني، فبعد إعادة ىيكمة اإلذاعة والتمفزيون  34تعتبر إذاعة الظيرة المحمية رقم 

الجزائري، أصبحت اإلذاعة الجزائرية مؤسسة مستقمة بذاتيا ومن ىنا أصبحت المحطات اإلذاعية 

 في تنامي مستمر . 

 : بطاقة فنية عن إذاعة مستغانم

 : إذاعة مستغانم الجيوية  التسمية

  1014: تقع إذاعة مستغانم الجيوية في بمدية مستغانم  العنوان : حي المطمر ص ب  الموقع

 مبنية  2م 382.80منيا  2م 1086.40: مساحتو المقر

، مكتب األمانة، قاعة أستديو اإلنتاج، قاعة التحرير، مكتب المدير، : أستديو البث مكونات المقر

 اإلستقبال، قاعة اإلجتماع، مكتب المالية، مكتب اإلنتاج، قاعة األرشيف . 

  10.02.2004أنشئت إذاعة مستغانم الجيوية في  تاريخ اإلنشاء :

 : السيد بالقاسم تومي  المدير
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ــ ميندسين  09ــ مخرجين  09ــ منشطين  07موزعون كاآلتي: صحافيين  01+48: عدد العمال

ــ عون متعدد  0ْْْ1ـــ عون نظافة  03ــ سائقين  05ــ أعوان أمن  04ــ إداريين  07ــ تقنيين  02

 . 01الخدمات 

  045.41.08.71/  045.41.07.89الياتف : 

  045.41.01.09الفاكس : 

   radiodemostaganem@yahoo.fr البريد اإللكتروني :

 www.radiomostaganem.netالموقع اإللكتروني : 

  05حظيرة السيارات : 

 مكتسبات اإلذاعة :

حصمت إذاعة مستغانم الجيوية عمى أربع ميكروفونات ذىبية ضمن الجائزة الوطنية لمميكروفون 

 الذىبي .

 )المدحات(، لمصحفية حسيبة بن إدريس .  ألحسن حصة ثقافية 2007ميكروفون ذىبي لعام 

حول موضوع )المنشطات في عالم الرياضة(،ألحسن تحقيق صحفي  2008ميكروفون ذىبي لعام 

 لمصحفية فراح حكيمة ـ

، ألحسن حصة حوارية لممنشط عابر عبد القادر)اإلعجاز  2009ميكروفونين ذىبيين لعام 

الرياضي في القرآن الكريم ( وأحسن تحقيق صحفي لممنشطة فراح حكيمة حول سوء التكفل)أخطر 

 من المرض(. 

 

mailto:radiodemostaganem@yahoo.fr
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 :  تطور الحجم الساعي لمبث منذ تاريخ إنشاء اإلذاعة

بأربع ساعات من السابعة صباحًا إلى  2004فبراير  10وم انطمق بث إذاعة مستغانم الجيوية ي

 12من التاسعة صباحًا إلى الثامنة مساءًا ثم إلى  2005الثالثة زوااًل ثم إلى ثماني ساعات سنة 

 .دقيقة صباحًا إلى السابعة والنصف مساءًا  55من السادسة و 2006ساعة عام 

  15:00إلى الساعة 07:00سا /يوميا / من الساعة 04:  2005إلى  2004من 

  20:00إلى الساعة 09:00سا / يوميا / من الساعة 8:  2007إلى  2005من 

  00:00إلى الساعة  07:00سا / يوميا / من الساعة 17:  2009إلى 2007من 

  20:00إلى الساعة  06:55سا / يوميا / من الساعة 13:  2014إلى 2009من 

 الهيكل التنظيمي إلذاعة الظهرة : 

 الهيكمة المادية والتقنية :  1

تكسب إذاعة الظيرة المحمية أجيزة إذاعية متطورة ووسائل عمل حديثة ربما ال نجدىا في إذاعات 

 أخرى من ىذه األجيزة نذكر :

عارضتين جياز لمتحكم   magأجيزة : تستخدم التقنية الرسائل الصوتية وساعد عمى القيام بعممية  -

جيازا ناقرا جياز إلعداد الريبورتاجات والتحقيقات الميدانية وجياز  consolsفي عممية البث 

   Nagraمحمول 

لى اإلذاعة  -  ميكروفون إلرسال واستقبال مختمف التسجيالت من وا 

 أجيزة إعالم آلي  -
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لمقيام بالتغطيات اإلعالمية عبر الوالية والمناطق النائية  4×4كما تممك اإلذاعة سيارتين من نوع 

 والبعيدة ولمنقل المباشر 

ذاعة سطتو يتم ربط اإلذاعة المركزية بإبوا  centre redifusion et de modulationجياز 

 الظيرة . 

 كما تضع تحت تصرف جميورىا خطين ىاتفيين ىما : 

 045.21.51.09باإلضافة إلى أرقام أخرى  045.21.51.22ـــ  045.21.57.20

 مصمحة اإلشيار  045.21.08.71

 أستديو البث  045.21.27.10

 أستديو التركيب  045.21.33.96

 :الهيكمة البشرية -2

داريين وميندسين وعمى رأسيم مدير  01+48يعمل بإذاعة الظيرة  عامال بين صحفيين وتقنيين وا 

 اإلذاعة الذي يتولى عممية تسيير اإلذاعة مع تنفيذ كل القوانين التي تصدر عن اإلذاعة المركزية 

 بينما بقية العمال يتوزعون كالتالي: 

 05إداريين ــ  04تقنيين ــ  07ميندسين ــ  02مخرجين ـــ  09منشطين ـــ  09صحفيين ـــ  07

 عون متعدد الخدمات. 01عون نظافة ـــ  01سائقين ـــ  03أعوان أمن ــ 

ومالفت انتباىنا أن أغمب الصحفيين والمنشطين والمراسمين غير متخصصين في اإلعالم 

ورة أن واإلتصال ، وعند استفسارنا من بعض الصحفيين صرحوا لنا بأن الصحفي ليس بالضر 
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يكون خريج اإلعالم واإلتصال بالكفاءة المينية والخبرة في الميدان ىي التي يصنع الصحفي وليس 

 الشيادة .

 الهيكمة التنظيمية :  3

بعدما قمنا باليياكل التقنية والمادية والبشرية إلذاعة الظيرة إرتأينا أن نبحث في تنظيميا اإلداري 

 وأن نبحث عن مختمف أقساميا . 

 : المدير مكتب

يترأسو السيد مدير اإلذاعة وىو الجياز األصمي عمى مستوى اإلدارة يتولى مدير اإلذاعة عممية  

 مع اإلشراف عمى كل أقساميا سواء اإلخبارية أو اإلنتاجية .  تسيير اإلذاعة

 مكتب السكرتيرة :

 ىي مصمحة إدارية يشغميا موظف يكمن دوره في تنفيذ قرارات مدير اإلذاعة  

 قسم المالية والمحاسبة : 

تشغميا محاسبة مالية تتمثل في وظيفة ىذا القسم في توزيع الميزانية ومصاريف اإلذاعة والتكفل 

 بكل األمور المالية التي تخص اإلذاعة .

 قسم األخبار : 

 يتكون ىذا القسم من : 
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 :قاعة التحرير 

ىي من األقسام الفعالية في أي وسيمة إعالمية نظرا لما تقوم بو في عممية إنتاج البرامج واألخبار  

نجاز البرامج والحصص (   ) تحضير النشرات اإلخبارية وا 

 :قسم اإلنتاج 

ىو من األقسام الرئيسية في أي محطة إعالمية فيو يمعب دور إحساس في إنتاج الحصص  

يور المستمعين لذا يمكننا القول أن ىذا القسم يبقى مرىون بجيود كل والفقرات المبرمجة لجم

المخرجين والتقنيين والصحفيين والمتعاونين ومدى البرامج في إعداد فقرات وحصص عمى مستوى 

أذواق مختمف شرائح المجتمع المحمي لذلك ىدف إذاعة الظيرة ىو إرضاء وتمبية أذواق 

 المستمعين. 

 مجال التغطية :

 / zone المنطقة  émetteur/  جياز

 عدة اتجاىات  FMـ جياز البث 

 كمواط 2.5ـ القوة : 

  104.0ـ الذبذبة : 

 مستغانم الوالية 

 إتجاه واحد FMـ جياز البث 

 واط 50ـ القوة :  

 104.7ـ الذبذبة : 

 مستغانم مقر اإلذاعة 
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 إتجاه واحد FMـ جياز البث 

 واط 93.3ـ القوة : 

 101.1:ـ الذبذبة 

 

 بمدية سيدي عمي )الشواشي(

 إتجاه واحد FMـ جياز البث 

 واط 100ـ القوة : 

 101.1ـ الذبذبة :

 

 بمدية بوقيرات )القرابس(

 FMـ جياز البث 

 إتجاه واحد

 واط 50ـ القوة : 

 101.1ـ الذبذبة :

 

 بمدية سيدي لخضر 

 FMـ جياز البث 

 إتجاه واحد

 واط 100ـ القوة : 

  96.8ـ الذبذبة :

 

طريق وىران )جبل 

 األسد(
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 مالحظة :  

 23700H 11059¾ عمى التردد  Nil SATتبث إذاعة مستغانم الجيوية برامجيا عبر الساتل 

  الرابط مع اإلذاعات بعد الساعة الثامنة :

 سا      اإلذاعة الثقافية .21.00 -سا  20.00

 سا    القناة الدولية . 00.00 –سا 21.00 

 سا      قناة القران الكريم .02.00 –سا 00.00

 سا     القناة األولى .05.00 –سا 02.00

 سا    قناة القران الكريم .06.40 –سا 05.00

 تجييزات رقمية حديثة ) إستديوىات+ نظام سمعي رقمي (. :وضعية التجهيزات التقنية 

 :  البرامجيةالنسب المئوية لمشبكة 

 %30البرامج اإلخبارية : 

 % 45البرامج ة اإلجتماعية الثقافية : 

 %52البرامج الترفيهية الفنية : 
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 : الهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل التنظـــــــــــــــــــــيمي لإلذاعة

 المديــــــــــــــــــــــــــــــــر

 

 اإلدارة و المالية المصمحة الفنية السكرتارية مصمحة اإلنتاج مصمحة األخبار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس المصمحة رئيس المصمحة

صحفيون و 

 مراسمون

 منشطون

 منتجون

 متعاونون

 رئيس المصمحة رئيس المصمحة

 تقنيون

الصيانة / إعالم 

 آلي

 عمال اإلدارة

 السائقين

 أعوان األمن



 اإلطار التطبيقي
 

 70 

 البيانات: عرض وتحميل

مفردة، و التي تم تشكيميا  60حيث بمغ حجم العينة  استمارة 60تم توزيع تقديم اإلطار التطبيقي: 

 بصفة قصديو ،وتم توزيع االستمارة في أوائل شير مارس والتي دامت يومين .

 سمات العامة:

 الجنس التكرارات نسبة المئوية

 ذكر 29 48.48

 أنثى 31 51.66

 مجموع 60 %100

 .ستوزيع العينة حسب الجن:يمثل (01)جدول رقم        

أظيرت نتائج الدراسة التي أجريت عمى طمبة عموم اإلعالم واالتصال أن أغمب الطمبة  :التحميل

  51.66%أي ممثمين بنسبة  60والتي تمثل من مجموع  31من جنس ذكور حيث بمغ عددىم

نسبة الذكور  %48,48أي ممثمين بنسبة  60من مجموع  29وفي المقابل فقد بمغ عدد الطالبات

أكثر من اإلناث السبب يعود لمتزامن مع العطمة الربيعية ألن اإلناث تفضمن المغادرة مبكرا إلى 

 المنزل.
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 السن  التكرارات  النسبة المئوية

61.66 37 18-24 

28.33 17 25-30 

 فما فوق 30 06 10

 المجموع 61 111%

 لمطمبة يمثل السن 02رقم :الجدول

أن غالبية ثالث فئات ،تبين النتائج في الجدول  إلىمن ناحية الفئة العمرية فقد قسمناىا التحميل:

أما الفئة %  61,66بنسبة  37( بمغ عددىم24-18) أفراد العينة المدروسة يتراوح سنيم ما بين

سنة فما  30أما الفئة الثالثة  بالمائة 28,33بنسبة  17( كان عددىم 30-25العمرية ما بين )

 .% 10بنسبة  6فوق كان عددىم 

 نتائج منطقية باعتبار مجتمع البحث ىم من طمبة جامعيين ميتمين بوسائل اإلعالم وىذه 

 وما تقدمو خصوصا.اإلذاعية 

نظرا لتعدد رغباتيم التي يسعون سيطرة مأنيا الفئة ال ( سنة24-18)نالحظ أن الفئة العمرية ومن

 رصيدىا المعرفي وخبراتيا بغية تنمية لمتعمم وتتميز بحب اإلطالع قابميةوىي الفئة األكثر  لتمبيتيا

 .عند الفئات األخرى ماال نجده، وىذا  في عمر يسمح ليا باإلستعابىي و 
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ئوية مالنسبة ال  المستوى التعميمي التكرارات 

 ماستر  51 85

 ليسانس 09 15

 المجموع 60 100%

 عميمي لمطمبةيمثل المستوى الت(  03)رقم  الجدول: 

 من 51الماستر  نالحظ من خالل ىذا الجدول أن عدد الطالب الذين ىم في مستوى:التحميل

يكون  الطمبة واختيارعدد التخصصات في الماستر وىذا بحكم ت % 85طالب أي بنسبة  60أصل 

طالب  60أصل  من 09،أما طمبة ليسانس فقد كان عددىم من خالل التسجيل عمى شروط دقيقة 

 % 15بنسبة 

 التخصص كراراتالت النسبة المئوية

 وسائل اإلعالم والمجتمع 36 %60

 صورة ومجتمع 15 %25

 إعالم 04 %6,66

 إتصال 05 ،%833

 المجموع 60 100%

 يمثل التخصص لمطمبة 04رقم الجدول: 
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 100من % 60يمثل الجدول التالي أن نسبة الطمبة تخصص وسائل اإلعالم والمجتمع التحميل:

 صورة ومجتمع نسبة من التخصصات األخرى ثم يمييا تخصص والتي تمثل أكبر

 . % 8,33 واتصال % 6,66ة ليسانس إعالم بنسبة ثم طمب % 25والذي يمثل 

 من الجدول أن النسبة األكبر راجع لوسائل اإلعالم والمجتمع نظرا  نستخمص:

 أنماط وعادات اإلستماع.المحور األول:

 إلذاعة مستغانم المحمية ؟ىل تستمع -1

 اإلحتماالت التكرارات النسبة المئوية

 دائما  05 33, 8

 أحيانا 36 60

 نادرا 19 31,66

 المجموع 60 100%

 .عادات اإلستماع إلذاعة مستغانميمثل  05رقمالجدول:

وتشير النتائج إلى  مستغانم من طرف الطمبة إلذاعةاالستماع أعاله مدى يمثل الجدول التحميل:

  60من مجموع  36تكرارات  عددب%60ب:"احيانا" وذلك بنسبة أن أكثر الطمبة كانت إجابتيم 

 لالستماعميوليم الكبير أخرى و لى تعرضيم لوسائل جاع سبب عدم تتبع اإلذاعة دائما إويمكن إر 

يم الدراسي الذي ال يسمح ل كثافة البرنامج إلىاألشرطة الموسيقية ، ويعود تتبع اإلذاعة أحيانا  إلى

 بمتابعة كل البرامج اإلذاعي
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 التي تستمع فييا لإلذاعة؟ ماىي األماكن-1

 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية

 المنزل 21 34.43

 الحي الجامعي 21 34.43

 االنترنيتمقاىي  01 1.64

 السيارة 18 29.50

 المجموع 61 111%

 .لإلذاعةالتي يفضميا الطمبة عند االستماع  يمثل األماكن 06رقمدول:الج   

 لإلذاعة يكون في أماكن مختمفة والتي االستماعمن خالل إحصائيات الجدول أن  يتضحالتحميل:

 أن النسبة كانت متساوية ألن  بحيث نستنتج %34.43بنسبة 61مجموع من 21تمثمت بتكرار

الطمبة اليستغنون عن اإلستماع لإلذاعة سواءا في المنزل أو الحي الجامعي وأيضا نسبة 

يستمعون  %1.64ليا في السيارة و العينة يستمعونوالتي تمثل الفئة الثانية من أفراد  29.50%

بية الطمبة اليفضمون االستماع لإلذاعة في ىذا المكان لإلذاعة في مقاىي االنترنيت بحيث أن أغم

 ى ربما.النشغاليم بأمور أخر 
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 ؟تستمع لبرامج إذاعة مستغانم ىل-3

 اإلحتماالت  التكرارات ئويةمالنسبة ال

 بمفردك  37 56,92

 مع أفراد األسرة 13 20

 مع الزمالء 15 23,08

 المجموع 65 100%

 . الطمبة لإلذاعة استماعيمثل طبيعة  (07 )رقمالجدول :    

تتعرض % 56.92أساسا حيث أن نسبة لإلذاعة يتم بصفة فردية  االستماعتبين لنا أن :يالتحميل 

فقط من أفراد العينة ممن يتابعون برامج  % 23.08وىناك إلى البرامج اإلذاعية عمى إنفراد 

 الزمالء. اإلذاعة مع 

لإلذاعة ىو نشاط فردي أكثر مما ىو جماعي،فبفعل التطور ونستخمص من الجدول أن االستماع 

واالتصالية تمتاز بالخفة والحركية وتعدد الوسائل اإلعالمية التكنولوجي وظيور محامل شخصية 

يستخدميا الشباب الجزائري ،حدث انتقال من اإلذاعة العائمية إلى اإلذاعة الفردية ، إذ شيئا  التي 

فشيئا تخمى الشباب عن اإلنصات الجماعي متجيين نحو االستماع الفردي في ظرف تقمص فيو 

فيو درجة التركيز التي تفرضيا طقوس  اختفتيحدثو اإلنصات الجماعي كما التفاعل الذي كان 

الوسائل التكنولوجية الحديثة إلى جعل إلنصات حول جياز الراديو، وفي الوقت الحالي تتجو ذلك ا

 عبارة عن خبرات فردية معزولة بدال من كونيا خبرات مشتركة . واالستماعخبرات القراءة 
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 اإلذاعة المحمية في نظرك تزيد من وعي الطمبة أكثر؟-4

 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية

 ثقافيا 37 49.33

 إعالميا 20 26.67

 سياسيا 07 9.33

 خيارات أخرى 11 14.67

 المجموع 75 100%

 . يمثل المجال الذي يزيد من وعي الطمبة في إذاعة مستغانم (08)رقمالجدول :

يد أكثر ثقافيا بنسبة النسبة األعمى من الطمبة ترى أن وعييم يز  يوضح الجدول أنالتحميل:

عند استماعيم لإلذاعة وىذا يدل عمى مدى اىتمام الطمبة بإثراء رصيدىم الثقافي ثم % 49.33

الطمبة الذين يرون أن اإلذاعة تزيد من وعييم إعالميا وىذا تفسير أن من  %26.67مثمت نسبة 

التي مثمت الوعي السياسي  %9.33ثم نسبة الوسيمة تؤدي وظيفتيا أي ينطبق دورىا عمى نوعيا ،

وتمثمت أكثرىا  %14.33خيارات أخرى بنسبةالطمبة وكانت  اختاروهالدور األخير الذي ليأتي في 

 . اجتماعيافي أن اإلذاعة تزيد من وعييم 

 .عادات االستخدام وسائط متعددة المحور الثاني :

 ؟ىل تستخدم الوسائط المتعددة  -1
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 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية

 دائما 25 41.67

 أحيانا 27 45

 نادرا 08 13,33

 مجموع 60 %100

 ( يمثل عادات استخدام الوسائط المتعددة09رقم) جدول     

:من خالل الجدول يتبين لنا أن عدد الطمبة الذين يستخدمون الوسائط المتعددة أحيانا كانوا التحميل

 13.33%أما نادرا فكانت  41,66%و عدد الطمبة الذين يستخدمونيا دائما بنسبة  45%بنسبة 

 وعميو فيتضح لنا أن نسبة األكثر لطمبة الذين يستخدمون الوسائط ليا حيز كبير في وقتيم.

 ماىي الوسائط التي تستخدميا؟-2

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت

 61.76 42 اليواتف الذكية

 8.83 06 األلواح اإللكترونية

 29.41 20 كمبيوتر

 00 00 أخرى وسائل

 100% 68 مجموع

 يمثل الوسائل التي يستخدميا الطمبة بكثرة( 11جدول رقم)   
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بنسبة  يوضح الجدول التالي الوسائط المستخدمة أكثر التي تمثمت في اليواتف الذكية التحميل:

 %29.41من أفراد العينة من حيث االىتمام وىذا ما تبين أن الكمبيوتر سجل نسبة  %61.76

 نظرا لحجمو أصبح الشباب ال يعتمد عميو كثيرا.ربما 

 ما غرضك من استخدام الوسائط؟-3

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت

كسب أكبر قدر ممكن من 

 المعمومات

33 42.86 

 23.37 18 اختصار الوقت و التكمفة

 33.77 26 التسمية و الترفيو

 00 00 أخرى أذكرىا

 100% 77 مجموع

 .   الغرض من استخدام الوسائط المتعددة (11الجدول رقم)يمثل   

نسبة ىدفيم وغرضيم من  واالتصال: من خالل الجدول نجد معظم طمبة عموم اإلعالم التحميل

بينما اختصار الوقت و  %42.86استخدام وسائط ىي كسب أكبر قدر ممكن من المعمومات

من أفراد العينة تتمثل في استخدام وسائط لغرض التسمية  33.77وكانت نسبة  %23.37التكمفة 

 األغراض أخرى لم يتم اإلجابة عنيا. االحتمالوالترفيو أما عن 
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 مستغانم مع جميورىا؟ىل ساىمت الوسائط المتعددة في تطوير عالقة اإلذاعة  -4

 النسبة المئوية تكرارات االحتماالت

 66.67 40 نعم

 33,33 20 ال

 100% 60 مجموع

جميورىا في ظل تطورات  مع( يمثل إذا ما تطورت عالقة اإلذاعة 12جدول رقم )  

 التكنولوجية.

من الطمبة يرون أن الوسائط المتعددة %66.67نسبةأن : نالحظ من خالل الجدول التالي التحميل

و  االنترنيتلجوءىم إلى إلى ساىمت في تطوير عالقة إذاعة مستغانم مع جميورىا والسبب راجع 

ذاعة مع اإلعالقة لم تساىم في تطوير 33.33%صفحات الفيسبوك بينما نرى نسبة ثانية المتمثمة 

 ة.عالقتمك التفقد  ياربما راجع إلى اعتمادىم عمى الوسائط المتعددة مما جعم،جميورىا
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 كيف أثرت تكنولوجيا الحديثة عمى أداء المؤسسة اإلذاعية؟ -5

 النسبة المئوية تكرارات االحتماالت

 54.41 73 تقديم خدمات متنوعة

 11.76 08 خمق المنافسة بين المؤسسات 

 20.59 14 فتح أفاق جديدة

مكانة الجميور في برامج 

 اإلعالمية

09 13.24 

 100% 68 مجموع

 .اإلذاعيةيمثل تأثير تكنولوجيا الحديثة عمى أداء مؤسسة ( 13جدول رقم)  

فيتضح أن معظم  اإلذاعيةالمؤسسة يبرز في الجدول التالي تأثير تكنولوجيا عمى أداء  التحميل:

من  14ثم تمييا عدد تكرارات %54.41إجابات الطمبة كانت تقديم خدمات متنوعة لمجميور بنسبة

النسبة األخيرة خمق منافسة بين  11.76%و نسبة  %20.59أفاق جديدة بنسبة  فتح 68مجموع

المؤسسات وما يمكن استخالصو من الجدول أن كمما تطورت تكنولوجيا عادت باإليجاب عمى 

 أداء المؤسسة اإلذاعية و تطورت كذلك.

 خمق اإلعالم الجديد تفاعمية لطمبة من خالل استماع اإلذاعة الثالث:المحور 
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 أكثر؟ماىي الوسائل اإلعالمية التي تستخدميا  -1

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت

 10.99 10 اإلذاعة

 39.56 36 ىاتف نقال

 28.57 26 االنترنيت

 20.88 19 التمفزيون

 100% 91 مجموع

 .يمثل الوسائل اإلعالمية أكثر استخداما (14جدول رقم)  

إلى اإلذاعة  االستماع: يتبن من خالل الجدول اختالف الوسائل التي تستخدم أكثر أثناء تحميلال

الثانية  في المرتبة االنترنيتثم تمييا  %39.56بحيث تتحدد في الياتف النقال بنسبة تقدر

مرتبة األخيرة بنسبة الفي اإلذاعة أتي و ت% 20.88بنسبة التمفزيون وبعدىا  %28.57بنسبة

لسيولة  النقال بكثرة و نستخمص من الجدول أن أفراد العينة يستخدمون الياتف 10.99%

 أصبح يمتاز بتطبيقات موجودة في الحاسب األلي. والذي حممو

 

 

 

 



 اإلطار التطبيقي
 

 82 

 ماىي المحامل التي تستخدميا لتمقي برامج اإلذاعة المحمية؟ -2

 النسبة المئوية تكرارات االحتماالت

 38.20 34 أجيزة راديو

 44.95 40 ىاتف النقال

 12.36 11 اإلنترنيت

 4.49 04 التمفزيون

 100% 89 مجموع

 يمثل محامل المتمقي برامج اإلذاعية بمستغانم (15جدول رقم )  

تنوع محامل التي يستخدميا الشباب لتمقي برامج اإلذاعية يظير من خالل الجدول التحميل: 

 %44.95بنسبة متفاوتة فجياز ىاتف النقال ىو األكثر استخداما لاللتقاط البرامج اإلذاعية بنسبة 

رغم التطور التكنولوجي الزالوا يستعممون جياز الراديو،  %38.20بنسبة تقدر ليميو جياز الراديو

 %12.36إلى البرامج اإلذاعية بنسبة  االستماعتم االعتماد عمييا من اجل أما عبر االنترنيت ف

نستنتج أنيا نسبة قميمة مما يستمعون لإلذاعة عبرىا  %4.49أما عبر الفضائيات التمفزيونية بنسبة 

أن ىناك محامل أكثر من غيرىا نقصد بذلك جياز الياتف يعود إلى أن أغمب المبحوثين ونالحظ 

ىو بحكم العادة يتقدم بيذا  اإلذاعيةيمتمكونو أو أن استخدام ىذا الجياز الستماع إلى برامج 

وعمى الرغم من وجود نسبة معتبرة من خالل  االستماعلغرض  االستعمالالراديو من حيث 
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يكون  االنترنيتأنو عبارة عمى مواثبة أكثر مما ىو متابعة فالتعرض من خالل إال  االنترنيت

 لفترات محدودة.

 أي من ىذه الوسائل يعتمد الطمبة عمييا أكثر لتعبير عمى أفكارىم؟ -3

 النسبة المئوية  التكرارات االحتماالت

 95 57 الوسائط المتعددة

 05 03 اإلذاعة المحمية

 100% 60 مجموع

 .يمثل أكثر وسائل التي يعتمد عمييا الطمبة لتعبير عن أفكارىم (16رقم )جدول    

أن الطمبة يستخدمون الوسائط المتعددة لتعبير عن  95%يوضح الجدول التالي أن نسبة  التحميل:

يعتمدون عن اإلذاعة منو نستخمص أن الشباب أصبح يعتمد عمى  05%أفكارىم أما نسبة 

مع العصر الراىن و التطورات الحاصمة فيما  يتماشونالوسائط المتعددة وكل ماىو تكنولوجي فيم 

 ثل نسبة األكبر في التعبير عن أفكارىم ىي الوسائط المتعددة.تتم
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 ىل الوقت المستخدم لموسائط المتعددة؟ -4

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت

أنقص من حجم االستماع 

 لإلذاعة

44 73.33 

زاد من حجم االستماع 

 لإلذاعة

16 26.67 

 100% 60 مجموع

  .يمثل الوقت المستخدم لموسائط المتعددة  (17جدول رقم)  

: تفيد اإلجابات المبحوثين أن الوقت المستخدم لموسائط المتعددة أنقص من حجم التحميل

بسبب اإلعالم الجديد خمق بدائل أخرى و فتح مجال واسع  73,33%االستماع لإلذاعة بنسبة 

و سرعة في نقل  يحتاجونولمجميور لتواصل مع اختصار الوقت ألن الوسائط توفر كل ما 

أفادت أن الوقت المستخدم لموسائط المتعددة زاد  26,67%ن سابقاتيا المعمومات،  بنسبة بعيدة ع

 مختمف الوسائط ذاعة من خاللمن حجم االستماع لإلذاعة سبب راجع ألن الجميور يستمع لإل

وعميو يتضح أن تعرض اإلذاعة تراجع  وفي أي مكان وفتحت المجال لمجميور لتفاعل بأريحية

 ض الخطابات التي رأت نياية زمن اإلذاعة .بنسبة كبيرة وىذا ما تنبأت بو بع
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 في ظل التطورات التكنولوجية كيف ترى مستقبل اإلذاعة؟ -5

 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية

تتطور وتتأقمم مع التطورات  32 51.61

 التكنولوجية

 ستتخمف  10 16.13

 ستبقى عمى حاليا 20 32.26

 مجموع 62 %100

 .ةمستقبل اإلذاعة في ظل التطورات التكنولوجي يمثل (18رقم)جدول           

جاء ىذا السؤال في ختام عل شكل استطالع لرأي الشباب في مستقبل اإلذاعة خاصة  التحميل:

االستقرار و ىو ما يجعل النجاح الذي مع ظيور تقنيات حديثة لالتصال تمتاز بالتغيير و عدم 

جاذبيتيا والجدة في ظل  إلىلدى الشباب يعود  االتصالع بو تكنولوجيا الجديدة لإلعالم و تتمت

بمستقبل  تتفاءلىذه البيئة الجديدة وحسب البيانات التي يحتوييا الجدول يظير أن نسبة معتبرة 

يعتقدون أنيا ستتطور والسبب يعود ألنيا بحد ذاتيا أصبحت تعتمد في % 51.61اإلذاعة حيث

أنيا ستبقى عمى  %32.26أخبارىا عمى التكنولوجيا التي تساعد في استمرارىا وىناك نسبة نقل 

 .أنيا ستتخمف %16.13حاليا في حين نسبة 
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 نتائج الدراسة الجزئية:

انطمقت منو الدراسة تم بعد تحميل البيانات الخاصة بعينة الدراسة في ضوء اإلطار النظري الذي 

 التالية:وفق المحاور  واستعراضيامجموعة من النتائج  إلىالتوصل 

 أنماط وعادات االستماع لإلذاعة :

  60أعمى نسبة من أفراد العينة يستمعون لإلذاعة أحيانا بنسبة% 

  34.43%والمنزل بنسبة بالحي الجامعي لإلذاعةأعمى نسبة من أفراد العينة يفضمون االستماع. 

  56,92 %بمفردىم بنسبة لإلذاعةنسبة من أفراد العينة يفضمون االستماع أعمى. 

 تزيد من  %26،67من الطمبة أن اإلذاعة تزيد من وعييم الثقافي ونسبة%49,33 ترى نسبة

 .إعالمياوعييم 

 .عادات استخدام الوسائط المتعددة 

 نستخمص أن: نتائج المحور الثانيمن خالل عرض 

  41.66%متقاربة مع دائما بنسبة 45%الوسائط المتعددة أحيانا بنسبةمعظم الطمبة يستخدمون . 

 61,76أعمى نسبة من أفراد العينة يستخدمون اليواتف الذكية بنسبة%. 

  الغرض من استخدام في كسب أكبر قدر ممكن من المعمومات وذلك %42,86تمثمت نسبة

 الوسائط المتعددة.

  الوسائط المتعددة ساىمت في تطوير عالقة اإلذاعة أعمى نسبة من أفراد العينة يرون أن

 66,66%المحمية بجميورىا بنسبة
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  في  %54,41تمثمت بنسبةتأثير تكنولوجيا الحديثة عمى أداء المؤسسة اإلذاعية المحمية

 فتح أفاق جديدة. %20,59تقديم خدمات متنوعة لمجميور

 الطمبةخمق اإلعالم الجديد التفاعمية لدى  المحور الثالث:

 39,56يرى أغمب الطمبة أن الياتف النقال ىو أكثر استخداما والذي يمثل نسبة%. 

 لتمقي برامج اإلذاعية. %44,95أعمى نسبة من أفراد العينة يستخدمون الياتف النقال بنسبة 

  أعمى نسبة من الطمبة ترى أن وقت المستخدم لموسائط المتعددة أنقص من حجم االستماع

 . 73,33%لإلذاعة بنسبة 

 بنسبة  م مع التطورات التكنولوجيةأعمى نسبة من أفراد العينة ترى أن اإلذاعة تتطور وتتأقم

51,61% . 

 نتائج الفرضيات: -

المحمية من خالل النتائج المبنية عند تحميل جداول  لإلذاعةيستمع الطمبة  الفرضية األولى:

عمى ضوء الفرضيات جاءت بنسبة  فإنياوانطالق من االستنتاجات الجزئية المتحصل عمييا 

من خالل  60%بنسبة لمفرضية األولى التي كانت صيغتيا كالتالي يمكن أن نقول أنيا تحققت 

( وذلك من خالل األسئمة المطروحة وتجاوب معيا في االستماع إلذاعة مستغانم 05الجدول رقم)

 المحمية.

تقدر بنسبة جيدة تحققت الفرضية الثانية يستخدم الطمبة اإلعالم الجديد بكثرة  الفرضية الثانية:

ات التكنولوجية ألن عدد المستخدمين كان كبيرا وىذا راجع لمسايرة تطور  %41,67و 45%

 (.09)جدول رقمالمن خالل باعتبارىا سيمة اإلستخدام والختصار الوقت  لكسب المعمومات وذلك 
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يخمق اإلعالم الجديد التفاعمية من خالل استماع اإلذاعة يمكن القول أن فرضية  الفرضية الثالثة:

الثالثة تحققت بحيث ساىم اإلعالم الجديد في خمق التفاعمية بشكل كبير بين أوساط الطمبة وذلك 

لإلذاعة والتفاعل مع برامجيا الستماع يم لموسائل التكنولوجية الحديثة عند امن خالل استخدام

 .تبرره الجداول السابقة من خالل اإلطالع عميياوىذا ما

  نتائج العامة:

توصمنا من خالل نتائج الدراسة إلى أن نسبة االستماع تحميل ومناقشة نتائج المحور األول: 

أن اإلذاعة لم تفقد مكانتيا في  يتأكداإلذاعة من طرف الطمبة لم يتراجع إال عند نسبة قميمة، ىذا 

أوساط الشباب في ظل واقع جديد يتميز بتعدد التقنيات، كما اتضح أيضا أن أغمب الطمبة 

 ( .7 – 8يستمعون لإلذاعة بمفردىم بحيث تزيد من وعييم ثقافيا يوضحو الجدول )

طمبة يستخدمون أن المن خالل نتائج المتوصل إلييا نرى  تحميل ومناقشة نتائج المحور الثاني:

الوسائط المتعددة والتي أغمبيا تمثمت في اليواتف الذكية، وذلك لكسب أكبر قدر ممكن من 

 المعمومات مما ساىمت الوسائط في تطوير العالقة بين اإلذاعة وجميورىا.

يستخدم الطمبة الياتف النقال باعتباره وسيمة اتصال  تحميل ومناقشة نتائج المحور الثالث:

نتائج دراستنا أن  تبرامج اإلذاعية كما كشفالمساعدة في الحصول عمى المعمومات وحامل لتمقي 

تعبير عن أفكارىم مما أنقص من حجم مل تمدون عمى الوسائط المتعددة بشكل مكثفالطمبة يع

 نظرىم ستتطور وتتأقمم مع التطورات التكنولوجية.ستماع لإلذاعة وبالتالي اإلذاعة في اال



 خاتمة:

لقد حقق اإلعالم الجديد تغيرات جذرية في جميع مجالت الحياة السيما المؤسسات اإلعالمية 

مع والتي سيمت عممية التواصل والتي أصبحت ليا القدرة عمى مسايرة التطورات التكنولوجية 

 والتأثير فيو   تثقيف جميورىا محمية ليا القدرة عمىحيث يمكن القول أن اإلذاعة ال جميورىا

ولقد سعينا في ىذا البحث إلى تقديم صورة حول تفاعل الجميور مع بالتعريف بالعادات والتقاليد 

اإلذاعة المحمية ضمن دخول اإلعالم الجديد حيث أخذنا إذاعة مستغانم نموذجا لمدراسة، ولقد 

 ىذه النتائج: أنأىم عن التساؤالت المطروحة فمن  تحصمنا عمى أىم ىذه النتائج باإلجابات

اعتماد العديد منيم عمى الوسائط  مكانتيا بين أوساط الشباب رغم عمى تحافظ الزالت اإلذاعة

ىذه  باعتبارالن تتأقمم وتتطور مع التطور التكنولوجي  المتعددة، كما أن اإلذاعة المحمية تسعى 

د من وعييم ستمعون لتزيلمجميور الم األخيرة تفتح آفاق جديدة لإلذاعة في تقديم خدمات متنوعة

عالميا فيي تعتبر جامعة تعمل عمى استمرارية التكوين وتواصمو وتخطي البعدين المكاني  ثقافيا وا 

 ةمن خالل ىذه الدراسف ركة والحوار وتبادل األفكار،والزماني وذلك بخمق فضاءات افتراضية لممشا

والذي قمنا بدراستو من زاوية  ىذا الموضوع في اإلحاطة بمعمومات أننا ساىمنا ولو بالقميل  نأمل

    .دراستولذلك الزالت زوايا أخرى متعددة تقتضي 
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 ؟  أفكارىملمتعبير عن  أكثرمن ىذه الوسائل يعتمد الطمبة عمييا  أي.0

 المحمية   اإلذاعةالوسائط المتعددة             

 ىل الوقت المستخدم لموسائط المتعددة ؟  .2

 لإلذاعة           االستماعلإلذاعة                زاد من حجم  االستماعأنقص من حجم 

 .........................................................لماذا 

 اإلعالميةفي ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة والمنافسة التي تتمقاىا من الوسائل  .2
 ؟  اإلذاعةواالتصالية كيف ترى مستقبل 

 مع التطورات التكنولوجية              ستتخمف           وتتأقممتتطور 

 ستبقى عمى حاليا  

 لماذا.................................................................
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39% 

27% 

21% 

13% 

Ventes 

 ترفيهي

 إجتماعي تربوي

 إخباري

 ثقافي ديني تاريخي
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