
  

  وزارة التعلمي العايل و البحث العلمي

  مستغانم –جامعة عبدالحميد ابن باديس  

  االجتماعيةكلية العلوم  

  قسم العلوم االنسانية  

  علوم اإلعالم و االتصال  : الشعبة

  اتصال سياحي  : تخصص

  
  


	���ت ���� �  ���دة ���
�  ����ة ���ج �
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


	�� درا�� ������� ���م ا���م و ا���	ل � ���ا���   
  

 
 

�� إ��اد�� �	�  :ا#�
�ذة إ��اف� �               :
��ا
��	�" !	ط#�  ��	س '&%ة                                                                                 

  �, �+" *%اح        
  
  
  
  
  
  
  
  

$�%��&�  2016-2015 :ا�)'$ ا

المحلية في التنمية    دور إذاعة مستغانم

 السياحية



  

  

  

  
  

  

  


ط��  �ا	�����ة  ا���
ذ إ	� وا	����� �
	��� ���م�� ��
��	���  !
 �"#!
 

 !

و!�#�� ����
��!% ا	�� ا	$�
 ��  .ا	$�, ا	��#ا+* ھ)ا إ�'
ز �


 �3 ا	$#ن �� %
	 أ�� �3 -, إ	� وا%��2
ن ا	��� �0
رات ��, ���م� -�

�� �3 أو �6�5$� � .ا	�را�� ھ)ه ا�'
ز �

 

 

 

 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

� أ��اد -, إ	���9
� 

 ...وا	>���
ت ا�;�6
ء -, إ	�

� أھ�ي�  .ھ)ا ��

  

  

  

  

  

  

  

  ��رة

  

  

  

  



 

  

  

  

� أ��اد -, إ	���9
� 
  .أ�� وأ�� أط
ل هللا �� ���ھ�

 � .إ	� -, إ@#!� وأ@#ا!�، وأ�%
ء أ@#ا!

 ...وا	>���
ت ا�;�6
ء -, إ	�

� أھ�ي�  .ھ)ا ��

  

  

  

  

  

  

  

 �راح

 

 



  رســـــ��ـا�
  

  ا�ط�ر ا	����� 	�را�
 : ا	��� ا�ول
  ب -أ ................................................................................................  ����� -1

�� ا	�را�� -2	
�C04 ....................................................................................  إ 

  04 .....................................................................أهمية الدراسة  -3

  05 ....................................................................أهداف الدراسة  -4

  05 ..................................................................الدراسات السابقة  -5


ؤ2ت -6E! را���	06 ................................................................. ا 

 07 ............................................................. ا	�را��تحديد مفاهيم  -7

  08 .............................................................. امنهج الدراسة وأدواته -8

  10 .....................................................................حدود الدراسة  -9

    

   ا�ط�ر ا	���ي 	�را�
 : ا	���� ا	���

���  ظ #ر اGذا�� و!F#رھ
  :ا�ول ا	�

1 -  �I�ر
 ........................................  .................13	Jذا��ا	�F#ر ا	�

   13...................................................................تعريف اإلذاعة  -2

   15 ..................................................................أهداف اإلذاعة  -3

  16 ..................................................................اإلذاعة  وظائف -4

  17 ........................................................اإلذاعة المحلية في العالم   -5

 18........................ ...............................اإلذاعة المحلية في الجزائر  -6

�� دور   -7K
�E	ا ��� ا	�%�� ��� 21  .....................................................اGذا�� ا	��

   M@............................................................................ 23;� ا	�L�0 ا�ول   -8

  

 



� ا	��  ا	'��$
 ا	&$�%$
 #��"�ھ� وأھا��� : ����ا	�

1- N�
ھO� ل#K ��
� ��K
�E	ا ��
�K وا	�%��E	وا �� 26........................................ ..ا	�%�

  29...........................................................  التنمية السياحية عناصر -2

  29 ............................................................ أهداف التنمية السياحية -3

 32.....................................  أشكال التنمية السياحية ومراحل اعداد خطة لها -4

5-  ��
P	ا L�0�	ا �;M@............................................................................. 36  

 

  ا�طــ�ر ا�ـ�طـ��ـ�ــ�  :ا���ثا��
ل  

	م  -1��  39.........................................................ا������ �ط
�� ��ر���� �ذا�� �
   ��� 	ا�� ا��راءات  -2


ن   - أ���
رة ا#�� 40. ...................................................................����م ا

 40............................ .................................................ا�راءات ا��دق   -  ب

��� ا#��
'��   -  ت
��� 41  .........................................................................ا


ت -3	
���   42 ....................................................................... ����ل و�رض ا


'+ وا��و��
ت -4�	�   55.. ..................................................................... أھم ا

 

 �����  
  .ا��
�در وا��را��

�ق�  ا��
  

  

 

 

 



  : داولـرس ا��ــ��

  
  ر!م ا��دول 

  
  دول ـ�ـوان ا�ــــــــ#ـ"                   

  
 ���
  ا�

  
01  

  
�ـــ
ت  �  ا�ـ�ـ
�ـ� ��ـ��ـ	ـ� ا

  
42  

  
  

02  
  

عا �� �	���
	م ا������  ا����را�+ إذا�� �  

  
43  

  
03  

  
 

ع ا���	� ا2و�
ت ا��1 ���ل �0 ���3ذا��  ا#  

  
43  

  
04  

  
 � 1��
 �ا�2
4ن ا 5�3 �0� �	���  ذا�� ا

  
44  

  
05  

  
  �������دى ��	� ا�درا� ا��را�+ ا  

  
45  

  
06  

  

����	�   ا��را�+ 77��8 �  

  
46  

  
07  

  
  ���
����را�+ ا
  �دى اھ��
م ا�ذا�� �

  
46  

  
08  

   
  ������
�� ا��
  ا��را�+ ا��1 �7د� 
 ا�ذا�� ����ر�ف �

  
47  

  
09  
  

  
   ��
��
  �دى ��
م ا��را�+ ا�ذا��� �;ر:
د ا��واط	�ن و��ر�� م �

  
48  

  
  10    

  

ظ ��= ا��راث  ا�ذا����
م ����� �� �و��8 ا��واط	�ن ��رورة ا

���
��
طق ا	��  ود�م ا��	��� 10 ا

  

49  



  
11  

  

ر�4  :� �	���  10 ��?ت �
�ت � 
 ا�ذا�� ا

  
49  

  
12  
  

  

��� �دى �و�0ق ا�ذا�� ��
 ا�
�7�  10 	7ل أراء ا��واط	�ن ا��
ه ا

  

49  

  
13  

  

��?�� ا��	س �
A42ر  ���3ذا�� 
ا   

  
51  

  
14  

  

��� و�و7�0 
 10 	7ل أراء ا��واط	�ن ا��
ه  ا�ذا��اھ��
م ����را�+ ا
�

���
��
 ا�
�7�  ا

  
52  

  
15  

  
����ن و ا��را�+ �;ر:
د���  واط	�نا�� ا��?�� ��ن �
 ��877 ا��را�+ 

  ��
��
  و ��ر�� م �

  

53  

  



 ا�	�� ا�����                                                                ا�
	��� ا��را�� 

4 

 

  

   :�ــــدرا	ـا� �ـ���ــ��ا
  

�� ا��م ���ھ�ر�� ����� ا����ث ا������ � ��ل ا���ر��ء                ��ظ�رت ا!ذا�� �و

وبعد اجراء عدة تجارب لعدة سنوات أصبحت االذاعة وسيلة هامة وبدأت تنتشر  ،وا��&��ط�س

خالل الفترة االستعمارية والتي وصوال الى الجزائر التي عرفت االذاعة  ،في مختلف أنحاء العالم

كما أنها خطت خطوة كبيرة بعد االستقالل في مجال البث  ،استخدمتها لصالحها في قضايا الثورة

االذاعي وٕاعادة هيكلة المؤسسات من ناحية االستقالل المادي والمعنوي وظهور التعددية 

   .االعالمية وبذلك أصبح لكل والية إذاعة محلية

 2004الواليات نذكر إذاعة مستغانم المحلية التي بدأت تبث برامجها سنة  ومن بين هذه    

الى غاية يومنا هذا  فاإلذاعة المحلية تخاطب مجتمعا محددا وتسعى الى تناول قضايا 

كما أنها وسيلة تساعد في  ، ومواضيع تخدم المستمعين وتحاول تلبية كل ما يطلبه المستمع

الت خاصة السياحية التي تتطلب جهود وٕامكانيات مبنية على عملية التنمية في مختلف المجا

وهي اآلن تسعى لخلق  ، أسس واضحة من خالل تبني استراتجية معينة تتوافق واقتصاد الدولة

  .طاقة جديدة وهي السياحة التي تعتبر كبديل أمثل لمختلف الطاقات خاصة التي هي في نفاذ

المحلية في التنمية  مستغانم لدور االذاعةاهنا فان مشكلة الدراسة تتمحور حول ومن 

وجهة نظر طلبة االعالم واالتصال ومدى اهتمامهم بهذه الوسيلة ومحاولة معرفة  السياحية

المحلية  مستغانم ذاعةإو دور ــــه ما : التالية إلشكاليةنطرح ا  وعليهبصفتهم عينة الدراسة ، 

   ؟ عالم واالتصال بجامعة مستغانممن وجهة رأي طلبة علوم اال في التنمية السياحية
                                                                                

  : أھ	�� ا��را��  -1

��� �� ��ل �	 ����        ��$�# ا� ���� و�! ا�� ��	ت ا��� �% ����� ,+ أھ��� ا)ذا&� ا��

6ات ��4��1 2	����5 ا�����4 �2	 ، وأ3,	 أھ��� �� 12ا�0 ور�	/. ا&���� ، ��	 ��	 �� ��

�� ، و�
�� ا�>�	�9 2	& �	رھ	 ;4	ع 8�9ي �ذات �1�BCات � ��دة %� ا@; ?	د ا�8ط�� و ا��

��� %� ا� ���� ا�>�	��9 و�	 اذا �أھ��� ا��را�� %� ��1%� اراء ا�4��� 89ل دور اذا&� �> E	�D ا��

Gذ� �% H$%و.   
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 :  ا��را�� أهداف  -2

ان أي باحث ال يقوم بدراسة موضوع ما دون الرغبة في الوصول الى تحقيق أهداف معينة      

 :األتي فيالدراسة  عليها تاألهداف التي بنيتتمثل ومن هذا المنطلق 

 .المحلية مستغانم ذاعةإل الطلبة معرفة أنماط متابعة -

 .مدى االستفادة من البرامج السياحية لإلذاعةالتعرف على  -

 .اإلذاعة المحلية في التنمية السياحية أهمية -
 

 : الدراسات السابقة  -3

باإلضافة الى نتائجها  ،ان للدراسات السابقة أهمية فهي تساعد الباحث في دراسته النظرية      

فمن خالل انجازنا لهذا البحث عثرنا  ،التي تساعده في استخالص نتائج دراسته و المقارنة بينها

قة بموضوع دراستنا والتي كانت مفيدة لنا في اتمام الدراسة النظرية دراسات لها عال 03على 

  .والتطبيقية على حد سواء
  

  1االعالم المحلي وأبعاده التنموية في المجتمع  : الدراسة األولى �

معتمدة على المنهج التحليلي باستعمال أسلوب  تندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية 

  : ن أهم النتائج التي توصلت اليها هذه الدراسة نذكرومن بي ،تحليل المحتوى

كما أن سمات الخطاب االعالمي  ،أن هناك تفاوت في الموازنة بين مختلف األبعاد التنموية

أثر من ارتباطه  المتعلق بالتنمية بتوجهات سياسية اعالمية المسطرة من قبل اِالذاعة المركزية

  .ة ذلك الخطاببالمجتمع المحلي وهي بذلك تنقص من قيم

  

  

  

 ،مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في علوم االعالم واالتصال ،اذاعة ورقلة الجهوية ،دراسة وصفية تحليلية للخطاب االعالمي ،االعالم المحلي وأبعاده التنموية في المجتمع ،سويقات لبنى -1

2009-2010. 
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  1يةالتخطيط السياحي و التنمية السياح  : الدراسة الثانية �

  :أهم نتائج هذه الدراسة نذكر ومن ،اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي
  

 

المعيشي والنهوض بالمستوى  ضرورة استخدام السياحة كمحرك يحقق التنمية المحلية المتوازنة -

  .للمناطق األقل نموا والتي تمتلك المصادر والموارد السياحية

 .ستثمار في صناعة السياحة والفنادقنشر الوعي السياحي وتشجيع اال -
  

 2المؤسسة االذاعية كأداة فعالة لترويج السياحة الداخلية في الجزائر : الدراسة الثالثة �

  : الوصفي ومن أهم النتائج اعتمدت الدراسة على المنهج 

فالسياحة لها دور مهم في التنمية  ،أهمية السياحة الداخلية حيث تشكل أهم المداخل السياحية -

 . المحلية والوطنية لذلك ينبغي على الدولة الجزائرية االهتمام و تشيع هذا النوع من السياحة

  

 : تساؤالت الدراسة  -4

جابة عليها عند القيام بأي دراسة على الباحث أن يطرح بعض التساؤالت التي يستطيع اال       

  : من خالل دراسته وبذلك نطرح التساؤالت التالية

 ؟ماط استماع عينة الدراسة إلذاعة مستغانم المحليةهي عادات وأن ما -

 مدى تعرض المستمعين لإلذاعة؟   -

 ؟هي أهم البرامج التي تفضل العينة االستماع اليها ما -

 ؟من وجهة نظر عينة الدراسة هو دور االذاعة المحلية في التنمية السياحية ما -

 ؟ما هي عالقة الجنس باألكثر استماعا لإلذاعة -

 ؟البرامج اإلذاعية بآراء المواطنين اتجاه القضايا السياحية ما مدى عالقة -

    ؟ما هي العالقة بين ما تحققه البرامج للمستمعين وهل تقوم بإرشاد المواطنين وتعريفهم بالسياحة -

 .2006 ،03العدد  ،28المجلد  ،وم االقتصادية و القانونيةسلسلة العل ،مجلة جامعو تشرين للدراسات والبحوث العلمية ،التخطيط السياحي والتنمية السياحية  ،نور الدين هزمر -1

، الملتقى الوطني األول حول المقاولتية وتفعيل التسويق السياحي في المؤسسات االذاعية كأداة فعالة للترويج السياحة الداخلية في الجزائر، رحيلية سيف الدين ،أوالد زاوي عبد الرحمنأوالد  -2

 .2014، أفريل 22- 23الجزائر، 
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    : تحديد مفاهيم الدراسة  -5

عند دراسة أي موضوع علينا تحديد أهم المفاهيم الواردة في البحث والتأكد من وضوح المعاني 

  .ففهم الباحث لموضوع بحثه يتطلب منه توضيح أهم المفاهيم المرتبطة بموضوع بحثه ،والكلمات

 : االذاعة المحلية •

بمعنى تبث برامجها مخاطبة  ،دمة مجتمعا محلياتعرف على أنها جهاز إعالمي يسعى لخ     

مجتمعا يعيش فوق أرض محدودة المساحة متناسقا من الناحية االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

بحيث يشكل هذا المجتمع بيئة متجانسة فالجمهور المستهدف لكل اذاعة هم أفراد هذا المجتمع 

  .ر محدود وتوجه لجمهور معروف يتبث على أث وبتالي نقصد باإلذاعة المحلية أنها ،1المحلي
  

    : التنمية السياحية •

واشباع  وتعرف بأنها توفر التسهيالت والخدمات ،تكاد تكون متطابقة مع التنمية الشاملة  

وتشمل التنمية السياحية جميع  ،على توفير فرص عمل جديدة وتساعد ،حاجات ورغبات األفراد

  .2السياحالجوانب المتعلقة باألنماط المكانية للعرض والطلب 

 : مـــــة مستغانـــــــاذاع •

هي مؤسسة عمومية تابعة  ،تقع في وسط مدينة مستغانم 2004تأسست سنة  ،إذاعة محلية     

المواضيع التي تهم  وهي تتضمن في برامجها مختلف ،FMللحكومة الجزائرية تبث على موجة 

   .المجتمع كما أنها تسعى لتقديم اإلرشاد و التوجيه

 : الطلبة •

يعرف الطالب على أنه الشخص الذي سمحت له كفاءته العلمية باالنتقال من المرحلة       

بواسطة شهادة تؤهله لذلك وهو يعتبر أحد العناصر  ،3الثانوية الى الجامعة تبعا لتخصصه الفكري

  .والفعالة في العملية التربوية طيلة التكوين الجامعياألساسية 

  .11ص  ،المطبعة العربية ،المدخل في علوم االعالم واالتصال ،محمد الطيب الزاوي ،عبد القادر قندوز  -1

 .36ص ،1987النهضة المصرية ، القاهرة، دار ،  رؤية عصرية للتنمية السياحية. كافي ، حسين  -2

 .2010-2009 ،مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في علوم االعالم واالتصال ،اذاعة ورقلة الجهوية ،دراسة وصفية تحليلية للخطاب االعالمي ،لي وأبعاده التنموية في المجتمعاالعالم المح ،سويقات لبنى -3
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 :اهمنهج الدراسة وأدوات -6

 يريد البحث فيه يعتمد الباحث في اعداد بحثه على منهج واضح يخدم الموضوع الذي       

بمساعدة األدوات والوسائل المناسبة التي  ،فالمنهج يسمح له بتنفيذ خطوات عمله بطريقة صحيحة

  :وفي دراستنا اعتمدنا ،تضمن له النجاح
 

 :دراسةالمنهج  - أ

  يرتكز هذا المنهج على الجوانب المختلفة لظاهرة  1على المنهج المسحي اعتمدنا في دراستنا     

فالغاية هنا هي مسح مشكلة لتحديد طبيعتها ومعرفة بيئة محددة نة في مجتمع أو أو مشكلة معي

اذ يمكن القول أنه الطريقة العلمية التي تمكن الباحث خصائصها بصورة موضوعية قدر اإلمكان 

من حيث العوامل المكونة لها والعالقة السائدة داخلها كما  من التعرف على الظاهرة المدروسة،

الواقعي، وضمن ظروفها الطبيعية غير المصطنعة، من خالل جمع البيانات  هي في الحيز

دور اإلذاعة المحلية في  اراء الطلبة حول مسحل والمعلومات المحققة لذلك، وقمنا باستخدامه

  .تقديم المعلومات حول الموضوع بطريقة سهلة وموضوعيةو  التنمية السياحية

 : الدراسة تأدوا  - ب

النتائج التي  أجل الوصول الى منت ووسائل معينة يقوم الباحث باستخدامها لكل دراسة أدوا      

في دراستنا هذه اعتمدنا على واإلجابة على التساؤالت التي وضعها و  ،يرغب في الحصول عليها

فهي وسيلة  ،تعرف بأنها تقنية مباشرة لطرح األسئلة على األفراد وبطريقة موجهة االستمارة والتي

ل بالمخبرين بواسطة طرح األسئلة عليهم بنفس الطريقة بهدف استخالص لدخول في اتصا

  .2اتجاهات وسلوكات انطالقا من األجوبة المتحصل عليها

  

  
  

 .285، ص 2010ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، مناهج البحث العلمي في علوم االعالم واالتصال، أحمد بن مرسلي،  -1

2-  ���� ��� .21ص  ،الجزائر ،دار النشر والتوزيع ، )واألدوات-االقترابات- المناهج-المفاهيم( ،يل السياسيالمنهجية في التحل ،�
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عددها ما بين اثنا عشر سؤال قسمت  بلغمن خالل هذه األداة قمنا بصياغة عدد من األسئلة التي 

الثاني تمثل في السمات العامة للعينة، أما المحور أما المحور األول  ورامح 03األسئلة على 

أسئلة حول دور االذاعة في لث احتوى األسئلة حول أهمية االذاعة وبرامجها والمحور الثاتضمن 

بعدها قمنا بتوزيع االستمارة على مجموعة من طلبة السنة األولى و الثانية علوم  ،السياحيةالتنمية 

ون بالبرامج االعالم و االتصال في مختلف التخصصات لمعرفة مدى تعرضهم لإلذاعة وهل يهتم

  .السياحية التي تقدمها

  : والعينة دراسةمجتمع ال •

  : مجتمع الدراسة - أ

تميزها  مجتمع البحث بأنه مجموعة عناصر لها خاصية أو عدة خصائص مشتركةيعرف      

  .1عن غيرها من العناصر األخرى والتي يجري عليها البحث والتقصي

طلبة علوم االعالم واالتصال ألنهم يمثلون  أما في دراستنا تمثل مجتمع البحث في مجموعة   

مجتمع بحث معروف مكانا وزمانا كما لديهم القدرة أكثر على التحليل نظرا لتخصصهم في مجال 

الوقت لجأنا الى نظام العينات لدراسة  لكن بسبب االمكانيات المحدودة وضيق ،االعالم واالتصال

  .الموضوع 

   : عينة البحث -  ب

  .2مجموعة فرعية من عناصر مجتمع بحث معينتعرف على أنها      

  : المرحلة األولى

تقوم على اختيار التقدير الشخصي التي  3نوع العينة المتبع في دواستنا هو العينة القصدية      

للباحث في اختيار مفردات مجتمع البحث وبتالي اختيار تلك التي لها عالقة بالبحث، أي مجتمع 

  الم واالتصال سنة أولى وثانية ماستر باعتبارهم يهتمون بوسائل االعالمالبحث تمثل في طلبة االع

 .303ص  ،2006-2004الجزائر  ،دار القصية لنشر ،االشراف والمراجعة مصطفى ماضي ،تدريبات علمية ،منهجية البحث العلمي في العلوم االنسانية ،موريس أنجرس - 1

 .292، ص 2010، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الم واالتصالمناهج البحث العلمي في علوم االع أحمد بن مرسلي،  - 2

 . 294أحمد بن مرسلي، نفس المرجع، ص   - 3
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وأيضا باعتبار أن طلبة الماستر لهم القدرة أكثر على  أكثر من غيرهم وانتمائهم لهذا المجال 

  . التحليل وهم أكثر وعيا

  : أما في المرحلة الثانية

قدرة الباحث على استخدام  وذلك نظرا لكبر حجم المجتمع وعدم 1العرضيةاعتمدنا العينة     

أي قمنا  ،بالباحث وهي تتمثل في سحب عينة من مجتمع البحث حسبما يليق ،العينات االحتمالية

 .ة علوم االعالم واالتصال في جميع التخصصاتبتوزيع االستمارة على من يعترضنا من طلب

قسمناها طالب سنة أولى وثانية ماستر علوم االعالم واالتصال  100فعينة الدراسة تكونت من 

اناث حتى نحصل على مجموعة متساوية وفي نفس الوقت  %50ذكور و %50الى قسمين 

  . معرفة أراء كال الطرفين

نظرا للعراقيل اإلدارية لم نستطع الحصول على العدد االجمالي لطلبة علوم االعالم واالتصال   

  .  الثانية ماسترالسنة األولى و 
  

 : حدود الدراسة -8

  .2016الى ماي  2016من جانفي امتدت الدراسة  :المجال الزماني

كان داخل الجامعة حيث قمنا بتوزيع االستمارة على طلبة علوم االعالم  :المجال المكاني

  . واالتصال

  

  

  

  

  

  

  

4 - ���� ���  21.ص  ،الجزائر ،دار النشر والتوزيع ، )واألدوات-باتاالقترا- المناهج-المفاهيم( ،المنهجية في التحليل السياسي ،�



-أ-  

  : �ــــــــــد�ــ�ــــ�
  
  

ازدادت أهمية ومكانة وسائل االعالم في شتى مجاالت الحياة اإلنسانية ، فأصبح               

كافة شرائح المجتمع ، ونتيجة لتطور دور وسائل االعالم في عبر أجهزته المختلفة يخاطب 

ر الهائل في وسائل االتصال المجتمعات الحديثة ظهر ما يعرف باإلعالم المحلي ، فبرغم من التطو 

والمعلومات وظهور ما يعرف بالثورة التقنية واإلعالمية ، إال أن وسائل االعالم المحلية ال يمكن 

االستغناء عنها بأي شكل من األشكال و التي نذكر منها اإلذاعة المحلية باعتبارها تعبر عن 

   . المجتمعات التي تنتمي اليها

ي الجزائر فلم تظهر إال في السنوات متأخرة وذلك بسبب العوائق ف وبخصوص اإلذاعة المحلية

القانونية والسياسية ومع مرور الوقت وظهور تحوالت وتعديالت قانونية شهد قطاع االعالم عدة 

و التنموية خاصة في مجال  االقتصادية شارك في القضايات ت، وأصبح حرية التعبيركتغيرات 

باعتبار أن الجزائر  بلد يزخر بمقومات  ،مورد اقتصادي في العالمالسياحة الذي أصبح يعتبر كأهم 

سياحية كثيرة ، إال أن هذا القطاع لم يحظى بالمستوى المأمول إال في السنوات األخيرة بعد تراجع 

اعتبرها اذ أنها تسعى لنشر الوعي السياحي و ضرورة المشاركة في التنمية السياحية التي النفط 

وحسن  ،البعض أنها ارتقاء المجتمع و االنتقال به من الوضع الثابت الى وضع أعلى و أفضل

، ومن المفترض  أحسنبطرق  استغالل الطاقات التي تتوفر لديها و الموجدة والكامنة لتوظيفها

   .لإلعالم دور مافي االسهام في تنمية هذا القطاع الذي يعتمد على الترويج السياحي 

  



-أ-  

ثالثة  خاللفي بحثنا هذا سوف نحاول معرفة دور االذاعة المحلية في التنمية السياحية وذلك من و 

   : فصول

تضمن الجانب المنهجي الذي يحتوي على اشكالية الدراسة و أهم المفاهيم  : الفصل األول -

  .ألهداف واألدوات والمنهج المتبعاو 

والتنمية السياحية   ،أهدافها و خصائصها حيث تضمن ماهية االذاعة المحلية : الفصل الثاني -

 .وأشكالها وكيفية اعداد خطة لها

االجراءات المنهجية التي تضمنت طريقة تصميم  الذي تضمن الجانب التطبيقي : الفصل الثالث

  .توصلنا اليها التيالنتائج   ثم تطرقنا ألهماالستمارة ثم عرض وتحليل البيانات 
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  و التنمية السياحية  مفاهيم عامة حول اللتنمية و السياحة   : �
	�ا����ث ا�

أثار مفهوم التنمية الكثير من الجدل سواء على المستوى النظري أو على المستوى          

  .بتعريفات كل حسب وجهة نظرهاالمبريقي، وتعددت  االقتصادية و االجتماعية وحتى السياسية 

   : ةمفهوم التنمي -1 

انها جهد متكامل وشامل يهدف الى تحقيق نقلة نوعية "يعرفها الدكتور علي خرا بشة         

يعني أن أساس نجاح أي تنمية يكمن في  ، وهذا وتغيير في مختلف نواحي الحياة المجتمعية

  . 1"تضافر وتكامل في النشاطات الممارسة في اطارها

نطوي على تغيير حاسم في كل مجاالت القدرات االنسانية بأنها عملية ت"ويعرفها الدكتور الجوهري 

وهي تنطوي في رأيه على توظيف جهود ) مجاالت روحية ، فكريه ، تكنولوجية(و النشاط االنساني

   " الكل خاصة تلك القطاعات و الفئات االجتماعية التي حرمت في السابق من فرص النمو و التقدم

يساعد التنمية على أنها فعل اجتماعي "للواليات المتحدة األمريكية كما تعرفها هيئة التنمية الدولية 

الناس في المجتمع على تنظيم أنفسهم للتخطيط و التنفيذ، حيث يقومون برسم الخطط معتمدين في 

ذلك على الموارد اذ لزم األمر عن طريق الخدمات و المساعدات المالية التي تقدمها الهيئات 

، وعرفها اخرون على انها العملية التي توحد "ج نطاق المجتمع المحليالحكومية و األهلية خار 

و االجتماعية و الثقافية للمجتمعات  جهود األهالي وجهود السلطات لتحسين األحوال االقتصادية

وتقوم هذه العمليات على  على المساهمة التامة في التقدم القومي وتحقيق التكامل لها ومساعدتها

  : عاملين أساسيين

أحدهما مساهمة األهالي انفسهم في الجهود المبذولة لتحسين مستوى معيشتهم ، وثانيها توفير ما 

يلزم من الخدمات الفنية وغيرها بطريقة من شأنها تشجيع المبادرة و المساعدات الذاتية المتبادلة بين 

  .عناصر المجتمع و جعل هذه العناصر أكثر فعالية

  

  

    .33ص  ،2009 ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،عالم والتنمية الشالملةاال ،بمحمد منير حجا   1-
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اختلفت التعريفات حول موضوع السياحة فهناك من يرى أنها عملية سفر من أجل الترفيه، وعرفها 

أنها ظاهرة من ظواهر عصرنا تنبثق من الحاجة  1905سنة " جون بير فرديلر"الباحث األلماني 

المتزايدة للراحة وعلى تغيير الهواء و االحساس بجمال الطبيعة والى الشعور بالبهجة و المتعة من 

االقامة في مناطق لها طبيعتها الخاصة، وأيضا الى نمو االتصاالت على األخص بين الشعوب 

          الت التي كانت ثمرة التساع نطاق التجارة المختلفة من الجماعات االنسانية وهي االتصا

   .   2و الصناعة

من خالل هذا التعريف يتضح لنا ماهية السياحة وعالقتها بالطبيعة ويركز الباحث على       

       للسياحة وهذا من خالل عامل االتصال بين الشعوب والذي ساهم بطريقةالجانب االجتماعي 

  .ة االقتصاد أو بأخرى في تحفيز عجل

للسياحة في تعريفه على أنها عملية تنظيمية حيث اعتبر أن السياحة هي " ماتيو"وقد تعرض      

جميع المبادئ أو القواعد التي تنظم بمقتضاها رحالت الترويج أو الفائدة سواء ما كان منها متعلقا 

به أولئك الذين يقومون  بما يقوم به المسافرون أو السياح شخصيا ومكان منها متعلقا بما يقوم

  .باستقبالهم وتسهيل انتقالهم

فان تبنت نفس تعريف المنظمة العالمية لسياحة  ،أما نظرة الجزائر في تعريف السياحة       

  : إال أنها أضافت بعض المفاهيم أهمها) ا����@ه ،ا��
<7 الزائر(


رج ��
 كل من سافر عبر الحدود، :الدخول -B .ط�� ا���اب ا�B�!وD�Bر /�%��� د�  .	� ا�%�

 .37ص ،1987النهضة المصرية ، القاهرة، دار ،  رؤية عصرية للتنمية السياحية. حسين كافي  -1

 . 107-106ص، 2006دار الفرات للنشر والتوزيع  ،صناعة السياحة كأحد الخيارات اإلستراتيجية للتنمية االقتصادية مصطفى يوسف، -2
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لة في كل إن التنمية السياحية هي أحدث ما ظهر من أنواع التنمية العديدة، وهي بدورها متغلغ      

هي عناصر التنمية المختلفة، وتكاد تكون متطابقة مع التنمية الشاملة، فكل مقومات التنمية الشاملة 

    .السياحية مقومات التنمية

كونها  المعاصرة،من القضايا  العالم،قضية التنمية السياحية عند الكثير من دول لذلك تعتبر 

وبالتالي تعتبر أحد الروافد الرئيسية للدخل  الحقيقي،إلى اإلسهام في زيادة الدخل الفردي  تهدف

وكذلك بما تتضمنه من تنمية حضارية شاملة لكافة المقومات الطبيعية واإلنسانية والمادية  القومي،

  .ومن هنا تكون التنمية السياحية وسيلة للتنمية االقتصادية
  

 :ف التنمية السياحةيتّعر  -3

بعض   على أنها توفير التسهيالت والخدمات إلشباع حاجات ورغبات السياح، وتشمل كذلك      

  .إيجاد فرص عمل جديدة ودخول جديدة: تأثيرات السياحة مثل

ب المتعلقة باألنماط المكانية للعرض والطلب السياحيين، وتشمل التنمية السياحية جميع الجوان

  .2التوزيع الجغرافي للمنتجات السياحية، التدفق والحركة السياحية، تأثيرات السياحة المختلفة

ة يوتتطلب التنمية السياح. فالتنمية السياحية هي االرتقاء والتوسع بالخدمات السياحية واحتياجاتها

أكبر معدل ممكن من النمو السياحي  اباعتباره أسلوبا علميًا يستهدف تحقيقالتخطيط السياحي  تدخال

  .بأقل تكلفة ممكنة وفي أقرب وقت مستطاع

  

.26ص ،  مرجع سايق،  صناعة السياحة كأحد الخيارات اإلستراتيجية للتنمية االقتصادية مصطفى يوسف، -1
  

 .130،  2004ق، ا، دمشسلسلة دار الرض ،المستدامة السياحة ،خربوطلي، صالح الدين -2
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  : السياحيةالتنمية  و أهداف  عناصر-4

  : عناصرها

  :1اتتكون من عناصر عدة أهمهو 

  Natural Featuresوتشمل العناصر الطبيعية Attractionعناصر الجذب السياحي −

 : مثل 

 لمتاحفأشكال السطح والمناخ والحياة والغابات وعناصر من صنع اإلنسان كالمتنزهات وا -

  .التاريخيةو  األثرية والمواقع

 .بأنواعه المختلفة البري، البحري والجوي  Transportالنقل  -

كالفنادق  Commercialسواء التجاري منها   Accommodationأماكن النوم  -

  .بيوت الضيافة وشقق اإليجار: والموتيالت وأماكن النوم الخاص مثل

بجميع أنواعها كاإلعالن السياحي واإلدارة  Supporting Facilitiesدة نالتسهيالت المسا -

 .... السياحية واألشغال اليدوية والبنوك 

 .... كالمياه والكهرباء واالتصاالت  Infrastructureخدمات البنية التحتية  -

ويضاف إلى هذه العناصر جميعها الجهات المنفذة للتنمية، فالتنمية السياحية تنفذ عادة من قبل 

  .2م أو الخاص أو االثنين معاً القطاع العا

   :التنمية السياحية أهداف -2

وٕان أول . تهدف تنمية السياحية إلى تحقيق زيادة مستمرة ومتوازنة في الموارد السياحية     

إن الدولة مطالبة بالسعي إلى فلهذا . 1اإلنسان الذي يعد أداتها الرئيسية ومحور في عملية التنمية ه

  .يه لتبقى القدرات البدنية والعقلية والنفسية لهذا اإلنسان على أكمل وجهحتاج إليتوفير كل ما 

المصادر التي يمكن استخدامها في الصناعة  تكون بجردإن عملية تنمية وتطوير السياحة      

 وتقويمها بشكل علمي بل وٕايجاد مناطق جديدة قد تجذب إليها السائحين مثل القرى  السياحية
  

 .65 ص ،1987، ، مؤسسة الثقافة الجامعية، اإلسكندريةالتخطيط السياحي .نبيل الروبي، 1

  .107-106 ص ،2006  ، دار الفرات ـ نينار للنشر والتوزيعللتنمية االقتصادية اإلستراتيجيةصناعة السياحة كأحد الخيارات  ،كافي، مصطفى يوسف.  2
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ليس مجرد تخمين نظري، وٕانما تقويم والتقويم هنا  األماكن المبنية خصوصًا للسياحةالسياحية أو 

مقارن مع المنتجات السياحية للدول المنافسة واعتمادها على اتجاهات وخصائص الطلب السياحي 

 تشجيع االستثمار عبر ة التحتية والقومية للسياحةنيالب العالمي والذي يعد األساس في تحديد وٕايجاد

الجمركية على  اإلجراءاتو  فيض الضرائبالسياحي وتسهيل عمل شركات االستثمار من خالل تخ

  .1األجهزة والمعدات الالزمة لمشاريعهم

إن تنمية النشاط السياحي بحاجة إلى تعاون كافة العناصر واإلمكانيات والجهود العاملة في الحقل 

 . السياحي

 لذلك فإن أي تخطيط للتنمية. ألن قطاع اقتصادي يضم مرافق عديدة ونشاطات اقتصادية مختلفة

السياحية يجب أن يهدف إلى وضع برامج من أجل استخدام األماكن والمناطق والمواد سياحيًا، ثم 

 مباشرة أو عبر اإلعالن إليها سواء أكان سائحينمراكز سياحية ممتازة تجذب ال تطويرها لتكون

 .السياحي أو غيره من مزيج االتصال التسويقي
 

ليه القطاع السياحي حتى تتمكن المنشآت السياحية تدريب الجهاز البشري الالزم الذي يحتاج إ •

 .المطلوبن القيام بدورها بالشكل م

، ألن جذب السياح  إلى هذه المناطق قد تعتمد على 1المحافظة على حقيقة المواقع السياحية •

 .المناخ أو الطبيعية أو التاريخ أو أي عامل آخر تتميز به المنطقة السياحية

د السياحية المتاحة مع توفير المرونة لها لتتمكن من مواكبة احتياجات االستغالل الجيد للموار  •

 . الطلب السياحي المحلي والعالمي

إجراء دراسة شاملة للتأكد من الجدوى االقتصادية لالستثمارات السياحية المقترحة وفيما إذا كان  •

 .الأرباحًا أم  االستثمار سيدرّ 

ويكون ذلك  ةالقطاع الخاص في تنفيذ البرامج السياحي ة، عبر معاون2دعم الدولة للقطاع السياحي •

 .متكاملة عبر خطة إعالنية تسويقية
 

  

  

 24-45ص  2004، األردن، التخطيط السياحي والتنمية ،غنيم، محمد عثمان. 1

  .37ص ،1987 ،، النهضة المصرية ، القاهرة للتنمية السياحية عصريةرؤية  .كافي ، حسين . 2
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األخرى لمختلف القطاعات االقتصادية  قتصاديةاال ط التنميةخطة التنمية السياحية مع خط ربط •

 .فقطمجرد االهتمام بالسياحة  متوازن وليسو ملتحقيق ن

خطط بديلة في حال حدوث تحديد المشاكل التي قد تعترض تنمية الصناعة السياحية ثم وضع   •

 .طارئ معين

يال تهم ضأجل معرفة نوعية السياح الوافدين وما هي تف دراسة السوق السياحي المحلية، من •

 . اإلمكانللسعي إلى تأمينها قدر 

توفير شبكة من الفنادق المناسبة لكل شكل من أشكال الدخل، ولكل نماذج الرغبات، بخاصة  •

  .1المناسبة منها لذوي الدخل المحددة، فحركة السياحة لم تعد مقتصرة على األغنياء

  : 2أهداف التنمية السياحية عادة في المراحل األولى من عميلة التخطيط السياحيتحدد  وباختصار

  :على الصعيد االقتصادي

  .تحسين وضع ميزان المدفوعات -

  .تحقيق التنمية اإلقليمية خصوصًا إيجاد فرص عمل جديدة في المناطق الريفية -

  .توفير خدمات البنية التحتية -

  .زيادة مستويات الدخل -

  .دة إيرادات الدولة من الضرائبزيا -

  :على الصعيد االجتماعي

  .واستجمام للسكان المحليين هتوفير تسهيالت ترفي -

  .حماية وٕاشباع الرغبات االجتماعية لألفراد والجماعات -

  :على الصعيد البيئي

  .اله مشددةووضع إجراءات حماية  هاالمحافظة على البيئة ومنع تدهور  -

  

.  82ص  ،2001، الجمعية الجغرافية السياحية، دمشق، ئ السياحةمباد .شمسين، نديم -1
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  :على الصعيد السياسي والثقافي

  .نشر الثقافات وزيادة التواصل بين الشعوب -

 .تطوير العالقات السياسية بين الحكومات في الدول السياحية -

 و مراحل إعداد خطة لها  أشكال التنمية السياحية -5

  : أشكالها  -1

  : 1متعددة منهالتنمية السياحية أشكاًال تأخذ ا  

 :تطوير المنتجعات السياحية - أ

ركز على سياحة اإلجازات والعطل، وتعرف المنتجعات على أنها وهذا النوع من التنمية     

المواقع التي توفر االكتفاء الذاتي وتتوفر فيها أنشطة سياحية مختلفة وخدمات متعددة ألغراض 

  .ستجمامالترفيه واالستراحة واال

  :القرى السياحية –ب 

من أشكال السياحة المنتشرة جدًا في أوروبا كما بدأت تنتشر في العديد من دول  وهي شكل     

، وتستهوي سكان المدن حبًا في 2الحياة في القرية نموذج يختلف عن الحياة في المدن .العالم

  .ر والبساطةيالتغي

، مناطق الموانئ، أنشطة )الشاطئ ( نصر الماء ويعتمد قيام القرى السياحية على وجود ع  

الحدائق العامة، مواقع طبيعية، مواقع تاريخية أثرية، مواقع عالجية، مالعب   التزلج، الجبال

جولف، أنشطة رياضية وترفيهية أخرى، تختلف مساحات هذا النوع من المواقع وتتعدد فيها أنواع 

  األسواق والمناطق التجارية، خدمات ترفيهية: ميلية مثلمرافق اإلقامة ومنشآت النوم والمرافق التك

 

. 20ص . 2006. 03العدد  28المجاد . سلسلة  العلوم االقتصادية و القانونية . مجلة جامعة تشرين للدراسة و البحوث العلمية.السياحي و التنمية السياحيةالتخطيط  ،نور الدين هرمز 1-
     

  .82 ص نماذج الممارسة، المكتبة الجامعية، االسكندرية،. االستراتجيات. ، االتجاهات المعاصرةجتمع المحليتنمية المخاطر أحمد مصطفى،  2-
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يتم التخطيط إلنشاء القرى  وثقافية، مراكز للمؤثرات ومرافق سكنية خاصة مختلفة األحجام 

 تعددة وعلىالسياحية عادة في وقت واحد أي ضمن خطة سياحية واحدة ويأخذ التنفيذ مراحل م

  .فترات زمنية طويلة تحددها عناصر الطلب السياحي والطاقة االستيعابية

  : منتجعات المدن -ج

مع ية يتطلب هذا النوع من المنتجعات دمج برامج استعماالت األراضي والتنمية االجتماع     

فنادق، ( عدم إهمال البعد االقتصادي الذي يوفر فرص الجذب االستثماري للمشاريع

في المنطقة، وتحتاج إقامة هذا النوع من المنتجعات وجود نشاط سياحي ) الخ......ستراحات،ا

التزلج على الجليد، وجود شاطئ، أنشطة سياحية عالجية، مواقع : مميز أو رئيسي في المواقع مثل

  .أثرية أو دينية

  :Retreat Resortsمنتجعات العزلة  -د

، 2ن المناطق السياحية المفضلة في جميع أنحاء العالمأصبح هذا النوع من المنتجعات م      

وعادة يتم اختيار مواقعها في . وتتميز هذه المنتجعات بصغر حجمها ودقة تخطيطها وشموله

الجزر الصغيرة أو الجبال، والوصول إليها يتم بواسطة : مناطق بعيدة عن المناطق المأهولة مثل

  .رية الضيقةالمطارات الصغيرة أو الطرق الب, القوارب

  : السياحة الحضرية -هـ 

حيث يكون  ماكن الحضرية الكبيرة،وهي نوع من السياحة الدارجة والمعروفة، وتوجد في األ      

  وتشكل مرافق اإلقامة. للسياحة أهمية بالغة، لكنها ال تكون النشاط االقتصادي الوحيدة في المنطقة

وكذلك  أو المنطقة لعام للمدينة وتخدم سكان المدينةوالسياحة جزءًا ال يتجزأ من اإلطار الحضري ا

  .1السياح القادمين إليها

 وقد أخذت كثير من الحكومات حاليًا على عاتقها تطوير وتنمية السياحة في المناطق الحضرية

  المواقع التاريخية واألثرية: التي تتوفر فيها الموارد والمعطيات السياحية والتي يمكن تطويرها مثل

  
   
  .46-45ص  2004، األردن، التخطيط السياحي والتنمية ،نيم، محمد عثمانغ -1
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  :سياحة المغامرة -و

وهذا النوع من السياحة موجه للمجموعات السياحية التي تهدف إلى ممارسة ومعايشة      

خصائص معينة، وهي تعتمد على طول فترة إقامة السائح بحيث تسمح له هذه اإلقامة بالترفيه 

م وفي نفس الوقت التعايش مع العادات والتقاليد االجتماعية والثقافية والمناظر الطبيعية واالستجما

ال يتطلب هذا النوع من السياحة تنمية كبيرة أو استثمارات ضخمة أو خدمات و المتوفرة في المنطقة 

نقل، خدمات  وخبيرة، داللة سياحية مؤهلةلومرافق عديدة، لكنه يتطلب إدارة جيدة وتوفر عناصر 

المجموعات السياحية عالية النوعية  الستقبالمرافق إقامة أولية وأساسية وكذلك خدمات ومرافق 

  .  1وبحالة مؤكدة السالمة

  : عداد خطة التنمية السياحيةل إمراح -2

  تعرف الخطة السياحية بأنها رسم صورة تقديرية مستقبلية للنشاط السياحي في دولة معينة        

 أجل تحديد أهداف ويقتضي ذلك حصر الموارد السياحية في الدولة من ،ية محددةوفي فترة زمن

متناسق  اعداد وتنفيذ برنامج الخطة السياحية وتحقيق تنمية سياحية سريعة ومنتظمة من خالل

  .  الدولة السياحية بشمول فروع النشاط السياحي ومناطق يتصف

 ،2على أنها ميدان مقصور على الجهات الرسميةكما ينبغي أال ينظر الى الخطة السياحية       

وٕانما يجب أن ينظر اليه على أنه برنامج عمل مشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص 

لدى يجب أن تكون الخطة السياحية عملية مشتركة بين جميع الجهات المنظمة للقطاع  ،واألفراد

 المؤسسات(ومقدمي الخدمات السياحية  ،طاعالسياحي بين الجهات الحكومية المشرفة على هذا الق

والمجتمع المضيف للسياحة بدءا من مرحلة  ، )السياح(والمستهلكين لهذه الخدمة ) ورجال األعمال

تشمل صياغة اأهداف المراد تحقيقها واالنتهاء بمرحلة التنفيذ والتطبيق لبرامج الخطة السياحية و 

 :والمترابطة كالتاليد من الخطوات المتسلسلة خطة التنمية السياحية على عد إعداد عملية
  

  

 

  26-25ص . 2006. 03العدد  28المجاد . سلسلة  العلوم االقتصادية و القانونية . مجلة جامعة تشرين للدراسة و البحوث العلمية.السياحي و التنمية السياحيةالتخطيط . نور الدين هرمز 1-

  .42ص ، مرجع سابقة، التنميالتخطيط السياحي و  ،غنيم، محمد عثمان 2-
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  .  األوليةإعداد الدراسات   - أ

تحديد أهداف التخطيط بشكل أولي بحيث يمكن تعديلها من خالل التغذية الراجعة خالل   - ب

 .عملية إعداد الخطة ومرحلة تقييم اآلثار

  .جمع المعلومات وٕاجراء المسوحات وتقييم الوضع الراهن للمنطقة السياحية -ج

وتشمل هذه المرحلة على تحليل وتفسير البيانات التي تم  :)المسوحات(نات تحليل البيا -د

 من خالل المسوحات وتوليفها والخروج بحقائق وتعميمات تساعد في إعداد الخطة، ورسم جمعها

  .ها العامة والتفصيليةتخطوا

سات السياوهنا يتم وضع السياسات السياحية المناسبة ويتم تقييم هذه  :الخطةإعداد  - هـ

التي  وكذلك يتم تحديد البرامج والمشاريع الخطة،الختيار ما هو مالئم ومناسب لتنفيذ  )البدائل(

  .الخطةيجب تنفيذها لتحقيق أهداف 

  .تنفيذ الخطة بتوصياتها وبالوسائل التي يتم تحديدها في المرحلة السابقة -و

 .1عة إذا تطلب األمر ذلكتقييم ومتابعة الخطة السياحية وتعديلها وفق التغذية الراج -ر

آراء المسؤولين في أجهزة الدولة كل حسب تخصصه، وأيضًا ممثلي ب المرحلة األخذوتتطلب هذه 

القطاع الخاص وممثلي المجتمعات المحلية، ومراجعة الدراسات المتوفرة والخرائط والبيانات 

خصائص السياح ومعدالت الجغرافية والخصائص الطبيعية والبيئية ودراسة األسواق السياحية ، و 

  2 .الخ...إنفاقهم وأوجه اإلنفاق السياحي وكفاءة السياحة المحلية ، وخطوط النقل الجوي

  

  

  

  

  

  

  

 . 65، 1987، مؤسسة الثقافة الجامعية، اإلسكندرية،التخطيط السياحي .نبيل الروبي، -1

  .    37ص  2002 ،بيروت ،الكنوز األدبية دار ،واقع وأفاق مستقبل السياحة في البحرين، عبد المنعم، محمد الشيراوي -2
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  : انيالث لمبحثخالصة ا

        

ان التنميـــة الســـياحية عمليـــة تحتـــاج الـــى تعبئـــة الجهـــود الفرديـــة والحكوميـــة وتعبئـــة المـــوارد          

و تســـتند علـــى نظريـــات  وهـــي عمليـــة غيـــر عفويـــة بـــل منظمـــة ،لتحقيـــق طموحـــات وأمـــال المجتمـــع

فالتنميــة  ،م عليهــا وتشــتمل علــى مجموعــة مــن العمليــات المتتاليــة والمتعاقبــةومبــادئ ومرتكــزات تقــو 

ولـك  ،مدخل لتحقيق أهداف المجتمع فتحدث تغيير في كافة نواحي الحيـاة وزيـادة فـي الـدخل القـومي

المســبق فــان ذلــك يــوفر ضــمانات النجــاح فــي تعبئــة المــوارد  باعتبارهــا تعتمــد علــى التخطــيط والتــدبير

وأيضـا باالعتمـاد علـى المشـاركة  ،ن يقوم بهذا العمـل إال متخصصـون فـي هـذا المجـالوال يستطيع أ

  .   لتحقيق األهداف المرجوة...) أموال ،حوار ،أنشطة(الشعبية والرسمية بكافة صورها 
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  ظ�ور ا�ذا�� و�طورھ�     : ا
	��ث ا�ول

  :التطور التاريخي لإلذاعة -1

 : ��ر�ف ا�ذا��

��
 :   

إ�� " أذاع" أي ظ�ر و ا���ر أو ھ� ا����ر ا���ر ��ر ا������ ��� �ر�ز ���
  ،ذ	�� ،�ن ذاع     


  . 1ويوصف الرجل الذي ال يكتم السر بأنه مذياع ا!���

   :ا�ط���
�� ا'����ر ا���ظم و ا��%$ود �وا�ط
 ا��ذ	�ع ��واد            �(� 
	�ر(�� ��د ا�*�(ظ ���


   يؤكد على أن المادة المذاعة تكون من نفس مجتمع االذاعة بمختلف النظم االجتماعية  ،إ���ر	

ين و النشرات االخبارية الخاصة بذلك المجتمع بحيث يكون هناك تأثير وتأثر ب ،و الثقافية و الدينية

  . 2والتي تبث في ان واحد و تلتقط من طرف المستمعين ،أفراد المجتمع و البرامج المذاعة
  

وهذه  ،و���� �$ف /طر" Radiusراد	وس "ا����
 ا���	�	
  إ��	ر-, أ$ل ���
 ا�راد	و          

حيث تبث الموجات الصوتية عبر األثير على هيئة دوائر لها  اإلذاعي اإلرسالالتسمية تنطبق على 

غير أن كلمة الالسلكي  ،وقد أطلق على هذه الوسيلة اسم الالسلكي في بداية األمر إرسالمركز 

تشمل وسائل اتصال أخرى كالهاتف والبرق والتلغراف وغيرها وعلى هذا األساس وجد أن كلمة راديو 

) محطة الراديو( اإلرسالتطلق على جهاز كلمة راديو في اللغة العربية وقد كانت  ،هي األكثر مناسبة

 المذياع) اإلذاعةمحطة (المسموعة  اإلذاعةأن تم تعريبها لبى  إلى ،معا) المذياع(و جهاز االستقبال 

      أو البث المنظم للكالم  اإلرسالوهذا األخير يعني في أغلب اللغات  ،بالنسبة لجهاز االستقبال

وتستقبل من قبل جمهور متعدد و في أماكن مختلفة  ،الموسيقى و المعلومات عن طريق الصوتو 

  .في نفس الوقت 

أما اذا أردنا تتبع التطور االذاعي المسموع بصفته وسيلة اعالمية جماهيريه نجد أنه ظهر        

  عندما تنبأ عالم الفيزياء من ،نتيجة األبحاث المكثفة و المستمرة في حقل الكهرباء و المغناطيس

  . 96ص ، 2012 ،األردن ،1ط ،دار أسامة للنشر و التوزيع  ،االذاعة ودورها في الوعي األمني ،اسماعيل سليمان أبو جالل -1

    .146ص  ، 2011 ،عمان  ،1ط  ،دار الثقافى للنشر و التوزيع  ، المدخل الى وسائل االعالم و االتصال ،عبد الرازق محمد  2-
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وتم تطويرها على يد العالم  ،�و-�ت ��رو���1ط	�	
بوجود 1860" جيمس ماكسوال"اسكتلندا 

()��رت  ،1888غاية  إلى1885 من خالل التجارب التي أجراها من سنة " جنر يشهيرتز"األلماني 

 إشاراتو استقبال  إرسالمن " ماركوني"ثم تمكن   ،�ث ا�ذ�ذ��ت ا�$و�	
 إ����	
ھذه ا�-�ود �ن 

مسافة  إلى قصيرة بالالسلكي  إشارةأول  حيث قام بإرسال ، 11895في ايطاليا سنة  إذاعية

 إلىلم يجد الدعم من بالده ايطاليا بحيث سافر  "ماركوني"لكن ،كيلومترين عبر القناة االنجليزية

عبر  إشارةواستمر في تجاربه حتى تمكن من نقل  ،1896بريطانيا وسجل اختراعه بها وذلك عام 

المحيط األطلنطي مابين نقطة في جنوب غرب انجلترا وأخرى في جنوب شرق كندا عبر مسافة تبلغ 

وفي سنة  ، فكان هذا االختراع بمثابة نقطة انطالق الستعمال هذه اإلشارات،كيلومتر 2800حوالي 

حيث قامت بنقل نتائج االنتخابات الرئاسية  إرسالهااألمريكية   KDKAبدأت محطة  21920

  .األمريكية في تلك السنة

رسائل مسموعة عقب استيالء البالشفة على "لينين"أما في االتحاد السوفيتي فقد أذاع الزعيم السوفيتي 

حيث  ،وبعدها توالت ظهور االذاعات في عدة دول كبريطانيا وفرنسا و ألمانيا  1917السلطة سنة 

     .1927محطة سنة  382محطات الراديو الى وصل عدد 

 كما أن لدول العربية في هذا المجال تجربة واسعة، بحيث تعتبر مصر الرائدة والسابقة في        

وٕاذاعة  ،1945المحلية  اإلسكندرية إذاعةالدول العربية الى انشاء محطات اذاعية من بينها 

وكانت هناك محطات أخرى  ،1985جنوب سيناء  إذاعةالعاصمة القاهرة وٕاذاعة شمال الصعيد و 

 اإلذاعاتواختلف ظهور  ،شرق االسماعيلية وغيرها كانت تذاع بالغة العربية و الفرنسية و االنجليزية

  .من دولة الى أخرى حسب ظروف كل منها

     و تونس  1928و المغرب سنة  1925أما الجزائر عرفت االذاعة منذ الحقبة االستعمارية سنة 

      .سوريا و الكويت وغيرها من الدول العربية و

 
    

  .97ص  ،مرجع سابق ،االذاعة ودورها في الوعي األمني ،اسماعيل سليمان أبو جالل   1-

�وم ا���م و ا����ل  ،زھ	ر ا*ددن  -2� �
  .107ص  ،1991 ،ا�-زا5ر ،د	وان ا��ط�و��ت ا�-���	
  ،	د ل ا
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  :ا�ذا��   ��#ص -3


 ھ��
 اذ ����ر أ�7ر ا�����' (� ا����م       	��� 
و ا9ن ھ�  ،�ون ا'ذا�
 أداة ا�$�ل -��ھ	ر	


   : �1*�ول /$�ر -�دھ� ����ق أ�واق �-�ر	
 -د	دة و -��ور أ��ر وھ� ���	ز ����$�5ص ا����	

  .وسيلة اتصال تخاطب حاسة السمع و جميع الطبقات االجتماعية  −

 .تقدم خدمات هامة من خالل برامجها المتنوعة  −

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

  .الخ  ..…والفيضانات

 .االذاعة تحتفظ بالتأثير لدى فئة معينة من الجمهور  −

أهمية االذاعة كسند اعالمي ال يمكن االستغناء عنه في تلبية الحاجيات االعالمية ذات  −

 .الخصوصية المحلية 

 .الرسالة المذاعة تكون أكثر فعالية وتقويتها بمؤثرات موسيقية إلثارة احساس المستمع  −

      ان االعالم االذاعي يتميز بأن تأثيره يزداد عمقا كلما كانت البيئة قليلة الحظ من الثقافة  −

و التعليم وكذلك كلما المستوى االقتصادي و المعيشي لألفراد و ذلك نظرا ألن أجهزة الراديو 

 .ا مقهى أو مطعم أو سيارة و غيرهالدى الغالبية في البيوت اذ ال يكاد أن يخلو منه
 

  : أھداف ا�ذا�� -4


 و ���$$
 �>رورة 	�ط���� وا/, ا'/�	م ا�ذي �%�م (	;  −$�� 
 .�%د	م �د�
 ا���	

�دف �%==د	م �د�==
 ���==�ر	, ا���	==
 	ر-==� ا�-�زھ==� �==��وا/, �==ن أ-==� �*%	==ق ا'ر��==�ط  −�==�	

 �� .ا�-��ھ	ري ��� و*�ن ا'��<�دة �ن �ط�5

−  

 ا�و�� ا��	��� و د�م ا'����ء ا�وط�� و �1ط	
 ا�������ت ا�وط�		���. 

ا�����-
 ا��و>و�	
 ��%>�	� ا��-���	
 و ا�%و�	
 ��� 	*<ز �ل ا�ط�/=�ت ����=�ھ�
 (=� ا	-=�د  −

 .ا�*�ول ��ذه ا�%>�	�

 ،اذاعة ورقلة الجهوية ،دراسة وصفية تحليلية للخطاب االعالمي ،في علوم االعالم و االتصالغير منشورة الماجستير  رسالة ،االعالم المحلي وأبعاده التنموية في المجتمع ،سويقات لبنى  -1

  . 31ص ،2010-2009 ،جامعة ورقلة، قسم االعالم واالتصال
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−  
ا��==دف ا'�==�را�	-� �*�==د ا�ط�/==�ت ا'���	==
 ��*%	==ق أھ==داف ا����	==
 ا��==���
 و ا�������==
 ,��-���. 

 .�	ن ا�دول ا�Aرى ���و	ن ��/�ت -	دة���ل ��� ا�ر�ط  −
 

  : وظائف االذاعة -5

ويمكن حصر  ،لقد تعددت وظائف االذاعة في المجتمع بتعدد مجاالت الحياة االجتماعية       

  : 1وظائفها في مايلي
  

  : الوظيفة االخبارية  - أ

 تقوم االذاعة بدور االعالم و االخبار وذلك بتزويد الجماهير بأكبر قدر ممكن من المعلومات      

فالخبر هو أساس اعالم الناس عن أحداث العالم ولقد  ،ومتابعة مجريات األحداث في أنحاء العالم

أصبح البحث عن األخبار والتقاطها ونشرها جوهر صناعة االعالم المعاصر و النظرة البسيطة في 

  .واقعها العلمي المعاصر تأكد اليوم أن الخبر أساس المعرفة
  

  : الوظيفة التربوية و التعليمية  -  ب

أهمية بالغة السيما في وسائل االعالم الذي تقوم بدور تعليمي وظيفة التربية تأخذ             

حيث أنها تخاطب جميع الفئات على اختالف مستوياتهم و بلغة يفهمها المتعلم و األمي  ،مباشر

على هذه الوظيفة في وسائل االعالم خاصة االذاعة  فالحكومات في الدول النامية تركز اهتماماتها

و ارتفاع نسبة األمية فاإلذاعة تحاول أن تشمل كل الشرائح في من أجل حل مشكل أساسي و ه

  2 .المجتمع بتهذيب الفكر وتنمية الوعي بالقضايا المحلية و الوطنية و العالمية
  

   : وظيفة التثقيف -ج

  تسعى االذاعة على نقل األفكار و المعلومات التي تحفظ ثقافة المجتمع وكذلك نشر المعلومات      

  المواضيع وفي مختلف المجاالت خاصة الدينية و الفنية بهدف الحفاظ على التراثفي مختلف 

  .146ص  ،2011عمان  ،1ط  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،مدخل الى وسائل االعالم و االتصال ،��د ا�رزاق �*�د ا�د�	��  -1

 .154ص  2008. ،1ط ،دار النشر و التوزيع القاهرة ،نشأتها و تطورها ،وسائل االتصال ،حمد منير حجاب -2
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  .ق الفرد وٕاشباع حاجاته الجماليةو التطور الثقافي من خالل توسيع افا

  : دور االذاعة المحلية في العالم  -6

 ،عرف العالم تطورات في مجال االعالم و االتصال في النصف الثاني من القرن الماضي       

وهذا ما نتج عنه فكرة انشاء االذاعات المحلية حسب المساحة   تعددت الوسائل على مستوى كل دولة

المحلية فرضت نفسها بشكل مذهل حيث أصبحت تنقل كل ما  اإلذاعةوبذلك نجد أن  ، 1المغطاة

ومن هنا نلقي نظرة  ،إرشاديجري على مستوى المحلي لألفراد و تلبية متطلباته من تثقيف و توجيه و 

   : المحلية في العالم اإلذاعةوجيزة عن نشأة 

ساهمة الحرب العالمية الثانية بشكل كبير في ابراز الدور السياسي الذي لعبته االذاعة        

ومن الدول الغربية التي ساهمت في انشاء االذاعة  ،وخطورة استعمالها في الدعاية كوسيلة ناجحة

 : المحلية نجد

 17بعد أن دخلت الشرعية اثر قانون  100 إلىالمحلية فيها  اإلذاعاتالتي وصل عدد  : سافرن 

وقد  ،وظهور التخصص في مجال اإلعالم إذاعيةالذي قدم رخص بإنشاء محطات  1979جانفي 

كما  ،كم 50ببرامج مذاعة على  1921في ) S.R.F(في فرنسا قامت به  إذاعي إرسالكان أول 

نمو وتطور االذاعة في فرنسا الى تجارب الجيش التي كان يشرف عليها   أرجع بعض المؤرخين

اذ ظهر الدور  1922بانتظام سنة  إرسالهابدأ  ،وكان مقرها ببرج ايفل 1921سنة " فيري"الجنرال 

ومع نهاية الحرب وضعت تحت نظام  ،الخطير لها في خدمة الدعاية و كانت هدفا استراتيجيا

 تم الغاء كل الفرص الممنوحة 1945وفي مارس  1944نوفمبر  10االحتكار بقرار صدر في 

المحلي  اإلعالماعتبرت نقطة تحول فعلية مست  1986وفي مايو  )R.T.F(مؤسسة  إلىوضمها 

عن الحرب من  إعالماوبذلك اعتبر  ،متخصص و معارض إلعالم السلطة إعالم إلىتحول  إذ

  . عموميةال اإلعالمطرف وسائل 

  

 ،اذاعة ورقلة الجهوية ،دراسة وصفية تحليلية للخطاب االعالمي ،في علوم االعالم و االتصال غير منشورة الماجستيررسالة  ،االعالم المحلي وأبعاده التنموية في المجتمع ،سويقات لبنى -1

  . 31ص ،2009-2010
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 ،11987سنة  8800هي األخرى أنشأت الكثير من المحطات التي بلغ عددها حوالي  : أمريكا -2

كانت تابعة  ،منها ما كانت ذات طابع تجاري هدفها الترويج و غرضها زيادة المداخل المالية

 ،لمنظمات و مؤسسات هدفها هو تطوير البث العلمي و زيادة وعي المجتمع األمريكي و تثقيفه

ويسترن  إلىالمنتمية " بتسبورغ"المحطة األولى  إنشاءخالل  20نت مع بداية القرن بدايتها األولى كا

هو أول " فرانك لين روزفلت"كان الرئيس األمريكي  ،1933حتى سنة  1912الكتريك في نوفمبر

رئيس دولة يستخدم االذاعة بشكل مكثف في الدعاية السياسية و قد استطاع توظيف هذه الوسيلة 

سهلة و بسيطة و مفهومة  اإلذاعيةوكانت لغته  ،ورة ذهنية ايجابية لدى األمريكيينليبني لنفسه ص

   .  من جانب الجماهير

    فالجزائر عرفت  ،خالل الحقبة االستعمارية اإلذاعةأما بالنسبة لدول العربية فقد ظهرت فيها        

 و أيضا الدول المجاورة كالمغرب سنة ،من طرف المستعمر الفرنسي 1925سنة  اإلذاعيالبث 

أما باقي الدول العربية األخرى كان لمصر دور فعال في انشاء محطات  ، 1935و تونس1928

كما أن المناطق الخليجية  ،في مختلف المناطق المصرية  1945اذاعية مستقلة أنشأت سنة

  1951.كاإلمارات العربية المتحدة و الكويت و غيرها من دول الخليج بدأت في البث االذاعي سنة 

 

��� )' ا
&زا#ر  7- �	
  ا�ذا�� ا

  : ا�ذا�� )' ا
&زا#ر  �ل ا�(��	�ر 1-

(�  إر��ل��د�� /�م أ*د ا�<ر��		ن ����Bء �*ط
  �1925ر(ت ا�-زا5ر ا�راد	و ��م          


في  1924المحطات سنة  إنشاءثم تعاقب  ،/��ط	�
 �ذ	, ���1
 ا�<ر��	
 و أ�رى �ذ	, ���1
 ا��ر�	

وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية كان االرسال االذاعي يغطي  ،كل من وهران و الجزائر العاصمة

جزء كبير منها تحت الرقابة الفرنسية وذلك انه استفاد منها في طمس الشخصية الجزائرية و القضاء 

تحت إشراف  خالل العشرينات كانت اإلذاعة في تلك الفترة تابعة للحكومة الفرنسية على مقوماتها

  بل  اعية جماهيريةأنها لم تكن أداة إذ  و من مميزات اإلذاعة آنذاك 1945نة حتى س وزارة البريد

�وم ا���م و ا����ل  ،زھ	ر ا*ددن -1� �
  .107ص  ،1991 ،ا�-زا5ر ،د	وان ا��ط�و��ت ا�-���	
  ،	د ل ا
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أما  ،)الجزائر العاصمة ،وهران ،قسنطينة(من طرف المعمرين و شملت كل من الستعمالها تابعة 

بحيث يلخص  ، )باتنة ،توقرت ،البويرة(المناطق الداخلية لم تلقى اهتمام إال لخدمة أغراضه كإذاعة 

 1"فرنسيون يبحثون عن فرنسيين"مضمون الرسالة التي تحملها هذه االذاعة هي عبارة " فروتس فانون"

   

   : ا
+ورة  ا�ذا�� )' ا
&زا#ر  �ل 2-

وسيلة مهمة أنداك  اإلذاعةسعت الجزائر جاهدة إليصال صوتها للعالم و بكل الطرق وكانت         

 في هذه السنة وصل صوت الراديو الى الجزائريين ألنها في هذه الفترة بدأت توزع 1956عام " الحرة

وغيرها من  مستعينة في ذلك بالدول العربية األخرى كمصر وسوريا ،لنقل أخبار الثورةالمنشورات 

وبذلك  ،الدول المجاورة بهدف التعريف بالقضية الجزائرية و ضرورة التحرر من االستعمار

كان الصوت يخاطبهم من أعالي  ،أي كانت بحاجة الى تعريفهم بما يدور حولهم صوت الجزائر"ظهر

زة بين الشعب و الجبال عن أمجاد الثورة و تطوراتها لهذا زاد االهتمام باإلذاعة ألنها كانت تمثل هم

الذي كان ينبعث من بلدان مختلفة من الوطن العربي إال أن  ،الثورة من خالل صوت الثورة الجزائرية

ولجأت  ،الجزائر الحرة إذاعةبعد االعالن عن وجود  1956التحول الحقيقي كان مع نهاية سنة 

حيث سيطرة ظاهرة التشويش على  ،فرنسا الى حرب الموجات بعد تحديد طول الموجات الجزائرية

   .ساعات بث سماع صوت الجزائر
      

    :ا�ذا�� ��د ا�(�,�ل  3-

 ا��*ر	ر ����	ف ��$	
  1962أوت  17(�         �5
 ا���<	ذ	
 ا��ؤ/�
 ��'�<�ق �, -�	�أ���ت ا�


1
 ا�<ر��	��� Dر ا��را�	س ��*ر	ن ر5		و �� 
هذا بدال من العمال الفرنسيين الموجودين  ،-زا5ر	

هنا " وقامة بذلك بالسيطرة على مباني االذاعة والتلفزيون وأعلن المذيع  سابقا في المؤسسة االذاعية

  "اذاعة وتلفزيون الجزائر

  
  

  
�-زة ,�*�د /دوش :�ر ,أ��	ر ا��	�ر ا�دري -�ك �ود��ن  -1�
  .  180ص ,ا�-زا5ر ,د	وان ا��ط�و��ت ا�-���	
 ,��ر�. ا�ذا�� و ا
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بعد استرجاع السيادة على  ،بعد ذلك ما كانت تسمى اإلدارة المؤقتة للراديو و التلفزيون الفرنسي 

نظام اشتراكي في الميدان  أصبحت تعمل جاهدة على وضع 1962أكتوبر 28في  واإلذاعة التلفزيون

  : 1االعالموقد كان هناك سببين في توجيه السياسة الجزائرية في ميدان  ،اإلعالمي

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

 .االعتناء بهذه التقنيات وهذا مقامة به السلطات الجزائرية

وهذا يعني أن معظم الجزائريين ال يجيدون القراءة و الكتابة هذا ما  80انتشار األمية بنسبة  -

  .جعلهم يتقربون لالستماع لإلذاعة

تم اصدار قانون ينظم راديو الجزائر الذي اعتبرته عنصر فعال في التنمية  1963في الفاتح أوت 

 ،األمازغية ،الفرنسية ،ةالقومية و بناء المجتمع الجزائري وكانت االذاعة تذاع بثالثة لغات هي العربي

         عملت السلطات الجزائرية لتقوية شبكات الراديو11966وبعد االستقالل مباشرة خاصة سنة 

  : و التلفزيون وتمركزت هذه الجهود فيما يلي
  

   : المنحة الحكومية  - أ

من المجموع لإلعانات ثم انخفضت  70أنشأت الميزانية المخصصة للثقافة و االعالم بنسبة       

مليون 159الى  1987سنة  79ثم ارتفعت لتصل الى 1976سنة  64و 1975سنة  67الى 

  .دينار فتبقى االعانات هي المورد الوحيد لمؤسسة الراديو
  

   :  �و�	, ����ت ا'ر��ل   -  ب

قسنطينة و الثانية أنشأت محطتان جديدتان لإلرسال األولى بعين البيضاء قرب  1966سنة       

 ارتفعت هذه 11968و في عام  ،كيلو هرتز 300كانت تذيعان على الموجة المتوسطة  ،بوهران

 ،كيلووات 100أنشأت موجة المحطة الطويلة قوتها  1970وفي سنة  ،كيلو هرتز 6000 إلىالقوة 

ا��  ذاعةوصل صوت اإل 1978تغطي التراب الوطني وفي عام  اإلرسالوهكذا أصبحت شبكات 


 ����1ت ا�7�7
 24ا���رج ���ل ���.  
  

 ،الملتقى الوطني األول حول المقاولتية وتفعيل التسويق السياحي في الجزائر ،المؤسسات االذاعية كأداة فعالة للترويج السياحة الداخلية في الجزائر ،ر*	�	
 �	ف ا�د	ن ،أو'د زاوي ��د ا�ر*�ن -1

  . 35ص  ،2014أفريل  ،23-22
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   : أجهزة االستقبال توفير -ج

وفرت الحكومة الجزائرية عددا كبيرا من أجهزة الراديو خصوصا نوع الترانزستور يعني جهاز       

بعد القرار المتعلق بإعادة هيكلة المؤسسة  ،واحد ألربعة أشخاص أو جهاز لكل عائلة أو أكثر

 فأصبحت ،اإلعالميةالوطنية لإلذاعة من ناحية االستقالل المادي و المعنوي وظهرت التعددية 

السلطة تنظر للمجتمع الجزائري من منطلق تعدد األفكار و اآلراء و هذا من خالل وضع دستور 

ياسية الذي أخرج االعالم من دائرة االحتكاك أقر ألول مرة التعددية الفكرية و الس 1989فيفري 

 ،العديد من اللغات المحلية في العديد من واليات الوطن بعدما اقتصر على قنوات أربعة فقطقامة إ و 

   اإلعالمعلى حق المواطن في  6021المادة  1990تغير الوضع بعد صدور قانون االعالم سنة 

سائله على نخبة معينة بل تعدى ذلك ليصبح اعالما أنه لم يقتصر من خالل أجهزته و ر و 

  .جماهيريا يستهدف جميع المواطنين وهكذا بدأ انتشار االذاعة المحلية في عدة مناطق من الوطن 

8-  �����)
��� )' ا
�/	�� ا�	
  : دور ا�ذا�� ا

يمثل بالضرورة جانبا  إنما ،(� ا����	
 ا!��مان ا��*ث (� ��/
 ا'��م ������	
 ودور        

الى دور االعالم ووسائل االتصال الجماهيرية في تطوير " محمد البادي"سوسيولجيا ويشير 

   : 2وذلك في ضوء تحديده لالتجاهات األساسية الثالثة والتي تتمثل في ،المجتمعات النامية
  

   .وجود خطة علمية للتنمية في المجتمع لكي تحقق هذه الوسائل في تحقيق أهدافها ضرورة -


  ا!��م>رورة �طو	ر و��5ل  -$��
 .لتتوافق مع أهداف الخطط العلمية و تطوراتها ،ا!ذا�

   .ضرورة وجود خطة علمية للتنمية في المجتمع لكي تحقق هذه الوسائل في تحقيق أهدافها -


  ا!��مل >رورة �طو	ر و��5 -$��
 .لتتوافق مع أهداف الخطط العلمية و تطوراتها ،ا!ذا�

 

- 
 .ا��)�د ��� و-ود ����ل �	ن �>�ون و��5ل ا'��م ا�-��ھ	ر	
 و-ودة ا����	

ومن تم فان وسائل االعالم تسهم في تزويد األفراد و الجماعات بالمعلومات و الحقائق التي تهدف  

  الى اقناعهم بضرورة التنمية وكيفية حدوثها كما أنها تعمق االقتناع بضرورة التغيير الى جانب 

  . 35مرجع سابق ص  ،يج السياحة الداخلية في الجزائرالمؤسسات االذاعية كأداة فعالة للترو  ،ر*	�	
 �	ف ا�د	ن ،أو'د زاوي ��د ا�ر*�ن -1

  .68ص ، 1987، مؤسسة الثقافة الجامعية، اإلسكندرية،التخطيط السياحيالروبي، نبيل،  -2
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  .تعليمهم مهارات جديدة تسهم في تحقيق هذه الخطط بنجاح 
  

من الباحثين أكدوا  أما اذا تحدثنا عن دور االذاعة المحلية في التنمية السياحية نجد أن الكثير    

يقة صحيحة و بالتالي قد تقلص من المعلومات على أنها تستطيع ايصال المعلومات السياحية بطر 

لسياحة كما أنها تحاول خلق و زيادة الطلب السياحي المحلي االمغلوطة التي قد تعود بالسلب على 

خالل غرس السلوكيات  كما تقوم بدور توعي من والوطني من خالل التعريف بالمناطق السياحية

    : من خالل عدة أدوار نذكر منه الى التنمية السياحية اإلذاعةعموما تعى  ،الحضارية لدى السكان

  : ا�دور ا�7%�(�  - أ

  ����ط%
 ود�م ا*�رام ا��	�ح ���ل ا'ذا�
 ��� ا���ر	ف ����راث ا�7%�(� ا���دي و ا�1	ر ا���دي     

ا��*�		ن ��$و$	
 ا��-��, و7%�(�; ��� ���ل ��� ��-	, ا��*�(ظ
 ��� ا�<�ون وا�$����ت  J	ر


وا�*رف ا��%�	د	. 

 : �دور ا'-�����ا -  ب

ويعمل على تهيئة المجتمع لتقبل  ،ھ� �د�م ا��و-; ا'-����� �*و $���
 ا��	�*
 ��و��    

   تعمل على تعزيز  اإلذاعةأن  إضافة ،
ا�ذي �%ره أ�� ���و	�ت (� ا�دو� السياحة وفقا لمفهومها

  .1والتعامل مع السياح بطريقة حسنةو احترام المواطنين للسياحة 
  

 : الدور البيئي  - ت

والتعريف  ، التوجه االيجابي للتعامل مع البيئة في المناطق السياحيةحيث تدعم االذاعة     

بمقومات السياحة البيئية في البلد اضافة الى تنمية الوعي العام من خالل االستخدام األمثل 

  .للمنتجات السياحية

  : الدور االقتصادي  - ث

         تسعى االذاعة الى نشر فكرة االستثمار االيجابي لصناعة السياحة لدعم االقتصاد الوطني   

كما تعمل على  ،2االستثمارية المتاحة في المجاالت المتعددة من خالل التعرف بالفرصو المحلي 

  . بين وزارة السياحة و جميع القطاعات ذات العالقة بصناعة السياحة تعزيز مبدأ الشراكة

  .65ص ، 1987،مرجع سابق، التخطيط السياحي ،الروبي نبيل 1-

  .44ص  ،1ط  ،المجدالوي لنشر والتوزيعدار  ،الدعاية واالعالن والعالقات العامة ،�*�د -ودت ��$ر  -2
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  : ا���*ث اAول��$

       

       
فان دورها األساسي تنمية المجتمع المحلي  ،��� أن ا'ذا�
 ھ� و�	�
 ا�$�ل -��ھ	ر	

مخاطبة المستمعين  وهذا راجع الى ،�وا$ل �, ���
 ا���س دا�ل ا��-����ت يكمن في كونها أداة

ا��	��	
 و ا�-1را(	
 �ن ��ل �ر�
  ضمن نطاق واسع حيث يتجلى هذا األخير بتخطيه الحواجز

جميع جوانب وظروف الحياة االجتماعية لألفراد  مع مراعاة ا����ر ا���ر و (� ����ف ا��	�د	ن

وفهم ما  ،ير المتعلمينسواء من الجانب االعاقة البصرية لإلنسان أو من خالل مخاطية األفراد الغ

تحتويه من مواضيع اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية وغيرها كما أن لإلذاعة تأثير فعال و قوي 

والذي منها استطاعت أن تحقق انتماءا  ،على جمهور واسع النطاق و متعدد األجناس و اللهجات 

                              .      المجتمع ككلاجتماعيا من خالل البرامج المتنوعة التي تقدمها للفرد واألسرة و 
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م ا��������  : �ط��� �ر���� �ذا�� ��

فيفري  10هي اإلذاعة الجزائرية بمستغانم، مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري، تأسست في        

وقد قام بتدشينها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وهي من اإلذاعات المحلية التي  2004

  .%100انطلقت ببث رقمي عبر وسائل رقمية بنسبة 

أمام معلم معروف وهو " بالمطمر"يتواجد مقرها حاليا بوسط مدينة مستغانم بالحي العتيق المسمى 

المعروفة باسم " سيدي مصطفى بن تكوك"وزاوية  الخطابيسيدي عبد اهللا "ضريح الولي الصالح 

ابتدائية  ، مقرها الحالي بني ابان العهد االستعماري واستغل بعد االستقالل كمدرسة الزاوية السنوسية

   .ثم أصبح مقر لإلذاعة

  : الطاقم اإلداري والصحفي

  .المسئول األول عن االرسال وهو رئيس التحرير : المدير 

  .رئيس قسم اإلنتاج يقوم بإعداد ورقة االفتتاحية اليومية : رؤساء المصالح

  .منسق األخبار الذي يشرف على قسم األخبار                   

  .رئيس المصلحة التقنية الذي يشرف على الجانب التقني                    

  رئيس مصلحة اإلشهار الذي يقوم بالتنسيق مع الوكاالت اإلشهارية على المستوى                      

 .المركزي بالمديرية العامة                     

           

   : ا��را�� ا���د��

صحة ومجتمع ، متفرقات ، أخبار حصة أخبار وطنية ومحلية ، تمتثل في   : االجتماعيةالبرامج 

   الخ...الحوادث والغرائب

  الخ....فن وثقافة ، الشعر الملحون ، المسرح : البرامج الثقافية

 . أستوديو الرياضي : ةالبرامج الرياضي 

  .  تعرض أيام الجمعة كحصة فتاوى : البرامج الدينية

  .صيف الناس والمعالم السياحية ومستغانم هذا الصيف وحنين للجالية : السياحية البرامج
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-1 ����
   :��درا��  ا��راءات ا��

  :االستبيانتصميم استمارة  -أ

تعتبر من أهم أدوات البحث  اعتمدنا في دراستنا على استمارة االستبيان لجمع المعلومات، اذ        

محاور وذلك  03في العلوم اإلنسانية، وقد احتوت االستمارة على مجموعة من األسئلة مقسمة في 

لمعرفة اراء الطلبة حول اذاعة مستغانم المحلية في التنمية السياحية، وذلك لإلجابة على التساؤالت 

       : المطروحة وكانت اإلجابات كالتالي

    :ول المحور األ 

 يوضح السمات العامة للمبحوثين من حيث الجنس المستوى التعليمي والتخصصاتهذا المحور      

   .الموجودة

  : المحور الثاني

 05اندرج تحته  هدا المحور أسئلة حول مدى اهتمام المستمعين باإلذاعة المحلية تضمن       

أسئلة فرعية هدفها معرفة مدى استماع للبرامج االذاعية وكذلك األوقات واألماكن التي يسمع فيها  

  .لإلذاعة وأهم البرامج المفضلة لديه وماذا تحقق له 

   :المحور الثالث 

السياحية نسعى  التنميةتضمن هدا المحور مجموعة من األسئلة حول دور االذاعة المحلية في       

المواطنين  بإرشادكانت تقوم  وٕاذمن خاللها الى معرفة مدى اهتمام االذاعة المحلية بالبرامج السياحية 

 .السياحة والى اي مدى وفقت في ذلكوتعريفهم ب

  : اجراءات الصدق -ب

عرض االستبيان على مجموعة من األساتذة لتحقق من مدى فعاليتها  بأنها يعرفها العلماء      

  .وتحقيق الهدف من الدراسة ولدقة قياسها لما وضعت من أجله

  

   .344، ص 2010ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة، مناهج البحث العلمي في علوم االعالم واالتصال، أحمد بن مرسلي،    -1
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 لتحكيمها لمعرفة ما اذا كانت األسئلة تتوافق *استمارتنا على مجموعة من األساتذةقمنا بعرض  

األسئلة كما غة وموضوع الدراسة، حيث قدم لنا األساتذة بعض التوجيهات فيما يخص أسلوب وصي

  .احات التي أخذناها بعين االعتبارقدموا لنا بعض االقتر 

  : المعالجة اإلحصائية -د

أنها  : "أحمد بن مرسلي"التي يعرفها  والمركبة هذا الجانب على الجداول البسيطة اعتمدنا في        

تتكون من بيانات متعلقة بمتغير واحد، وهي تتكون من عمود التكرار وعمود  : الجداول البسيطة

  .الى جانب الحقل الخاص بالمجموع المتغيرالنسبة المئوية، ومن حقول حاالت هذا 

  :حساب النسبة المأوية لكل سؤال لالطريقة الثالثية  نااستخدامو 

       100 * مج التكرارات                                    

                                  على عدد افراد العينة
 

وهي الجداول التي توزع فيها البيانات حسب صفتين او ظاهرتين او أكثر في  : الجداول المركبة
 واألعمدةنفس الوقت والجدول لصفتين تتألف من الصفوف وتمثل فئات أو مجاميع احد الصفتين 

فتحتوي على  واألعمدةأما المربعات التي تقابل الصفوف  األخرىتمثل فئات او مجاميع الصفة 
  .المشتركة  المفردات او التكرارات

في تفسير العالقات بين المتغيرات وفق عدة مراحل وهذا ما دفعنا الى  ²استخدم ك : ) 2ك( تعريف

   .االعتماد على الجداول البسيطة والمركبة

  

  

 

 

  .عماري يوجمعة، ماجستير في علوم االعالم واالتصالاألستاذ   1-

  .محمد، طالب دكتوراه علوم االعالم واالتصال األستاذ مساهل -2

  .الجامعي لغليزان زاألستاذ شحات محمد، رئيس قسم العلوم االنسانية شعبة اإلعالم واالتصال المرك-3
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  :عرض وتحليل البيانات  -2

 :المحور األول 

   السمات العامة:  )01(الجدول  

عامةالسمات ال

التكرار والنسبة

  الجنس

  

  أنثى ذكر  

  المستوى  المجموع

  التعليمي

  2س  1س

  التخصصات  المجموع

صحافة  صحافةاتصال  وسائل   اتصال صورة سمعي     

  مكتوبة  علمية  سياحي  االعالم  ومجتمع       بصري  

  ك

  

% 

  
50     50  

  

50   %50%

  
100  

  

%100  

  

40  60  

  

40  60  

  
100         17     17         17       17     16    16  

  

100%     %17  17%  17%    %16  %17     %16  

  

، المستوى التعليمي، التخصصات الذي يمثل الجنس يمثل الجدول أعاله السمات العامة للمبحوثين   

وذلك حسب تقسيم العينة أما المستوى التعليمي بلغت  %50 ـبحيث بلغت نسبة الذكور واإلناث ب

كانت النسب أما فيما يخص التخصصات  %60 ـوالسنة الثانية ب %40 ـنسبة السنة األولى ب

، من خالل النتائج الحظنا أن كل من التخصصات التي ذكرت أن الطلبة يهتمون متساوية تقريبا

  .باإلذاعة اذ يعتبرها البعض مجاال لتخصصه أو جزء منه
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  مدى اهتمام المستمعين باإلذاعة المحلية   : المحور الثاني

    االستماع لبرامج اإلذاعة المحلية : )02(الجدول 

         %  ك        االستماع لإلذاعة   

 %25                      25         دائما          

     %40        40         أحيانا        

 %35        35         نادرا        

 %100               100        المجموع       

  

يستمعون أحيانا لإلذاعة أما الذين من الطلبة  %40من خالل الجدول تبين أن نسبة        

وذلك راجع الى  ،%25 ـئما بين يسمعونها داذمقارنة مع ال %35 ـيسمعونها نادرا قدرت نسبتهم ب

جعلتهم واقع التواصل االجتماعي كاإلنترنيت وماهتمام الطلبة بوسائل اعالمية وتكنولوجية أخرى 

  . يبتعدون عن سماع اإلذاعة إال في أوقات يجدون أن البرامج التي تقدمها اإلذاعة تهمهم

   األوقات التي تسمع فيها اإلذاعة : )03(الجدول 

  

   

  

  

  *إجابةث يختار أكثر من المبحو *                             
  

       في الفترة الصباحية  لإلذاعةأن نسبة الطلبة الذين يستمعون  نالحظ في الجدول أعاله    

هنا نالحظ أن المبحوث اختار أكثر من اجابة  ،%41 ـوالذين يستمعون لها في المساء ب %65 ـب

         %  ك        األوقات سماع اإلذاعة    

 %65                      65         صباحا         

     %41        41         مساءا        

                106        المجموع       
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ألن معظم  وأنه يفضل سماع اإلذاعة صباحا لمعرفة اخر األخبار أو لمتابعة حصص معينة

  .البرامج تكون على  المباشر

 

    أماكن االستماع لإلذاعة : )04(الجدول 

  

  

  

  

     

  

    *يختار أكثر من إجابة المبحوث*                         

 %47 أن أكثر األماكن التي يسمع فيها الطلبة لإلذاعة هو السيارة بنسبةفي هذا الجدول  نجد    

أما  ،الفراغ  أوقات يستمعون لها في البيت في أغلبهم إناث %45نسبة وهم في أغلبهم ذكور أما 

بين الذكور واإلناث هنا نستنتج أن نسبة الذكور واإلناث كانت  %18األماكن األخرى بنسبة 

 إذحد ما مقارنة مع االستماع لها في أماكن أخرى أجاب عليها غالبية الذكور  إلىمتقاربة 

  .يسمعونها في الجامعةمعظمهم يسمعونها في المقهى أما اإلناث 

  

  

  

  

 

  %  ك    لإلذاعة مع فيهاتالتي تساألماكن 

 %45  45  البيت

  %47  47  السيارة

 %18  18  أماكن أخرى

   110  المجموع
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   البرامج المفضلة للمستمع : )05(الجدول

  %  ك  البرامج المفضلة

 %54  54  االجتماعية

  %38  38  الثقافية

  %25  25  الرياضية

  %20  20  الدينية

  %15  15  السياحية

    152  المجموع
  

  *المبحوث يختار أكثر من إجابة*                             
  

االجتماعية بلغت أكبر ، حيث أن البرامج المبحوثين اختاروا أكثر من إجابة التالي الجدول في    

بين الذكور واإلناث أما البرامج الرياضية اختارها غالبية الذكور  %38والثقافية ب  %54نسبة ب 

 %15السياحية فقد سجلت أقل نسبة ب  أما %20، أما البرامج الدينية قدرت ب %25بنسبة 

وزعت على الحصص الموجودة التي نذكر منها حصة مستغانم هذا الصيف بلغت نسبة المتابعة ب 

وهي تمثل أعلى نسبة أي أن معظم الذين يستمعون اليها  %07وحصة معالم سياحية ب  03%

تستهدف بالدرجة األولى أما حصة حنين التي  يهتمون بمعرفة أهم المعالم التي تزخر بها الوالية،

الى أن معظم البرامج السياحية هي  وهذا راجع  %04وصيف الناس ب  %01قدرت ب  الجالية

األخرى التي تعرض على مدار فقط عكس البرامج  برامج موسمية أي تعرض في موسم الصيف

  .السنة
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   ماذا تحقق له هذه البرامج : )06(الجدول

  

  

  

 

  

 

 

 

  

 *بحوث يختار أكثر من إجابةالم*
  

معرفة أخر األخبار متعددة اذ أن معظمهم يميلون الى  معظم الطلبة كانت لهم اجاباتأن تبين    

وحل بعض المشاكل ب  %35اما توجيههم للتحلي بسلوك معين ب  %45والمستجدات بنسبة 

 وهنا نستنتج أن معظم الطلبة يهمهم معرفة األخبار والمستجدات المحلية أكثر من غيرها 29%

 .ألنها تبقيهم على اطالع بما يحصل من حولهم

  دور اإلذاعة  : ثانيالمحور ال

  :المحلية في التنمية السياحية 

  اهتمام اإلذاعة بالبرامج السياحية مدى : )07(الجدول
    

  

 

     

  

  

  %  ك  ماذا تحقق له

معرفة أخر األخبار   
  والمستجدات

45  %45 

توجيههم لتحلي بسلوك 
  معين

38  %38  

  29%  29  حل بعض المشاكل

    122  وعالمجـمــــــ

هل تهتم اإلذاعة بالبرامج 

  السياحية

  %  ك

 22%  22  نعم

  %78  78  ال

  %100  100  المجموع
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 %22و نعم بنسبة  %78ب ال بنسبة  واأن المبحوثين معظمهم أجاب نجدالجدول  في هذا          

 وعدم وضع خطة منتظمة على مدار السنة تهتم بالمواضيع السياحية  وذلك راجع الى عدم وجود برامج

  .ية والثقافية وغيرها من البرامجمثل االجتماع تهتم بمجاالت أخرى أكثرهي بل  ،تدعم السياحة المحلية

  كيف ترى البرامج التي تقدمها اإلذاعة للتعريف بالسياحة المحلية : )08(الجدول 

 

    

   

  

  

 %17و  %83الحظنا أن األغلبية من المبحوثين أجابوا بأن البرامج غير كافية بنسبة           

رأوها كافية وذلك نتيجة عدم اهتمامها بالسياحة كموضوع لمناقشته مع المستمعين والمهتمين بهذا 

  فالبرامج معظمها مرتبطة بموسم الصيف أي برامج تهتم بمدى جمال المناطق والشواطئ  المجال

وال تهتم بموضوع السياحة كقطاع اقتصادي فعال ينمي المجتمع وأنه البديل األفضل  أو الحفالت

  .للطاقات التي هي في نفاذ

  

  

  

  

  

  %  ك  بالسياحةالبرامج التي تعرف 

 %17  17  كافية

  %83  83  غير كافية

  %100  100  المجموع
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     المواطنين وتعريفهم بالسياحة تقوم البرامج اإلذاعية  بإرشاد : )09(الجدول

     

  

  

  

  

  

        

عكس األخرى ومن خالل ذلك استنتجنا أن  %70نالحظ أن معظم االجابات كانت أحيانا ب 

االجتماعية دون وضع  وأاإلذاعة تقوم بإرشادهم لكن بطريقة غير مباشرة أي في البرامج الثقافية 

برامج مخصصة بالمواضيع السياحية يعرفون من خاللها المستمع بضرورة الحفاظ على التراث 

ورة تنميتها والتطوير فيها وأنه كلما كان وضر  وأهم األماكن السياحية التي يجب المحافظة عليها

  .من الداخل والخارجاالهتمام بهذا الجانب أكثر كلما زاد عدد السياح 

  

  

  

  

  

  

  

    
  

القيام بارشاد المواطنين 

  وتعريفهم بالسياحة

  %  ك

 %18  18  دائما

  %70  70  أحيانا

  %12  12  نادرا

  %100  100  االمجموع
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دعم التنمية تقوم اإلذاعة بمهمة توجيه المواطنين بضرورة الحفاظ على التراث و  : )10(الجدول 

  المناطق السياحيةفي 

    

  

  

  

  

  

  

  

أحيانا ما  نالحظ أن اإلجابات على هذا السؤال كانت متقاربة مع السؤال الذي قبله أي أنها      

تقوم بتوجيه المستمعين وتحتهم على ضرورة الحفاظ على الألماكن التي تزخر بمقومات الجذب 

  .  السياحي وضرورة تنميتها حتى تصبح المنطقة سياحية بامتياز

   هل سبق وشاركت في حمالت سياحية قامت بها اإلذاعة المحلية: )11(الجدول 

  

  

  

  

  

  

توجيه المواطنين بضرورة 

دعم على التراث و الحفاظ 

  المناطق السياحية التنمية في

  

  ك

  

%  

 %18  18  دائما

  %70  70  أحيانا

  %12  12  نادرا

  %100  100  االمجموع

المشاركة في الحمالت 

  السياحية

  %  ك

 %04  04  نعم

  %96  96  ال

  %100  100  المجموع



ا����� ا���ا�
                                          :                                              ا�	ا��ا����   

 

50 

 

وهي تمثل  %96أن عدم المشاركة في الحمالت السياحة كانت بنسبة  تبين من خالل الجدول     

شاركوا في حمالت   %04بنسبة  مع الذين شاركوا واستنتجنا أن الذين أجابوا بنعم األغلبية مقارنة

فقط أي أنها لم تقم بأي حملة سياحية  اإلذاعة بتغطية الحدثسياحية قامت بها الجمعيات وقامت 

    .تدعم فيها السياحة أو كيفية المساهمة في تنميتها
  

نقل أراء المواطنين اتجاه القضايا وبين توفيقها  اإلذاعةالعالقة بين اهتمام  : )11(الجدول 

 وضرورة تنميتها السياحية

  

  

  

  

  

  

  

         

االذاعة لم توفق في نقل أراء المواطنين اتجاه القضايا معظم اإلجابات أشارة الى أن الحظنا أن 

ومدى  %33اذا ما قورنت مع مدى متوسط ب  %57السياحية اذ بلغت نسبة مدى ضعيف ب 

اراء لمعرفة  كالبرامج التي تهتم بالساحة  أي أنها لم توفر المجال المناسب %10كبير ب 

  .المواطنين حول هذا الموضوع ومعرفة مدى وعيه واهتمامه بالسياحة

  

  

  

توفيق اإلذاعة في نقل اراء 

اتجاه القضايا المواطنين 

  السياحية

  %  ك

 %10  10  مدى كبير

  %33  33  مدى متوسط

  %57  57  مدى ضعيف

  %100  100  االمجموع
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    الجنس باألكثر استماعا لإلذاعةعالقة  : )12(الجدول 

  

  متغير مستقل

  

  تابع متغير

  

 

  ذكر

 

  أنثى

 

 المجموع

  

  

  ك

  

% 

 

  ك

 

%  

  

  ك

  

%  

  دائما

  

02  %02 10  %10  12  %12  

  أحيانا

  

15 %15 40 %40 55  %55  

  نادرا

  

20 %20 03 %03 23  %23  

 45%  45  المجموع

  

55  %55 100  1  100% 

  02.14 : المحسوبة) ²ك(
  02 : درجة الحرية
  1.5 : مستوى معنوي

  03.88 : الجدولية) ²ك(
المحسوبة ) ²ك(يوضح وجود عالقة بين متغيرين حيث بلغت قيمة ) ²ك(اختبار مربع             

وبمستوى صحيح  1.5عند مستور معنوي  02بدرجة حرية  03.88الجدولية ) ²ك(و 2.14

  .به حيث تفسر القيمة دالة احصائيامسموح 

استماعا لإلذاعة مقارنة مع  أي متغير الجنس يستمع لإلذاعة مما تبين أن اإلناث هم أكثر     

  .  الذكور وهذا يبن أن األنات هم أكثر اهتماما باإلذاعة وبرامجها عكس الذكور
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بالبرامج السياحية وتوفيقها في نقل أراء المواطنين اتجاه  اإلذاعةعالقة اهتمام  : )13(الجدول 

    القضايا السياحية

 

 

  24.04 : المحسوبة) ²ك(
  03 : درجة الحرية
  1.5 : مستوى معنوي

  03.88 : الجدولية) ²ك(
المحسوبة ) ²ك(عالقة بين متغيرين حيث بلغت قيمة يوضح وجود ) ²ك(اختبار مربع      

وبمستوى صحيح  1.5عند مستور معنوي  03بدرجة حرية  03.88الجدولية ) ²ك(و 04.24

  .مسموح به حيث تفسر القيمة دالة احصائيا

  متغير مستقل

  

  متغير تابع

  

 المجموع  ال  نعم
  

  ك  %  ك %  ك
 

 

%  

  مدى كبير

  

02  02 % 10  %10 12  %12  

  مدى متوسط

  

15 %15 03 %03 18  %55  

  مدى ضعيف

  

30 30% 40 %40 70  %23  

 47%  47  المجموع

  

53  %53 100  100% 
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أي أن متغير مدى توفيق اإلذاعة في نقل اراء المواطنين اتجاه القضايا السياحية له عالقة     

امج التي تقدمها اإلذاعة وهنا نالحظ عدم وجود برامج كافية تسمح بنقل اراء المواطنين  بنوع البر 

  . ومعرفة وجهة نظرهم و مستوى ثقافتهم  حول موضوع السياحة

  ل تقوم البرامج بإرشاد المواطنينللمستمعين وهالعالقة بين ما تحققه البرامج  : )14(الجدول 

    : و تعرفهم بالسياحة

  
  ��	�ر ����ل      

  
  

  


  ��	�ر ���
  

 
  ��ر�� ار

  ا���ر

 
  �و����م �����
  ���وك ���ن

 
 �ل ��ض
 ا�����ل

  
  

  ا����وع

  
  ك

  
% 

 

  ك
 

%  
  
  ك

  
%  

 

  ك
 

% 

  
  دا!��
  

12  12 % 15  %15  10  %10  37  %37  

  أ���#�
  

18 %18 20 %20 12  %12  50  %50  

  #�درا
  

10 %10 12 %12  11  %11  33  %33  

 30%  30  ا����وع        

  
47  %47 33  1  %33 100  1  100 %  

                           

  55.03 : المحسوبة) ²ك(
  02 : درجة الحرية
  1.5 : مستوى معنوي

  04.78 : الجدولية) ²ك(
المحسوبة ) ²ك(يوضح وجود عالقة بين متغيرين حيث بلغت قيمة ) ²ك(اختبار مربع      

وبمستوى صحيح  1.5معنوي  ىعند مستو  02بدرجة حرية  04.78الجدولية ) ²ك(و 03.55

  .مسموح به حيث تفسر القيمة دالة احصائيا
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نالحظ أن هناك عالقة بين ما تحققه اإلذاعة للمستمعين و هل تقوم هذه البرامج بإرشاد     

ياحة غير المواطنين وتعريفهم بالسياحة أي أن اإلذاعة نادرا ما تقوم بإرشاد المواطنين وتعرفهم بالس

أكثر من غيرها من األمور األخرى وهذا راجع الى أنهم يهتمون بسماع اخر األخبار والمستجدات 

أن االذاعة ال تهتم بالمواضيع السياحية كما تهتم بالمواضيع األخرى وأن معظم المستمعين يميلون 

  .الى البرامج االجتماعية و الثقافية أكثر من غيرها
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 : جـــــــــائــــــنتـم الــــــــأه-1

لك من خالل اجابات من خالل ما سبق تبين أن اإلذاعة ال تهتم كثيرا بالمواضيع السياحة وذ -

 . %67التى قدرة بنسبة 

باعتبار أن اإلذاعة ال توفر  %83كما تبين أن البرامج التي تقدمها اإلذاعة غير كافية بنسبة  -

 .برامج كافية تخدم السياحة و تنميها

 .شاد المواطنين وتعريفهم بالسياحةأن برامج اإلذاعة أحيانا ما تقوم بإر استنتجنا  -

أحيانا ما تقوم اإلذاعة بتوجيه المواطنين بضرورة الحفاظ على التراث ودعم التنمية في المناطق  -

 . %70السياحية وذلك بنسبة 

وان كانت هناك حمالت  %96لم تقوم اإلذاعة بأي حملة سياحية يشارك فيها المواطنين بنسبة  -

 اإلذاعةسياحية تنظمها جمعيات ومؤسسات تهتم بالسياحة كوسيلة فعالة في التنمية وتقوم 

 . بتغطية الحدث

مدى توفيق اإلذاعة في نقل أراء المواطنين اتجاه القضايا السياحية فكانت معظم اإلجابات  أما  -

 .بمدى ضعيف أي أنها لم توفق في ذلك

ثر سماعا لإلذاعة كالحظنا أن اإلناث هم أمن خالل عالقة الجنس باألكثر استماعا لإلذاعة  -

 .أكثر من الذكور

ية ومدى توفيقها في نقل اراء المواطنين اتجاه فيما يخص اهتمام اإلذاعة بالبرامج السياح -

القضايا السياحية نجد عدم وجود برامج كافية تسمح بنقل اراء المواطنين  ومعرفة وجهة نظرهم 

 . و مستوى ثقافتهم  حول موضوع السياحة

أما بين ما تحققه البرامج للمستمعين وهل تقوم البرامج بإرشاد المواطنين وتعريفهم بالسياحة   -

جد أن اإلذاعة نادرا ما تقوم بإرشاد المواطنين وتعرفهم بالسياحة غير أنهم يهتمون بسماع اخر ن

األخبار والمستجدات أكثر من غيرها من األمور األخرى وهذا راجع الى أن االذاعة ال تهتم 

 .بالمواضيع السياحية كما تهتم بالمواضيع األخرى
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أنها لم توفق كثيرا في دعم المواضيع التي تخدم  إالرغم الدور الفعال الذي تمتاز به اإلذاعة  -

 . التنمية السياحية خاصة المحلية ونشر الوعي السياحي

  : اتــــــــيــوصـــــتــال-2

    :ما توصلت اليه الدراسة توصي الباحثتان باالتي في ضوء    

ووضع حمالت توعية  على مدار السنة على اإلذاعة االهتمام أكثر بتوفير البرامج السياحية -

 .     القطاع والحفاظ على التراث المادي وال ماديبضرورة تنمية هذا 

تثقيف الجماهير بحمالت إعالمية مركزة إلظهار أهمية السياحة اقتصاديًا واجتماعيًا وحضاريًا  -

 .الخ... وبيئيًا وصحيًا وسياسيًا 

 :الجماهيرية بهدفنشر الوعي السياحي بوساطة اإلذاعة كوسيلة اعالم واتصال  -

نشر السلوك الجماهيري السليم الذي يتفق مع متطلبات الترغيب السياحي وحسن استقبال   -

 .السائحين ومعاملتهم

  . توجيه عناية المواطنين للمحافظة على البيئة ومستوى النظافة في المناطق السياحية  -

 .حماية التراث الوطني من كل ما يتعرض له من سرقة وتدهور -

استخدام السياحة كمحرك يحقق التنمية المحلية والوطنية المتوازنة والنهوض بالمستوى ضرورة  -

  .  المعيشي للمناطق األقل نموًا التي تمتلك المصادر والموارد السياحية

األخذ بمبدأ التخطيط السياحي لتحقق التكامل في التنمية بين كافة القطاعات، والتطابق  -

المنتج السياحي المقدم، وأيضًا تحقيق أكبر قدر ممكن من والتوافق بين الطلب السياحي و 

المكاسب االقتصادية المباشرة وغير المباشرة، وتأمين عمليات التحديث والتطوير للمناطق 

السياحية، والتوسع وٕايجاد مناطق سياحية جديدة تتالءم مع تغير وتطور عمليات التنمية 

  .السياحية
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  : ةـــــــمــاتــــــخ

  

 ورقع معينة منطقة الى ينتمي مواطن كل حياة في مهم عنصرا المحلية اإلذاعة تعد         

فكان الدور  ،جغرافية محدودة تمكنه من اإلطالع على كل مجريات المحيط الذي يعيش فيه

 له تسمح األساسي لإلذاعة هو تبليغ الرسالة اإلعالمية التي توجه الى المواطن بصفة خاصة والتي

 على فقط يقتصر ال الذي المحلي تخص المجتمع جيدة معارف الى للوصول الترقي ذلك خالل من

 أن ذإ أوساطهم في تتداول التى واللهجات الشرائح المجتمعية اختالف بحكم والتقاليد العادات

 اإلذاعة وانتشار حوله يدور الذي المحيط مع والتأقلم باالندماج األفراد من للعديد سمحت االذاعة

لدى  واإلسهامات التطلعات من المزيد ويتطلب التقدير يستحق إنجازا في الجزائر يعد المحلية

 العلمية والحقائق اليومية عن المستجدات وتطلعه مجتمعه من تقربه التي هي ألنها المحلي المواطن

  .الخ... الثقافية االقتصادية والسياسية االجتماعية المواضيع ومختلف

   .اليومية و متطلباتهم مشاكلهم معالجة أجل من للمواطن االوسع المجال هي المحلية واإلذاعة
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  : ادرــــصـع والمـراجـــــة المـمــــائــق

 : ـتــبــالكـ

، ديوان المطبوعات مناهج البحث العلمي في علوم االعالم واالتصالأحمد بن مرسلي،  -1

 .2010الجامعية، الجزائر، 

، ديوان تاريخ االذاعة والتلفزةمحمد قدوش،  : ، ترجمةجاك تودستن ألبير البيار اندري -2

  .المطبوعات الجامعية، الجزائر

 .1987، مؤسسة الثقافة الجامعية، اإلسكندرية، التخطيط السياحيالروبي، نبيل،  -3

، دار أسامة للنشر و التوزيع ، االذاعة ودورها في الوعي األمنياسماعيل سليمان أبو جالل،  -4

 . 2012األردن، ، 1ط

، ديوان المطبوعات الجامعية، مدخل الى علوم االعالم و االتصال ،زهير احددن -5

  .1991الجزائر

 .1987، دار النهضة المصرية، القاهرة، رؤية عصرية للتنمية السياحيةكافي حسين،  -6

، 1، دار النشر و التوزيع القاهرة، طوسائل االتصال، نشأتها و تطورها، محمد منير حجاب -7

.2008  

، 1، دار المجدالوي لنشر والتوزيع، ط الدعاية واالعالن والعالقات العامةمحمد جودت ناصر،  -8

1987. 

 .2009دار الفجر للنشر والتوزيع،االعالم والتنمية الشاملة، محمد منير حجاب،  -9

، دار الفرات صناعة السياحة كأحد الخيارات اإلستراتيجية للتنمية االقتصاديةمصطفى يوسف،  -10

 .  2006للنشر والتوزيع، 

، دار النشر ) واألدوات-االقترابات- المناهج-المفاهيم(، المنهجية في التحليل السياسيمحمد شلبي،  -11

 .والتوزيع، الجزائر
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والمراجعة مصطفى  االشراف منهجية البحث العلمي في العلوم االنسانية،موريس أنجرس،  -12

 . 2006-2004ماضي، دار القصية لنشر، الجزائر 

، دار الثقافى للنشر والتوزيع، ط المدخل الى وسائل االعالم و االتصال، عبد الرازق محمد -13

  . 2011عمان 1

، دار الثقافة للنشر مدخل الى وسائل االعالم و االتصال ،عبد الرزاق محمد الدليمي -14

 .2011، عمان 1والتوزيع، ط 

ديوان ، تقنيات ومناهج البحث في العلوم السياسية واالجتماعيةعبد الناصر جندلي،  -15

  .2005المطبوعات الجامعية، الجزائر 

 .2004، سلسلة دار الرضا، دمشق، السياحة المستدامةخربوطي صالح الدين،   -16

 

   : الـرســائــل الجـــامـعـيــــة
 

، مذكرة تخرج لنيل شهادة المحلي وأبعاده التنموية في المجتمع االعالمسويقات لبنى،  -1

الماجستير في علوم االعالم و االتصال، دراسة وصفية تحليلية للخطاب االعالمي، اذاعة 

 .2010-2009ورقلة الجهوية، 

  : اتــيـقـتـلــمـرات والــمــؤتــمـال

االذاعية كأداة فعالة للترويج السياحة المؤسسات ، رحيلية سيف الدين ،أوالد زاوي عبد الرحمن  -1

، الملتقى الوطني األول حول المقاولتية وتفعيل التسويق السياحي في الجزائر، الداخلية في الجزائر

 .2014، أفريل 23-22

، مجلة جامعو تشرين للدراسات التخطيط السياحي والتنمية السياحيةنور الدين هزمر،   -2

  .2006، 03، العدد 28االقتصادية و القانونية، المجلد والبحوث العلمية، سلسلة العلوم 
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