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  :مقدمة

لإلعالم بصورة عامة دور على جميع المستويات و القطاعات في المجتمع فهو غير       

منعزل عن سياقه بل يتفاعل بمختلف وسائله مع مجموع النظم في البيئة االجتماعية كالتعليم 

كما أن وسائل اإلعالم المختلفة تنمو و تتطور بنفس وتيرة التطور االقتصادي و  و التوعية،

  .االجتماعي ففي كل مرحلة من مراحل التطور تظهر وسائل إعالمية تناسب ذلك التطور

مظاهر التطور التكنولوجي الذي شمل اختراع الراديو ) 20القرن ( و شهد القرن الذهبي     

إللكتروني و األقمار الصناعية و صوال إلى شبكات المعلومات و التلفزيون و الحاسوب ا

الحديثة، وقد استخدمت هذه الوسائل في مختلف األغراض لتحسين المستوى و إحداث 

إيجابية في البناء االجتماعي من أجل تحقيق التنمية الشاملة و الوصول إلى أعلى  تغييرات

 - هنا بين اإلعالم و التنمية -بق ذكره آنفادرجات التقدم مما أدى إلى وجود التفاعل الذي س

  .بكافة أبعادها و ميادينها منها إقتصادية، ثقافية و سياحية

التي تهدف إلى التعريف بمختلف المواقع األثرية، الثروات البيئية و  إن التنمية السياحية    

و إثارة اهتمامهم  المرافق السياحية المختلفة و ذلك بالترويج لها لدى األفراد عن طريق جذبهم

فعملية التنمية السياحية ال تتجلى مسؤوليتها حكرا . بها ألنها تعد كنز ال يجب التفريط فيه

فقط على العاملين بهذا القطاع كمديرية السياحة أو المتاحف المختلفة بل تساعدها أجهزة 

إذاعة أخرى مهمة في عملية التعريف بها و على رأسها المؤسسات اإلعالمية من صحف، 

  .و تلفزيون ألنها تعتبر الرفيق لعملية التنمية
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تعد اإلذاعة و التي هي من ضمن إطار اإلعالم الجواري هي من بين الوسائل     

اإلعالمية الجماهيرية التي لها دور أساسي في خدمة المجتمعات بما تتناوله من قضايا 

ساني و ذلك ألنها األقرب للجمهور و اجتماعية و أبعاد تتصل بحياة األفراد و تفاعلها اإلن

  .و الشرائح ذلك بأنها تتوجه إلى جميع الفئات و المستويات

وفي بحثي هذا اخترت إذاعة النعامة كنموذج باعتبارها وسيلة يتعامل معها الفرد كثيرا و   

ذلك من خالل االستماع إليها في كل مكان وفي أي زمان بحيث أنها تحتل فيها الكلمة 

عة مكانة أساسية و تتسم بأنها تستخدم وسائل قليلة التعقيد من الناحية التقنية و المسمو 

  .مالئمة للمجتمع الذي ال يزال يتعامل مع البساطة

ولقد تناولت أيضا في هذا البحث ثالث جوانب األول متمثل في الجانب المنهجي الذي   

ثم الجانب النظري الذي يتجلى ضمنه  يتمحور حول اإلشكالية بتساؤالتها و فرضياتها،

ثم يأتي . الفصل األول يتمحور حول مدخل عام لإلعالم و االتصال به مبحثين: فصلين 

بعده الفصل الثاني الذي يتمحور حول اإلعالم و التنمية السياحية حيث تندرج تحته ثالث 

  .األساسية أما الجانب التطبيقي الذي يتمثل في الدراستين االستطالعية و .مباحث

                                                                                                                      

  

  

  

  

  

  



 شكر و تقدير

الحمد هللا رب العالمين شكرا و حمدا على توفيقه و إعانته و منحه لنا الصبر و سهل لنا   

طريق العلم و المعرفة إلتمام هذا البحث فالحمد و الشكر هللا و أفضل الصالة و أزكى 

  .التسليم على نبيه و حبيبه محمد خير األنام

كلمة شكر و امتنان ال بد منها لألساتذة األفاضل لشعبة العلوم اإلنسانية و قسم علوم 

، كما أتقدم بعظيم شكري و تقديري إلى اإلعالم و االتصال على عطائهم العلمي و المعرفي

من كان األستاذ و المشرف الدكتور عبد اهللا الثاني محمد نذير الذي شرفني بقبول تأطيري 

رة، و لما أحاطني به من توجيهات و نصائح قيمة و الذي أخذت من وقته على هذه المذك

  .في قراءة و مراجعة مختلف فصول العمل فهو لم يبخل عني بشيئ

أتقدم أيضا بجزيل الشكر إلى عمال إذاعة النعامة من المدير إلى الطاقم الصحفي إلى 

لهم مني فائق الشكر و األعوان لحسن استقبالهم لي و مساعدتهم لي في إتمام مذكرتي ف

 . اإلمتنان و لكل من ساعدني من قريب أو بعيد فله تحية خالصة مني شكرا



  إهداء

  "إدريس"إلى مثلي في الحياة و صديقي في الوجود أبي الغالي أهدي عملي المتواضع

فيا رب أطل في عمرها و ألبسها " خديجة"إلى قلبي و عاطفتي و حنان أيامي أمي الحبيبة 

  ثوب العافية

  و زوجاتهم" بلقاسم، حسنى و محمد رضا"إلى أعواني في الحياة و سندي إخواني

 "نجاة، فضيلة، منيرة"دللوني و اهتموا بي أخواتي العزيزات و إلى من 

  كبيرًا و صغيًرا صدوقإلى كل عائلة 

  و عائلتها" صفية"إلى رفيقة دربي و مشواري صديقتي 

عبد اللطيف،فردوس،فاطمة الزهراء،إحسان،عبد الرزاق و الكتكوتين  "إلى رياحين أسرتي

  "عمران و مريم

خاصة من معهد التربية البدنية و  عي إلى أصدقائيو إلى كل من ساندني و كان م

  في قلبي و ليس في قلمي فهو صديقاتي و كل من غاب إسمهو  الرياضية

  إلى كل من علمني حرفا و صرت له عبدا أساتذتي من االبتدائية إلى المتوسطة ثم الثانوية

  إلى كل أساتذة جامعتي بشار و مستغانم

 االتصالو إلى كل طلبة علوم اإلعالم و 
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  الدراسة االستطالعية: الفصل األول

الجداول تفريغ :المبحث األول   

االستطالعية الدراسة نتائج :المبحث الثاني               
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تفريغ الجداول:المبحث األول   

:االستطالعية تفريغ االستمارة  

:جدول خاص بالبيانات العامة بالنسبة للمحور األول :01الجدول رقم   

27:المجموع  التكرار النسبة المئوية  

%48.15 

%51.85 

13 

14 

 ذكور 

 إناث

 01 الجنس

%14.81 

%23.63 

%18.52 

%14.81 

%22.22 

 

04 

08 

05 

04 

06 

 

 

18-23  

24-29  

30-35  

36-41  

فأكثر 42  

 02 السن

%14.81 

%11.11 

%40.74 

%14.81 

%22.22 

00 

03 

11 

11 

02 

 ابتدائي

 إكمالي

 ثانوي

 جامعي

آخر تعليم  

 03 المستوى التعلمي

%18.52 

%81.48 

05 

22 

 04 مكان االقامة  حضري

من إعداد الطالبة اعتمادا على أداة الدراسة : المصدر  
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: 01التعليق على الجدول   

كانت إجابتهم مرفوضة ،بحيث قمنا  03باحث ولكن  30جمعت في هذه الدراسة 

  :المتحصل عليها كاآلتي حيث كانت النتائج  30استمارة من أصل  27بدراسة 

حيث كان  %51.85بنسبة  14 واإلناث% 48.15بنسبة  13كان عدد الذكور -1

  % 100بنسبة  27العدد اإلجمالي 

  :أما الفئة العمرية التي حصرتها بالنظام الخماسي فكانت كاآلتي -2

 14.81أي بنسبة  04قدروا ب  23إلى  18:بالنسبة للذين تتراوح أعمارهم مابين 

 05قدروا ب  35إلى  30ثم  %29.63أي بنسبة  08قدروا ب  29إلى  24ثم %

 42وأخيرا  %14.81أي بنسبة  04قدروا ب  41إلى  36، % 18.52أي بنسبة 

  %22.22أي مايقارب  06فأكثر قدروا ب 

  :بالنسبة للمستوى التعلمي فكانت النسب كاآلتي -3

 %11.11أي ما يقارب   03بة بابتدائي ال يوجد وال باحث ، اإلكمالي قدرت النس

 11وأيضا الجامعي قدر بنفس العدد  %40.74ما يقارب  11،الثانوي كان العدد 

 02أما بالنسبة إلى تعليم آخر فكان العدد %  40.74   وبنفس النسبة أي بنسبة

  %07.41مايقارب 

  :كاآلتيبين الريفي والحضري فكانت النسب  انحصرتبالنسبة لمكان اإلقامة التي -4

  .%81.48مايقارب  22:حضري و  %18.52ما يقارب  05:ريفي 

من خالل تحليلي لمعطيات الجدول وقراءته ومن خالل التعليق توصلت  :االستنتاج

  :إلى مايلي 
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أن نسبة اإلناث متقاربة بالنسبة لنسبة الذكور وهذا مؤشر يدل على أن كال الجنسين 

وأيضا كالهما مؤهلين لإلجابة عن أسئلة يمكنهما االستماع إلى برامج االذاعة 

 %23.63بنسبة  29-24االستمارة ، بالنسبة للسن فلنسبة األكبر كانت لصالح فئة 

ثم تباينت النسب حسب فئات األعمار  %22.22سنة بنسبة  42ثم تليها فئة أكبر من 

وهذا يدل على أن فئة % 14.81و  %18.52بين  41-36و  35-30ما بين 

األكثر استماعا لإلذاعة لربما راجع إلى ميولهم الشخصي لإلذاعة المحلية الشباب 

لتتبع األخبار والحصص فيها ،وخاصة برامج الشباب واهتماماتهم ،أما  وفضولهم

 %40.74بالنسبة للمستوى التعلمي فكانت النسب األعلى للثانويين و الجامعيين بنسبة 

تعليمي جيد ، أما مكان اإلقامة فكانت وهذا يفسر على أن المبحوثين لديهم مستوى 

وهذا يدل على تمدن المبحوثين  وأن % 81.48النسب الرائدة لمقيمي الحضر بنسبة 

 %18.51لديهم إقامة في المدينة على عكس المؤشر اآلخر المتمثل في الريف بنسبة 

 الذين مايزالون يقطنون في البادية ألسباب وظروف حتمية كالزراعة والرعي وأيضا

  .ممتلكاتهم المادية 
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  .السياحيةاستخدام اإلذاعة وتقييم المستمعين للبرامج :الثانيالمحور 

  االستماع إلى إذاعة النعامة : 01الجدول 

 االستماع إلى اإلذاعة التكرار النسبة المئوية

 نعم 27 100%

 ال / /

  على أداة البحث  اعتمادامن إعداد الطالبة  :المصدر

نالحظ أن جل المبحوثين يستمعون إلى إذاعة النعامة الجهوية :  على الجدولالتعليق 

  % 100وكانت النسبة اإلجمالية بنعم هي 

  .النعامةمكان استماع إذاعة :02الجدول 

 مكان االستماع التكرار النسبة المئوية

 منزل 14 51.86%

 سيارة 09 33.33%%

 مكان العمل 04 41.81

 مكان آخر / /

  من إعداد الطالبة اعتمادا على أداة البحث  :المصدر

ممن يستمعون % 51.86من خالل دراستنا تبين لنا أن نسبة  :الجدولالتعليق على 

ثم مكان السيارة،ممن يستمعون داخل % 33.33إلى اإلذاعة في المنزل ثم نسبة 

  .يوجدأما مكان آخر فال  %14.81العمل قدرت النسبة فيه ب 
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  .كيفية االستماع إلى اإلذاعة  :03الجدول رقم 

 التكرار النسبة المئوية
كيفية االستماع إلى 

 اإلذاعة

 الساتل 06 22.22%

 االنترنت 01 03.71%

 األمواج الهرتزية 20 74.07%

 روابط أخرى / /

  .من إعداد الطالبة اعتمادا على أداة البحث  :لمصدرا

  : التعليق على الجدول

ة عبر األمواج الهرتزية كانت بنسبة  ميستمعون إلى إذاعة النعانسبة من نالحظ أن 

ثم أخيرا  %03.71ثم االنترنت بنسبة  %22.22ثم تليها الساتل بنسبة % 74.07

  .بالنسبة لروابط أخرى فال يوجد 

  .تتبع البرامج اإلذاعية :  04الجدول 

 تتبع البرامج اإلذاعية  التكرار النسبة المئوية 

 دائما  07 25.93%

 أحيانا  17 62.96%

 نادرا  03 11.11%

  .من إعداد الطالبة اعتمادا على أداة البحث  :المصدر 
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  : التعليق على الجدول

هي أكبر نسبة لمن يستمعون إلى اإلذاعة بفترات غير  %62.96نالحظ أن نسبة 

لمن  ،% 11.11لمن يستمعون إليها يوميا % 25.93،ثم )في بعض االحيان(دائمة 

 ). نادرا(ر منتظمة ييستمعون إليها لفترات غ

 

  تتبع البرامج المتعلقة بالسياحة : 05الجدول

 تتبع البرامج السياحية  التكرار  النسبة المئوية 

 نعم  24 88.89%

 ال   03 11.11%

  .من إعداد الطالبة اعتمادا على أداة البحث : المصدر 

  :  التعليق على الجدول

لمتتبعي البرامج السياحية كانت بنعم ،تقابلها اإلجابة بال % 88.89نسبة  نالحظ أن

  . % 11.11بنسبة قدرت ب 
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  .البرامج السياحية المفضلة :  06الجدول 

 البرامج المفضلة  التكرار النسبة المئوية 

 أبواب القصور  06 22.22%

 من التراث  10 37.05%

 حرف ومهن  04 14.81%

 حديث البادية  04 14.81%

 في ضيافة الملحون   03 11.11%

  .من إعداد الطالبة اعتمادا على أداة البحث  :المصدر 

  :التعليق على الجدول 

ثم  %37.05أخذ النسبة األعلى ) من التراث (من خالل الجدول نالحظ أن برنامج 

وأيضا )حرف ومهن ( ثم برنامج %22.22ب )أبواب القصور ( يليه برنامج     

في ضيافة (وأخيرا برنامج % 14.81بنسبة واحدة قدرت ب )حديث البادية(برنامج 

  . %11.11بنسبة )الملحون 
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 االستنتاجات

  " من خالل تحليلي لمعطيات الجدول و قراءته نستخلص ما يلي

ا يفسر على ذو ه 100اعة كانت ذالمبحوثين الدين يستمعون الى االان نسبة  -1-

  .منتظمة وفي نفس الوقت مقصودة اتخذتان العينة التي 

اعية عادة يميلون الى االستماع اليها ذيفضلون االستماع الى البرامج االان من  -2-

ا ذه النسبة تمثل االغلبية اناث و هوهدا يدل على ان هد 51.86في المنزل بنسبة 

تقوم  اعة و في نفس الوقت ذلى االمعن اراجع الن وجود هناك ماكثات بالبيت و تست

وهدا يفسر على ان  33.33اليومية،اما من يفضلون السيارة  كانت النسبة  باألشغال

اعة و دلك من اجل كسب الوقت و ملئ ذيقودون السيارات يستمعون الى االالدين 

لك ذو  14.81الفراغ عند السير في الطريق،و بالنسبة لمكان العمل فكانت النسبة 

اعة من اجل كسب ذه وفي نفس الوقت يستمعون الى االان هناك من يقوم بعمليفسر 

  .الوقت و معرفة االخبار و المستجدات

من يفضلون  74.07اعة فكانت النسبة ذنسبة الى كيفية االستماع الى االبال -3-

االستماع اليها عن طريق االمواج الهرتزية و هدا يفسر ان النسبة خاصة بالدين 

خل المنزل و يستمعون الى الراديو و ايضا في السيارة و مكان العمل عن يكونون دا

للدين يستمعون عبر الساتل و  3.71و  22.22طريق الهاتف النقال و النسبة كانت 

ا راجع الى عدم وجود جهاز الراديو و البعض يفضل االستماع عبر ذاالنترنت و ه

  . WEB كة العنكبوتية االنترنت و بنفس الوقت يقوم بعمل اخر داخل الشب

و هده  62.96اعية ليست بصفة منتظمة بنسبة ذيتتبع المبحوثين البرامج اال-4-

يانا ، اعة احذقومون بها ،لهدا يستمعون الى االالنسبة ترجع الى وجود اشغال اخرى ي

اعة بصفة دائمة و يومية و هده النسبة مرجحة للماكثات ذين يتبعون االذلل 25.93و 

كانت للدين ال يتبعون  11.11 ين يسلكون الطرقات يوميا، اما نسبةذاو الفي البيت 
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دلك راجع الى  و.اعة بشكل منتظم او يومي، و لكن يستمعون اليها لفترات معينة ذاال

  .اليها فقط في وجود مناسبات مثال  يستمعونو  اعةذعدم اهتمامهم باال

ا يدل ذو ه  88.89بنعم بنسبة االجابة  بالنسبة لتتبع البرامج السياحية كانت-5-

على االهتمام الكبير بنوع من هده الحصص و تعطش و فضول لمعرفة المناطق 

للدين ال يستمعون الى هدا النوع من  11.11السياحية الخاصة بالمنطقة،اما نسبة 

 ةي تبث فيه هده الحصص و هي الفتر ذالبرامج و هدا راجع الى التوقيت الزمني ال

  .لبعض يكون مشغول بحاجات اخرىالمسائية فان ا

و ) من التراث(لبرامج  37.05بة بالنسبة للبرامج السياحية المفضلة فكانت النس-6-

ابواب (ي تزخر به الوالية، ثم برامج ذيفسر وجود فضول لمعرفة التراث الا ما ذه

حيث هي موجهة للفئة الناطقة باللغة االمازيغية ،وهو   22.22كانت النسبة ) القصور

يتحدث باالمازيغية يروي عادات  و تقاليد المنطقة و التي تتكون من سكان اصليين 

،اما برنامج حرف و مهن و حديث البادية فكانت النسب )الشلحة(للنعامة يتحدثون 

و هدا راجع الى ان هده الفئة محل المهتمين  14.81متشابهة لكليهما قدرت ب 

لحرفيين و ايضا من يهتمون بالبادية و ما بالصناعة التقليدية بما فيهم النجار و ا

  .تحويه من عادات و تقاليد و نمط اجتماعي و معيشي مميز

ا يفسر على وجود ذو ه 11.11حون قدرت النسبة فيه ب اما برنامج في ضيافة المل

  .قلة تستمع الى هدا النوع من البرامج و يهتمون بثقافة الموسيقى المحلية 

يفضلون هده البرامج فكانت االجابات بين ما يفضلها من بالنسبة لسؤال لمادا -7-

معرفة المزيد من تراث  اجل تزويد ثقافته السياحية و بما تزخر به والية النعامة،و ايضا

  .المنطقة و ما تحويه من اثار و مناطق سياحية لم يتعرفوا عليها بعد

هل انها تروج للمنتوج : حول السياحة  ةبثالمنبالنسبة للسؤال حول الحصص  -8-

السياحي لمنطقة النعامة فكانت االجابات على ان هناك وجود سياحي في المنطقة و 

السياح من مختلف المناطق و لكن الحصص االذاعية ال تكفي القتناء و  لمجيءذلك 
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 جلب السياح،بل وجود مؤسسات اخرى كمديرية السياحة و برامجها المختلفة ،و وجود

  .سياحيينمرشدين 

في توقيت و حجم ساعي مناسب فكانت  تبثبالنسبة للبرامج السياحية هل هي  -9-

المسائية و هذا  الزمنيةاالجابات مجملة بان الوقت غير كافي و انها تبث في الفترة 

و انها يمكن ان تصدر في اوقات مناسبة ) المناوبة (يمثل عائق امام اوقات العمل 

سبوع و يجب زيادة الحجم الساعي االن هذا القطاع مهم جدا ويجب كعطلة نهاية اال

  .اخذه بعين االعتبار كعنصر للتنمية
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   االستطالعيةنتائج الدراسة : المبحث الثاني 

  :المتمثلة في  االستطالعيةانطالقا من الفرضية المبناة للدراسة 

الجهوية في التنمية السياحية تساهم البرامج السياحية داخل إذاعة النعامة -       

  .للمنطقة 

  :تحصلنا من خالل تحليل الجداول الى النتائج اآلتية 

  .تبين أن إلذاعة النعامة جمهور مستمع ،حيث جل المبعوثين يستمعون اليها-    

أمواج اإلذاعة هو المنزل وذلك عبر  الستقطابالمكان المميز و المفضل -    

  .األمواج الهرتزية

أخذ النسبة االعلى من بين البرامج ) من التراث(بينت الدراسة أن برنامج  -    

وهذا ما يفسر وجود مستمعين  %37.05والحصص السياحية األخرى وذلك بنسبة 

  .لديهم فضول وميول كبير لمعرفة تراث والية النعامة 

امج غير معظم األفراد المستمعين أقروا أن التوقيت و الحجم الساعي لهذه البر  -    

  .   كافي وأنها تبث في أوقات غير مناسبة ومالئمة خاصة بالنسبة للعمال
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الدراسة األساسية: لفصل الثانيا  

  . الجداول تفريغ :المبحث األول 

  . الفرضيات من التحقق :المبحث الثاني       

  . األساسية الدراسة نتائج :المبحث الثالث         

          توصيات: المبحث الرابع 
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لتفريغ الجداو :لمبحث األول ا  

  :األساسية االستمارةتفريغ 

.جدول خاص بالبيانات العامة الخاصة بمتغير الجنس :01الجدول   

 الجنس التكرار النسبة المئوية

 ذكور 08 57.14

 إناث 06 42.86

 المجموع 14 100

) اإلستبيان(الدراسة من إعداد الطالبة اعتمادا على أداة :المصدر   

:التعليق على الجدول   

فكانت ) ذكور،إناث (مبحوثا مقسمين على كال الجنسين  14جمعنا في هذه الدراسة 

،وتمثلت اإلناث  57.14ذكور أي بنسبة  08بالنسبة للذكور تمثلت ب: النتائج كاآلتي 

  ) .العمر(جدول خاص بمتغير السن :02الجدول  42.86إناث أي بنسبة  06ب

 السن التكرار النسبة المئوية

00 00 25-30  

42.86 06 31-35  

35.71 05 36-40  

فأكثر 40 03 21.43  

 المجموع 14 100

).اإلستبيان(من إعداد الطالبة اعتمادا على أداة الدراسة : المصدر  
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:التعليق على الجدول   

: الفئة العمرية التي حصرتها بالنظام الخماسي فكانت النتائج كاآلتي   

سنة فالنسبة كانت منعدمة أما الذين  30الى 25بالنسبة للذين تتراوح اعمارهم مابين 

، ثم بلغ %42.86أفراد أي بنسبة  06سنة قدروا ب  35و  31تتراوح أعمارهم مابين 

أفراد أي بنسبة  05سنة ب  40الى  36 عدد األفراد الذين تتراوح أعمارهم مابين

فما فوق  40بالمائة ،و أخيرا فعدد األفراد الذين تتراوح أعمارهم في سن  35.71

  .من اإلجمالي المجموع  % 21.43أفراد بنسبة تمثلت ب  03فقدروا ب 

.جدول خاص بمتغير المؤل العلمي : 03جدول   

 المؤهل العلمي التكرار  %النسبة

 بكالوريا 00 %00

 ليسانس 11 %78.75

ماستر/ماجيستر 02 %14.29  

 شهادة أخرى 01 %7.14

 المجموع 14 %100

من اعداد الطالبة إعتماداعلى أداة الدراسة:المصدر   

  :التعليق على الجدول

  :بالنسبة للمؤهل العلمي فكانت النسبة كاآلتي 

يوجد وال مبحوث فكانت النسبة منعدمة ، أما الشهادة الليسانس فقدر عدد بكالوريا ال 

بالمائة ، أما شهادة الماستر فقدر عدد األفراد  78.57فرد أي بنسبة  11األفراد ب 

فرد ( 01بالمائة ، أما بالنسبة إلى شهادة أخرى فكان  14.29بنسبة ) فردين (  02

  .الي العاممن اإلجم% 07.14:قدرت النسبة ب ) واحد 
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  .جدول خاص بمتغير الفرع العلمي : 04جدول 

  %النسبة  التكرار  الفرع العلمي 

  %35.71  05  أدب 

  %07.14  01  لغات أجنبية

  %21.43  03  صحافة

  %35.71  05  تخصص آخر

  %100  14  المجموع

  .من إعداد الطالبة إعتمادا على أداة البحث :المصدر

  :04التعليق على الجدول

  :بالنسبة لنتغير الفرع العلمي فكانت النتائج والنسب كاآلتي

بالمائة ،أما الذين  35.71أي بنسبة ) 05(بالنسبة للذين درسوا األدب كان عدد األفراد 

بالمائة ، ثم الذين  07.14درسوا اللغات األجنبية فكان فرد واحد بنسبة قدرت ب 

بالمائة ، ثم  21.43أي بنسبة ) 03(درسوا الصحافة فكان العدد متمثل بثالث أفراد 

بالمائة من  35.71أي بنسبة ) 05(الذين ناولوا تخصصات أخرى كان العدد 

  .االجمالي العام 
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  ).األقدمية في العمل(جدول خاص بمتغير الخبرة المهنية :05جدول 

  %النسبة  التكرار  الخبرة المهنية

  %00  00  سنة1

  %07.14  01  سنوات03

  %92.86  13  سنواتفأكثر06

  %100  14  المجموع

 من اعداد الطالبة اعتمادا على أداة البحث : المصدر

  :05التعليق على الجدول

  :الخبرة المهنية التي حصرناها بنظام العمل و التشغيل على حسب العقود 

أما الذين يعملون منذ ثالث حيث بالنسبة لسنة واحدة للعمل ال يوجد وال مبحوث ،

سنوات فأكثر  06بالمائة ثم الذين يعملون منذ  07.14سنوات فقدرت بفرد واحد بنسبة 

  .من اإلجمالي العام  92.86فرد أي بنسبة  13فقدروا ب 

  :الستنتاج ا

من خالل تحليلنا المعطيات الجداول الخاصة بمحور البيانات  العامة وقراءتها من 

  :وصلنا إلى مايلي خالل التعليقات 

أن نسبة اإلناث متقاربة نوعا ما بالنسبة إلى الذكور وهذا راجع إلى ميولهن إلى -1

  .وحب مهنة المتاعب ) اإلذاعة(الصحافة السمعية أي 

من خالل الفئة العمرية تستنتج أن معظم الصحفيين العاملين بقسم األخبار شباب -2

  .وية والنشاط وهذا مؤشر يدل على أن المهنة تتطلب الحي
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بالنسبة % 78.57من خالل المؤهل العلمي الذي كانت األكبر نسبة لديه هي -3

للحائزين على شهادة ليسانس وهذا يدل على الكفاءة والمستوى التعليمي لهما دور مهم 

  .في المهنة خاصة العمل الصحفي 

وا الصحافة الفرع العلمي الذي كانت نسبه متفاوتة اتضح لنا أن نسبة اللذين درس-4

وهي نسبة ضئيلة وهذا راجع كونهم درسوها لميلهم لها بعكس % 21.43  كانت 

اآلخرين الذين حبذوا دراسة تخصصات أخرى من أجل إيجاد منصب عمل بكل سهولة 

.  

األقدمية في العمل تكسب الفرد خبرة في صيرورة أداء األعمال كعمود المؤسسة -5

توزيع المبحوثين تبعا لألقدمية في العمل  05الجدول بفوائد للتقدم نحو األحسن ووضع 

سنوات فأكثر 06نسبة فيه للصحفيين الذين ذوي األقدمية من  حيث عادت أعلى

وهذا مؤشر يدل على الخبرة والدراية بالعمل  %92.86:وكانت النسبة مقدرة ب

  .الصحفي

  .كيفية بث برامج السياحة :ألول المحور ا

  .ص السياحية بإذاعة النعامة خاص ببرمجة الحص:06جدول 

  %النسبة المئوية  التكرار   البرمجة 

  %00  00  يوميا 

  %100  14  أسبوعيا 

  %00  00  شهريا 

  %100  14  المجموع 

  .من إعداد الطالبة اعتمادا على األداة :المصدر 
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  :06التعليق على الجدول

تبرمج وتعد  نالحظ أن كيفية برمجة الحصص السياحية بإذاعة النعامة الجهوية

  )ذلك من خالل اإلجابات الموحدة للمبحوثين(أسبوعيا 

  .الجدول خاص بالحجم الساعي المخصص للحصص : 07جدول 

  %النسبة المئوية  التكرار   الحجم الساعي 

  %100  14  أقل من ساعة 

  %00  00  ساعة

  %00  00  أكثر من ساعة

  %100  14  المجموع 

  .إعتمادا على أداة البحثمن إعداد الطالبة : المصدر    

  : 07التعليق على الجدول 

نالحظ أن الحجم الساعي المخصص لكل حصة سياحية هو أقل من ساعة و هذا ما 

بالمائة القل    100حيث حددت نسبة ب ) القائمين باإلتصال(أكده مجمل الصحفيين 

  .من ساعة 
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  .خالله الحصص السياحية الخاص بالهدف و األساس الذي تبرمج من : 08الجدول 

  %النسبة المئوية  التكرار   أساس الحصة

  %28.57  04  من أجل التثقيف 

  %71.43  10  من أجل التعريف بالمنطقة 

  %00  00  مجاالت أخرى 

  %100  14  المجموع 

  .من إعداد الطالبة اعتمادا على أداة الدراسة : المصدر 

  :08التعليق على الجدول

بالمائة أقروا بأن الهدف و األساس الذي تبرمج من خالله  71.43نسبة  نالحظ أن

بالمائة تمثلت في  28.57الحصص السياحية هو من أجل التعريف بالمنطقة ، ولنسبة 

  الذين قالوا أن األساس هو من أجل التثقيف 

  .خاص بإستناد و اعتماد المرسل في بث البرامج السياحية :09جدول 

  %النسبة المئوية  تكرارال  مصادر البحث 

  %50  07  مديرية السياحة 

  %50  07  أساتذة مختصين

  %00  00  مصادر أخرى 

  %100  14  المجموع

  .من اعداد الطالبة وٕاعتماداعلى أداة البحث : المصدر
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  :09التعليق على الجدول 

نالحظ أن النسب في الجذول متشابهة حيث يعتمد المرسل في بث البرامج السياحية 

بالمائة  50على مديرية السياحة و األساتذة المختصين حيث جاءت النسبة ب 

  .لكليهما

  : االستنتاجات 

من خالل تحليلنا لمعطيات الجداول الخاصة بالمحور األول وهو كيفية بث برامج 

  :السياحة التراثية وقرائته من خالل التعليقات وصلنا إلى مايلي 

بإذاعة النعامة حددت كل أسبوع حسب معظم نجد أن برمجة الحصص السياحية  -1

  .الصحفيين وهذا ما يدل على انها تمتلك برمجة مثلها مثل باقي البرامج االخرى 

حيث تحدد ) أقل من ساعة (الحجم الساعي للحصص و الذي خصص له وقت  -2

  .د للحصة أو أقل وهذا راجع لنوع البرنامج والموضوع محل اإلعداد  52الحصص ب 

اس الذي تبرمج من خالله الحصص السياحية هو من أجل التعريف بالمنطقة األس -3

وهذا ما أكده معظم المبحوثين أما البعض اآلخر فأجاب عل أساس التثقيف فالمنطقة 

السياحية تحتاج أكثر الى التعريف و الترويج لها باإلضافة الى بث الثقافة السياحية 

  .للقاطنين والسواح

بث و إعداد البرنامج السياحي على مديرية السياحة التي تزخر يستند المرسل في  -4

بالمعلومات الكثيفة على أي موضوع سياحي باإلضافة الى األساتذة المختصين الذين 

  .يملكون خبرة في مجال التاريخ واآلثار

بالنسبة للمقاييس والمراحل التي ينبغي توفرها قبل أعدادبرنامج سياحي أجاب معظم -5

على وجود معلومات خاصة بالموضوع محل اإلعداد ، إعداد الضيوف ،  المبحوثين
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وضع المؤثرات الصوتية الخاصة بكل موضوع حيث تعتبر مقاييس يجب اتخاذها 

  .والعمل بخا من أجل إنجاح الحصة

اإلنشغاالت المطروحة عند بث أي حصة سياحية أجمع المبحوثين على عدم  -6

بها ، عدم االستثمار في المجال السياحي ، التخريب اإلهتمام بلمرافق السياحية وغيا

  .من قبل الزوار و السواح ثم غياب الثقافة السياحية لدى المواطنين

  عالقة القائم باإلتصال بالبرامج السياحية :المحور الثاني 

  .جدول خاص بتكوين القائم بالتصال من خالل إعداده للبرامج السياحية :  10جدول 

  %النسبة المئوية  التكرار  كيفية التكوين 

عن طريق أخذه الى 

  الميدان

10  71.43%  

  %28.57  04  المكتسبات القبلية

  %00  00  طرق أخرى

  %100  14  المجموع 

  من إعداد الطالبة إعتمادا على أداة البحث :المصدر

  :10التعليق على الجدول

من المبحوثين أجابوا على السؤال الخاص بتكوين  بالمائة71.43نالحظ ان نسبة 

القائم باإلتصال من خالل إعداده للبرامج السياحية عن طريق أخذه الى الميدان ، أما 

بالمائة من المبحوثين أجابوا أن تكوين القائم باإلتصال يكون من خالل  28.57نسبة 

  .مكتسباته القبلية
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  :االستنتاج 

  :نستنتج في هذا المحور األخير ومن خالل قراءة الجدول مايلي 

في إذاعة النعامة الجهوية عند إعداده للحصص و البرامج  لباالتصايكون القائم -1

السياحية عن طريق أخذه الى الميدان من أجل االلمام بالموضوع من كل جوانبه 

ي المجال ، أما المكتسبات ومعرفة المواقع السياحية ايضا للميدان يزيد من خبرته ف

  .القبلية التي حصدت نسبة أقل حيث تتمثل في الحقل الدراسي الذي أخذ منه 

تقديم حصة سياحية  أثناء لباالتصامات التي يجب توفرها عند القائم إن الس -2

أوال الميول الى هذا النوع من البرامج ، إتقان فنيات االتصال : تتجلى فيما يلي 

خرين ، االطالع التام بالمواضيع وااللمام الكامل بالثقافة السياحية والتواصل مع اآل

وهذا ما أكده جل المبحوثين وهذا كله من أجل السير الحسن في إعداد الحصة و 

  .االلمام بكل جوانبها 

البرامج السياحية في إذاعة النعامة الجهوية تساهم بشكل كبير في الترويج للمنطقة  -3

العالمي مهم جدا للترويح السياحي حيث تساهم البرامج السياحية  ، وهذا ألن الجانب

المنتوج السياحي وتنميته مما قد يؤدي الى  بأهميةفي ثقافة المجتمع بمختلف فئاته 

  .الحركة االقتصادية بالمنطقة وهذا ميدل على توافد السواح مؤخرا في المنطقة 

ألخرى داخل المؤسسة اإلذاعية تحظى البرامج السياحية على غيرها من البرامج ا-4

بمكانة كبيرة وحظ وافر داخل الشبكة البرامجية حيث أسبوعيا تبرمج من ثالثة الى 

اربعة حصص وأيضا مراعاة والية النعامة وماتزخر به من آثار و مواقع سياحية 

  .بإمتياز 

ك بالنسبة لبرنامج من التراث حيث يحظى بتفاعل وتجاوب من قبل المستمعين وذل -5

من خالل سبر اآلراء وأيضا المكالمات الهاتفية الخاصة لموضوع البرنامج في مجال 

  .التراث حيث تؤخذ آرائهم و إهتماماتهم و تثقيفهم بالتراث الموجود بالمنطقة 
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إن البرامج السياحية بإذاعة النعامة الجهوية وخاصة التراثية تحظى بواقع جيد  -6

اث بالنعامة الممتد من شهر أفريل الى شهر ماي حيث تكثف البرامج خالل شهر التر 

وأيضا نجد االهتمام الكبير من قبل مسيري إذاعة النعامة حيث تبرمج هذه الحصص 

إلعطاء ) العادية الموسمية ، الرمضانية ، الصيفية ( عبر مختلف الشبكات البرامجية 

مستقبلية لهذه  هذا النوع من البرامج حق في المجال اإلعالمي ، و أيضا يوجد آفاق

  .البرامج وهي التحديث و التغيير على حسب الظروف 
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  :التحليل الكيفي وفق متغيرات الدراسة 

انطالقا من قراءة وتحليل الجداول البسيطة الموضحة سابقا، اآلن نشرع بقراءة أرقام 

الجداول وبياناتها وربطها بمتغيرات الدراسة التي نعتمد عليها في بحثنا وهي متغير 

  .الجنس والتخصص أو الفرع العلمي 

يبين الجدول كيفية بث وبرمجة الحصص السياحية بإذاعة النعامة :01الجدول 

  .الجهوية 

  المتغير
  

   08ذكور     

  

  06إناث       
برمجة 

الحص

 ص

البرنام

  ج
  أدب

صحا

  فة

لغات 

  أج

تخصص 

  أخر
  صحافة  أدب 

لغات 

  أج

تخص

ص 

  آخر

  00  00  00  00  00  00  00  00  يوميا

أسبوع

  يا

02  01  01  04  03  02  00  01  

14.2

9%  

7.14

%  

7.14

%  

28.57

%  

21.43

%  

14.29

%  

00

%  

7.14

%  

  00  00  00  00  00  00  00  00  شهريا

المجمو 

  ع
  %100  بنسبة  14

  .من إعداد الطالبة اعتمادا على أداة البحث: المصدر 
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  :التعليق على الجدول 

كيفية برمجة الحصص السياحية ،اذ يتضح من خالل  01رقم  تعرض بيانات الجدول

على السؤال و الذي من  لإلجابةالجدول بأن هناك فروقات من حيث الجنس بالنسبة 

خالله انحصرت كل االجابات على ان الحصص تبث اسبوعيا، حيث بلغت نسبة 

  .من المجموع الكلي% 42.86و قدرت نسبة االناث ب % 57.14الذكور ب 

و نالحظ ايضا فروقات على حسب التخصص العلمي ، أوال بالنسبة للذكور قدرت 

  : النسب كاآلتي

،أما الذين درسوا % 14.29بنسبة  02دب كان عددهم بالنسبة للذين درسوا اال

ثم الذين درسوا اللغات األجنبية فكان % 07.14بنسبة  01الصحافة فكان العدد  

وأخيرا للذين درسوا تخصصات % 07.14بنسبة مشابهة أيضا لألولى  01عددهم 

  .% 28.57بنسبة  04أخرى كان عددهم 

ثم  % 21.43:بنسبة قدرت ب 03عددهن ننتقل إلى اإلناث حيث اللواتي درسن كان 

من درسن  يوجدثم ال   %14.29أي بنسبة  02اللواتي درسن الصحافة كان عددهن 

ثم اللواتي درسن تخصصات أخرى كان  %00:اللغات األجنبية حيث قدرت النسبة ب

  .  %07.14أي بنسبة  01عددهن 
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  :االستنتاج 

نستنتج من خالل قراءة الجدول وتحليل معطياته أن اإلجابة عن السؤال كانت واحدة 

( من كال الجنسين وأن النسب مختلفة وهذا ما يفسر أن نسبة العاملين بقسم األخبار 

هم األكثرية ذكور، وأيضا حسب متغير الفرع أو ) أي الصحفيين المخرجين والمراسلين 

كبيرة حيث نرى أن نسبة الذكور العاملين في قسم التخصص العلمي فهناك فروقات 

األخبار هم باألحرى من تخصصات مختلفة عن األدب والصحافة والصحافة وهذا ما 

يفسر على أن الذكور دائما يميلون إلى التخصصات العلمية على عكس اإلناث ، التي 

اسة كانت النسبة األقل هي التخصصات االخرى ونجد االناث يملن اكثر الى در 

  ).  صحافة (إنسانية ) أدب(التخصصات االدبية 
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  .الحجم الساعي المخصص للحصص السياحية  02يبين الجدول :  02الجدول 

  08  57.14%  06  42.86%  

متغير 

الجنس 

التخص

  ص

  إناث    ذكور  

لغات   صحافة  أدب

  أج

لغات   صحافة  أدب  تخ آخر

  أج

تخ 

  آخر

الحجم 

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  الساعي

أقل من 

  ساعة

-  -  -  -  -  -  -  -  

00%  00%  00%  00%  00%  00%  00%  00%  

  01  00  02  03  04  01  01  02  ساعة

14.2

9%  

07.14

%  

7.14

%  

28.57

%  

21.43

%  

14.29

%  

00%  

  

7.14

%  

أكثر 

من 

  ساعة

-  -  -  -  -  -  -  -  

00%  00%  00%  00%  00%  00%  00%  00%  

المجمو 

  ع

14  08  100%    

  .من إعداد الطالبة اعتمادا على أداة البحث :المصدر 

تبين لنا من خالل بيانات الجدول الحجم الساعي لبث  :02التعليق على الجدول 

حصة سياحية ، وكانت اغلبية االجابات هي أقل من ساعة ، حيث توضح أرقام 

على بالمائة مقسمة على متغير التخصص  57.14الجدول أن نسبة الذكور كانت 

  :النحو التالي 
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 07.14ثم الصحافة كانت النسبة   %14.29بالنسبة للذين درسوا األدب كانت النسبة 

كانت ، ثم الذين تخصصوا في فروع أخرى  % 07.14بالمائة ثم اللغات األجنبية هي 

وهي األكبر هذا ما يفسر على أن عمال إذاعة النعامة وخاصة من  % 28.57النسبة 

  .باإلتصال من قسم األخبار لديهم تخصصات مختلفة القائمين 

 21.43أما بالنسبة لإلناث اللواتي درسن األدب فكانت النسبة األعلى لألدب قدرت ب 

ثم بعض التخصصات األخرى التي بلغت  % 14.29ثم بعدها الصحافة ب  %

اإلناث ثم ال يوجد وال واحدة درست اللغات األجنبية وهذا مايفسر أن  %07.14النسبة 

يملن إلى التخصصات األدبية لكونهن عاطفيات ويحبذن المهن التي ليس فيها جهد 

   .وتعب أكبر

  :  االستنتاج

نستنتج من خالل قراءة الجدول وتحليل بياناته و معطياته على أن اإلجابة على سؤال 

الحجم الساعي للحصص السياحية والتي أجمعت األغلبية على أنها أقل من ساعة 

د كحد أقصى ، ونجد فروقات  52الى  48ن الحصة الواحدة تأخذ وقت من حيث أ

من حيث الجنس والتخصص حيث وصلن الى أن الذكور تشكل نسبة أكثر من اإلناث 

وان التخصصات التي يميل اليها الذكور على عكس االناث حيث كانت النسبة الكبر 

لمية ، أما اإلناث اللواتي للذكور هي للذين زاولوا تخصصات أخرى واألغلبية كانت ع

يحبذن أكثر األدب و الصحافة وهذا ما يبين على أن اإلناث هن اللواتي يشكلن الكفاءة 

  .على حسب المنصب داخل إذاعة النعامة عكس الذكور 
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  : 03الجدول رقم 

  إناث    ذكور     

لغات   صحافة  أدب

  أج

لغا  صحافة   أدب   تخ آخر

ت 

  أج

  تخ آخر

ت  %ت

   

   %  ت  %ت  %ت  %

ت

  %ت%ت  %

التثقي

  ف

17.1

4  

--  --  1  7.1

4  

1  7.1

4  

--  -  ---  

التعر 

يف 

بالمن

  طقة

17.1

4  

17.1

4  

17.1

4  

3  21.

43  

2  14.

29  

214.

29  

-  -17.1

4  

مجاال

ت 

  أخرى

--  --  --  -  -  -  -  --  -  ---  

المجم

  وع

214.

28  

17.1

4  

17.1

4  

4  28.

57  

4  21.

43  

214.

29  

-  -17.1

4  

  

  : 03التعليق على الجدول رقم 

اساس بث البرامج السياحية إذ يتضح من خالل الجدول أنه  03يبين لنا الجدول رقم 

يوجد إختالف وفروقات من حيث االجابة عن السؤال حيث بالنسبة إلجابتهم أنها 

 % 07.14بالنسبة للذكور اما  % 14.28تبرمج من أجل التثقيف فكانت النسبة 
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 % 07.14ث و بالنسبة للتخصصات األخرى فاإلناث شكلت فقط نسبة بالنسبة لإلنا

لمن درسوا األدب كذلك وأيضا نفس  % 07.14لمن درسن األدب ، أما الذكور كانت 

النسبة لمن درسوا تخصصات أخرى ، أما بالنسبة لإلجابة الثانية وهي التعريف 

  :بالمنطقة فكانت النسب كالتالي 

التخصصات األخرى ثم  المن زاولو  % 21.43ثلت في أكبر نسبة تم: الذكور  -1

  .جاءت نفسها لكل من األدب والصحافة واللغات األجنبية  % 07.14النسبة 

لكل لمن درسن الصحافة واألدب ثم تليها  % 14.29أكبر نسبة كانت : اإلناث  -2

  .للتخصصات األخرى ثم وال نسبة للغات األجنبية  % 07.14

ن البرامج السياحية داخل إذاعة النعامة هدفها األساسي هو وهذا كله يفسر على أ

  .التعريف بالمنطقة 

  :  االستنتاج

نستنتج من خالل قراءة الجدول وتحليل بياناته ومعطياته على أن إجابة السؤال 

هو  المتحور على أساس وهدف بث البرامج السياحية داخل إذاعة النعامة الجهوية

التعريف بالمنطقة وهذا ما يؤدي أوال إلى الترويج السياحي مما يولد تنمية من المنطقة 

 % 42.85على هذه الجابة وقدرت النسبة ب ، حيث أجمعت النسب بالنسبة للذكور 

  من المجموع الكلي من الذكور ثم اإلناث  % 35.72أما اإلناث فقدرت النسبة ب 

  : حور حول التثقيف فكانت النسب كاآلتي ثم اإلجابة الثانية والتي تتم

نستنتج من خاللها قصد هؤالء المبحوثين  % 07.14ثم اإلتاث  % 14.28: الذكور 

حيث أن التثقيف أيضا عامل مهم للترويج للمنطقة وذلك من خالل ترسيخ مبدأ الثقافة 

ي قصد السياحية لدى المواطن وتزويده بالمعلومات الخاصة بالنسبة للموضوع السياح

  .العرض 
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  : 04جدول رقم 

  إناث    ذكور     

لغات   صحافة  أدب

  أج

لغا  صحافة   أدب   تخ آخر

ت 

  أج

  تخ آخر

ت  %ت

   

   %ت  %ت  %ت  %

ت

  %ت%ت  %

مدير 

ية 

السيا

  حة

214.

29  

17.1

4  

17.1

4  

1  7.1

4  

214.

29  

214.

29  

-  ---  

أساتذة 

مخت

  صين 

--  --  --  1  7.1

4  

17.1

4  

--  -  -17.1

4  

مصاد

ر 

  أخرى

--  --  --  2  14.

29  

--  --  -  ---  

المجم

  وع

214.

28  

17.1

4  

17.1

4  

4  28.

57  

321.

43  

214.

29  

-  -17.1

4  

 

  من إعداد الطالبة اعتمادا على أداة البحث: المصدر
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  :  04التعليق على الجدول رقم 

المرسل على المصادر التي تساعده في بث  على إعتماد 04يبين لنا الجدول رقم 

البرامج السياية ، حيث كانت اإلجابة المصدر المتمثل في مديرية السياحة فكانت 

من ناحية  % 28.58بالنسبة للذكور أما اإلناث فكانت النسبة  % 35.71النسبة 

بالمائة بالنسبة لكال  14.29األدب كان أكبر نسبة حيث يمثل ب : التخصصات 

سين ثم نفس النسبة كانت لتخصص الصحافة مثلتها اإلناث ثم تأتي آخر نسبة الجن

  . اللغات األجنبية و التخصصات االخرى  تللتخصصا % 07.14قدرت ب 

على األساتذة المختصين فكانت النسبة  االعتمادأما بالنسبة لإلجابة الثانية وهي 

لتخصص الذي كان هي الوحيدة التي مثلت الذكور وفي نفس الوقت ا % 07.14

أما بالنسبة  % 14.28تخصص آخر ، ثم اإلناث بلغت نسبة إجابتهن ب 

ثم .لكال التخصصين األدب والتخصص اآلخر  07.14كانت النسبة للتخصصات 

للذكور وفي  14.28إجابتين مثلت المصادر األخرى التي يعتمد المرسل بلغت النسبة 

يفسر ان مديرية السياحية هي نفس الوقت مثلت التخصصات األخرى ، وهذا ما

  .المصدر المهم إلقتناء المعلومات السياحية 

  : االستنتاج

نستنتج من خالل قراءة الجدول وتحليل بياناته ومعطياته على أن إجابة السؤال 

المتمحور حول إعتماد المرسل على المصادر التي تساعده في بث البرامج السياحية 

بشكل أكثر على مديرية السياحة وهذا إلعتبارها مصدر و مرجع  هو اإلعتماد واإلستناد

مهم حيث تساعد في إعطاء المعلومات الخاصة بالمنطقة خاصة في قطاع السياحة 

أما األساتذة المختصين والمتمثلين في أساتذة التاريخ بشكل عام و أيضا .األثرية 

حية وكل هذا راجع الى العتماد على مؤرخي الوالية باإلضافة الى المعطيات السيا

حيث أيضا يراعي العالم باإلتصال و .أهمية المنطقة وما تزخر به من مناطق اثرية 
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المرسل عند بث البرامج السياحية عدة مقاييس و مراحل يجب توفيرها قبل إعداد 

   . عين مينبغي مراعاة النشغاالت المطروحة من طرف المست ةبدأا لحصالحصة ثم عند 

  :عالقة القائم باالتصال بالبرامج السياحية بإذاعة النعامة: يالمحور الثان

يبين الجدول كيفية تكوين القائم باالتصال داخل االذاعة عند تقديمه  :الجدول

  .للحصص السياحية

  اناث  ذكور  

لغ   حافةص  ادب  تخ اخر  لغ اج  حافةص  ادب

  اج

  تخ اخر

 %  ت %ت %ت %ت %  ت %  ت %  ت %  ت

ميدان

  يا

1  7.14  1  7.1

4  

-  -  2  14.

29  

1  7.1

4  

2  14.

29  

--  1  7.1

4  

خبرا

ت 

  سابقة

1  7.14  -  -  1  7.1

4  

2  14.

29  

2  14.

29  

-  -  --  -  -  

طرق 

  اخرى

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  --  -  -  

المجم

  وع

2  14.2

8  

1  7.1

4  

1  7.1

4  

4  28.

58  

3  21.

43  

2  14.

29  

--  1  7.1

4  

  

  . بحثاداة ال على امادتمن اعداد الطلبة اع: المصدر 
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  :  05التعليق على الجدول 

نالحظ من خالل الجدول الذي يوضح كيفية تكوين القائم باالتصال داخل اذاعة 

النعامة عند تقديمه الحصص السياحية حيث كانت االجابات مختلفة حيث االجابة 

لكال  % 28.57االولى المتمثلة في تكوين القائم باالتصال الميداني حيث كانت نسبة 

 % 14.29الجانبين الذكور و االناث اما بالنسبة لتخصص العلمي كانت اعلى نسبة 

لذكور و الذين درسوا تخصصات مختلفة و ايضا نفس النسبة االنات اللواتي درسن 

تمثلت في الذكور الذين درسوا االدب و النفس النسبة كانت  % 7.14الصحافة ثم 

ضا نفس النسبة متمثلة االنات اللواتي درسن االدب للذين زاولوا الدراسة الصحافة و اي

و اللواتي درسن و زاولن تخصصات اخرى اما االجابة الثانية التي تمثلت في تكوين 

مثلت الذكور و النسبة  % 28.57القائم باالتصال على خبراته السابقة فكانت النسبة 

 % 14.29هي مثلث االناث و بالنسبة لتخصصات كانت النسبة االعلى  % 14.29

للذكور الذين درسوا فروع و تخصصات علمية مختلفة و نفس السنة مثل االناث 

اللواتي درسن االدب و ال يوجد و ال اجابة بالنسبة للطرق االخرى التي تكون القائم 

باالتصال عند تقديمه لحصص السياحية و هذا ما يفسر على ان الميدان يعتبر 

  ل باإلضافة الى المكتسب و الخبرات التي عليها مصدر تكوين مهم للقائم باالتصا

  : االستنتاج

نستنتج من خالل قراءة الجدول و تحليله على ان االجابة على سؤال كيف يتم بين 

القائم باالتصال من خالل تقديمه الحصص السياحية و التي كانت هناك فروق و 

تصال يكون ميدانيا و اختالفات من حيث االجابة حيث البعض قال ان تكون القائم باال

البعض االخر اقر بان الخبرات السابقة هي ايضا مصدر تكوين سواء الميدان من 

خالل التعارف على االماكن االثرية و السياحية و المكتسبات المعرفية السابقة تساعده 

على التذكر و المعرفة التامة للموضوع فجل التقديم و ايضا هذه الحصص و البرامج 

تروج بشكل كبير للمنطقة محل االالف تتوجه الى المواطن من داخل و خارج السياحية 
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االذاعة و ايضا تثقيفهم بالمنطقة حيث هذه البرامج تحضي بمكانة و اهمية كبيرة 

  .داخل االذاعة في مختلف شبكاتها و ذلك لتجاوب المستمعين و تفاعلهم معها

  .التحقق من الفرضيات : المبحث الثاني 

للدراسة الحصص السياحية تحظى ببرمجة مناسبة من قبل  االولى الفرضيةانطالقا من 

  .القائم باالتصال داخل االذاعة النعامة

كيف يبرمج القائم باالتصال الحصص السياحية في اذاعة : و التساؤل الفرعي االول 

  .النعامة ؟

يفيا حسب متغيرات االستنتاجات المتحصل عليها من خالل تحليل الجداول كميا و ك-

الدراسة ومقارنته بالمؤشرات الفرضيات ، تبن لنا أن هناك تطابق وهذا يتجلى في أن 

القائم باالتصال داخل إذاعة النعامة يعطي اهمية كبيرة للبرنامج والحصص السياحية 

وذلك من خالل طريقة البث والهدف المنشود لهذه الحصص حيث تتقدم من اجل 

تمع وأيضا من خالل االعتماد على المصادر من اجل البث تثقيف الجمهور المس

المعلومات الخاصة بقطاع السياحة بحيث ان القائم باالتصال داخل االذاعة عند 

تقديمه للحصص تتوفر لديه جميع المقاييس من توفير المادة وجمع المعطيات الخاصة 

ام المراسل بالموضوع المقدم مع إعداد موضوعات الخاصة بالحصص مع أيضا إلم

بجميع لمعلومات والمعطيات قصد تقديمه في طبق مناسب للجمهور المستمع 

  . واالستفادة منه

   :ـــــــ الفرضية الثانية من الدراسة

يساهم القائم باالتصال في تعزيز البرامج السياحية و التراثية التي بدورها تساعد 

م القائم باالتصال في تعزيز هل يساه: بالترويج للمنطقة و التساؤل الفرعي الثاني

  البرامج السياحية التراثية في إذاعة النعامة؟

  :توصلنا إلى
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االستنتاجات المتحصل عليها من خالل تحليل وتوزيع الجداول كميا وكيفيا حسب 

متغيرات الدراسة ومقارنتها بمؤشرات الفرضية المبناة، تبن ان هناك فعال تطابق 

لك ليتمثل في ان هناك مساهمة كبيرة من طرف القائم وتحقيق الفرضية مع النتائج وذ

باالتصال في تعزيز البرامج السياحية وٕاعطاءها مكانة من خالل  برنامج من التراث 

الذي لديه إقبال واستقطاب كبير من طرف المستمعين، وبالتالي هناك آفاق جديدة 

النوع من خالل مستقبال في المجال حيث ستستقيد مختلف الشبكات البرامجية بهذا 

المهرجانات واالسابيع الثقافية لكل والية واالعياد الموسمية مثال كشهر التراث الذي 

  .تنظمه والية النعامة كل سنة

  نتائج الدراسة األساسية: المبحث الثالث

وفي هذا الفصل نورد بعض االستنتاجات العامة التي خرجت بها من هذا البحث وهذه 

  :الدراسة والمتمثلة في

ـــــــ إن وسائل االعالم واالتصال لديها دور كبير في عملية التنمية ونشر الثقافة 

السياحية للمجتمع، حيث من بين هذه الوسائل هي الوسيلة الساخنة المتمثلة في 

  .اإلذاعة

ـــــ إذاعة النعامة من على غرار باقي اإلذاعات تولي أهمية كبيرة لقطاع السياحة ، 

بالعديد من االماكن األثرية والمواقع التاريخية باإلضافة إلى  لكون المنطقة تزخر

  ).عين ورقة(السياحة االستجمامية الممثلة في الحمام المعدني 

ـــــ توصلت الدراسة أن البرامج السياحية في إذاعة النعامة تفتح مجاالت عدة ألغلب 

التعريف بالمنطقة المستمعين من خالل المسابقات التنافسية التي بدورها تهدف إلى 

  .والترويح للمنتوج السياحي لوالية النعامة

ــــــ عند تقديم أي حصة سياحية، هنا يلجا القائم باالتصال الى مصادر البحث و االلمام 

الكامل بهذا الموضوع الذي يريد عرضه باإلضافة ايضا الى ميوله في التقديم هذا النوع 

  .من الحصص
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يضا ان القائمين باالتصال داخل االذاعة النعامة تختلف ارتأينا في هذه الدراسة ا-

كفاءتهم و تخصصاتهم و لكن يملكون الخبرة الكافية من اجل سير البرامج و ثقة عالية 

  .المستوى في التوصيل المعلومات الى المستمع 

ان دور االذاعة النعامة في التنمية السياحية بالمنطقة فقال من حيث نجاعة البرامج -

صة بالسياحية و المكانة التي هي عليها هذه الحصص في التسويق السياحي و الخا

  .التراثي 

  التوصيات : المبحث الرابع

دفع مستوى الوعي و الثقافية السياحية لدى المواطنين عبر الحمالت االعالمية من -1

  .اجل التعامل الحسن مع الزوار و السياح 

المتمثلة في االذاعة و بين المؤسسة  تشجيع التعاون بين المؤسسة االعالمية-2

  .االخرى التي تهتم بقطاع السياحة كمديرية السياحة و وكاالت السياحة و االسفار

حماية الموروث السياحي من التخريب واعادة ترميم ما من بقايا القصور أيضا -3

  .اقامة منتج معدني لحمام عين ورقة الذي هو مهمش من طرف السلطات

عدد من البرامج التي تهتم بالتراث المحلي للوالية و وضع ملصقات تكثيف أكبر -4

  اشهارية داخل مختلف البلديات لجذب عدد ممكن من السواح 

اعداد برامج تثقيفية و دورات و رحالت لفائدة طلبة الجامعات و تالميذ االقسام -5

 .ن سياحيةكامأتعريف بالمنطقة و ما تزخر به من الدراسية االخرى بهدف ال
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  :الدراسات السابقة

 بدراستي عالقة مالها منها اخترت الجامعيةالدراسات األكاديمية  العليا الدراسات مذكرات من

 :أهمها يلي فيما و الشاملة الدراسات تلك خاصة و

دور إذاعة بشار الجهوية في التنمية المحلية دراسة وصفية : ورقلة بن ليندةدراسة  �

 . 2008الماجستير في علوم اإلعالم و االتصال الجزائر سنة تحليلية رسالة لنيل شهادة 

حددت الباحثة إشكالية بحثها في دراسة اإلعالم المحلي بمنطقة الجنوب الغربي بالجزائر و 

تحديدا والية بشار للتعرف على طبيعة العمل اإلذاعي و مدى مساهمة إذاعة بشار الجهوية 

ى اإلعالم ضرورة في ظل الظروف التي مرت بها في التنمية المحلية بالمنطقة بعدما أضح

 .البالد و التي بلورت حرية اإلعالم و الحق فيه

أما أهداف الدراسة فحصرتها الباحثة في جمع الحقائق عن واقع اإلعالم المحلي في منطقة 

الجنوب الغربي و األسباب و العوامل التي جسدته ليرسي بدوره معالم التنمية، أيضا اإلطالع 

درجة نقل اإلذاعة و تكريسها لثقافة المنطقة لتبقى حاضرة في ذهن كل فرد ليصل عن 

السكان إلى درجة اإلشباع كما أن الفرد بطبيعته بحاجة دائمة إلى الخبر و المعرفة فتنمية 

  .الذات ينجز عنها تنمية المحيط

ن الدراسة تناولت الباحثة في خطتها على ثالث فصول في اإلطار النظري، الفصل األول م

تطرقت فيه إلى  ، الفصل الثاني اب وجودهاكان حول اإلذاعات المحلية ظهورها و أسب

  ة ممارسالمحلية حيث تم التطرق إلى طبيعة البيئة االجتماعية للصحفي و التنمية عرض 

أما اإلطار التطبيقي تم تحليل و تفسير الجداول اإلحصائية مع تقديم . مهنته اليومية

  .الخاصة بالدراسةاالستنتاجات 
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دور اإلذاعة الوطنية في التنمية الثقافية دراسة القناة األولى : ضيف ليندةراسة د �

نموذجا مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علوم اإلعالم و االتصال الجزائر سنة 

2007. 

الباحثة إشكالية بحثها في ما هو دور القناة األولى لإلذاعة الوطنية في التنمية  حددت

  الثقافية من خالل األفراد المستمعين؟ 

أما أهداف الدراسة فحصرتها الباحثة في إبراز الدور الفعلي الذي يمكن أن تقوم به اإلذاعة 

لمستمعين و محاولة البحث في طبيعة الوطنية ومنها القناة األولى في التنمية الثقافية لألفراد ا

العالقة بين وسائل اإلعالم و التنمية بالتركيز على اإلذاعة كوسيلة إعالمية و التنمية 

و تمثلت أهمية دراستها في كونها تكشف عن الدور . الثقافية كمجال من مجاالت التنمية

لدى المستمعين من خالل  الذي يمكن أن تؤديه اإلذاعة كوسيلة إعالمية  في التنمية الثقافية

  .تأثير المضامين الثقافية التي تقدمها في برامجها لألفراد

تناولت الباحثة في خطتها على ستة فصول، الفصل األول من الدراسة كان حول أهمية 

العالقة بين اإلعالم و التنمية و في الفصل الثاني تناولت التنمية الثقافية آلياتها و أهميتها و 

في الفصل الثالث تطرقت إلى اإلذاعة الوطنية و التنمية الثقافية، ثم الفصل الرابع أهدافها و 

برزت اهتمام األفراد المستمعين بالبرامج الثقافية و تشجيعها لهم على المشاركة في األنشطة 

الثقافية ثم يأتي الفصل الخامس الذي كان حول مساهمة القناة األولى في بناء األفراد 

تلبية احتياجاتهم الثقافية ثم آخر فصل تمثل في مكانة التنمية الثقافية في القناة المستمعين و 

  .األولى

  .ثم قدمت عرض مفصل لنتائج الدراسة الميدانية التي توصلت إليها الباحثة

  

  

 



 ا���
	 ا������

 

- 10 - 

 

دور وسائل اإلعالم و االتصال في تنمية السياحة الصحراوية : صبطي عبيدةدراسة  �

علوم اإلنسان و المجتمع لكلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية في الجزائر دراسة لمجلة 

 .2012مارس  01جامعة بسكرة العدد 

توصلت دراستها إلى أن التنمية السياحية من أبرز القضايا التي يهتم بها الساسة و القادة في 

مختلف الدول حيث وضعت الحكومات لنفسها خططا و برامج تنموية تتفق و فلسفتها 

االقتصادية و االجتماعية و اتجاهاتها اإليديولوجية و ثقافتها الوطنية، من أجل القضاء على 

التخلف و الرفع من مستوى المعيشة و لكن الدولة بمفردها ال يمكنها تحقيق التنمية الشاملة 

لذلك كان البد من إشراك جل وسائل اإلعالم و االتصال في دعم تطوير السياحة 

  .لجزائر الصحراوية في ا

و تطرقت من خالل دراستها إلى تحديد المفاهيم و المصطلحات الخاصة بالموضوع  إلى 

مقومات السياحة الصحراوية حيث تناولت من خاللها األماكن التي تزخر بها واليات 

الصحراء لجزائرية ثم ضرورة استخدام وسائل اإلعالم و االتصال في تنمية السياحة 

  .ثم تناولت أيضا مفهوم آخر المتمثل في السياحة االلكترونيةالصحراوية في الجزائر 

ثم في أألخير أتمت دراستها بخاتمة عامة حيث أقرت أن هناك ضعف في اإلشهار السياحي 

و غياب دور وسائل اإلعالم و االتصال في المجال السياحي و أيضا غياب نشر الثقافة 

  .السياحية

ن عدة جوانب لمساعدة و اتمام هذا البحث، سواء استفدنا مالدراسات حيث من خالل هذه 

من ناحية الجانب النظري في اتمام الخطة و التطبيقي في مساعدتنا في وضع استمارة 

االستبيان من ناحية الشكل و األهم من ذالك أنها دراسات موازية لدراستنا و تندرج ضمن 

   .نطاق و مجال البحث المقدم
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  :اإلشكاليةتحديد الموضوع و  

إن قطاع السياحة الذي يعتبر مهمش من طرف السلطات المحلية في كل واليات      

الوطن على غرارها والية النعامة و التي تزخر بموارد سياحية و مناطق أثرية، إال أن هذا 

  .غير كافي بغياب الثقافة السياحية و فقدان االستثمار السياحي

  : طاق بحثي اإلشكالية اآلتيةو هذا و مما سبق تندرج ضمن ن   

ما مدى نجاعة اإلذاعة الجوارية في ترويج البرامج الخاصة بالسياحة و التراث داخل مدينة 

  النعامة ؟

  :و انطلقت بمجموعة من التساؤالت التالية 

  :التساؤالت

 الحصص السياحية في إذاعة النعامة؟ باالتصالكيف يبرمج القائم   - 1

 في تعزيز البرامج السياحية التراثية في إذاعة النعامة؟ هل يساهم القائم باالتصال - 2

  :و لإلجابة عن هذه التساؤالت نقترح هذه الفرضيات

  :الفرضيات

الحصص السياحية تحظى ببرمجة مناسبة من قبل القائم باالتصال داخل إذاعة   - 1

 .النعامة

رها تساعد يساهم القائم باالتصال في تعزيز البرامج السياحية و التراثية التي بدو  - 2

 .بالترويج لمنطقة النعامة
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 :المفاهيم و المصطلحات اإلجرائية

 :اإلذاعة )1

  1.يقال أذاع، يذيع إذاعة أي ينشر و إذاعة السر أي إفشاءه: اإلذاعة لغة

على أنها ما يبث عن طريق األثير باستخدام موجات  دليو فضيليعرفها : إصطالحا

كهرومغناطيسية بإمكانها اجتياز الحواجز الجغرافية و السياسية و ربط مستمعيها برباط 

  2.مباشر و سريع

هي إحدى وسائل االتصال الجماهيرية، تقوم على نقل األصوات ال سلكيا بعد  و اإلذاعة

  3.تحويلها إلى موجات كهربائية عن طريق محطات اإلذاعة

على اختالف التعريفات التي أعطيت لإلذاعة كوسيلة إعالمية، فإننا  :التعريف اإلجرائي

عة كوسيلة تتخذ أشكاال سنختار منها التعريف المناسب للبحث و الدراسة وعليه فاإلذا

اتصالية لوصول الرسالة إلى جماهيرها سواء باستخدام اإلعالنات، الريبورتاجات، البرامج و 

الحصص و غيرها باإلضافة إلى استعمال المؤثرات الصوتية و الموسيقى من أجل تهيئة 

  .ذهن المتلقي لبث الرسالة اإلعالمية

 :البرامج اإلذاعية )2

أنها مختلف الحصص اإلذاعية التي تعالج مواضيع : مج اإلذاعيةللبرادليو  فضيلتعريف 

في شكل اإللقاء ...و ترفيهية متنوعة منها ثقافية، اقتصادية، اجتماعية، سياحية، تربوية

  4.العادي لألخبار أو في أشكال فنية إعالمية خاصة و مؤثرات صوتية

  :التعريف اإلجرائي

اختالف المفاهيم و التعريفات إال أنها تصب في معنى واحد و هو بث مواد و مضامين  رغم

  .متنوعة إلى مختلف الفئات التي تكون جمهور المتلقين

                                                           
  103، ص1989، )��ر(، دار ا�"!�ب ا���ري، ا���ھرة2ا��د�ل إ�� و���ل ا���م، ط: ��د ا��ز�ز �رف  1
  135، ص�1998�د�' %+ و���ل ا*!��ل ا�&��ھ�ري،دط، د�وان ا��ط�و��ت ا�&����'، ا�&زا�ر، : %$�ل د��و  2
  14، ص1985ا���م، دط، دار ا�"!�ب ا���ري، ا���ھرة، أ,�د ز"+ �دوي ��ط-,�ت   3
  140، �ر&2 ���ق ذ"ره، ص%$�ل د��و  4
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 :التنمية )3

) تنمية الشيء(جاء في المنجد نمى، ينمي نميا، نمية المال و غيره زاد وكثر و نما : لغة

إليه، تنمى، تنمية الشيء، ارتفع من موضعه إلى  جعله ناميا، و نمى الحديث إلى فالن رفعه

  1.موضع آخر

يعتبر مفهوم التنمية واحد من أبرز المفاهيم التي اهتمت بها العلوم االجتماعية و : اصطالحا

مية هي عبارة نالت:" العلوم االقتصادية، و من بين أهم التعريفات نأخذ تعريف األمم المتحدة

التي تستخدم من أجل توحيد جهود األهالي و السلطات  عن مجموعة من الوسائل و الطرق

العامة بهدف تحسن المستوى االقتصادي و االجتماعي و الثقافي في المجتمعات القومية و 

المحلية، والعمل على خروج هذه المجتمعات من عزلتها لتشارك بشكل إيجابي في الحياة 

  2.القومية و تساهم في التقدم العام للبالد

تتعدد و تتنوع مفاهيم التنمية تبقى التنمية هي تطوير اإلنسان بموارده و : اإلجرائيالتعريف 

مؤسساته أو مستوياته المادية و الثقافية، فاإلنسان هو القوة التي تحرك التنمية و تحققها و 

الحاجات المختلفة ألفراد تستهدف إشباع  3بالتالي فالتنمية باعتبارها عملية تغيير اجتماعي

  .معالمجت

 :السياحة )4

براءة من اهللا و : "جاءت كلمة ساح في القرآن الكريم في أكثر من موضع كقوله تعالى: لغة

  4".رسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحو في األرض أربعة أشهر

فهو لفظ مستحدث  Tourismأي يجول أو يدور أما لفظ  To Tourوفي اإلنجلزية نجد أن 

  . 5في اللغات الالتنية

                                                           
  840، ص1960ط7، ا��ط��' ا�"�6و��"�'، ��ر،  ،ا�-5'ا��4&د %+ : �و�س ��-وف 1

  13!��4' ا��&!�2 �ن ا�!,د�ث إ�� ا��و��'، دط، دار ا�:&ر �-�4ر، دت، ص: �-+ 9ر�+ و آ�رون  2
��ل ا�!��4' %+ ا�وطن ا��ر�+، دط، دار ا���زوري ا��-��' �-ط���' و ا��4ر، ���ن، : �,�د ��د > �ودة و آ�رون  3!��1998 ،

  150ص
  �163ن �ورة ا�!و�'، ص 01ا=�' : ا��رآن ا�"ر�م  4
  10'، صا����,' ا�4ظر�' و ا�!ط��ق، ا�دار ا��ر��' �-�4ر و ا�!وز�2، دط، ا��"4در�: ھدى ��د �ط�ف  5
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يعني لفظ سياحة هو التجوال و عبارة ساح في األرض تعني ذهب و سار على : اصطالحا

  .وجه األرض

السياحة تعني انتقال األفراد من مكان آلخر ألهداف مختلفة و لفترة : التعريف اإلجرائي

زمنية، كما تتضمن السياحة كل األنشطة المتعلقة بتنقل األشخاص و األفراد إلى أماكن غير 

لتي اعتادوا اإلقامة أو العمل فيها لمدة زمنية قصيرة و كذا األنشطة التي يقومون بها تلك ا

  1.خالل مكوثهم في تلك األماكن

 :التنمية السياحية )5

  :ننتقل مباشرة إلى المفهوم اإلجرائي لها

التسهيالت و الخدمات أو االرتقاء بها لمقابلة كافة احتياجات السائحين وهي هي اإلمداد ب

تأخذ عدة أشكال متباينة و األمثلة الكالسيكية منها تشمل تنمية المنتجعات الشاطئية، 

كدبي، كما تشمل أيضا تنمية العواصم الكبرى سياحيا ....األماكن األثرية، المنتجعات الجبلية

و تتمثل التنمية السياحية في إنهاء عملية تكامل طبيعي و ظيفي ...ما استنبول، أثينا و رو 

بين عدد من العناصر الطبيعية الموجودة في المنطقة و المرافق العامة التي يتحتم وجودها 

  2.كأساس إلقامة االستثمارات السياحية و مقابلة احتياجات السائحين

  :منهج الدراسة

حيث المنهج المعتمد عليه من خالل  التحليلية الوصفيةيدخل بحثي ضمن نطاق البحوث 

 مختلفالدراسة هو منهج دراسة الحالة، حيث من خالله نتطرق إلى دراسة إذاعة النعامة و 

  .برامجها السياحية كعوامل مهمة للبحث

                                                           
���' ا����,' و أھ��' ا�!�و�ق ا����,+ ,��' ا����,' %+ ا�&زا�ر، �&-' ا��-وم ا*&!����' و ا��4��4'، &: ��دي �,�د ��ھل  1

  58، ص2004ان و، &10��!4'، ا�&زا�ر، ا��دد
  44، ص�2002,' ا��!وا�-' ا�����'، دط، ���م ا�"!ب، ا���ھرة، �ا��: أ,�د ا�&�د  2
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إن كلمة حالة في اللغة العربية تعني حال الشيء، سواء كان شخصا أو : منهج دراسة الحالة

و هي تفيد كينة هذا الشيء أي ما هو عليه من وضع، من ... أو جمادا أو تنظيماحيوانا 

  1.حيث تكوينه الخاص في إطار المحيط المتفاعل معه

التي  Situationالتي تشير إلى الوضعية  Le Casفي الغة الفرنسية كلمة  يقابل هذه الكلمة

  2.عليها الشيء

لحالة فردية معينة سواء كانت فردا أو هيئة أو و دراسة الحالة تدل على الدراسة المتعمقة 

  ).إذاعة النعامة كحالة قيد الدراسة ( مؤسسة إعالمية 

و يمكن أن نقول أن دراسة الحالة هي البحث المتعمق للحاالت الفردية في إطار المحيط 

مع الذي تتفاعل فيه، حيث تقوم هذه الدراسة على افتراض أن كل حالة قابلة للدراسة تكون 

المجال الذي تتفاعل داخله وحدة و بالتالي ال يمكن أبدا فهم معاني الجوانب المبحوثة و 

  3.أهميتها على مستوى أي حالة مهما كان نوعها خارج إطار المجال الذي تتفاعل وسطه

  :أدوات الدراسة

اعتمدنا في دراستنا على مجموعة من األدوات التي تساعد على جمع المعلومات و البيانات 

من المبحوثين أو الجهة المعنية، حيث تمثلت و تجلت هذه األدوات في كل من  واءس

  .االستبيانالمقابلة و 

I. المقابلة: Interview 

تعتبر أداة من أدوات البحث العلمي و هي تعد استبانة شفوية يقوم من خاللها الباحث بجمع 

من المفحوص و هي حوار يدور بين الباحث و  المعلومات بطريقة شفوية مباشرة 

  .ترتب في شكل أسئلة خاصة بموضوع البحث  4.المبحوث

و تعد المقابلة أيضا استبيانا شفويا يقوم من خاللها الباحث بجمع المعلومات و البيانات 

  1.الشفوية من المبحوثين
                                                           

  364، دط، دار ا��-م �-����ن، ��روت، دت، ص3ا����وس ا��,�ط، ج: أ��ذيا�:�روز   1
، 2007، ، د�وان ا��ط�و��ت ا�&����'، ا�&زا�ر�4�3ھ7 ا��,ث ا��-�+ %+ �-وم ا���م و ا*!��ل، ط: أ,�د �ن �ر�-+  2

  302ص
  133، ص1983&دة،  ، دار ا��روق،4ط ، و!�A!��4ا��,ث ا��-�+ ��4ھ&A و : �,�د ز��ن ��ر  3
، دار �:�ء �-�4ر و �4�1ھ7 و أ����ب ا��,ث ا��-�+ ا�4ظر�' و ا�!ط��ق، ط: ر�,+ ��ط:� �-��ن، ���6ن �,�د �49م/ د  4

  103، ص2000ا�!وز�2، ���ن، 
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لمعلومات و المقابالت التي أجريناها من أجل غرض و هدف البحث و جمع مختلف ا

بموضوع الدراسة و لديها صلة به، حيث خصصت المقابالت لعمال إذاعة النعامة  الخاصة

كالمدير، المخرج، رؤساء األقسام،القائمون باالتصال من صحفيين و منشطين داخل إذاعة 

  .النعامة حيث لم نجد عوائق في التواصل معهم و أجابوا على مختلف األسئلة

II. االستبيان : Questionnaire 

يعتبر االستبيان أداة من أدوات البحث األساسية و الشائعة االستعمال في العلوم االنسانية 

خاصة ميدان علوم اإلعالم و االتصال، حيث أنه يستخدم في الحصول على معلومات دقيقة 

لكونها ال يملكها أيا كان عدا الباحث المؤهل لصياغة سلسلة من األسئلة التي تقدم إلى 

مراد استبيانه أي استجوابه قصد الحصول على معلومات و أجوبة في شكل الشخص ال

  .بيانات كمية تفيد الباحث لموضوعه و بحثه

مشتق من الفعل استبان األمر أي أوضحه و عرفه فهو التعريف لهذا األمر : االستبيان لغة

  2.و التوضيح له

يحضرها الباحث بعناية في تعبيرها هو قائمة من األسئلة التي : االستبيان في البحث العلمي

عن الموضوع المراد البحث عنه من أجل الحصول على إجابات تتضمن المعلومات و 

  3.البيانات المطلوبة لتوضيح الظاهرة المدروسة

وفي تعريف آخر يعد االستبيان أو االستقصاء أداة مالئمة للحصول على معلومات أو 

و يقدم االستبيان على شكل عدد من األسئلة يطلب نات و حقائق مرتبطة بواقع معين، ابي

  4.اإلجابة عنها من قبل عدد من األفراد المعنيين بموضوع االستبيان

احتوى االستبيان الذي اعتمدنا عليه على أسئلة مغلقة، شبه أو نصف مفتوحة و أسئلة 

مفتوحة لكال الدراستين االستطالعية و األساسية، حيث األولى وزعت االستمارة على 

المبحوثين المستمعين إلذاعة النعامة الجهوية أما الدراسة الثانية و هي األساسية وزعت 

                                                                                                                                                                                     
  114، ص2007، دار ا�:"ر، اEردن، 10ا��,ث ا��-�+ �:Dو�A و أدوا!A و أ�����A، ط: ذو�Cن ���دات و آ�رون  1
  204، �ر&2 ���ق ذ"ره، ص4ا����وس ا��,�ط، ج: ا�:�روز أ��ذي  2
  �220ر&2 ���ق ذ"ره، ص،: أ,�د �ن �ر�-+  3
  �104ر&2 ���ق ذ"ره، ص : و آ�رون ذو�Cن ���دات  4
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داخل إذاعة النعامة و وظفنا محورين في ) الصحفيين ( ن باالتصال االستمارة على القائمي

  .كل استمارة باإلضافة إلى السيمات العامة كالجنس و السن و المستوى التعليمي

بعد إعداد استمارة االستبيان األساسية عرضت على مجموعة من األساتذة لتحكيمها إلبداء 

  1.المحاور و فرضيات الدراسة آرائهم حول مضمونها و مدى تطابق األسئلة مع

  :مجتمع البحث و عينة الدراسة

هو مجموعة منتهية او غير منتهية من العناصر المحددة مسبقا والتي ترتكز عليها    

المالحظات او هو مجموعة عناصر لها خاصية او عدة خصائص مشتركة تميزها من 

  2.العناصر االخرى والتي يجري عليها البحث او التقصي

مجموعة األفراد المستمعين إلذاعة النعامة الجهوية في  البحث لدراستنا تمثل مجتمعوقد 

  .باإلضافة إلى القائمين باالتصال داخل إذاعة النعامة

التي  Eschandillonهي كلمة منقولة من اللغة الفرنسية القديمة  l’échantillon  :العينة

و العينة هي جزء صغير من حجم أو كتلة كبيرة و التي تهدف إلى تمثيل  تعني سلم القياس

 3.هذه الكتلة أحسن تمثيل

ال يمكنها أن تقوم بدون فئة إن تحديد العينة و السبب في اختيارها يرجع إلى كون اإلذاعة 

مهمة من المجتمع وهم المستمعون حيث يعتبرون مرجع هام لإلذاعة بفضل آرائهم، 

مبحوث  27و كانت عينة الدراسة االستطالعية هي . و اقتراحاتهم و انشغاالتهمانتقاداتهم 

أما  و القاطنين بوالية النعامة و تحديدا ببلديتي النعامة و العين الصفراء مستمع لإلذاعة

مبحوث  و المتمثلين في قسم األخبار أي القائمين باالتصال  14الدراسة األساسية شملت 

هنا قمنا باختيار المفردات بطريقة ( وهذا ما يفسر أن العينة هي قصدية داخل إذاعة النعامة 

  .)و اقتناء المبحوثين المناسبينمنتظمة ألهداف خاصة بالموضوع 
                                                           

1
  : ا��E!ذة ا��,"��ن ا�ذ�ن ا�!�د �-�Dم  

  "-�' ا��-وم ا*&!����'، &���' ��!4�5مأ�!�ذ �,�$ر، �Cم �-وم ا���م و ا*!��ل، : ��د ا���در ���:+: ا�E!�ذ
  أ�!�ذ ����د، �Cم �-وم ا���م و ا*!��ل، "-�' ا��-وم ا*&!����'، &���' ��!4�5م: ��د ا�"ر�م �ن ���': ا�E!�ذ
  أ�!�ذ �,�$ر، �Cم �-وم ا���م و ا*!��ل، "-�' ا��-وم ا*&!����'، &���' ��!4�5م: �4�ور �و&': ا�E!�ذ

دار ا����' ،2، طون!ر&�' �وز�د �,راوي، "��ل �و�رف، ���د ���، D&�' ا��,ث %+ ا��-وم ا*&!����'�4: �ور�س ا4&رس  2
  298ص، 2006، �-�4ر

3 Omar Aktouf : Méthodologie des sciences  sociales et Aproche qualitative, SED , press de 
l’Université de Québec, 1992, p171  
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  :مجال الدراسة

  :المجال الزماني

تحديدا في شهر نوفمبر حيث  2014تم الشروع في  إنجاز هذه الدراسة قبل نهاية سنة      

  .إلى جانبين نظري و تطبيقي انقسمت فترة اإلنجاز

حيث في هذه  2015إلى ماي  2014الجانب النظري امتد البحث من أواخر نوفمبر  •

 .الفترة تم جمع و انتقاء المعلومات الخاصة و توظيفها في فصول الجانب النظري

الجانب التطبيقي تناول الدراستين االستطالعية و األساسية، حيث امتدت األولى ما  •

 .يناير و فبرايربين شهر 

  .أما الدراسة األساسية امتدت ما بين شهر مارس و ابريل

  :المجال المكاني

بوالية النعامة ، بحيث الدراسة االستطالعية شملت مدينة النعامة و تم إجراء هذه الدراسة 

  .العين الصفراء

ين تمثلوا و الدراسة األساسية كانت في مقر إذاعة النعامة حيث شملت القائم باالتصال الذ

  . داخل إذاعة النعامة الجهوية في الصحفيين و المخرجين
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  :أهمية الدراسة

إلى اإلحاطة بواقع التنمية السياحية بمنطقة النعامة  تتحدد أهمية الدراسة من كونها تسعى

ي ينحصر ضمن إذاعتها الجهوية و هدفها الجوهر  عن طريق وريد اتصالي و المتمثل في

  .في تكريس مبدأ الثقافة السياحيةمعرفة دور إذاعة النعامة 

  :أسباب اختيار الموضوع

  :أجمعت بين األسباب الذاتية و الموضوعية كاآلتي

 .رغبتي في العمل كمرشدة سياحية مما زاد من حماستي في اختيار الموضوع  -أ 

 .حول واقع التنمية السياحية لمنطقة النعامة العمل على توصيل فكرة أو أفكار  -ب 

 .نقص الدراسات و األبحاث في هذا المجال  -ج 

معرفة ما تؤديه وسائل اإلعالم من خالل برامجها و الحصص التي تبثها في مجال   -د 

  .التنمية خاصة قطاع السياحة

  :صعوبات الدراسة

  :لتي واجهتنا هيال يخلو أي بحث علمي من الصعوبات و العوائق ومن بين الصعوبات ا

دخول مؤسسة اإلذاعة إال برخصة تقدم من طرف إدارة قسم علوم اإلعالم و   -أ 

 .      الاالتص

رفض بعض االستمارات وهذا راجع لتخوف المبحوثين من اإلجابة و عدم تقبلهم   -ب 

 .لملء االستمارة ألسباب شخصية لم يقروا عنها

  .في وسعنا إلنجاح هذا البحث المتواضع و رغم هذه الصعوبات إال أننا اجتزناها و قدمنا ما
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  :الخلفية النظرية

تكمن هذه الدراسة في أنها تهتم بالقائم باالتصال داخل اإلذاعة و الدور الذي يؤديه من     

خالل تقديمه للبرامج المختصة في المجال السياحي و مدى مساهمتها في تطوير التنمية 

و لهذا ركزنا  اتجاه المضامين و الحصص المقدمة إلى الجمهور المستمع السياحية للمنطقة

بحيث تمثلتا في بحث في الشقين النظري و التطبيقي ف نظريتين مهمتين أفادتا العلى توظي

  .نظرية التأثير اإلنتقائي و نظرية القائم باالتصال

طريق اإلدراك و التذكر حيث تفيد النظرية األولى بأن المتلقي يتعرض لوسائل اإلعالم عن 

  .و االهتمام االنتقائي

النظرية الثانية تفيد بأن القائم باالتصال يجب أن تتوفر لديه الميكانيزمات الضرورية في 

  . إعداد الرسالة اإلعالمية
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  :تمهيد

اإلعالم قديم قدم المجتمع البشري؛ فمنذ أن وجد اإلنسان على هذا الكوكب       
ببعضه البعض و بدأ يتطور اإلعالم  لالتصالاستخدم بعض الرموز و اإلشارات 

  .ووسائله بتطور المجتمعات
، عناصر العملية و االتصالومن خالل هذا الفصل نتطرق إلى مفهوم اإلعالم 

 و باإلضافة إلى أهم النظريات الخاصة بالتأثير خاصة التأثير االنتقائي االتصالية و
   نظرية القائم باالتصال
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  مفهوم اإلعالم و االتصال :المبحث األول

I. مفهوم االتصال :Communication  

  "أعلم و أخبر و نقل و أرسل" حسب قاموس أكسفورد العام فإن معنى كلمة اتصال هو

و معناها مشترك و هذا يعني وجود رسالة مشتركة  communisو كلمة اتصال مشتقة من 
ولعل  Social Interaction اجتماعيلتوصيل المعلومات و نشرها من أجل إقامة تفاعل 

ن نقاط منفصلة و معزولة عن بعضها البعض، و عندما أهم ما يميز االتصال أنه يكون بي
فإننا نعني اتصاال يستهدف عددا كبيرا   mass communicationنقول اتصال جماهيري 

فهم :من األفراد غير المتجانسين وغير المعروفين لبعضهم البعض و للقائم باالتصال أيضا
  1.منفصلون كل من المرسل و المستقبل

هوم االتصال لغويا فإننا نجدها تحمل نفس المعنى و المدلول لكلمة أما إذا بحثنا عن مف
  . To Communicateو هي من الفعل  االنجليزيةاتصال في اللغة 

هو إرسال المعلومات أو الرسائل :و يعرف حسن أحمد الشافعي مفهوم االتصال على أنه
لمفهوم االتصال و و يعرفه أيضا حسين الطوبجي . الشفهية عن طريق الكالم أو اإلشارة

على أنه العملية أو الطريقة التي يتم عن طريقها إنتقال المعرفة من : تعريف إجرائي اعطاه
  2.شخص إلى آخر حتى تصبح مشاعة بينهما أو أكثر

د إلى آخر أو يعني تبادل األفكار و المعلومات من فر : ويرى وولبر شرام أن االتصال
  3.و أدواته اللغة و الكلماتجماعة، فمادته المعلومات و األفكار 

نقل المعلومات من أجل : هو James Watsonوتعريف االتصال حسب جايمس واتسن 

  4.نشرها و ذيوعها عن طريق المشاركة

فالناس ال يفكرون فيما ) . عملية مستمرة(من األساسيات المهمة لفهم االتصال معرفة أنه 
. يفكرون به أثناء االتصال وقبل االتصال  كانوا يتصلون بشأنه بعد انتهائه فحسب، بل إنهم

                                                           
، �ذ%رة �$#�ر ا� "م ا�����  �� ��د�ر ا�ذات �دى ط��� ا�دارة و ا�����ر ا�ر���� ������ ���د �و���ف: أ���ء �و��ق  1

  59، ص�����2008�ر، 
2
  25،ص1984، دار ا���م، ا�%و�ت،1و��-ل ا,�+�ل و �%(و�و��� ا�����م، ط: ���ن ا�طو���  

  26،ص2003، )�+ر(، ا�دار ا������� ��(3ر و ا��وز�1،ا�0رم���1دئ  �م ا,�+�ل و (ظر��ت ا��$#�ر،ط: ���د ��ن ا��� �ل  3
4
  11،ص�2003ر�� ���وز�1،�+ر،،دار ا�(3ر ا�1ا� "م ا����� رؤ�� ��������،ط: �د ا����د 3%ري  
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المكان والجو (الكلمات والمالبس والبيئة : كما أن االتصال يتأثر بعوامل متعددة ، مثل 
كما أن عملية . وهذه العوامل بالنسبة للمرسل والمستقبل معاً . الذي يتم فيه ) النفسي 

فاالتصال . ث في الخطوة التاليةاالتصال تتطور وتتغير بشكل ال يمكن التنبؤ معه بما سيحد
حتى وٕان كانت مجرد قراءة في صحيفة أو استماع ) نشطة ومتحركة(إذن عملية ديناميكية 

  .إلى المذياع أو مشاهدة للتلفاز

  :و لالتصال أنواع يمكن التطرق إليها على ما يلي

   Monologue :اتصال ذاتي −

ويتأثر االتصال الذاتي باالتصال مع وهو االتصال الذي يكون مع الشخص و ذاته، 
اآلخرين حيث يبدو المرء مطمئنًا أو منزعجًا من عالقاته باآلخرين حسب حسن هذه 

ويترجم هذا من خالل . العالقات أو سوءها بناء على الخبرات والتجارب السابقة
االتصال الذاتي بالتفكير فيما حدث من لحظات سعيدة أو مشكالت نتج عنها خصام 

  .وتر في العالقة مع اآلخرينأو ت

   Communication Personale: اتصال شخصي −

و . وهو االتصال المكون بين شخصين أو أكثر ك المقابالت أو االتصاالت الهاتفية 
االتصال الثنائي و االتصال في : يشمل االتصال الشخصي نوعين رئيسيين هما

  1. مجموعات صغيرة
  

   Communication Public: اتصال عام −

إلى ) متحدث(تنتقل الرسالة من شخص واحد أو ما يطلق عليه باالتصال الجمعي حيث 
، وهو ما نسميه بالمحاضرة أو الحديث العام أو الخطبة أو )مستمعين(عدد من األفراد 

ويحدث هذا عادة من خالل المحاضرات الدينية أو التوجيهية أو الحشود . الكلمة العامة
  .ت الترحيب والتأبينالجماهيرية وكلما

                                                           
  10ص ا�9+ل ا8ول  ،�د7ل إ�� ا,�+�ل ا�(��(�،  :أ��د �ن ��ف ا�د�ن ا��ر%���(� /د 1
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وال . ويتميز االتصـال الجمعي بالصبغة الرسمية وااللتزام بقواعـد اللغة ووضوح الصـوت
يمكن غالبًا للمستمعين أن يقاطعوا المتحـدث، وٕانما يمكنهم التعبير عن موافقتهم أو عـدم 

عدم  بالتصفيق أو هز الرأس، أو باإلعراض عنه أو إصدار أصوات تعبر عن( موافقتهم 
  ).الرضا عن حديثه 

  Mass Communication: اتصال جماهيري −

الراديو والتلفاز واألفالم : يحدث االتصال الجماهيري من خالل الوسائل اإللكترونية ، مثل 
وتشمل وسائل االتصال . واألشرطة المسموعة واإلنترنت والصحف والمجالت والكتب

كاألقراص المضغوطة واألقراص المرئية  :الجماهيري كذلك وسائط االتصال المتعددة 
ورغم . وهذا يعني أن الرسالة يقصد بها الوصول إلى عدد غير محدود من الناس. ونحوها

كثرة استخدامنا لوسائل االتصال الجماهيري إال أن فرص التفاعل بين المرسل والمستقبل 
  .قليلة أو منعدمة في بعض األحيان

الحديثة، مثل آالت التصوير الرقمية ووسائل البريد ولقد مكنت الوسائل اإللكترونية 
اإللكتروني والهاتف المرئي ونحوها، التواصل بين الناس على نطاق واسع متجاوزة الحدود 

  1.الجغرافية والسياسية وموّصلة بين الثقافات المختلفة

II. مفهوم اإلعالم :Information    

غربي، ترجع إلى كلمة كلمة إعالم لم تنشأ في محيط عربي بل هي من أصل 
Information من الفعل أعلم، و يأتي استخدامها لكلمات أخرى تعطي نفس  وهي مشتقة

  2.مثل أخبر و أنبأ و جميعها ترمي إاى تقديم المعلومات و األخبار إلى األشخاص: المعنى
وفق ما ورد الذي يفيد  Informationأيضا كلمة إعالم يقابلها في اللغة الفرنسية مصطلح 

   3.في قاموس الروس فعل اإلخبار

 1.أما في اللغة العربية فإن اإلعالم هو اإلخبار بالشيء

                                                           
  11، �ر�1 ���ق ذ%ره، ص: أ��د �ن ��ف ا�د�ن ا��ر%���(�/ د  1
  153، ض 1994ا�رأي ا���م ��ن ا�د ��� و ا� "م، ا������، دط، ا������ ا���9و��، �+ر، :  وا�3 ���د ���ق  2

3
Pierre Larousse : Grand Larousse Encyclopédique ; Tome 8 ; librairie Larousse ; Paris ; 1960 ; p153 
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  : اصطالحا

أن كلمة إعالم تقتصر على التعبير على ظاهرة االتصال الواسع ألنها  يرى إبراهيم إمام
ال يعبر عن التفاعل و المشاركة في حين أن كلمة اتصال تعني  إدالء من جانب واحد،

  2.التفاعل و المشاركة
في وقت واحد تكمل إحداهما األخرى على عمليتين عطية بأن اإلعالم يدل  و يعرفه جبارة

، و من جهة أخرى على فهو يشير من جهة إلى عملية إستقاء المعلومات و الحصول عليها
على فكرة اإلخراج في  ات إلى اآلخرين بمعنى ينطوي اإلعالمإعطاء و بث هذه المعلوم

  .سبيل اإلطالع 

اإلعالم هو كافة أوجه النشاط االتصالي الذي : و تعريف آخر لسمير حسين إذ يقول أن
يستهدف الجمهور بكافة الحقائق و المعلومات الموضوعية و المشكالت و مجريات األمور 

من المعرفة و الوعي ؤدي إلى خلق أكبر درجة ممكنة بطريقة موضوعية دون تحريف، مما ي
و اإلدراك و اإلحاطة الشاملة لدى فئات الجمهور المتلقين للمادة اإلعالمية بكافة الحقائق و 

  3.المعلومات الموضوعية الصحيحة

الذي اعتبر أن اإلعالم هو نتاج تكوين من العلوم األخرى إلى أن  فينر نوربرتوعلى حسب 
  .كموضوع من بين العلومأصبح بشكله الكامل 

إن دور اإلعالم و تقنية قياس و انتقال ... فاإلعالم هو المعلومة فهو ليس بقضية طاقة
  .و علماء االجتماعالمعلومة حيث تشكل سلوك أو موقف فقط للمهندسين و علماء النفس 

علم (هذا السياق عرف نجاح ضخم، هذا األخير نمى و زاد بالموازاة مع مجيء السيبرنطيقا 
نظريات اإلعالم، نظريات النظم، نظريات تطبيقات الحاسوب و أيضا ميالد الذكاء  4،)النظم

  5.االصطناعي و اللغة الجديدة

                                                                                                                                                                                     
  17، دار ا���م ���"��ن، ��روت، ص2، جط=ا����وس ا����ط، : ا�9�روز أ��ذي  1
  15، ص)�+ر(دار ا�9%ر ا��ر��، ا���ھرة ،1إ�� ا,�+�ل و ا�رأي ا���م، ط �د7ل:  �طف  د�� ا���د  ��د  2
  93، ص)�+ر(، دار ا�و�Aء �د(�� ا�ط�� � و ا�(3ر، ا��%(در��1 �م ا�����ع ا� "م، ط: ���رة  ط�� ���رة  3
  

5
 Djamel Bouadjimi : La société de l’information et son impact sur les payes en développement ; SDE ; 

L’imprimerie Hasnaoui M ; 2009 ; p p 17 18 
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III. مكونات العملية االتصالية: 

قام عدة باحثين بتحديد عناصر العملية االتصالية و تبيان لكل عنصر مدى أهميته و 

للعملية االتصالية خمسة عناصر  الذي يرى أن Lasswell السويلعلى رأسهم 

أساسية ضرورية فحسب نموذجه المقترح الذي يوضح المكونات األساسية للعملية 

  :االتصالية فهي كاآلتي

  Destinataireمن يقول؟ : المرسل  .أ 

وهو القائم باالتصال و يطلق عليه حارس البوابة أي الذي يقوم بنقل و إرسال        

و األخبار بعد صياغتها و تبسيطها في شكل رسالة مفهومة و ليست غامضة و المعلومات 

ومن مهام المرسل هو أن يعرف كيف يوصل الرسالة  المستهدفذلك حسب طبيعة الجمهور 

  :اإلعالمية بمراعاة ما يلي

االتجاهات المرتبطة بالمصدر وهي المراجع واألبحاث أو المعلومات التي يلجأ إليها  −

 .لنقل المعلومات الحقيقة حول الموضوع الذي يريد نشره أو بثه

 .منهمراعاة مستوى المعرفة التي سوف يتحصل عليها الجمهور  −

  1.النظام االجتماعي و الثقافي والسياسي في المجتمع  −

 Message ماذا يقول؟: الرسالة  .ب 

لها هدف يسعى إلى  هي الموضوع أو الفكرة المراد نقلها وهذه الرسالة البد أن تكون
البد مراعاة تحقيقه القائم باالتصال أو نشره و لتحقيق هدف الرسالة و نجاحها 

  :العوامل التالية
 .المشاركة في الخبرات بين المرسل و المستقبل �

 .تغيير المواد اإلعالمية �

 .مراعاة الحالة التي يكون فيها المستقبل �

 .ترتبط الرسالة بحاجات الفرد �
                                                           

1  ��A�3ا�ط�� � و ا�(3ر؛ �+ر، : ��ن أ��د ا� ��ء �د(�A، دط، دار ا�و����و ا�ر ��ا��د( ��ا��ر� �A 88، ص2003ا� "م  
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المرونة في الرسالة اإلعالمية أي قابلية الرسالة للتعديل و التغيير وفقا  �
 .فيةللمتغيرات االجتماعية و االقتصادية و السياسية و الثقا

 .وضع خطة للوصول إلى الهدف بإتباع عناصر التخطيط �

  .اختيار وسائل اإلعالم المناسبة للرسالة اإلعالمية �

     Contenu      : ةمضمون الرسالة اإلعالمي 

تمارس وسائل اإلعالم تأثيرها من خالل الرسائل التي تنقلها للجماهير المستهدفة ولذلك فإن 
المهمة المركزية للرسالة اإلعالمية ليس فقط أن ترسل و إنما كذلك أن تصل و تؤثر و منه 

  :تتضمن الرسائل اإلعالمية ما يلي
الرسالة هذا الموضوع يجب أن تتضمن موضوعا ما حدثا، ظاهرة أو قصة و يجب أن تعالج 

  ...و تتناسب مع خصوصيته سياسة، اقتصاد، رياضة
و خصوصية الوسيلة إذاعة، جريدة، تلفزيون؛ ويتم تحديد كذلك النوع الصحفي المستخدم إذا 

  ...أو مقابلة صحفية  ريبورتاجق أو كان تعلي
المراد باإلضافة إلى الهدف ... و خصوصية الجمهور المستهدف شباب، أطفال أو نساء

 1...إذا كان توعية، تثقيف ترفيه أو تعليم تحقيقه

  Mediumكيف يقول؟ : الوسيلة  .ج 

و هي تقوم بعملية التوضيح و التفسير للمستقبل، حيث داة التي تنقل الرسالة و هي األ    
صاحب نظرية التطور  Marchal Macluhan 2ماكلوهان مارشاليرى الباحث 

وأن الوسيلة هي الرسالة أي أن " قرية صغيرة"التكنولوجي لوسائل اإلعالم أن العالم أصبح 
  .نوعية الوسيلة اإلعالمية تجعلنا نعرف طبيعة الرسالة اإلعالمية

يعارض وجهة نظر مارشال ماكلوهان و يقول أن الرسالة أكبر بكثير من  شرام والبرولكن 
نظرته و الذي يهمنا أكثر من غيره هو أن اإلنسان يستخلص الكثير من  الوسيلة و األثر

  3.ائل اإلعالمتقييمه للبيئة عن طريق وس

                                                           
 ، �ر%ز ا�%��ب ��(3ر، �+ر،1ا� "م ا��ر�وي �A ���,ت ا�ر���� و إ��#��ر أو�Dت ا�9راغ، ط: ���د ا������، أ��د ���د  1

   66-65، ص ص2006
  و أ��� ھو +��ب (ظر�� ا������ ا��%(و�و��� ا�ر����ھ�  ا�و������ول ��ر�3ل ��%�وھ�ن أن   2
  140، ص�2003%��� ا8(��و�+ر��، �+ر، دط، ، ا,���� ��و��-ل ا� "م و ا��(��� :  03�(�ز ط��ت  3
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الوسائل التي نستخدمها لنقل المعلومات إلى الجماهير و تسمى  Mediaو تعني كلمة 
  .بوسائل االتصال الجماهيرية مثل الصحافة، الراديو، التلفزيون و السينما

ألهمية الوسيلة في العملية االتصالية فإنه يجب االهتمام باختيارها وفقا للعديد من و نظرا 
المعايير و االعتبارات و ذلك ألن هذا االختيار يؤثر في زيادة و فاعلية العملية االتصالية و 

  .اإلعالمية
   Récepteurلمن يقول؟ : المستقبل  .د 

  :صائصالجمهور عن طريق تحديد أربعة خ هربرت بلومريعرف 

متباينة المستويات في المعيشة و الثقافة  اجتماعيةأن أفراده يتكونون من فئات  - 1
 .و الثروة

 .أن أفراده مجهولين - 2

اتصالية بين أعضاءه و هم متباعدون مكانيا و  تبادليةال توجد عالقات  - 3
 .بالتالي ليس له القدرة على التحرك جماعيا كما يفعل الحشد

 .أفراد الجمهور غير منظمين - 4

أن نميز بين بعض االستخدامات المرتبطة الخاصة بمفهوم الجمهور الذي تم  إال أنه ينبغي
تعريفه من طرف بلومر و هو مرتبط بوسائل اإلعالم كالراديو و الجرائد و التلفزيون ففي 

  :االستخدامات الشائعة لمصطلح الجمهور كثيرا ما يستعمل للتعبير عن مفاهيم مختلفة مثل 
Audience ;Foule ;Public ;Mass 1.رغم التباين الموجود بين هذه المفاهيم  

مات المشتركة بين جمهور الوسيلة دالالت التعريف فإن هناك بعض السأما من حيث 
اإلعالمية كجمهور المالعب أو المسارح أو الناخبين ومنه فجمهور الوسيلة اإلعالمية الذي 

   Groupeراد يفوق عدد الجماعة هو مجموعة من األف Mass Audienceيشار إليه ب 

  . Publicو الجمهور الخاص  Fouleو الحشد 

في أماكن متباعدة و أفراد  بمعنى أنه غير محدود انتشاراو مصطلح الجمهور هو األكثر 
اإلعالمية هي التي عامة ال يتعارفون فيما بينهم أي ال يوجد اتصال بينهم و إنما الوسيلة 

                                                           
1  ،�����D ��   ،م  �وم ا� "م و ا,�+�ل�D ،�����ا���وم ا�� ��(س، %����درا�� ا���0ور، ا��(� ا�را��� � �A رة����

  2005ا��زا-ر،
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األخيرة أن تحافظ على القيمة االجتماعية و الثقافية و تقاليد و تجمعهم و يجب على هذه 
  1.عادات الجمهور من أجل كسبه و عدم فقدانه

  :طبيعة الجمهور

إن الجمهور واسع غير متجانس إلى عدد كبير فهو يتضمن فئات و شرائح و مجموعات 
  .في أنماط معيشتها و اهتماماتها و مستواها الثقافي و االجتماعي و طموحاته تختلف

في عالقاته مع الوسيلة فجمهور اإلذاعة قد  إن الجمهور رغم عدم تجانسه فهو متداخل
  .يكون هو أيضا جمهور التلفزيون و هو أيضا جمهور التلفزيون

  :و هناك ثالث أنواع من الجماهير هي كاآلتي

  :يجابيالجمهور اإل �
خبرة  وهو الجمهور النوعي و الذي يكون لديه القدرة على كشف اللعبة اإلعالمية و يمتلك

غنية في كيفية تلقي المعلومة و له شخصية قوية أثناء حضوره في عملية التعرض للوسائل 
  .اإلعالمية وهو عادة يشبه الجمهور المراوغ و العنيد أثناء تلقيه للرسالة اإلعالمية

 :السلبي الجمهور �
و هو الذي يعرض نفسه بشكل سهل و عشوائي للرسائل اإلعالمية و الذي يتأثر أيضا بهذه 

  .الرسالة وفق المضمون الذي يحدده المرسل

 :الجمهور المراوغ �
أو العنيد حيث يبرمج تعرضه و يخطط لها و يكون يقف عادة على أرضية فكرية صلبة و 

ا تكون عملية اإلقناع و التأثير عليه تزداد صعوبة، و يقف موقفا نقديا إزاء ما يتعرض له لهذ
 2.هذا ما يضع الرسالة اإلعالمية و منتجيها مهام جديدة

  

  

  

                                                           
  66، �ر�1 ���ق ذ%ره، ص أ���ء �و��ق  1
2  ��A�389، �ر�1 ���ق ذ%ره، ص:��ن أ��د ا�  
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  Impactما األثر؟ : التأثير  .ه 

وهو رد فعل الجمهور أو التغدية المرتدة التي تتطلب  Feed Backو يعني رجع الصدى 
من وصول الرسالة إلى  التأكدو يتم ذلك من خالل  عملية االتصال، الكتمالحدوثها 

المستقبل بالصورة المطلوبة، و تفهم رد فعله من خالل توجيه تساؤالت للمستقبل، و لتحقيق 
  :هذا التأثير يجب توفير الشروط التالية منها

يجب أن تكون أهداف الرسالة واضحة و محددة و مفهومة من قبل المشاركين في  −

 .أو القائم باالتصالية خاصة المرسل العملية اإلعالم

 .يجب أن تكون واقعية و تتناسب مع اإلمكانيات المتوفرة و الظروف الذاتية −

 1.يجب أن تكون األهداف الموضوعية مربوطة بالواقع الملموس −

االتصال هي العملية الشاملة للعملية اإلعالمية حيث تبدأ عندما تتكون فكرة ما ومنه عملية 
في شفرة أو رموز معينة ثم ينقلها  ل المرسل و الذي يقوم بوضعها كرسالةداخل ذهن وعق

عبر وسيلة أو قناة إلى المستقبل يقوم بفك شفرتها و تفسيرها و عندئذ يعطى إشارة بأن 
الرسالة قد فهمت أو لم تفهم، و مع ذلك فقد يعوق وصول الرسالة و هنا ما يطلق عليه ب 

  2.و هذا ما يؤدي إلى عدم فهم الرسالة Noiseالتشويش أو الضوضاء 

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
  ������D ��  :درا�� ا���0ور، �ر�1 ���ق ذ%ره �A رة����  

  �12ر�1 ���ق ذ%ره، ص : �د ا����د 3%ري  2
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  :وظائف وسائل اإلعالم و االتصال      

أصبح دور وسائل اإلعالم في المجتمع مهم و أساسي، و أضحى اإلعالم له سلطة   
  .خاصة به حيث خصصت له وزارات و معاهد تتولى به

كبيرا بوسائل اإلعالم ووجدت فيها أنها تخدم  فزادت الحكومات و الدول إهتماما  
  .أهدافها و مصالحها و تساعد في تطورها و ازدهارها

  :فنذكر أهم الوظائف األساسية لإلعالم

 : الوظيفة اإلخبارية �

المهمة قصد  هي نقل وسائل اإلعالم الجماهيرية مختلف األحداث، القضايا و المعلومات
  .و مساعدته بالدراية التامة بمختلف الحوادث المحيطة به إخبار الجمهور بها

 :زيادة الثقافة و المعلومات �

فبواسطة وسائل اإلعالم تزيد الثقافة لدى الفرد فهي تساعده على البحث و إكتساب 
  .المعلومات الهائلة بطريقة آنية و سريعة

 :التوجيه و تكوين المواقف �

الكم الهائل للمعلومات و تدفق األخبار و  وسائل اإلعالم المنتشرة و حيث عن طريق
األحداث يوميا، تساعد وسائل اإلعالم في التأثير و اإلقناع من أجل اكتساب مواقف و 

  .اتجاهات

 : العالقات الشخصية �

حيث تساعد وسائل اإلعالم في توطيد العالقات بين أفراد المجتمع و ترسيخ مبدأ التضامن 
 .جتماعية األسريةلبرامج مثال االبينهم من خالل ا
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 :الترفيه و التسلية �

و ذلك بملء أوقات الفراغ من أجل راحة الجمهور و إبعاده عن الضغط اليومي للحياة 
  .كالموسيقى و األلعاب المسلية

 :اإلعالن و الدعاية �

عن طريق إشهار المنتوجات و السلع، إعالنات التوظيف باإلضافة إلى الترويج لألفالم و 
  1.السينمائيةالمسلسالت التلفزيونية و 
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  نظريات التأثير لوسائل اإلعالم: المبحث الثاني

I. الخلفية التاريخية ألبحاث التأثير: 

 :مرحلة ما قبل التحريات العلمية  -أ 

و يمكن أن  منه الثالثينياتن إلى أواخر العشريتمتد هذه المرحلة تاريخيا من بداية القرن 
يطلق عليها مرحلة التحقيقات العلمية، حيث كانت المحاوالت التي تتناول العالقة لين ما 
تبثه وسائل اإلعالم و الجمهور المتلقي، و إن وسائل اإلعالم هي مصدر لقوى خفية 

و لم تكن مثل هذه األفكار . رأي و االعتقاد و تغيير عادات الحياةتعمل على صقل ال
و إنما مجرد آراء  Scientific Investigationقائمة على أساس تحريات علمية 

مستوحاة من المالحظة الشعبية الكبيرة التي تكتسبها الصحافة و الوسائط الجديدة مثل 
  .الفيلم السينمائي و الراديو

خ االعتقاد في التأثير المطلق لوسائل اإلعالم، تدعيم المعلنين و و كما زاد في ترسي
الحكومات اإلمبراطورية في أوروبا خالل فترة ما بين الحربين خاصة أثناء الثورة البلشفية 

النازية و الفاشية للحرب و األزمة االقتصادية الكبرى، باإلضافة إلى التحضيرات  1921
عمال الفيلم السينمائي و الراديو و الجرائد فأخذت هذه الثانية في سياق اتساع نطاق است

الوسائل تنتشر و تتوسع باستمرارية فكان الناس ال يدركون معناها و مقصودها و بعدها  
بل كونوا أفكارا حول موضوع معين المتمثل في وسائل اإلعالم فقد جاءت البدايات األولى 

حاول توظيف خالصات التأمالت في مجال البحث اإلعالمي تللتحريات الموضوعية 
النظرية و التجارب المنهجية التي كانت قد توصلت إليها مختلف فروع المعرفة 
االجتماعية و النفسية فتميزت الدراسات اإلعالمية بالتوجه السوسيولوجي و السيكولوجي 

  1.الفردي و االجتماعي
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 :مرحلة التحريات العلمية  -ب 

ظهر مع بداية العشرية الرابعة من القرن الماضي، نوع جديد من التحريات أسس لدخول 
البحث العلمي في مجال الجمهور استنادا إلى منهج المسح و التجربة المخبرية و اعتمادا 

و قد . غل خالصات  علم النفس و علم النفس االجتماعي و الرياضيات و اإلحصاء
ر و الممارسة، الطريق أمام سلسلة من األبحاث في مهدت هذه المنهجية في التفكي

و استمرت إلى الستينيات، أجريت من الواليات المتحدة األمريكية منذ بداية الثالثينيات 
على تأثير أنواع من المحتوى، خاصة األفالم و برامج  خاللها دراسات إمبريقية متفرقة

حول دور الصحافة في الحملة  لدالزارسفيالحمالت االنتخابية و اإلشهارية مثل دراسة 
    1.، و تأثير الفيلم السينمائي على الجنود األمريكيين 1940لرئاسيات االنتخابية 

دورا متواضعا في إحداث  كاتزو  الزارسفيلدوقد أسندت تلك الدراسات إبتداءا من دراسة 
دراسة حول أبحاث  ، لخصتهافيهاالتأثيرات المتوقعة أو غير منتظرة و غير مرغوب 

إن وسائل االتصال ال : (في العبارة التالية 1962نشرت سنة  كالبرالجمهور للباحث 
تعمل عادة كسبب ضروري و كافي للتأثير في الجمهور و لكن باألحرى تعمل ضمن 

  2).جملة من عوامل التبليغ الوسيطية المترابطة

كان ينظر إليها سابقا على أنها لم يعد في هذه المرحلة ينظر إلى وسائل اإلعالم كما 
الظروف نفس التأثيرات البالغة أو المحدودة، و إنما هي تعمل ضمن بنية  تحدث في كل

من العالقات االجتماعية موجودة مسبقا في سياق سوسيوثقافي معين يلعب الدور األول 
  .في تشكيل و نوجيه اختيارات و اهتمامات و استجابات الجمهور

و لم يكن سهال أن تتغير اآلراء خارج المجتمع العلمي االجتماعي، و خاصة السياق 
األسري بمواقف اآلباء اتجاه التأثير المتوقع لوسائل اإلعالم المنزلية كالتلفزيون على 
األطفال و المراهقين، و كان أيضا من الصعب قبول هذه األفكار الجديدة بالنسبة ألولئك 

  3.صميم الحمالت اإلشهارية و الدعائية على أساس األفكار السابقةالذين تعودوا على ت

                                                           
1   �� ������D118، �ر�1 ���ق ذ%ره، ص  

2  Klapper J : The effect of mass communication, New York , Free press, 1960, p 8   ��  ر����
������D 

3  ������D ��  :�119ر�1 ���ق ذ%ره، ص  
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 :مرحلة ما بعد التحريات  -ج 

إلى أن وسائل اإلعالم ال تتوفر في ذاتها في ذاتها على قوة التأثير و لكن   تجدر اإلشارة
يتوقف األمر على اعتقاد الناس في قدرتها على تغيير مجرى  األحداث و األفكار و 

و كان كاري قد حاول تفسير إشكالية التأثير و درجاته و الالتأثير  لمواقفااالتجاهات و 
وحدوده يتغير االعتقاد في قدرة وسائل اإلعالم وفقا لسلم يتدرج من التأثير البالغ إلى 
التأثير المحدود إلى  مزيد من التأثير و يخضع لمالبسات الظروف التاريخية التي نشأت 

   1.فيها كل فكرة

الجماهيري على التأثير البالغ في فترة فقد ساد االعتقاد في قدرة وسائل اإلعالم 
الثالثينيات تحت ظل ضغوطات نفسية و تيارات سياسية وفرت أجواء الحرب و خلقت 

فبرز التأثير المحدود بعدها في بداية ( أرضية خصبة إلنتاج بعض أنواع التأثير 
ن يعتقدون أن األمر ال يتعلق بقدرة وسائل اإلعالم غير أن بعض الباحثي) الستينات مثال 

قد تكون مصادفة زمنية جعلت وسائل  على التأثير بقدر ما قد يتعلق باجتماع أسباب
اإلعالم على التأثير بقدر ما قد يتعلق باجتماع أسباب قد تكون مصادفة زمنية جعلت 

ن المؤكد أن الناس يطاعون وسائل اإلعالم تبدو يتلك القوة في مرحلة تاريخية معينة و م
غالبا على األزمات من خالل وسائل اإلعالم و يعتمدونها كمصدر لإلعالم و االسترشاد 
و على نطاق آخر فإن الحكومات و النخب و مصالح المال و األعمال تعمل في ظل 

للتأثير على الناس، التوترات و االضطرابات على استعمال وسائل اإلعالم في محاولة 
  2.افة إلى مراقبة و توجيه سلوكهمباإلض
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II. أنموذج مقترب التأثير: 

  : التأثير مفهوم

من هذه العملية و التي تتفق يقصد بالتأثير في عملية االتصال حدوث االستجابة المستهدفة 
أو القائم باالتصال و يتوقع تحقيقه من طرف المستقبل مع مفهوم الهدف في وعي المرسل 

   1.أو المتلقي إذن فالتأثير مرتبط بالقصدية و الرغبة في بث رسالة معينة

  :مفهوم أنموذج التأثير

من النماذج عموما مجموعة النظريات و المقاربات التي تناولت التأثير يشمل هذا الصنف 
وهي تهتم بالتغير أو  More Effectمزيد من التأثير المحدود الفوري و الطويل المدى ثم ال

التحول الذي قد يالحظ في سلوكيات الجمهور و مواقفه و حاالته اإلنفعالية و الذهنية و 
اإلدراكية و المعرفية أثناء و بعد التعرض لوسائل اإلعالم، يوصف هذا النموذج بكونه نظرة 

  2.تشاؤمية سلبية اتجاه الجمهور

وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى نموذج القوى البالغة لوسائل اإلعالم و نموذج الوخز 
و في . اإلبري أو القذيفة السحرية التي ميزت المرحلة التاريخية األولى من دراسات الجمهور

في نظرتها للجمهور مثل تأثير وسائل اإلعالم غير مرحلة الحقة ظهرت نماذج أقل تشاؤما 
قادة الرأي أو التدفق اإلعالمي عبر خطوتين أو خطوة واحدة ثم عدة خطوات  المباشر عبر

ثم العودة إلى مزيد من التأثير المعمم على عدد متزايد من الناس مع تزايد األزمات و 
التوترات و تزايد تحكم وسائل االتصال الحديثة في النشر اآلني للمعلومات عبر وسائط أقل 

ولوج إليها و أكثر قابلية لالستعمال فهي أسرع تكيفا مع حاجيات تكلفة وأقل جهد و سهلة ال
بية و في متناول جماعة من الناس غير محدود عدديا كالهاتف الناس المتمايزة و أكثر جاذ

                                                           
  65، ص2005إ��را�����ت ا,�+�ل و �$#�را�H، دط، دار ��د,وي ��(3ر و ا��وز�1، ا8ردن، : أ�و إ+�G��+ 1 �7�ل  1
2  ������D ��   : ، ا��زء��ا�درا��ت ا����� �A ط�ا�و� �A ���+�,ر��ت ا���وك ا��  2005، دار ھو�� ��(3ر، ا��زا-ر، �11
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الخلوي بجميع خدماته، االنترنت بجميع تقنياتها و تقنيات الجمع بينها و بين غيرها من 
  1.التكنولوجيات

أن صيرورة تأثير وسائل اإلعالم كانت دائما متعددة التخصصات مع و يجدر اإلشارة إلى 
تعاون وثيق بين علم االجتماع و علم النفس، األول يطرح فرضيات عامة و يقدم الثاني 
تفسيرات لنماذج من السلوك كالتعلم و تغيير المواقف و المناهج التجريبية و المعاني و 

  2.الدالالت

تستند هذه  1939وح في برنامج غزو من الفضاء سنة يتلخص أنموذج التأثير و بوض
النظرية على فكرة الرسائل اإلعالمية ما هي إال مثيرات تصدرها وسائل إعالمية و يتلقاها 
األفراد و يستجيبون لها استجابة فورية فالجمهور المتلقي ما هو إال جمهور سلبي يمكن 

أيضا هذه النظرية تنحدر من النظرية كسبه و التأثير عليه من خالل حقنه بالمعلومات، و 
الذي كان يعمل وفقه المقترب  Parlove 3  بارلوفالسلوكية القائمة من منبه االستجابة 

السلوكي و نظرياته القائمة على مفاهيم الغريزة و االنعكاس الشرطي حيث يصف األفراد في 
  4.المجتمع بالضعف و أن وسائل اإلعالم قوية و تتالعب بعقولهم

سلبي فقط  نظريات التأثير المباشر تركز على أن الجمهور: تنقسم مقاربات التأثير إلى
يتلقى، ثم نظريات التأثير المحدود تركز على أن الجمهور يختار ما يريد وفق ما يريد وصوال 
إلى التأثير غير المباشر و المعتدل التي ترى أن الجمهور لديه تفاعل بينه و بين الوسيلة و 

  .عي في اختيار المضامين و الوسائل اإلعالميةوجود و 

  

  

                                                           
، دار ھو�� ��(3ر، 11إ3%���� ا��$#�ر �ن ا8#ر ا��ؤ%د إ�� ا�����ل �A ا�و��ط �A ا�درا��ت ا�������، ا��زء :  ز�ز ����ن  1

  2005ا��زا-ر، 
  %ره ز�ز ����ن، �ر�1 ���ق ذ  2
 �A1904 ا�طب  �م  (و�لط��ب و  ��م (��9 رو�� �+ل  �� ��-زة  1936-�1849ن �وا��د : إ��9ن ��روA�ش ��ر�وف  3

H#���8 ا������� �����0ز ا�0��� و�ن أ03ر أ ���H (ظر�� ا,������ ا�3رط�� ا�ذي ��9ر ��0 ا����م و�ذ%ر أن %ل ��وك ����م �� ھو 
ر 3رط� و ا������ ط�����  ن طر�ق �%رار ا,�Dران ��ن ا��#�ر ا�3رط� و ا��#�ر ا�ط���� ا�ذي �#�ر إ, �ن �%و�ن ار���ط ��ن �#�

أي ���(� أ((� ���ذا ��وم �L��ءة ا��+��ح �%��� زر �و, أن ھ(�ك ار���ط ��ن ا��Jط  �� ا�زر و ا���ءة و .ا,������ و�ده
�رع �رس ���ن �ن أ�ل ��د�م ���وق أو�G ا���(� �ن 7"ل ��ر��H ا����#�� D �A��س ���ب � H� م +�ن ا8%ل�د�%�ب  (د �

  ا���م
  �51ر�1 ���ق ذ%ره، ص : ا����د �و ���زة  4
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III. نظرية التأثير االنتقائي أو المحدود: 

تعد العالقة  و لم. تركز هذه المقاربة على االهتمام االنتقائي، اإلدراك و التذكر و التصرف
مباشرة بين المثير و االستجابة كما في نظرية القذيفة السحرية، و لكن دخلت عوامل أخرى 

  .بين الوسيلة و الجمهور

  :و لديها هذه النظرية مدخالن

كاالحتياجات و العادات االدراكية و المعتقدات و القيم و :  مدخل الفروق الفردية .1
 :المهارات فهناك

إن االنتماء لفئات اجتماعية معينة يؤثر في االهتمام برسائل معينة : االنتقائي االهتمام
لدرجة أن الناس قد ال يستطيعون االهتمام بكل شيء يوجه لهم تما مثلما يستبعد الكثيرون 
البريد التافه الذي يصلهم بدون حتى فتحة و يحتفظون بالخطابات ذات الدرجة األولى، 

ائي و االنتماء الفئوي و الروابط االجتماعية ذات المغزى وهكذا فإن قاعدة االهتمام االنتق
  . تؤدي إلى نماذج من االهتمام بمضمون معين في وسائل اإلعالم

إن قاعدة اإلدراك االنتقائي هي أن من لديهم صفات نفسية متميزة و  :اإلدراك االنتقائي
المعرفة السابقة و المواقف توجهات سلوكية خاصة بفئات محددة مثل االهتمامات، العقائد و 

و انتماءات إلى شبكة اجتماعية سيفسرون نفس المضمون اإلعالمي بأساليب مختلفة، لقد 
إرتبط اإلدراك االنتقائي بهذه المجموعات من المتغيرات في عدد كبير من الدراسات التي 

  .نتقائيأجراها علماء اإلجتماع و هو واحد من أهم العوامل في فهم نظريات التأثير اال

يوجد وضع مواز فيما يتصل بالتذكر فهناك أنواع معينة من محتوى : االنتقائي التذكر
الرسالة اإلعالمية ألنواع معينة من الناس يتم تذكرها بسرعة لوقت طويل و آخرين ممن لهم 

فإن نفس المادة اإلعالمية قد هياكل معرفية مختلفة و انتماءات فئوية و روابط إجتماعية 
  1.و هكذا فإن مبدأ التذكر االنتقائي يوازي كل من االهتمام و اإلدراك. بسرعةتنسى 

  
                                                           

، دار ا��7دو(�� ��(3ر و ا��وز�1، 1، ط)درا�� �A ا���8د ا,���� �� و ا��ؤ������(و��-ل ا� "م و ا�����1 : �����م �ن روان  1
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هنا الناس يختلفون من حيث الطبقة االجتماعية و الدين و : مدخل الفئات االجتماعية .2
 1.الهوية باإلضافة إلى العنصرية و مكان اإلقامة

  Individuel Déferences :االختالفات الفردية �

ما توصل إليه علماء النفس من أن األفراد يختلفون بشكل كبير  النظرية على هذه تعتمد
في البناء النفسي و على ذلك فاألفراد من المفترض أن يستجيبون بشكل مختلف للمثير 

في أن تقدم وسائل :بعض فرضياتها De Fleur ديفلير ملفينأو المنبه و لقد لخص 
ماهيري و لكنها تستقبل و تفسر بشكل انتقائي اإلعالم رسائلها إلى أعضاء المجتمع الج

يرجع إلى االختالفات في طبيعة اإلدراك بين أعضاء المجتمع في ) االنتقاء(و أساسه 
  2.معتقادتهم و اتجاهاتهم و قيمهم و حاجاتهم

   Social Catigories: الفئات االجتماعية �

تقوم نظرية الفئات االجتماعية على االختالف بين الجماعات والتي ظهرت في أحضان 
الخاصة بتقسيم العمل، و تتلخص هذه النظرية إلى أن  دوركايمعلم االجتماع و أفكار 

أفراد الفئة االجتماعية الواحدة من المتوقع أن يختاروا نفس المضمون االتصالي تقريبا و 
  .جة متشابهة إلى حد ماأنهم سوف يستجيبون بدر 

وركزت هذه النظرية على تقسيمات الجمهور على أسس ديموغرافية باإلضافة إلى األحذ 
بعين االعتبار الجوانب النفسية، و أدت البحوث التي أجريت على هذه النظرية إلى 
ظهور نظرية أخرى هي نظرية العالقات االجتماعية و التي تؤكد على تأثير األفراد على 

روق دة فجمهور وسائل اإلعالم رغم الفم البعض داخل الفئة االجتماعية الواحبعضه
، و الفروق االجتماعية ليسوا بأفراد منعزلين فالعالقات بينهم تؤخذ بعين االعتبار الفردية

  3.عند تقدير تأثير وسائل اإلعالم

 

                                                           
  09ه ، ص1433أ���� �ن ��� د ����، دط، : (ظر��ت ا��$#�ر ا� "���، ��1 و �(��ق:  �د ا���Aظ  وا�� +�وي  1
  247، ص���2003دئ  �م ا,�+�ل و (ظر��ت ا��$#�ر، دط، ا�دار ا������� ��(3ر و ا��وز�1، �+ر، : د ��ن ا��� �ل���  2
  �248ر�1 ���ق ذ%ره، ص: ���د ��ن ا��� �ل  3
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 :األهمية المعاصرة لنظريات التأثير االنتقائي 

القذيفة السحرية إلى مفهوم نظريات التأثير االنتقائي تحوال من كان التحول من نظرية 
مفاهيم بسيطة نسبيا إلى مفاهيم مركبة و فجأة أصبحت كل العوامل نفسية و اجتماعية و 
ثقافية التي تميز الناس من فرد آلخر، متغيرات متداخلة وعملت هذه العوامل بين الباعث 

الذي تقدمه وسائل اإلعالم و االستجابة أو أو عامل التنبيه على طرف، أي المحتوى 
في الشعور أو التغير أو التصرف أو حتى في بعض القيم التي تحدث بين أفراد  التغيرات

الجمهور الذين يتعرضون لذلك المحتوى، بدال من حالة التنبيه و االستجابة البسيطة 
الجمهور و  لصيغة القذيفة السحرية حيث ال عوامل تتدخل بين وسائل اإلعالم و

  .أصبحت توجد اآلن مجموعات متعددة لمتغيرات متداخلة تغير من شكل هذه العالقة

و بينما بدأت تلك الصيغ تستخدم كأدلة في إجراء البحوث أصبح واضحا أن كل 
مجموعة من العوامل كانت تساهم بطريقة ما في االنتقائية التي اهتم أفراد الجمهور من 

عالم ، و فسروا ما تعرضوا له و تذكروا ذلك المحتوى و تأثروا خاللها مشاهدة وسائل اإل
به في تصرفاتهم و بصيغة أخرى كانت تلك مجموعة محددة  من العوامل المتداخلة تميز 

  1.أفراد الجمهور
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IV. حارس البوابة/ نظرية القائم باالتصال :Gate Keeper  

 :صالمفهوم القائم باالت  )1

فقد اتجهت بعض  المفاهيم التي وضعنها المدارس اإلعالمية للقائم باالتصال تتفاوت
يشمل من لديهم "الدراسات إلى تعريفه من منظور القدرة على التأثير في المتلقي فعرف بأنه 

  ".القدرة على التأثير بشكل أو بآخر في األفكار و اآلراء

ور في عملية االتصال فعرفته بأنه في حين اتجهت دراسات أخرى إلى تعريفه من منظور الد
الشخص الذي يتولى إدارة العملية االتصالية و تسييرها وعلى هؤالء ما يتمتع به من قدرات "

  .و كفاءات في األداء يتحدد مصير العملية االتصالية برمتها

باالتصال هو أي فرد أو فريق منظم يرتبط مباشرة بنقل المعلومات من فرد إلى آخر  و القائم
عبر الوسيلة اإلعالمية أو له عالقة بتسيير أو مراقبة نشر الرسائل إلى الجمهور عبر 

  .الوسائل اإلعالمية
الذين يؤدون دورا فعاال و مباشرا في إنتاج الرسائل "كذلك حددته دراسات أخرى بأنهم 

  1.عالميةاإل
  "الوسيط" و تطرح المدرسة الفرنسية في اإلعالم مفهوم آخر للقائم باالتصال إذ تطلق عليه 

على أساس أن الصحفي يقوم بأدوار متعددة فهو يبحث عن المعلومة و يختار مضمون 
الرسالة ثم يتوجه بها إلى الجمهور، و هو بذلك يلعب دورا تفاوضيا بين صانع المعلومة أي 

  .المصدر و الجمهور المتلقي
ينتمي  ومنه نستنتج من خالل التعريفات أن القائم باالتصال هو أي شخص داخل فريق عمل

إلى إحدى المؤسسات اإلعالمية، يتميز بالمسؤولية في صنع و إنتاج الرسالة االتصالية من 
  .وضع الفكرة إلى صياغتها بشكل نهائي ثم تقديمها إلى الجمهور المتلقي
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 :الشروط الواجب توفرها عند القائم باالتصال )2

  :التالية النقاط في بيرلو دافيدحددها 

مهارات االتصال منها إتقان الكتابة و القراءة و اإلنصات و القدرة على التفكير  توفر −
 .السليم لتحديد أهداف االتصال

 .اتجاهات القائم باالتصال نحو نفسه و نحو الموضوع و نحو المتلقي −

 .مستوى معرفة المصدر و تخصصه بالموضوع الذي يعالجه −

االحتكاك الدائم بالعمال من أجل كسب معرفة السياسة اإلعالمية لمؤسسته من خالل  −
 .خبرة زائدة و أيضا المشاركة في مختلف النشاطات التي تقيمها المؤسسة

: القائم باالتصال مؤثر في إقناع الجمهور و هي  تجعل عوامل تان ألكسكما حدد 
  1 .المصداقية، الجاذبية، السلطة و النفوذ

  

 :العوامل المؤثرة على القائم باالتصال )3

من  الذي تعمل في إطاره وسائل اإلعالم االجتماعي النظام يعد: المجتمع معايير  .أ 
القوى األساسية التي تؤثر على القائم باالتصال، و ذلك تحت قيم و مبادئ يسعى 

 .إلقرارها و يعمل على تقبل المواطنين بها و يرتبط بوظيفة التنشئة االجتماعية

لخصائص و السمات الشخصية للقائم باالتصال تؤثر ا: معايير ذاتية للقائم باالتصال  .ب 
على عمله و المواد اإلعالمية التي يقدمها و تتمثل هذه العوامل أساسا في الجنس، 

و حتى االنتماءات الفكرية و العقائدية و اإلحساس .. السن، الخبرة، المستوى الدراسي
 2.بالذات أيضا االنتماء الشخصي و الجماعات المرجعية

المهنية التي يتعرض القائم باالتصال إلى مجموعة من الضغوطات : ةمعايير مهني  .ج 
تؤثر في عمله و تؤدي إلى توافقه مع السياسة التي تنتهجها المؤسسة اإلعالمية التي 

                                                           
  14:36،  14/05/2015�وم  �(�دى ط���  �وم ا� "م و ا,�+�ل، �����  �د ا����د �ن ��د�س، ����J(م،  1
  �ر�1 ���ق ذ%ره: �(�دى ط���  �وم ا� "م و ا,�+�ل  2
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سياسة المؤسسة اإلعالمية، مصادر الخبر، عالقات العمل و : ينتمي إليها من بينها
 .ضغوطاته

يؤثر الجمهور على القائم باالتصال مثلما يؤثر القائم باالتصال  :معايير الجمهور  .د 
تحددها توقعاته من ردود فعل الجمهور و  فالرسالة التي يقدمها على الجمهور، 

 . بالتالي يلعب الجمهور دوما دورا إيجابيا في عملة االتصال

يخاطبه له تأثير أن نوع الجمهور الذي يعتقد القائم باالتصال أنه  باور ريموند أكد كما
كبير على طريقة اختيار المحتوى و تنظيمه فوسائل اإلعالم يجب أن ترضي جماهيرها، 

  1.و لكي يتحقق ذلك يجب معرفة الجمهور معرفة دقيقة من خالل الدراسات العلمية
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  Gate Keepe: حارس البوابة )4

اإلعالمية هم الصحفيون الذين يقومون بجمع األنباء و هم مصادر األنباء  البوابة حراس
الذين يزودون الصحفيين بمختلف األحداث و األخبار، وهم أفراد الجمهور الذين يؤثرون 

من الجمهور للمواد اإلعالمية كل أولئك حراس بوابة في  على إدراك و إهتمام أفراد آخرين
  1.التي تقطعها األنباءنقطة ما أو مرحلة من المراحل 

حيث ترى هذه : 1977سنة  لوين كيرتيرجع الفضل في تطوير نظرية حارس البوابة إلى 
النظرية أن المادة اإلعالمية تمر بعدة نقاط في رحلتها تسمى بوابات يتم فيها اتخاذ قرارات 

األخبار يصبح نفوذ من يديرون هذه  بما يدخل و يخرج، كلما طالت المراحل التي تمر بها
  .البوابات له أهمية كبيرة في انتقال المعلومات

هذه المراحل التي تمر بها الرسالة اإلعالمية تشبه السلسلة المكونة من عدة حلقات و أبسط 
هذه الحلقات هي سلسلة االتصال المواجهي و في كل حلقة في السلسلة فرد ما يتمتع بالحق 

إذا كانت الرسالة التي تلقاها سيمررها كما هي أم سيزيد منها أو يقوم  في أن يقرر ما
  2.بحذفها
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  :خالصة الفصل

باعتبار اإلعالم ظاهرة اتصالية تلقى الرواج و الذيوع من خالل تبادل المعلومات و    

متمثلة في وسائل اإلعالم المختلفة موجودة، حيث يتم ذلك عبر وسائط مختلف األحداث ال

  .بحيث لكل وسيلة هدف و وظيفة تتميز بها

و للعملية االتصالية عناصر يجب توفرها لتكتمل المعلومة و يسهل إيصالها إلى الجمهور 

  .المتلقي، بحيث تعتبر سلسلة و حلقة وصل
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  : تمهيد

اإلعالم الجواري يعد من أهم وسائل اإلعالم المحلية التي تساهم في التنمية الشاملة    

 )اإلذاعة (بصفة وترقية الميدان السياحي خاصة ،وهذا من خالل الشرايين الذي يربطها 

بالجمهور المستمع والمتمثل في البرامج الخاصة السياحية منها فلها دور في تشجيع المستمع 

  .على كسب الثقافة السياحية الموجودة في المنطقة 
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  :)اإلذاعة الجوارية ( اإلعالم الجواري  : المبحث األول

I تعريف اإلذاعة: 

كل وسيلة من وسائل االتصال الجماهيرية التي تبث : مفهوم اإلعالم المحلي هو إن  

برامجها على المستوى المحلي للمجتمع فهي بذلك تهتم بمعالجة القضايا االجتماعية و 

و ذلك من خالل التقرب إلى المواطن و بث انشغاالته و خدماته، و . االقتصادية و غيرها

كوسيلة إعالمية ساخنة التي تعمل على تحقيق  إلذاعة المحليةنجد امن بين هاته الوسائل  

  .كذلك أنها وسيلة أكثر فاعلية توصفالتدفق اإلعالمي الفوري، و 

  يقال أذاع، يذيع، إذاعة أي ينشر و إذاعة السر أي إفشاءه  :اإلذاعة لغة

موجات على أنها ما يبث عن طريق األثير باستخدام : دليو فضيليعرفها   :اصطالحا

كهرومغناطيسية بإمكانها اجتياز الحواجز الجغرافية و السياسية و ربط مستمعيها برباط 

  1.مباشر و سريع

أما المحطة اإلذاعية و تعني مكان البث و التعريف العام لإلذاعة يتمثل في أنها تتميز    

لتلتقط في وقت  بالبث المنظم للبرامج االخبارية و االجتماعية و إحياء المناسبات و األعياد

  2.واحد بواسطة المستمعين المنتشرين في شتى أنحاء المنطقة

فهي باختصار تعتبر من وسائل االتصال الجماهيرية، و التي تعتمد على حاسة السمع في   

بث برامجها عبر األثير، و تتميز اإلذاعة كذلك أنها تقوم بتغطية مسافات شاسعة، و ايصال 

  .تكلفةرسائلها دون عناء و 
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II نشأة اإلذاعة: 

   و هو أول من اكتشف ماركوني جوجليمويعود الفضل إلى اختراع الراديو في العالم إلى    

 1894و استخدم نظام إرسال و استقبال اإلشارات الكهرومغناطيسية السلكيا و كان عام 

عندما استطاع إرسال إشارة إلى مسافة أربعة أمتار ثم واصل تجاربه و تحسيناته لنظام 

 التقاطمن  1901سبتمبر  12اإلرسال و االستقبال على مدى السبع سنوات حتى تمكن في 

  .بر المحيطاإلشارة الالسلكية ع

التي ذكر فيها أن موجات الضوء  جيمس ماكسويلو لقد اعتمد ماركوني على نظرية   

دور في  هيرتز هنريكماهي في الواقع إال موجات لقوى كهربائية مغناطيسية و كان للعالم 

تحقيق صحة نظرية ماكسويل و إثبات طبيعة الموجة الالسلكية علميا، و مهما يكن فقد جاء 

ذاعة ليضيف إلى حضارة اإلنسان بعدا آخر، و يفتح أفاقا متعددة في الحياة اختراع اإل

  .االقتصادية و االجتماعية و السياسية

و لقد تواصلت جهود الباحثين المهتمين بمجال تطور وسائل االتصال السمعية ثم تكللت   

ية و حيث ظهرت أول إذاعة سمعية ذات برامج موسيق 1920جهود العلماء بالنجاح عام 

إخبارية منتظمة و كانت أحداث الساعة آنذاك هي انتخابات الرئاسة األمريكية، و سرعان ما 

 1922انتشرت حمى إنشاء المحطات اإلذاعية إلى أوروبا حيث أقامت فرنسا إذاعتها عام 

عبر دول العالم كاألرجنتين و النمسا، اسبانيا و تشيكوسالفيا سابقا، ثم  ثم بعد ذلك انتشرت

الدول العربية منها مصر، السعودية و الجزائر إلى أن تفرعت إلى دول أخرى من إلى 

  1.أستراليا إلى أقصى جنوب آسيا
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III نبذة تاريخية عن ظهور اإلذاعة في الجزائر: 

عندما قام أحد الفرنسيين إنشاء  1920عرفت الجزائر إنشاء أول محطة إذاعية عام    

إلى  1921واط ثم ارتفعت عام  100محطة إرسال على موجة متوسطة لم تتعدى قوتها 

اإلذاعة تبث ، فكانت 1945كيلو واط و كانت تحت سيطرة الحكومة الفرنسية سنة  600

ى ضعف اإلقبال عليها فلم يكن يسمعها إال الفرنسيون و برامجها باللغة الفرنسية مما أدى إل

عدد قليل من الجزائريين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، ولكن بعد ذلك بذلت السلطات الفرنسية 

جهدا كبيرا لالتصال بالجزائريين األميين بنقل األخبار و المعلومات الخاصة بالنشاطات 

فخصصت أستوديو مستقل إلنجاز برامج باللغة السياسية للحكومة الفرنسية في الجزائر 

  1.العربية

و تم إنشاء قناة أخرى تبث باللهجة األمازيغية في كل من بجاية و قسنطينة و وهران كما    

و أصبحت قوة أدخلت أجهزة تقنية لمحطات اإلرسال و محطات الربط بين عدة مدن جزائرية 

 358000فبلغ حوالي  دد المستمعينأما ع 1957كيلو واط سنة  322اإلرسال تصل إلى 

  .1956عام 

و لقد كانت نظرة الجزائريين لإلذاعة نظرة عدائية باعتبارها تمثل وسيلة استعمارية تعمل   

و لم يبدأ اإلقبال عليها إال بعد ظهور إذاعة الثورة حيث اعتمدت . لنشر أفكارها و مبادئها

لتي وقفت إلى جانبها إبان الثورة و منها الجزائر في البداية على إذاعات الدول العربية ا

إذاعة القاهرة و كانت إلذاعة صوت العرب دورا مهما أثناء ثورة التحرير حيث تقدم األخبار 

و كانت تبث  1956عام إبتداءا من  -تونسصوت الجزائر من  -عن الثورة إضافة إلى

الوطني الجزائري إلى  البرامج اإلذاعية في شكل أخبار و ريبورتاجات و تبث كذلك النشيد

  2.جانب المسرحيات و الحصص الدينية
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IV  الجوارية( اإلذاعة المحلية:(  

: إن مفهوم اإلذاعة المحلية مشتق من مفهوم المجتمع المحلي ، فاإلذاعة المحلية هي   

جهاز إعالمي يخدم ويوجه إلى تلك المنطقة المتواجد بها إذ ثبت برامجها إلى جمهور 

يش فوق أرض محدودة المساحة ، وهي تخاطب جمهور ا متقاربا ومتناسقا محدود العدد يع

من الناحية اإلجتماعية والثقافية أي أنها تتفاعل مع الجمهور تأخذ منه وتعطيه وتقدم له 

الخدمات الكثيرة والمختلفة ، ويمكن أن أفراد المجتمع المحلي من سكان مدينة واحدة من 

  .عين بمختلف األخبار واألحداث مدن متقاربة بهدف تزويد المستم

  :خصائص اإلذاعة المحلية 

  :لإلذاعة المحلية مميزات تتمثل فيما يلي 

إن اإلذاعة المحلية تختلف بإختالف المنطقة التابعة لها حيث يصفها مارشال  −

هي الضرب على األوتار السحرية و هو امتداد لجهازنا العصبي :"ماكلوهان فيقول

 1.سوى تأثير الكالم  البشري نفسه يفوقه "المركزي و تأثيره 

أيضا هي الوصول الى أكبر عدد ممكن من الجماهير حتى األميين و العمل على  −

 .اعطائهم فرصة لالندماج االجتماعي

 .النوعية وتستجيب لمختلف التطلبات  ذاتتعمل على تقديم الحصص  −

المحلية هي محطة غير تجارية وتكون الملكية الجماعية واإلدارة المحلية أي  اإلذاعة −

 2.رف المجتمع المحلي المتواجد فيهمن ط
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V  إذاعة النعامة الجهوية:  

 :الموقع والنشأة   .أ 

اإلذاعة  ،) النعامة (إذاعة النعامة الجهوية بساحة أول نوفمبر بوسط عاصمة الوالية تقع    

تم إنشائها بموجب مقرر يحمل   2م 1184،00: التي تتربع على مساحة إجمالية تقدر ب 

   1998ماي  13الصادر بتاريخ  0519رقم 

  :بداية البث اإلذاعي   .ب 

بحضور السلطات  1999ماي  25إنطلق البث التجريبي إلذاعة النعامة الجهوية في    

  .المحلية وعلى رأسها والي الوالية 

حدد الحجم الساعي للبث في البداية بأربع ساعات من الساعة التاسعة صباحا إلى    

  .زواال بطاقم إذاعي يتكون من عشرة موظفين متعاقدين  الواحدة

تم تمديد فترة البث إلى ثماني ساعات أي من الساعة التاسعة  2001ماي  25وفي   

  .صباحا إلى الخامسة مساء

أستوديو للبث وأستوديو لإلنتاج وسيارة من نوع (  نهيو وديأستكانت تتوفر المحطة على   

VHF  وأستوديو متنقل.  

دشنت اإلذاعة رسميا من طرف رئيس الحكومة في ذلك  2002جانفي  16وبتاريخ     

تدعمت المحطة  2003موظفا ، وفي بداية سنة  17العهد ، إرتفع عدد العمال نسبيا إلى 

كيلو متر على  250واط ذي مجال تغطية يقدر بحولي كيلو  10بجهاز إرسال جديد بقوة 

  .ا هيرتز جنوبا غمي 104،5ا هيرتز شماال وغمي 90،9الموجتين اإلرتداديتين 

البيض ، تلمسان ، : يصل البث اإلذاعي إلذاعة النعامة الجهوية إلى الواليات المجاورة    

   1.لمغربسيدي بلعباس ، سعيدة ، إضافة إلى جزء من المنطقة الشرقية ل
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  :الخيار التكنولوجي الرقمي لعمل االذاعة  .ج 

 ديسمبر 22لمواكبة التطورات الحاصلة في العالم في المجال السمعي البصري تم بتاريخ     

تسهيال لعمل  On Air 2000 M²:تزويد االذاعة بأجهزة رقمية متطورة من نوع  2004

  .اعالمية ذات صورة ممتازةالصحفيين و المنشطين التقنيين و بالتالي تقديم مادة 

  : الموارد البشرية  .د 

  :موظف موزعين على األقسام التالية 43يبلغ العدد االجمالي لعمال المحطة 

  ).المدير(01+  05: االدارة

  .عمال  09: قسم األخبار

  .عامل 11: قسم البرمجة و االنتاج 

  .04: القسم التقني 

  .04:عدد السائقين 

  .06:أعوان األمن 

  01.1 :المنظفة

فبالنظر إلى الديناميكية التي يتمتع بها الفريق العامل والسمعة الطيبة التي تتمتع بها   

أن  استطاعتاإلذاعة سواء على مستوى سكان والية النعامة أو الواليات المجاورة حيث 

معين بفضل البرامج الجوارية تستقطب على مدار السنوات الماضية عددا كبيرا من المست

   .المختلفة
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  :الشبكة البرامجية  .ه 

إذاعة النعامة الجهوية في إعداد الشبكة خصوصية المنطقة التي تزخر برصيد ثقافي  اهتمت

وفني متنوع وذلك من خالل إبراز عادات وتقاليد سكانها ومن أهم هذه البرامج شخصيات 

الذي يعالج قضابا  45هادفة كبرامج عين على المجتمع وشباب  اجتماعيةوأيضا برامج 

يعاني منها شباب اليوم ، وبرامج لحظة صفاء يهدف إلى التصالح والصلح بين  اجتماعية

يتم من خالله بث نداءات لبعض المحتاجين  اجتماعي، نبض القلوب برنامج  المتخاصمين

  .والفقراء 

كما خصصت في الحجم الساعي للبث حيز كبير للبرامج اإلخبارية التي تعكس خدمات 

  .ن همزة وصل بين المواطن واإلدارة جوارية وبتالي تكو 

أيضا الشبكة مقسمة إلى ثالث وهي الشبكة الموسمية العادية ، الشبكة الرمضانية ، الشبكة 

  1.صة بهالصيفية ، وكلها تحوي على برامج كل حسب الموسم والمناسبة الخا
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جدول خاص بمختلف البرامج السياحية التي تبثها  :البرامج السياحية في إذاعة النعامة 

   .إذاعة النعامة الجهوية

 البرامج  النوع الطابع  المدة  اإلعداد طريقة

مسجل و يثبت 

 في فترة المسائية

برنامج يهتم بالتراث  اجتماع ثقافي د 52

األمازيغي بمنطقة 

القصور وترقية التراث 

 بالنعامة

أبواب 

 القصور

برنامج يتناول  اجتماعية  د 26 مباشر

الصناعات التقليدية و 

 الحرف المهنية

 حرف ومهن 

مسجل بين 

 الظهيرة

برنامج يهتم بالشعر  فني ثقافي 52

الشعبية ماضيا و 

 حاضرا

في ضيافة 

 الملحون

برنامج يتناول  اجتماعي ثقافي د 42 مسجل

توصيات السكان 

البادية و البدو الرحل 

 و ما يميز حياتهم

 البادية  حديث

مسجل (مباشر 

في بعض 

 )األحيان

برنامج تارخي يهتم  اجتماعي ثقافي د 52

بالتاريخ المنطقة من 

القصور الفنية و 

العاداة و التقاليد و 

التراث المادي و 

المعنوي كما يهتم 

لحياة االجداد قديما 

 داخل القصور

 من التراث 
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  من اعداد الطالبة اعتمادا على المنشطين: المصدر

  التنمية السياحية: المبحث الثاني

 :التنمية .1

هي التغير نحو األنماط المجتمعية التي تسمح للمجتمع بتحقيق القيم اإلنسانية  التنمية

األفضل بل و أيضا بزيادة قدرته على التحكم و السيطرة على بيئته و مكانته السياسية و 

  .بزيادة مدى سيطرة أفرادهم و تحكمهم في توجيه أمورهم و شؤونهم

لة من التغيرات الوظيفية في المجتمع و تحدث عملية ديناميكية تتكون من سلس وأيضا تعتبر 

عن طريق التدخل اإلرادي، و التوجيه لطاقات المجتمع البشرية لتفاعلها مع عوامل البيئة 

  1.بهدف زيادة قدرة المجتمع على البقاء و النمو

  :أهداف التنمية

ين التنمية بصفة عامة تهدف إلى رفع المستوى االقتصادي و االجتماعي و التنسيق ب

اإلمكانات و الموارد و تهيئة طاقات أفراد المجتمع الستغالل موارد بيئتهم و تنظيم عالقاتهم 

  .بعضهم البعض و تنمية طاقات األفراد

  :و ترتكز أهداف التنمية على ما يلي

 .أهمية التقدم االجتماعي و االقتصادي �

 .تنمية قدرات أفراد المجتمع على العمل، اإلبتكار و اإلبداع �

 .تحقيق التماسك االجتماعي لتحقيق الرفاهية و العدالة االجتماعي �

 2.إحراج المجتمعات المعزولة من جمودها و عزلتها بإشراكها في عملية التنمية �

  : و يتضح لنا أن التنمية تسعى إلى تحقيق أهداف عامة و هي
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ة تحقيق التكامل بين الجوانب االجتماعية، االقتصادية، الثقافية و السياحي −

 .للمجتمع حتى ال يطغى جانب على اآلخر أثناء تنفيذ مشروعات التنمية

تذويب الفوارق بين طبقات المجتمع حتى يتحقق تماسك المجتمع و تقوية  −

 .العالقات االجتماعية بين األفراد و الجماعات

 .لغالبية أفراد المجتمعإشباع الحاجات األساسية  −

 .اإلمكاناتتحسين الظروف المعيشية في حدود  −

 1.التعاون بين الحكومات و الهيئات −

و ال شك أن تنمية أي مجتمع يحتاج إلى تخطيط شامل تتماسك فيه و تتكامل األنشطة 

  .سواء في مجاالت التنمية سواء االجتماعية و الثقافية و السياحية

 :السياحة .2

إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر بدأ مع يعود ظهور السياحة بالمفهوم الحديث 

تطورات المجتمعات الصناعية في غرب أوروبا و شمال أمريكا تتميز بالنمو و أيضا 

نظرا للتطور السريع في النقل الجوي و   Mass Tourismتعرف بالسياحة الجماعية 

  .البحري و غيرها من الظواهر اإلنسانية

السياحة في الجانب المنهجي ننتقل مباشرة إلى أنواع نظرا لتطرقنا إلعطاء مفهوم ( 

  )السياحة 

  :أنواع السياحة

بعد أن أصبحت السياحة ال تتخذ نمطا واحدا، وجب تقسيمها و تحديد أنواعها و ذلك تبعا   

في تصنيف األنواع المختلفة للساحة المعايير  للدوافع و الرغبات التي تكمن خلفها و يعتمد

  :التالية

  تبعا لعدد األشخاص المسافرين: أوال
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  .تتضمن سفر واحد أو اثنين أو عائلة: سياحة فردية �

نادي، ( هي سفر المجموعة التي عادة ما يربطها رباط معين : سياحة جماعية  �

و تسمى أيضا السياحة الشاملة و تعني مشاركة عدد ...) مدرسة، جامعة أو شركة 

  1.من األفراد في السياحة

  تبعا للموقع الجغرافي :ثانيا

هي تنقل المواطنين داخل بالدهم و التي تحددت في أن يكون السفر : سياحة داخلية �

 .ساعة 24كم و ال تقل عن  100بمسافة تقل عن 

و هي حركة السفر إلى الدول المجاورة و التي تشكل منطقة سياحية : سياحة إقليمية �

 .واحدة

عبر الحدود الدولية المختلفة أو القارات و هي االنتقال و اإلقامة : سياحة دولية �

 2.اجتياز البحور و المحيطات

  تبعا للمستوى االجتماعي: ثالثا

 .الذين يسافرون بوسائلهم الخاصة: سياحة أصحاب الماليين �

 .التي تستخدم النوعية الممتازة من الخدمات: سياحة الطبقة المتميزة �

جتماعية الشعبية ذوات المدخول هي سياحات الطبقات اال: السياحة االجتماعية �

 .المحدود

  تبعا لدوافع السفر: رابعا

معينة قصد االستمتاع و الترفيه من النفس  تعني تغيير المكان فترة: السياحة الترفيهية �

 .األنواع السياحية و األكثر إنتشارا و يعد هذا النوع من أفدم

                                                           
  65، ص2002ا$�#م ا���	"�، دط، دار ا�%�ر �& 4ر و ا��وز�-، �
ر،  :�"�د � �ر "�	ب  1
  45، ص2001، دار ا� !��، ا��	ھرة، 1ا$�#م ا���	"�، ط: �ؤاد ا��(ري  2
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دائرة المعلومات الحضارية  تهدف إلى إشباع رغبة المعرفة و توسيع: السياحة الثقافية �

 .و التاريخية لدى السائح

حيث عرف هذا النوع منذ القدم، فقد عرف اإلنسان أمراضا ال : السياحة العالجية �

 1.تشفى إال باالنتقال إلى أماكن معينة للتداوي و العالج كالحمامات المعدنية

  :عالقة السياحة باالتصال

يمكن تعريفه على أنه تلك العملية الهادفة أو يسمى باالتصال السياحي و الذي     

المعلومات و األفكار و الحقائق السياحية بين طرفي العملية  إلى نقل و تبادل

  .االتصالية

و االتصال السياحي هو النشاط الذي يهدف إلى تحقيق العمومية و ذيوع و إنتشار و 

معلومات أو شيوع فكرة أو موضوع متعلق بالمجال السياحي عن طريق انتقال ال

األفكار أو اآلراء أو االتجاهات من شخص انتقال المعلومات أو أشخاص أو 

ذات معنى موحد و مفهوم بنفس الدرجة لدى كل من جماعات باستخدام رموز 

  .الطرفين

لذا فإن االتصال ثم لضمان أن تكون المعلومات الحاملة مضامين سياحية مفهومة و 

بغرض توجيه الفكر و تحقيق االتفاق حول  واضحة و مستخدمة من قبل الجمهور

  .المفاهيم المتعلقة بالمجال السياحي

و يقدر نجاح العملية االتصالية في المجال السياحي بزيادة تدفق عدد السائحين و 

زيادة اإلنشغاالت الفندقية و كذا قدرتها على تحقيق التفاهم و التقارب بين الشعوب، 

ة و كإحدى وسائل االتصال الثقافي بين رة حضاريانطالقا من طبيعة السياحة كظاه

  2.األمم و الشعوب

  .الوسيط األساسي في عملية الترويج للمناطق السياحية هو يعتبر االتصال و وسائل

 :التنمية السياحية .3
                                                           

  �66ر�- �	�ق ذ(ره، ص: �ؤاد ا��(ري  1
  �66ر�- �	�ق ذ(ره، ص: �"�د � �ر "�	ب  2
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تأخذ التنمية السياحية طابع التصنيع المتكامل الذي يعني إقامة و تشييد مراكز     

سياحية تتضمن مختلف الخدمات التي يحتاج إليها السائح أثناء إقامته بها و بالشكل 

المختلفة من السائحين و يشتمل المركز السياحي الذي يتالئم مع القدرات المالية للفئات 

لإلنتاج من موارد طبيعية و زراعية و صناعية لدعائم الرئيسية الواحد على الواحد على ا

و القوى العاملة باإلضافة إلى اإلدارة و التنظيم الذي يحقق الترابط و االنسجام بين 

و فكرة التصنيع السياحي الحديث تتبع من ظروف و احتياجات مختلف العناصر 

تطلب العديد من السلع و الخدمات السياحة الجماهيرية أو سياحة األعداد الكبيرة التي ت

أثناء تواجدها بالمنطقة بحيث أصبحت المنطقة السياحية عبارة عن مدينة متكاملة تتوافر 

التي يمكن أن يحتاج  فيها كل أنواع مرافق اإلقامة السياحية و منشآت الترفيه و الخدمات

إليها اإلنسان أثناء وجوده في مقر إقامته المعتاد من مالعب رياضية و حدائق و 

  1...أسواقخدمات صحية و 

إن تنمية المناطق و تهيئتها للطلب السياحي تتطلب تخطيطا شامال للقطاعات     

موعة من االقتصادية المختلفة بهذه المناطق بمعنى ضرورة أن تأخذ في االعتبار مج

مع البحث عن أحسن و أنسب الحلول، و تنمية العوامل بعضها إيجابي و اآلخر سلبي 

المناطق التي تتوافر فيها اإلمكانيات السياحية بحيث تتوفق على غيرها من األصول و 

االقتصادية األخرى، و هذا يجب أن يكون في إطار التقدم و التنمية لهذه الموارد  الموارد

يف مادة جديدة يكون لها دورها في رفع مستوى االستغالل لهذه الموارد جميعا فذلك يض

  2.المختلفة

  

  

  

  

                                                           
  44، ص�2002	�م ا�(�ب، ا��	ھرة،  ا���	"� ا���وا
&� ا������، دط،: أ"�د ا��#د  1
دور و�	�ل ا$�#م و ا��
	ل �� � ��� ا���	"� ا�
"راو�� �� ا��زا�ر، ��&� �&وم ا$ �	ن و ا�����-، �	��� : ���دة 
�ط�  2

  176، ص�2002	رس  ��01(رة، ا��دد، 



 ا���م و ا�����              ا�
	� ا�����                                                              

 

- 63 - 

 

  :السياحيةمجاالت التنمية 

  :و توجد عدة مباحث مهمة في مجال التنمية السياحية تتضمن

مدى جذب التنمية السياحية للنقد األجنبي للدولة، و تغطية العجز أو جزء منه في  −

 .ميزان المدفوعات

 .العدالة التوزيعية في الدخل القومي بين المناطق السياحية المختلفة تحقيق −

 .تشجيع تنمية المناطق البعيدة عن المراكز العمرانية الكبرى −

 .مدى تنشيط الدورة االقتصادية القومية −

 .مدى تنمية المجتمع اجتماعيا و نفسيا، إعالميا و سياسيا −

ة مثل صناعات أجهزة المطابخ، نشأة العديد من الصناعات القائمة على السياح −

 .المغاسل و الصناعات الغذائية

 .خلق فرص عمل جديدة −

و يجب أن يكون التخطيط للتنمية السياحية تخطيطا علميا حتى يتحقق التنسيق و التوازن 

  1.بين المطالب المتنافسة و المتعارضة

  : المقومات السياحية في النعامة  .4

  : بطاقة تعريف-أ

النعامة إحدى والية الجزائر تقع في الجنوب الغربي من الجزائر و تغطي مساحة  والية       

وهي ذات ) 2008سنة (نسمة  204000كم و يصل تعداد سكانها الى  33.852قدرها 

  .اشخاص لكل كلم مربع 4كثافة السكانية منخفضة تصل الى 

                                                           
1 CP Cooper : Progress in tourism recreation and hospitality management ; sde ; Belhaven 
Press ; London ; 1989 ; p p 91 ; 100 
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جغرافيا تمر عليها  تشكل والية النعامة مدخال لصحراء الكبرى و هذا يمنحها تنوعا    

و الموجود في اكبر ) م 2236(سلسلة األطلس الصحراوي مع أقصى قمة هي جبل عيسى 

دائرة و هي العين الصفراء مناخ النعامة قاري جاف في الشتاء و بارد أما في الصيف فهو 

  .حار

 ،لنعامةا ،الصفيصيفة،العين الصفراء ،مغرار: تنقسم والية النعامة إلى سبعة دوائر هي      

  1.المشرية ،ارمكمن بن عم ،عسلة

  : السياحة في النعامة- ب

تعتبر النعامة والية تراثية و تاريخية تزخر بالعديد من الشخصيات التاريخية المقاومة و 

حيث معظم " احمد بن شريف" "محمد بن عمارة" "صافية كتو"الكتاب و المفكرين مثل الكاتبة 

  .باللغة الفرنسية اتهمكتاب

الجنوب الغربي لما تزخر  جوهرةبوابة الصحراء و  مدينة العين الصفراء و التي هي تعتبرو 

 مستحثاتف ابه من معالم أثرية مثل النقوش الموجودة بمدينة تيوت و مغرار و اكتش

  .بالمنطقة رويس الجير بصفيصيفةاصور دين

لكي تعطي لقطاع السياحة مكانتها في هذه  ،و كل هذه األماكن هامة تتطلب التثمين

 :المنطقة و يتعلق األمر ب

 :النقوش الصخرية بمنطقة تيوت �

من روائع الفن البدائي العالمي إلى يعود تاريخ اكتشاف النقوش الصخرية و التي تعتبر    

من طرف المستعمر الفرنسي، حيث هذه النقوش تروي قصص و حكايات  1847أبريل  25

تتمثل ) نيوليتيك(طقة تعود إلى العصر الحجري الحديث قدامى الذين استوطنوا بالمنالسكان ال

أيضا نجد . هذه النقوش في الحيوانات ورسوم لإلنسان مع أدواته التي كان يستعملها آنذاك

  .الغابة المتحجرة بنفس المنطقة

                                                           
1 www. Wikepedia. Org :28-04-2015 ; 15 :26 
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 :القصور �

و هي قرى  15تعتبر القصور الذاكرة الحية  للسكان حيث يعود ظهورها إلى القرن     

تمتاز بأبراج دفاعية تتخللها واحات من النخيل و يتكون سكانها من العرب و البربر و لكل 

الذي (قصر سيدي بوتخيل بالعين الصفراء : عاداته و تقاليده حيث يوجد عدة قصور هي

قصر الصفيصيفة، قصر تيوت، قصر مغرار، قلعة الشيخ ، )عرض للتهديم و التخريب

  .بوعمامة و قصر عسلة

وعدة سيدي أحمد المجدوب بعسلة أيضا تمتاز هذه المناطق بما يسمى الوعدات أشهرها   

حيث تعقد في آخر األسبوع الثاني من شهر أكتوبر و هي فرصة للتالقي و االستمتاع 

الزوار من كل مناطق الجزائر و حتى من الخارج بالفانتازيا بوجود الخيول حيث يأتيها 

  1.الوطن

 : محطة المياه المعدنية �

المتمثلة في حمام عين ورقة الشهير و الموجود ببلدية عسلة هذه المحطة معروفة بمياهها    

حيث هي مفيدة لمرضى الروماتيزم، تصل طاقة و حجم اإلستقبال فيها  المعدنية االستشفائية

بها نوع من األسماك النادرة ، يوجد بالحمام بحيرة كل مختلف المناطقزائر من  220إلى 

  .باإلضافة إلى جبل بركاني

 :األكالت و الصناعات التقليدية �

بالنعامة، فهي  تختلف األكالت و األطباق الشعبية لدى أهل حميان و القصور       

و أيضا من التراث  ،الزريزري، الرفيس، البغرير، المعكرة، الكسكسى: متنوعة أشهرها 

  .الثقافي فتمتاز الوالية في ميدان الرقص بالعالوي، الحيدوس و أيضا رقصة الديوان

                                                           
1 Tioutwaha.blogspot.com :28-05-2015 ; 11 :45 "� و ( �د�ر ا��و@- أ"�د ��ون	ر@�� ا����و ر��س ����� 

  )أ
د@	ء ��وت
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أما الصناعات التقليدية تمتلك والية النعامة من الصناعات التقليدية و التراث الثقافي       

البرنوس و مختلف ما يجعلها رائدة في مجال صناعة النسيج المتمثلة في الزرابي، الجالبة، 

  1.األغطية الصوفية

  العالقة بين اإلعالم و التنمية: المبحث الثالث

لم يعد اإلعالم في نظر الناس وسيلة للتسلية كما كانت النظرة إليه في الماضي خاصة      

موردا طبيعيا هاما ال غنى عنه ألي في الدول النامية، بل أصبح اإلعالم في نظر الكثيرين 

فرد و ال ألي مجتمع و يمكن القول أن اإلعالم كالطافة يشكل عنصرا أساسيا في عملية 

التنمية بكل جوانبها االجتماعية و االقتصادية و الثقافية و السياسية، فهو مرتبط بكثير من 

إلعالم الذي نتحدث عنه و احتياجات الناس المادية و غير المادية، و من هنا تبرز أهمية ا

  .الذي البد أن يكون له بعدان يكمل أحدهما اآلخر

  :البعد األول 

اإلعالم كظاهرة إنسانية ذات دور حضاري فاعل و مؤثر، فما من مجتمع نامي كان أو 

إال و يطمح أفراده إلى تحقيق مزيد من التنمية و التطور، و إيجاد المقومات متقدم  

ة مهما إختلفت مواقعهم و أصولهم، فهذا الجانب المعنوي في اإلنسان الحضارية و اإلنساني

هو الذي يدفعه لتحقيق تكامله، و التزود بالعلم و الثقافة و التمتع بالحرية، و المححافظة 

على استقالله و الحرص على كرامته ثم بعد ذلك تتحقق كل المتطلبات التنموية المتنوعة 

  2.توفيرهايتعين على اإلعالم السعي إلى 

  

  

  

  

                                                           
1
  Tioutwaha.blogspot.com  :ق ذ(ره�	ر�- ��  

  6، ص1984ا�ر�	ض،  ،2ط  دوة ا$�#م �ن أ�ل ا�� ��� �� ا�وطن ا��ر��، ا�
 دوق ا��ر�� �A 4	ء ا���
	دي و ا����	��،  2
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  :البعد الثاني

وهو البعد المادي لإلعالم و يتمثل في مختلف أجهزته و وسائله التي تسير عملية وصول 

الرسالة اإلعالمية للمتلقي و نجاحه في استيعاب مضمونها و إلى جانب األجهزة المادية 

من أجل زيادة القدرة على التنافس  فهناك الكفاءة البشرية اإلعالمية التي يفترض النهوض بها

و اإلبداع، و االستخدام األمثل لهذا البعد هو الذي يحقق رفاهية األفراد داخل المجتمع، و 

  1.هذا ال يتحقق إال من خالل إعالم مالئم

إن العالقة بين اإلعالم و التنمية لم تأت مصادفة إنما تستند إلى أسس موضوعية علمية     

نشاطته و حاجاته المادية و الفكرية و االجتماعية، لذلك ال يمكن تناول  شاملة لإلنسان و

 معالجتهاهذه القضية بصورة مبتورة تجعلها قاصرة على الجوانب االقتصادية، بل البد من 

  .بصورة تشمل مجمل حركة المجتمع و تعني كافة جوانبه االجتماعية و الثقافية و العلمية

نؤرخ لها فقد وجدت منذ وجود  لتنمية وثيقة جدا، إذ ما أردنا أنإن الصلة بين اإلعالم و ا  

اإلعالم، ذلك أن اإلعالم كان دائما بجانب النظم االجتماعية و الثقافية و االقتصادية و 

السياسية في الحياة االجتماعية لألفراد و المجتمعات و بالتالي بجانب عملية التنمية في 

و أكاديمية فإن مفهوم التنمية فرض نفسه في الخطاب جميع أبعادها، أما بصورة علمية 

السياسي و االقتصادي و االجتماعي على المستويات الوطنية و الدولية بعد قيام ثورات 

تأثيره على بناءات  التحرير و حركات االستقالل للدول المستعمرة، حيث فرض هذا المفهوم

ظم اإلعالم أداة من أدوات التوعية و النظم االجتماعية في هذه الدول و أهدافها و منها ن

  .اإلرشاد و التثقيف و التعليم من أجل إعادة بناء المواطن من خالل برامج التنمية

  :المبادئ الرئيسية إلعالم التنمية  ماكويل دينيسحيث يحدد 

 .و هي أن تعطي وسائل اإلعالم االهتمام في محتواها باللغة و الثقافة الوطنية −

العاملين في وسائل اإلعالم تكون مرهونة بمسؤوليتهم في جمع  حرية الصحفيين و −

 .المعلومات و نشرها

                                                           
  07، ص  دوة ا$�#م �ن أ�ل ا�� ���، �ر�- �	�ق ذ(ره   1
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للدول الحق في التدخل في عمل وسائل اإلعالم، و ممارسة الرقابة و السيطرة  −

فالعالقة العرضية فيما يتعلق بعالقة اإلعالم  1.للمحافظة على تنفيذ األهداف التنموية

يري ينبغي أن يكون ميسرا و أن يكون على درجة بالتنمية هي أن االتصال الجماه

عالية النمو و أن يحسن القائمون عليه فهمه و استخدامه ما أمكن و ذلك في وقت 

ايصال الكثير و بسرعة كبيرة إلى أعداد كبيرة من  يحاول فيه كثير من البلدان الجديدة

  2.الناس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
  430ص، 1998، ا��	ھرة، �
ر، 1إ4(	��� ا$�#م ا�� �وي �� ا�وطن ا��ر��، ط: �واطف ��د ا�ر"�	ن  1
، �ر��� �"�د ��"�، �"� أ�و �(ر، دط، ا��(��� )دور ا$�#م �� ا��&دان ا� 	���( أ�!زة ا$�#م و ا�� ��� ا�وط �� : وو��ر 4رام  2

  123، ص1970ا��ر��� �&�ر���، ا��	ھرة، 
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  :الفصلخالصة 

به ويؤثر فيه ، فهو  يتأثرله إرتباط وثيق بالمجتمع لذا  اتصالييعد اإلعالم الجواري نشاط 
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  ملخص

تعتبر التنمية السياحية من أبرز الخطط التي يجب دراستها ألن أهميتها تتجلى في      

  .ةكونها مورد هام للنمو و التطور االقتصادي و التجاري و الصناعي ألي منطق

بحيث تتمثل هذه الخطط في البرامج التي تقدمها السلطات المعنية كمديرية السياحة، و     

لتماشي هذه الخطط يجب توفر وسيلة إعالمية لتكتمل و تتحقق التنمية الشاملة لذلك تعتبر 

اإلذاعة وسيلة جماهيرية هامة في دعم و تطوير السياحة من خالل مواردها اإلعالمية و 

ة في المجال و هذا ما ارتأيناه من خالل دراسة حالة إذاعة النعامة و حصصها المختص

  .دورها في التنمية السياحية للمنطقة من خالل البرامج السياحية

  

Résumé 

Le développement de tourisme est l’une des stratégies que doit 

étudier ; son importance indiquée une source  spéciale pour 

l’évolution et la croissance commerciale ; économique et industrielle 

pour chaque région.  

Ces plans représentent les programmes organisés par les autorités 

concernées tell que la direction du tourisme ; et pour la continuité de 

ces plans il besoin d’un moyen médiatique pour la réalisation du 

développement. Et pour cela la radio est une moyenne populaire très 

nécessaire d’accroître le tourisme par ses matières médiatique et 
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ses émissions spécialisent dans le sujet touristique parmi la radio du 

Naama. 

Abstract 

 

 The touristic development is the most important strategy that must 

be educated; there importance presents a special supply for the 

financial; business and industrialized growth and development used 

for any area. 

These strategies signify the organize programs from the concerned 

authorities like the tourism administration; for the process of this 

tactics we need a medium used for help the growth of development. 

The radio of Naama is an important audience medium that must be 

used for augment and increase the subjects of tourism by the way 

the emissions who existing.      
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  :خاتمة

لقد لخصت هذه الدراسة المتعلقة بدور البرامج اإلذاعية في التنمية السياحية داخل إذاعة     

  .النعامة، في العالقة بين هذه الوسيلة اإلعالمية و التنمية السياحية

تعد ركيزة أساسية و عامل مهم في أشكال التنمية األخرى ألنها تهتم أوال  األخيرةبحيث هذه 

بالبناء االقتصادي للمنطقة من خالل إقبال الزوار و السياح من مختلف المناطق مما يزيد 

من حركية االقتصاد، ثم ثانيا في مجال التنمية بحيث تعد مخطط مهم في شتى األبعاد 

  .ثقافيةاالقتصادية و االجتماعية و ال

و هذا كله ال يتحقق إال بوجود أجهزة فعالة و وسائل مساعدة في البناء و التطور و من بين 

هذه الوسائل نذكر اإلذاعة كوسيلة جماهيرية تحظى بجمهور واسع و منتشر في مختلف 

  .األماكن بالرغم من تطور الوسائل اإلعالمية األخرى بفضل التكنولوجيا الحتمية

اإلذاعة هو إرساء معالم االتصال و تقريب المستمعين من خالل حاجاتهم، حيث إن هدف 

فالمستمع بالنسبة لإلذاعة هو لب الموضوع المقدم لهذا . آرائهم، تطلعاتهم و انشغاالتهم

تسهر إذاعة النعامة على غرار اإلذاعات األخرى في بناء التنمية و غرس الثقافة السياحية 

الترويج و التسويق بمختلف المناطق األثرية و السياحية  لدى المواطن مع تكريس مبدأ

  .الموجودة بمنطقة النعامة و ما تزخر به من تراث أبنائها و تاريخ يحكي قصص أبطالها

 


