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  .منذ فجر التاريخ و حماية البيئة هي إحدى المقومات الحيوية لبقاء اإلنسان على سطح األرض

، و العالقات بينهما عالقة  فالبيئة هي اإلطار الذي يعيش فيه اإلنسان و يؤثر و يتأثر به

قديمة  تختلف من مجتمع آلخر تبعا لمدى تقدم المجتمع أو تأخره و أنماط الحياة السائدة في 

هذه المجتمعات، و قد أحدث التقدم التكنولوجي المستمر تغيرات كثيرة في عناصر البيئة و نتج 

اإلخالل بالمتغيرات المناجية :  عنه مشاكل بيئية في العالم المتقدم و النامي على حد سواء مثل

  . و التصحر و تدهور مصادر المياه و اإلخالل بالتنوع البيولوجي

و لما كانت الدول المتقدمة صناعيا أول من شعرت باآلثار البيئية السيئة الناشئة عن تطبيق 

عية بعض أنواع التكنولوجيا المتقدمة مما أدى إلى االعتقاد بأن التنمية الصناعية و الزرا

مسئولة عن المشاكل البيئية ، غير أن الحقيقة تقول إن مسؤولية هذه المشاكل تقع على عاتق 

  . اإلنسان لسوء إدارته لنظم البيئية الطبيعية و نقص الوعي البيئي بقضايا البيئة

 و لهذا تعتبر التوعية البيئية من أهم العناصر الفعالة في التعامل مع المشكالت البيئية المختلفة

التي تواجه أي مجتمع من المجتمعات ، فتوعية الجمهور العام بقضايا البيئة تعتبر حافزا هاما 

" لمشاركته بطريق مباشر أو غير مباشر في حل هذه القضايا ، وأعدت جامعة الدول العربية 

يهدف إلى رسم و تنفيذ " برنامجا عن التربية و التوعية و اإلعالم البيئي في الوطن العربي 

ياسة إعالمية بيئية و إيجاد الوسائل الكفيلة بإبراز القضايا البيئية التي تواجه الوطن العربي س

حتى يتحقق االهتمام المناسب بها على كافة المستويات ، كما يهدف البرنامج إلى توعية 

  .البرامج العربية بالقضايا البيئية العالمية مع التركيز على ما يهم الوطن العربي منها 

خلق الوعي البيئي ضرورة ال غنى عنها لحماية البيئة من خالل وسائل اإلعالم و خاصة  إن

المسموعة منها التي تلعب دورا مركزيا و مهما في تشكيل الوعي البيئي لدى الجمهور العام 

سواء في إطار تزويده بالمعلومات البيئية الصحيحة أو في تشكيل االتجاهات و المواقف تجاه 

ئة و أيضا في تحديد األولويات البيئية على الصعيد المحلي و نخص بذكر هنا قضايا البي

اإلذاعة المحلية التي تمثل في المقام األول إذاعات خدماتية حيث بدأ  االهتمام و الحرص 
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بالتالي التنمية في المجتمعات المحلية و  على نشرها لتحقيق األهداف الخدماتية و إبراز مقومات

  .املة دعم التنمية الش

تتمثل أهمية اإلذاعة المحلية كونها األقدر على فهم المجتمع الذي تتوجه إليه برسائلها و قدرتها 

على فهم مشكالته و آماله و طموحاته مما يجعلها وسيلة تلبي الحاجات التي ال تستطيع 

تتخصص  اإلذاعة المركزية أن تلبيها بالنسبة لمجتمعات محلية متعددة كون اإلذاعة المحلية ال

أو تتقرب من المجتمع المحلي وال تفي بمتطلبات المشاركة االتصالية التي تستلزمها عملية 

ا من الجمهور و سرعة رجع الصدى التنمية المجتمعية ، ولهذا فاإلذاعة المحلية بحكم قربه

سهولة تقييم مردود هذه الرسائل يمكن أن تشكل عامال أساسيا في النهوض بمجتمعها المحلي و 

  التي يتخذها األفراد  تخلق وعي بيئي و صناعة المواقف و االتجاهات و القرارا و

اتجاه بيئتهم بعد تحسسيهم بمشكالتها و استعدادهم للمساهمة في حلها ومن هنا فقد حاولنا بهذه 

الدراسة معرفة مدى تناول التوعية بالقضايا البيئية في اإلذاعة المحلية وعلى هذا األساس فقد 

  .لدراسة إلى إطار المنهجي و إطار نظري و آخر تطبيقيقسمت ا

تم طرح إشكالية البحث و التساؤالت و تفريغ التساؤالت إلى جملة أهداف سعت الدراسة إلى 

تحقيقها كما تم توضيح األسباب التي من اجلها تم اختيار الموضوع  وتناول تفاصيل تصميم 

  ناها في الدراسة البحث و تحديد خطواته اإلجرائية التي استعمل

   "اإلذاعة المحلية":و تناول الفصل األول من الدراسة

ا تم التطرق إلى  نشأة و تطور اإلذاعة المحلية في الجزائر و مفهوم اإلذاعة المحلية و أخير 

   .واخيرا البرامج اإلذاعية و كيفية اإلعداد لها خصائص ووظائف اإلذاعة المحلية

أهداف الوعي البيئي و خصائصه رف على مفهوم الوعي البيئي و أما الفصل الثاني فقد تم التع

  .و ماهية الثقافة البيئية و اخيرا دور اإلذاعة المحلية في نشر الوعي البيئي
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لقضايا البيئة من خالل عرض نشأة و تعريف  أما في الفصل الثالث فقد تم تناول إذاعة الظهرة

  .البيئية التي تبثها إذاعة الظهرةاإلذاعة والهيكل التنظيمي لها وأخيرا مختلف البرامج اإلذاعية 

أما في اإلطار التطبيقي فقد تم االعتماد على أداة االستبيان في تحليل استمارة حول تناول 

ر تم عرض نتائج الدراسة التي توصلنا إليها من قضايا البيئة في إذاعة الظهرة و في األخي

  .خالل هذه الدراسة 
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  :مفهوم الوعي البيئي/: 21- 

الوعي وٕادراك و  سالمة اإلدراكو اإلحاطة ويعني كذلك الفهم و  اإلدراك بأنه يعرف الوعي البيئي

إلى ثالث عناصر هي  إرجاعهيمكن و  أساس كل معرفةو  مباشرا إدراكابه المرء لذاته وال يحيط 

حقق وتتفاعل بشكل ي االتصالكل  بعضهاياإلدراك والمعرفة و الوجدان وهذه العناصر تتصل 

 1 .الوعي الكامل بالبيئة و كافة وكافة المكونات الخاصة بها

سان من بيئات اإلدراك و التدخل بكل ما يحيط باإلنو  بالوعي البيئي أنه ذلك اإلحساس ويقصد

 المسئولة مكوناتها وال يتسنى هذا إلى من خالل العديد من المؤسساتو  أنواعهاعلى مختلف 

وهو عملية عقلية يمارسها اإلنسان في حمايته ,تربية اإلنسان و  التثقيف و  التوعية و عن التوجيه  

التعامل تعامل ايجابي يستهدف و  لإلنسان  واالجتماعية ومية تتفاعل في الجوانب الشخصية الي

 بالمسؤولية الكاملة نحو تحصينها اإلحساس ,المشاركة في حل المشكالت البيئيةو   وبذل جهود

 .مقاومة كل ما من شأنه أن يهدد األمن و السالمةو 

اإلدراك بالمشكالت البيئية وأسبابها و  لقائمة على المعرفةأنه تلك العملية ا البيئيويقصد بالوعي 

اإلمكانيات الالزمة لذلك مما يؤدي إلى سلوك مغاير وآثارها وكيفية مواجهتها والوقوف على 

وتعديل المفاهيم الخاطئة حول البيئة لكي يصبح أكثر تأثيرا وٕايجابية في مواجهة مشكالتهم 

 .البيئية

الذي يواجهه به  ألفالحيوالوعي  أمشكلةالذي يمنع حدوث "الوعي الوقائي"ويعرف كذلك بأنه 

واألضالع الثالثة للوعي البيئي الكامل  االستخدامن سوء الفرد المشكالت الفصلية الناجمة ع

مؤسساته واألفراد الذين يشكلون حماية البيئة أجهزتها والمجتمع بكافة هيئاته و هي الحكومة ب

الفعلية في حالة توافر التلوث في حالة غياب الوعي وسوء الفهم وفقدان اإلحساس بالمسؤولية 

باألفراد إلى مرحلة اكتساب السلوكيات والعادات السوية اتجاه البيئة ذلك الوعي الذي يصل 

الصحي السليم للطبيعة  واالستخداموالقيم المطلوبة التي تساعد على التعامل اإليجابي المستمر 

  .وعناصرها

وعلى الرغم من أهمية الوعي البيئي ألفراد المجتمع باعتباره البداية الحقيقية لتغيير الواقع الذي 

إلى تعاون وتماسك المجتمع أو للثورة على األوضاع القائمة إال أنه توجد  يعيشه والوصول

                                                           

.110- 109،ص 1،2011سناء محمد الجبور، اإلعالم البيئي، دار أسامة للنشر والتوزيع،األردن ، عمان ،ط - د -
1
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مجموعة المعوقات تؤدي إلى انخفاض معارفهم حول البيئة والمخاطر المتعلقة بتلوثها إال هناك 

 :أساليب سلوكية مرغوبة تؤدي إلى المحافظة عليها

  .التجنب أو التقليل من المشاكل واألخطار البيئية الراهنة-

نشر المعلومات  خاللوث ويتحقق ذلك من تلليها من االتعاون مع اآلخرين في الحفاظ عل-

   .البيئية بين األفراد بمختلف الوسائل اإلعالمية والتعليمية

  :مكونات الوعي البيئي

العلمية القادرة على و  الفنيةو  االقتصاديةلق الكوادر السياسية والمقصود به خ: التعليم البيئي-1

التعامل مع المشاكل البيئية المختلفة من خالل أساليب علمية مختلفة، وهي كأي منهج تعليمي 

ضع البرامج و المناهج من أجل له سياسته الخاصة من حيث إعداد المستويات المختلفة ، وو 

 .الرشيد للبيئة االستخدامتعديل سلوك المواطنين نحو 

التي غالبا ما يكون موجها و  على مستوى الدولها خلق وعي عام نقصد ب: الثقافة البيئية-2

 .النشرات أو المقالت العلمية المبسطةو  خالل الكتب للطبقة المثقفة و العاملة من 

أسلوب طرح هذه و  ائح المجتمع لطرح أفكار محددة ،وهو شامل لكافة شر : اإلعالم البيئي

  1.يناسب كافة المستوياتاألفكار البد و أن يكون متغير 

 :ظهور الوعي البيئيعوامل 

يبدو أن الوعي العالمي بمشكالت البيئة قد ظهر متأخرا ولكنه ظهر بسرعة هائلة في السنوات 

األخيرة بحيث أصبح اإلنسان حريصا على دراسة تأثيرات المشاريع والنشاطات التي يقوم بها 

ائل اإلعالم على البيئة الطبيعية وجانب كبير من هذا الوعي يقع العبء في تحقيقه على وس

فمنذ آالف  ,لكن الحقيقة أن الوعي البيئي كانت مظاهره بادية في الحضارات اإلنسانية القديمة

األراضي الزراعية في الصين يمرون على الحقول ويرشدون المزارعون إلى  مفتشواالسنين كانوا 

لقد كانت ,تدهور البيئة الزراعية كما اهتم القدماء المصريون بالحدائق والزهور والحفاظ عليها

مظاهر الوعي البيئي موجودة في حياة األمم والشعوب على اختالف األزمة واألمكنة وظروف 

ظ أن نمو الوعي البيئي بدأ يزداد تدريجيا في المجتمعات الصناعية كل حقبة زمنية والمالح

                                                           

، 1للكتاب للنشر والتوزيع ،ط،مركز اإلسكندرية ) بين النظرية و التطبيق(اإلعالم البيئي  جمال الدين السيد علي صالح ،-د-1

 -92ص 
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آثارها السلبية على البيئة و  السليمة االقتصاديةالتنمية  حيث ظهرت حرية بيئية اإلفرازات

  1 .الطبيعية وصحة اإلنسان

 .أهداف الوعي البيئي:/2-2

الهدف لعملية الوعي البيئي هو أن يصبح المواطن العادي ملما بالعالقات األساسية ومدى  إن

 :تأثير اإلنسان عليها و يمكن تحديد جوانب الوعي البيئي بمجموعة أبعاد أساسية وهي

  .نشر المعرفة البيئية وكشف حقائق متصلة بالمشكالت البيئية و خطورتها-

ي تساهم في المحافظة على سالمة المحيط البيئي الذين يعيشون مد األفراد لكل المعلومات الت-

 .فيه 

غرس القيم البيئية التي تستهدف صيانة البيئة مما يواجهها من مشكالت وما يستهدفها من -

 .أخطار من خالل التغلغل إلى جذور العلل الحقيقية ألسلوب حياة كل افرد

يف الوعي البيئي على أنه الموقف الذي يتخذه يمكن تعر و  ايجابية نحو البيئة تكوين اتجاهات -

بيئته حيث استشعاره لمشكالتها أو عدم استشعاره واستعداده للمسامة في حل هذه  إليواءالفرد 

الموارد  الستغاللأو عدم استعداده وكذلك موقفه  لنحو أفضالمشكالت وتطوير ظروف البيئة 

 2.الطبيعية في هذه البيئة استغالال سواء كان راصدا أو كان زائرا

ترشيد سلوك اإلنسان الخاص بحماية البيئة و رعايتها في فهم ووعي ودفعه إلى المشاركة -

ا البيئة وتحمل اإليجابية بتبني سلوكيات معينة تؤدي إلى اإلقالل من األخطار التي تتعرض له

  .ظ عليهامسؤولياته في الحفا

فراد من ومن خالل ذلك يمكننا القول أنن نستطيع الوصول إلى تشكيل الوعي البيئي لدى األ

 :هيو  خالل عدة عوامل أساسية

  .ماإلعالو  التعليم و التثقيف البيئي

تنمية الجانب اإليماني عند اإلنسان إذ أن هذا الجانب يؤكد على ضرورة تعامله مع البيئة من 

 :على أهمية احترام هذه البيئة وحسن التعامل مع مكوناتها منطلق إيماني خالص

العالقة اإليجابية  الصادق للبيئة في النفوس والحث على إدراك عمق باالنتماءغرس الشعور -

البيئة بما فيها من كائنات حية ومكونات وهذا بدوره كفيل بتوفير الدافع الفردي و  بين اإلنسان

                                                           

.73،ص2003أحمد الجالد ، دراسات بيئية في التنمية و اإلعالم السياحي المستدام ، القاهرة ، عالم الفكر ،   -
1
  

-
   .89،ص1990القومي للبحوث ، عصام الدين الحناوي ، البيئة و الوعي البيئي ،القاهرة ، المركز2
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الحفاظ على البيئة وعدم تعريضها ألي خطر يمكن أن والجماعي لتعرف كل ما من شأنه 

 .يهددها أو يلحق الضرر بمحتوياته

توفير المعلومات البيئية الصحيحة والعمل على نشرها وٕايصاله بمختلف الطرق والوسائل -

 .التربوية والتعليمية واإلعالمية واإلرشادية لجميع أفراد وفئات المجتمع 

 .يوظائف نشر الوعي البيئ/: 2-3

  تسيير المعرفة البيئية-

  .كشف الحقائق المتصلة بالمشاكل البيئية وخطورتها-

اإلمداد بالمعلومات عن القضايا والموضوعات البيئية المختلفة وتكوين الرأي العام وتوسيع -

 معارف األفراد وما يدعم المشاركة اإليجابية

المستهدف  االتجاهذلك بتعديل أنماط السلوك وتغيير و  استشارة حدث المواطنين للمشاركة-

 .للجمهور عادات سلوكية جديدة غير ضارة بالبيئة وٕاكساب

  .السلبية التي تؤثر بالضرر بالبيئة واالتجاهاتالتأثير في المشاعر -

مشكالتها والدور و  علومات وحقائق وآراء حول البيئةالتوعية للمشكالت البيئية لتقديس م-

 .ن الفرد للمساهمة في تعليل اآلثار السلبية لهذه المشكالتالمطلوب م

تشكيل الوعي البيئي بصورة ايجابية بهدف المساهمة في دفع المواطنين إلى تغيير سلوكياتهم -

 1.الضارة بالبيئة و المشاركة بفعالية لحل مشكالت البيئة وطرح البدائل المالئمة بهذا الصدد

بسطة وشاملة للجمهور بهدف زيادة وعيه بأبعاد ومخاطر هذه طرح القضايا البيئية بصورة م-

القضايا وآثارها عليه و تزويدهم بالمعلومات ذات الصلة بالبيئة وٕاعالمهم بالجديد محليا 

 .وعالميا

وعالميا  وٕاقليمياعن البيئة محليا  المسئولةالتوعية بالقوانين حماية البيئة الصادرة عن الجهات -

 .قوبات التي تستهدف احترام البيئةمع التركيز على الع

تربوية لحماية البيئة وتسليط الضوء على الجهود المبذولة و  تبني وضع وتطويربرامج تعليمية-

 .في هذا الجانب على المستوى المحلي و اإلقليمي والعالمي

                                                           

-
1
المعرفة  سائل اإلعالم في التوعية بقضايا البيئة وٕانماء الوعي البيئي ، دار النشرزكرياء بن مصطفى وبوراوي الملوح، دور و  

 .                                                                                         233،ص1994،
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م إثارة انتباه الجمهور ومن ثم تشكيل وعي بيئي حول قضية بيئته مما يؤدي إلى نجاح  اإلعال-

 .البيئي في تكوين الوعي البيئي

  .حل المشكالت البيئية مما بعد مؤشرا على التفاعل اإليجابي للفرد مع قضايا البيئة-

 المحافظة عليها من خالل التوعية بالمواضيع البيئية من أجل حمايته البيئية و  االهتمام-

 .اإلرشاد و التثقيف البيئي والتربيةو 

  :البيئيةماهية الثقافة :/2-4

و السلوكية من خالل  االنفعاليةفالثقافة هو مفهوم يعير عن اكتساب الفرد للمكونات المعرفية و 

تفاعلهم المستمر مع بيئتهم والتي تسهل في سلوك جيد لجعل الفرد قادرا على التفاعل بصورة 

سليمة مع بيئتهم و يكون قادرا على التفاعل بصورة سليمة مع بيئته ويكون قادرا على نقل هذا 

 .السلوك لآلخرين من حوله

للبيئة المتمثلة بالوقاية  مسئولةالل حماية إن تأييد أسس الطبيعة للحياة اإلنسانية من خ

 .على ضوء وجهات نظر ايكولوجية واجتماعية ةاألخطار البيئيضد  االحتياطية

لضمان مستقبل آمن من  أساسيا إجراءايحتضر اليوم على مستويين الوطني و العالمي 

 .المشاكل البيئية

عرفة البيئية بغية بلورة سلوك ايجابي وتهدف الثقافة البيئية إلى تطوير الوعي البيئي وخلق الم

 كل شخص أن يؤدي دوره بشكل فعال  ودائم والذي هو بمثابة الفرق األساسي كي يستطيع

سعي وال,بالتالي المحافظة و المساهمة على الصحة العامة وهنا تكتمل أهمية الثقافة البيئيةو 

لتتحول بذلك إلى مجال خاص مهم وقائم بذاته القادر  ٕايضاحهاو  لتطويرها بغية نشرها  الدءوب

أجيال بعقول جديدة  تنشأعلى أن يأخذ دوره بمناهج تدريسية في كافة المراحل الجامعية بهدف 

 1.تحيي مفهوم الثقافة البيئية وتعمل على تطبيقها

  :أهداف الثقافة البيئية كالتالي

أخالقي من المفروض أن تأخذ بعين حفظ  الصحة وحالة اإلنسان هي واجب و  إن حماية-

 .عن قيام أي عمل من قبل المجتمع االعتبار

                                                           

 -
حسن عبد الهادي ، حماية البيئة من التلوث بالمبيدات الكيمياوية و أفضل الحلول ، دار عالء الدين للنشر و التوزيع 1

     .20،ص2001: 1والترجمة ،ط
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إن الحماية وتطوير المستديم للنظام الطبيعي النباتي و الحيواني وكافة األنظمة اإليكولوجية -

المنظر الطبيعي العام  االستقرارلتنوعها وجمالها وماهيتها وما هو إال مساهمة رئيسية من أجل 

 .الحيوي الشاملو التنوع 

إن حماية البيئة الموجهة حسب األهداف المذكورة أعاله تقع مسؤوليته بالدرجة األولى على -

العائق الدولة وذلك بالتعامل الفعال مع كافة الجمعيات المدنية لمعالجة كافة النقاط الرئيسية 

 :البيئية التالية

  .األضرار البيئية ةمعالجإزالة أو -1

  .التقليل من المشاكل أو األخطار البيئية الراهنةالتجنب أو -2

  .من المشاكل المستقبلية والتي تكون من الممكن تداركها االحتياطيةالوقاية -3

رئيسي من النظام  بإجراءحماية المصادر الطبيعية كالتربة والماء والهواء والمناخ والتي تعتبر -

المتنوع  االستثمارالحيوان ومتطلبات و  سانت كأساس للتواجد البيئي لإلنالبيئي وفي نفس الوق

 .للمجتمع اإلنساني

  .حماية وحفظ الموارد المعنوية والتراث الحضاري-

  .للفرد والمجتمع االقتصاديةو  واالجتماعيةالثقافية و  يةالترقية الحضار -

  حرة وذلك لخدمة أجيال مستقبلية بهدف الحفاظ  فضاءلتحفظ وترسيخ  علىالعمل -

  1.الحيويو  البيئيعلى التنوع 

  .لتوعية البيئيةالتثقيف البيئي وا

تهتم الثقافة البيئية بنشر الوعي البيئي في المجتمع وذلك بنشر المفاهيم والمعلومات والقضايا 

البيئية وتوضيح العالقات البيئية القائمة في الكون من حيث تحديد موقع اإلنسان ودوره في هذه 

  .العالقات

والتدقيق البيئي هو عملية تعلم تزيد من معرفة الناس بالبيئة والتحديات المرتبطة بها وٕادراكهم 

لمواجهة تلك التحديات و يعمل على تشجيع المواقف  األزمةكما يطور المهارات و الخبرات ,لها

  .مسئولة إجراءات اتخاذباتخاذ قرارات مستندة إلى معرفة و  االلتزاماإليجابية ويقدم التحفيز و 

                                                           

.                 50،63ياسين ، ص ، ترجمة بسمة2012دار الفجر لنشر  و التوزيع  1ليبي ليستر، اإلعالم البيئي، ط - 1
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والثقافة البيئية تتوجه إلى شرائح متباينة من المجتمع فإنه ينزل لها أن تتوجه لكل شريحة منها 

وفقا لخصائصها و مستوياتهم ونقاط اهتماماتها ومن أكثر الشرائح المتأثرة بوسائل اإلعالم هم 

أن مرحلة الطفولة من المراحل العمرية المهمة  باعتبارهاجمهور األطفال بمستوياتهم المتباينة 

التي يتم فيها إعداد القوى البشرية المستقبلية و يمكن من خالل اإلعداد البيئي لهؤالء األطفال 

 حضاريا و  حيطة خاصة إذا تم إعداده ثقافياتحقيق تنمية مستدامة تطول جميع جوانب البيئة الم

 ات الشمولية و النظرة المتكاملة ته على إدراك العالقأخالقيا للتعامل الرشيد معها و مساعدو 

إلى تزويد بالمعلومات  باإلضافةالروابط المتداخلة بين عناصرها وبين السلوك العام اتجاهها و 

  1.مسؤوالو  تجعله يسلك سلوكا بيئيا ايجابياالبيئية المتناسبة التي 
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1
                                                                   .105جمال الدين السيد علي صالح ، نفس المرجع السابق ،ص 
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  :الوعي البيئيدور اإلذاعة المحلية في نشر : /2-5

  :اإلذاعة المحلية و الوعي البيئي

ن األزمة البيئية المعاصرة لم تكن وليدة الصدفة بل نتيجة الحتمية والمنطقية لممارسات اإلفراط إ

والتفريط والتي يتخبط فيها العالم يدعي أنه متقدم والتي نجد من ورائها ثقال حضاريا وثقافيا 

الطبيعية وتلويث البيئة وعيار األنظمة البيئية يبقى السلوك  المفرط للموارد االستغاللحيث أن 

هو المسيطر على نظريته  االقتصاديةالسائد بدل هذه التنمية المادية والحفاظ على المكتسبات 

على الحياة لذلك أصبح الحفاظ على البيئة والعمل على الحيلولة دون تدهورها والحرس على 

التي يوليها  األمورمثل هذه القضايا من  وأصبحتات البقاء استعادة توازنها تمثل ابرز تحدي

جزئيا إلى الجمهور العام من  االهتمامحاليا اهتماما كبيرا وانتقل هذا  المسئولينالمتخصصين و 

هذا العرض اإلعالني للبيئة فإن وسائل اإلعالم  وٕاطارخالل وسائل اإلعالم الجماهيرية 

المسموعة تلعب دورا مهما في تشكيل الوعي البيئي للجمهور ولقد أثبت نتائج أبحاث علمية أن 

بعض الوحدات الصناعية أن هناك تحسنا ملحوظا لتراجع نسبة التلوث نظرا لتوسع دائرة 

م بدور مهم في مجال معالجة قضايا البيئة اإلعالم البيئي النوعي ووسائل اإلعالم ممكن أن تقو 

بقضايا البيئة لدى المواطن العادي  االهتماموتوعية الجماهير في سلوك تسعى إلى خلق 

أنه هناك مشكلة ومنطبقة انطباعا وثيقا بحيلته اليومية مما يوجب علينا أن تحتفظ على  وٕاشعاره

لي من خالل البرامج اإلعالمية التي تبثها ثقافة البيئة ونشرها في الواقع المح إحاللالداخل في 

اإلذاعات المحلية وتكون قادرة على نشر أكبر قدر ممكن من الثقافة والوعي البيئي لدى جمهور 

مستمعيها وتحسين أدواره إلى جانب المحافظة على البيئة وحمايتها لذلك جاءت هذه الدراسة 

عة بمجال نشر الوعي البيئي بين األفراد وتحاول تسليط الضوء على الدور الذي تقوم به اإلذا

 العتبارهالإلذاعة المحلية  االجتماعيةمما تقدمه من برامج وحصص بيئية تبرز أهمية الحاجة 

العين التي تقر لدى المجتمع المحلي وتنقله للمستمع لتنقية الثروة البيئية والثقافية والوعي 

  1.لبيئةبقضايا ا

  

  
 

                                                           

.53ص, و تعليم ، النشر العلمي و المطابع، جامعة الملك مسعود  اتصالمصطفى محمد عيسى ، اإلذاعة السمعية وسيلة  -1 
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تلعب وسائل اإلعالم و منها على وجه الخصوص اإلذاعة دور كبير في نشر التوعية البيئية  -

بين المواطنين من أجل توسيع دائرة الثقافة و الوعي بالمضامين البيئية و الوسائل الكفيلة بخلق 

و تأسيس بيئة نظيفة و سليمة خالية من عوامل التلوث وتكمن أهمية معرفة المواطن بهذه 

نب كونها تمس حياته اليومية و كيفية التعامل معها عبر فعالياته و أنشطته من اجل الجوا

حلقة في مكان العمل  بأخرالمحافظة على هذه البيئة إبتداءا من البيت و الشارع و انتهاء 

 1الخ.....

وعلى هذا فإن وسائل اإلعالم المسموعة لها الدور الكبير على مستوى التأثير خاصة الذي 

وللقوانين  ن عدم إحترامه للمتطلبات البيئيةلدى المتلقي و مدى إدراكه للمخاطر الناجمة ع تولده

 2.التي تكفل الحفاظ على البيئة وعدم التعسف في استخدام مواردها خدمة للحاضر و المستقبل 

ومن بين ما يقع على هذه الوسائل من مسؤوليات هي تنمية الوعي و اإلنطباع المبكر لدى 

األطفال بأهمية الحفاظ على البيئة انطالقا من هذا الوعي يبدأ أوال من البيت و المدرسة شريحة 

أن اإلعالم في مجال البيئة يعد أحد المقومات األساسية في  االعتبارو الشارع آخذين بنظر 

بناء هذا الوعي و نقل الخبرات و المعارف و التقنيات الجديدة الخاصة لحماية البيئة و غرس 

م التي تدعو للتخلي عن السلوكيات الضارة بها و لهذا يلعب اإلعالم السمعي دور في القي

 متوازنة تخدم البيئة  إنمائيةسة تشكيل قوي ضاغطة تحت أصحاب القرار على انتهاج سيا

الغير و  العشوائي االستغالللموارد جراء تحافظ على مواردها الطبيعية و تمنع تدهور هذه او 

 3 .مبرمج لها

هذا الموضوع التفت بعض اإلعالميين المهتمين بالشأن البيئي الذين أجمعوا على أهمية  حول

لمسموعة في تقديم و نشر الدور الذي تلعبه وسائل اإلعالم وفي مقدمتها الوسائل ا

الوعي البيئي لدى المواطن إلى جانب مسؤولية الوزارات المعنية ومنها وزارة البيئة على ; الثقافة

دين على أن الوزارت تربط ذلك بالخدمات اإلعالمية التفاعل المستمر بين هذه الصعيد مشد

 4.صحية و قيم تساهم في خلق بيئة مزدهرة الوسائل والوزارة وصوال إلى وضع أعراف و تقاليد 

                                                           

 دار الياروري العلمية للنشر والتوزيع،  -،2011، 1زهير عبد اللطيف عابد، أحمد العابد أبو السعيد، اإلعالم و البيئة ،ط-1

   112ص

.41-31اإلسكندرية،ص، مكتبة الوفاء القانونية 1محمد الدين إسماعيل محمد،اإلعالم البيئي ط  -
2
  

  115ص   -،2011، 1زهير عبد اللطيف عابد، أحمد العابد أبو السعيد، اإلعالم و البيئة ،ط -3

41-31، مكتبة الوفاء القانونية اإلسكندرية،ص1محمد الدين إسماعيل محمد،اإلعالم البيئي ط -
4
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م، بدأ ينمو في مطلع السبعينات ويعد اإلعالم البيئي تخصصا جديدا في مجال اإلعال

 الموضوعية و  ة هو ترجمعالم ،فاإلاإلعالم و البيئة :فهومين هماالمصطلح تعبير مركب من مو 

الصادقة لألخبار والحقائق و تزويد الناس بها بشكل يساعدهم على تكوين رأي صائب في و 

مضمون الوقائع و أما البيئة هي المحيط الذي يعيش فيه اإلنسان أرضا و ماء و هواء،و تأثير 

يعتبر اإلعالم أحد المقومات األساسية في الحفاظ على الموجودات التي تأثر على حياته و 

البيئة حيث يتوقف إيجاد الوعي البيئي و اكتساب المعرفة و نقلها على استعداد الجمهور نفسه 

للتفاعل معها في التوعية لنشر القيم الجديدة الخاصة بحماية البيئة أو الدعوة للتخلي سلوكيات 

 .ضارة بها

مضامين  زة القائمة على أمور التوعية و التربية ببرامجها بأساليب ووال بد أن تصميم األجه

حول المشكالت البيئية بحيث تجعل كل الشرائح  االتصالو  طالتخالوطرق مختلفة في 

فاعلة و إيجابية في المحافظة على البيئة، بذلك يتكون الجماهير فاعلة إما بمسلك  االجتماعية

المحيط  أويج األفكار الجديدة ضمن البيئة فرد بترو  الشخصية، لكل االتصاالتفردي عبر 

في جمعيات  باالنخراطالذي يعيش أو يعمل فيه الفرد، وأن يكون مسلكا اجتماعيا  االجتماعي

  1.غير حكومية منظمة تضع برامج عمل محددة في الشأن البيئي في مناطق وجودها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

120  جمال الدين السيد علي صالح ، نفس المرجع السابق ص -
1
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دور االذاعة المحلية في "مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر حول موضوع : استمارة

  ."إذاعة الظهرة مستغانم نموذجا" نشر الوعي البيئي

  .هرة البيانات الشخصية لجمهور إذاعة الظ: المحور األول-1

  :الجنس -1-1

    أنثى ذكر                     

  

    :السن- -1-2

    فما فوق 46  31-45  18-30    

  

  :المستوى التعليمي-1-3

  دون المتوسط  ابتدائي  متوسط  ثانوي    جامعي

          

  

  :لحالة المدنية-1-4

    )  ة(أعزب    )ة(متزوج  

  

 .......................................................شيء أخر

 

 .........................................................:المهنة
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  .البرامج اإلذاعية في تنمية الوعي البيئي لدى المستمعدور :المحور الثاني-2

 هل أنت من مستمعي إذاعة الظهرة ؟ -2-6

    ال   نعم   

  

  إذا كانت اإلجابة بنعم فما هو معدل استماعك لإلذاعة يوميا ؟

  سا2اكثر من    ساعة  أقل من ساعة 

                                     

  

  

  ما هي األوقات المفضلة لديك ؟2-7

  مساءا  صباحا 

  ...........................................................أوقات أخرى

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

  

  ماهي أهم أنواع البرامج التي تستهويك في إذاعة الظهرة ؟2-8

  ترفيهية  رياضية  بيئية    إخبارية  

  

        

  ............................................................أنواع أخرى أذكرها -
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إذا كانت اإلجابة بنعم هل تحقق البرامج البيئية توعية وثقافة داخل الوسط الذي  -

  تعيش فيه ؟

  ضعيف  متوسط إلى حد كبير

                 

 

 

ئيين و المصادر العلمية و البيانات البيئية هذه البرامج على األخصاهل اعتماد 2-9

  ساعد على تحقيق ذلك ؟

    نوعا ما    ال   نعم 

  

  .مظاهر التوعية البيئية : الثالث المحور -3

  ماهي عناوين أهم البرامج البيئية التي تطرح قضايا البيئة ؟ 3-10

............................................................  

    هل التوقيت يناسبك ؟-

  ال  نعم

      

  

  هل تستفيد من هذه البرامج في مجال حياتك اليومية ؟3-11

  

  ال  نعم 

  



   :ا�����

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  إذا كانت اإلجابة بنعم فيم أفادتك ؟-

  أهمية الثقافة البيئيةبتقديم نصائح وٕارشادات     بخطورة تدهور الوعي البيئي    

  

  

  ......................................................شيء أخر اذكره-

  

  كيف يتم تناول المواضيع البيئية بإذاعة الظهرة ؟3-12

    بسطحية  بعمق   

  

  ...............................................................رأي أخر أذكره

  

  هل البرامج البيئية تعطي حلوال يمكن اإلستفادة منها ؟3-13

  ال  نعم 

  

  .العالقات االتصالية بين اإلذاعة و الجمهور : المحور الرابع -4

  في برنامج خاص بقضايا البيئة هل سبق لك وأن شاركت 4-14

  

  ال                      نعم  

  

         :اذا كانت االجابة بنعم هل كانت المشاركة عبر -  

  بريد إلكتروني  حضور شخصي    الهاتف
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  على أي أساس كانت المشاركة ؟-

  سؤال  إنتقاد                              تقديم رأي

                          

  في رأيك هل تعتقد أن عدد البرامج البيئية كاف ؟4-15

  ال  نعم

المستغانمي يتجاوب مع هذه أنت كمستمع لبرنامج بيئي هل ترى أن الجمهور 4-16

  القضايا البيئية ؟

  ال  نعم 

  

  ماهو تقيمك لمستوى البرامج البيئية ؟4-17

  دون المتوسط  متوسط  مقبول 

  هل لديك إقترحات حول البرامج البيئية إلذاعة الظهرة ؟4-18

  ال    نعم   

    

  ....................... إذا كانت اإلجابة بنعم فما هي هذه اإلقترحات-

  هل تغير سلوكك جراءّ إستماعك لهذه البرامج الخاصة بالتوعية البيئية ؟4-19

  ال  نعم

  هل البرامج البيئية تعطي حلوال يمكن اإلستفادة منها؟4-20

  ال   نعم 

  



  د��ء
  

فشلت و ذكرني دائما أن  إذانجحت ، وال باليأس  إذابالغرور  أصاباللهم ال تدعني 

  الفشل هو أكبر مراتب القوة،

  

  وأن حب االنتقام هو اكبر مظاهر الضعف

  

وٕاذا جردتني من نعمة  اإليمان،ترك لي نعمة ن نعمة الصحة، أجردتني م إذايا رب 

  المال اترك لي نعمة األمل

  

أسأت إلى الناس ، أعطيني شجاعة االعتذار، و إذا أساء الناس إلي امنحني و إذا 

  قدرة الصفح، يا رب إذا نسيت فال تنسني

  

  

  آمين يا رب العالمين
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  .تعريف ونشأة إذاعة الظهرة/1- 3-

سنتناول في هذا الفصل بطاقة فنية حول إذاعة الظهرة بمستغانم من حيث موقعها اإلستراتيجي 

اإلدارية و  رازه هياكلها المادية و البشرية و تأسيسها و ظروف نشأتها بالمنطقة ، كما سنحاول إب

  .مع عرض مفصل عن برامجها الثقافية و محتواها

لقد فتحت لتجربة الديمقراطية و التعددية السياسية في الجزائر آفاقا جديدة ووفرت مناخا مالئما 

بالجمهور العريض و التقرب منه، وهذا ما سمح بإنشاء اإلذاعات المحلية عبر كامل  لالهتمام

  .التراب الوطني

الجماهيري، األكبر فعالية للتأثير على الجمهور  االتصالوسيلة من وسائل  األخيرة هباعتبار هذ

تهم، غير أن تأثير للتعبير، متاحة للمواطنين لمعرفة آرائهم ونقل انشغاال وفعالةووسيلة سهلة 

مصداقيتها تبقى مرهونة بكفاءة الفريق الساهر على هذه المحطات ونوعية و  هذه اإلذاعات

  .نوعالعمل المقدم،انطالقا من خصائص الجمهور المت

ٕاذاعة الظهرة المحلية كعينة من هذه اإلذاعات المنتشرة عبر الوطن قد ظهرت وبرزت نتيجة و  

البشرية و  عدة خصائص من الناحية الجغرافية في منطقة تتميز ب إستراتيجيةعوامل و ظروف 

  .الثقافية،وال بأس أن نبدأ بتقديم فني إلذاعة الظهرةو 

   :نشأة إذاعة الظهرة

  :الموقع-1-1

تأخذ إذاعة الظهرة موقعا استراتيجيا مميزا حيث أنها تقع في عاصمة الظهرة مستغانم نسبة إلى 

سلسلة جبال الظهرة التي تمتم من منطقة الشلف شرقا حتى منطقة مستغانم غربا، ومنها أخذت 

إذاعة الظهرة تسميتها حيث يقع مقر إذاعة الظهرة بمنطقة سكنية  شعبية في موقع مرتفع في 

  .ة المطمر وسط مدينة مستغانم ساح

  :التأسيس-1-2

 وطني ،فبعد إعادة هيكلة اإلذاعة على المستوى ال 34تعتبر إذاعة الظهرة المحلية رقم

التلفزيون الجزائري،أصبحت اإلذاعة الجزائرية مؤسسة مستقلة بذاتها و من هنا أصبحت و 

  .المحطات اإلذاعية في تنامي مستمر
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من طرف فخامة رئيس الجمهورية بحضور  2001فيفري  10تأسست إذاعة الظهرة في 

خالل الثالث سنوات  افتتاحهاالسلطات المحلية من ضمن الثمانية إذاعات محلية التي تم 

  .األخيرة بعد أن كانت مجرد مشروع لعدة سنوات

  :النشأةظروف وعوامل - 1-3

ي الجمهور المحلو  رة ملحة ال ثراء المنطقةلقد كان إنشاء إذاعة الظهرة المحلية كضرو 

طموحات ولما تمتاز به والية مستغانم كوالية فنية لها مؤهالت و  المستغنامي المتنوع النشغاالت

التي  توالمهرجانا تجسده تلك التظاهرات  عالمطبو تنوع ثقافي في مختلف و  وسياحية اقتصادية

إلى خصوصيتها التاريخية كونها منطقة سايرت عدة  باإلضافةفي والية مستغانم  صافةتقام كل 

ألف  800كلم و تعداد سكاني يتجاوز  2269حضارات و تحتل والية مستغانم مساحة قدرها

                                                       :   عوامل نشأة إذاعة الظهرة حسب القائمين على هذه اإلذاعة مأهنسمة و من 

                                .جمود الثقافي و اإلعالمي الذي يخيم على المنطقةكسر ال-

  منبر إعالمي للمواطنين للتعبير عن رأيهم و تقديم إبداعاتهم و طموحاتهم في شتى الميادين-

  .                    رصد انشغاالت المجتمع المحلي إلى السلطات المحلية– 

  .   إبراز الثقافة الشعبية المحلية–

  .                                           فك العزلة عن المناطق النائية–

  .  إبراز خصوصية المنطقة و التعريف بعاداتها و تقاليدها في شكل حصص–

  .   نوالمتعاملي والسياحية للمنطقة لجلب السياح والمستثمرين االقتصاديةالتعريف بالمؤهالت –

  .البعض يبعضهاربط مختلف مناطق التراب الوطني –

كلم من مركز الوالية أي من مركز الوالية  40مستغانم على بعد  وتعطي اإلذاعة حاليا والية 

هذا ما التغطية ضعيفة لضعف جهاز البث و  باإلذاعة تعتبر هذه المسئولينوحسب / 28أي شبه

ذلك  ورغم االقتصاديينو جلب المستثمرين و المتعاملين  ةاإلشهار خاصأثر سلبا على مردود 

 ،المداخلمن أجل تحسين  موادهكبيرة تبذل بدون  مجهوداتكذلك هناك  المسئولينوحسب أحد 

 ارتفاعبه من المتعاملين مما أدى إلى  يستنانباستقطاب عدد ال  2006فبراير  كللت في شهر

ساعات من  8د تمديد ساعات البث إلى خاصة بع ,اإلشهارية المداخلمحسوس في نسبة 

 2006ساعات قبل فيفري 5ال تتجاوز التاسعة صباحا حتى الخامسة مساءا بعدما كانت 
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 .الهيكل التنظيمي إلذاعة الظهرة:/2- 3-

  :الهيكلة المادية و التقنية/1- 2-

إذاعية  تكسب إذاعة الظهرة المحلية أجهزة"نور الدين بن سليمان"حسب المخرج بإذاعة الظهرة 

  :متطورة ووسائل عمل حديثة ربما ال نجدها في إذاعات أخرى و من هذه األجهزة نذكر

جهاز  :عارضتين    -magنستخدم لتقنية الرسائل الصوتية و ساعد على القيام بعملية :أجهزة 8

  -consols.للتحكم في عملية البث

     -Nagra .والتحقيقات الميدانية وجهاز محمول الريبورتاجاتجهاز ناقرا جهاز إلعداد 

               .مختلف التسجيالت من و إلى اإلذاعة استقبالميكرفون  إلرسال و  6-       

  .أجهزة إعالم آلي 3-

المناطق و  اإلعالمية عبر الوالية  تبالمتغطياللقيام  4×4لك اإلذاعة سيارتين من نوع كما تم -

  .نقل المباشرالنائية و البعيدة ولل

  -centre rediffusion et de modulationجهاز  -

  .بواسطته يتم ربط اإلذاعة المركزية بإذاعة الظهرة

  :كما تضع إذاعة الظهرة تحت تصرف جمهورها خطين هاتفين هما-

  045-21-57-22و  20-57-21-045

   045-21- 51-09:إلى أرقام أخرى باإلضافة

  مصلحة اإلشهار 71-08-21-045

  .استديو البث 10-27-21-045

  .التركيب استديو 96-33-21-045

  :الهيكلة البشرية-/2-2

عامال بين صحفيين و تقنيين وٕاداريين وعلى رأسهم مدير اإلذاعة الذي  29يعمل بإذاعة الظهرة 

  .يتولى عملية تسيير اإلذاعة مع تنفيذ كل القوانين التي تصدر عن اإلذاعة المركزية

  :يتوزعون كالتالي بينما بقية العمال

  .أربع صحفيين دائمين في قسم األخبار -4

  منشطين3 -

  .مخرجين  2-
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  .تقنيين  4-

  سكرتيرة المدير 1-

  كاتب إداري 1-

  محاسبة مالية 2-

  سائقين 2-

  .شرطة+أعوان أمن 4-

في إنتاج الحصص والفقرات ومراسلين  يشاهدونإلى أربعة صحفيين متعاونين  باإلضافة

  .الحصص بدكاترة إنتاجكماكما تستعين اإلذاعة في ,موزعين عبر الواليات

و ما لفت انتباهنا هو أن أغلبية الصفيين والمنشطين والمراسلين غير متخصصين في اإلعالم 

بعض البعض منهم يستغل في قطاع التربية و التعليم وعند استفساراتنا من  االتصالو 

 أن يكون خريج قسم علوم اإلعالم  الصفيين صرحوا لنا بأن الصحفي ليس بالضروري

  .بالكفاءة المهنية و الخبرة في الميدان هي التي تصنع الصحفي وليس الشهادة واالتصال

  :الهيكلة التنظيمية-2-3

الظهرة ارتأينا أن نبحث في تنظيمها  إلذاعةبعدما قدمنا الهياكل التقنية و المادية و البشرية 

  :اإلداري  و أن نبحث عن مختلف أقسامها

  :مكتب المدير-1

اإلذاعة و هو الجهاز األصلي على مستوى اإلدارة،يتولى مدير اإلذاعة  يترأسه السيد مدير

  .عملية تسيير اإلذاعة مع اإلشراف على كل أقسامها سواء اإلخبارية أو اإلنتاجية

  :تيرةمكتب السكر -2

  .هي مصلحة إدارية يشغلها موظف يكمن دوره في تنفيذ قرارات مدير اإلذاعة

  .قسم المحاسبة و المالية-3

تشغلها محاسبة مالية تتمثل وظيفة هذا القسم في توزيع الميزانية و مصاريف اإلذاعة و التكفل 

  .بكل األمور المالية التي تخص اإلذاعة

  :قسم األخبار-4
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  :القسم منو يتكون هذا 

هي من األقسام الفعالة في أي وسيلة إعالمية نظرا لما تقوم به في عملية إنتاج :قاعة التحرير-أ

  )تحضير النشرات اإلخبارية و انجاز الحصص و البرامج(البرامج و األخبار 

في  إحساسوهو من األقسام الرئيسية في أي محطة إعالمية فهو يلعب دور :قسم اإلنتاج-ب

ص و الفقرات المبرمجة لجمهور المستمعين لذا يمكننا القول أن هذا القسم يحمل الحص إنتاج

عاتقه مسيرة نجاح أي مؤسسة إعالمية و نجاح هذا القسم يبقى مرهون بجهود كل المخرجين 

والتقنيين والصحفيين والمتعاونين ومدى البرامج في إعداد فقرات و حصص على مستوى أذواق 

  1.لذلك هدف إذاعة الظهرة هو إرضاء وتلبية أذواق المستمعينلمحلي مع امختلف شرائح المجت

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  .          اإلذاعة سا بمقر10:00. 11/04/2016، يوم مقابلة مع المخرجة زكية بن صالح-1
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 .خصائص الجمهور المحلي إلذاعة الظهرة: /3-3

تميزه ، والجمهور المستغانمي المحلي له مميزات خاصة به  التيكل جمهور وله خصائصه 

  :في مجموعة نقاط "  زكرياء رضوان" بيئية محافظة وقد لخصها لنا  تسلوكياو 

تجاوب الجمهور المستغانمي مع الحصص و مشاركته في كل البرامج خاصة البيئية  -1

 .التي تسعى لحل قضايا البيئة 

 .جمهور مثقف و واعي يتحمل مسؤوليته أمام وطنه -2

 .األعراف كقانون صارم مجتمع محافظ يحترم العادات و التقاليد و يقدس  -3

جمهور له ذوق متنوع و يتجاوب بسرعة مع البرامج ذات المستوى الجيد والمضمون  -4

 .الراقي

 .مجتمع تسوده روح التضامن و التآخي و الوقوف جنبا لجنب في المواقف الصعبة -5

 .له روح اإلبداع و التعاون  -6

ضخم الحجم و كثرة العدد،  بما أن الجمهور المستهدف لوسائل اإلعالم و بخاصة اإلذاعة ،

وتشتته فإن هناك تباين في الخصائص و السمات بين األفراد والتأثير المتوقع لهذه 

  .االتصاليالخصائص على السلوك 

و بدونه ال يكون لوسائل  االتصاليةوبتالي فإن الجمهور لدية دور فعال في العملية 

الة فهو ال يحكم عليها إال بعد أن اإلعالم معنى أو قيمة ، كما أنه يؤثر في نوعية الرس

يختار الرسالة التي سوف  االنتقاءيسمعها أو يقرأها أو يشاهدها فهو يقوم بعملية 

  1.يستقبلها

  

  

  

  

  

  

                                                           

  سا ، بمقر اإلذاعة10: 2016،30-04- 15مقابلة مع رئيس التحرير مولود بعلي ، يوم  1
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  .مختلف البرامج اإلذاعية البيئية : /3-4

و تقريب اإلذاعة من المواطن والعمل على حل " اإلعالم الجواري "من أهداف اإلذاعة المحلية 

البرامجية ، برامج بيئية تهتم  لهذا كان البد أن تحوي الشبكة انشغاالتهإلى  االستماعمشاكله و 

دروسة اإلذاعية بطرق علمية و إعالمية م بقضايا المحيط و خاصة البيئة و يتم اإلعداد للبرامج

  :حالها حال البرامج اإلذاعية وهي

يتناول كل  مع بداية البث اإلذاعي 2004بث البرنامج سنه  انطلق: برنامج اإليكولوجيا  �

يكون المواطن  ما يتعلق بالبيئة و المشاكل المطروحة داخل المحيط ، وفي أغلب األحيان

  .وهو برنامج أسبوعي . جزء منها

أو موضوع  للبيئة ، مدتها دقيقة واحدة ، تعالج جزء من البيئة من بينها دقيقة: أركان بيئية  �

 .خاص

 .للجمهور يقدم  على فترات موجزة يتناول قضايا بيئية حية ، ويقدم حلول: برنامج بيئي  �

طريق تشكيل  عن للمواطنينبرنامج يقدم توعية و نصائح : برنامج النظافة عبر األحياء  �

 .فرق و التعاون لتنظيف األحياء

إعدادها بداية بتحديد  نامج النظافة من اإليمان وهو أحد النماذج التي اطلعنا على مراحلبر  �

االعتبار المناسبة، و يجب األخذ بعين  الصياغة اللغوية اختيارالفكرة و جمع المعلومات و 

 .المستهدف رالجمهو نوع 

البرنامج على  لتأتي مرحلة التنفيذ أي تقديم. كل هذا تليه مرحلة التنسيق مع المختصين 

و تدخالتهم  الهاتفية اتصاالتهم المباشر ومناقشة الموضوع بإشراك جمهور المستمعين عبر

عليها األخصائيين، بينما يقدم بعض المتصلين  المثرية للموضوع بأسئلتهم التي يتولى اإلجابة

  1.المطروحة إقترحات و حلول للقضايا

   

                                                           

 ،20/04/2014.المنشط يوم مقابلة أجرتها الباحثة مع . زكرياء رضوان ، معد و مقدم برنامج  النظافة من اإليمان  -  1

  .بمقر اإلذاعة. سا14: 00  
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  .ملخص الدراسة

  إن معالجة المشاكل البيئية تنطلق من مجتمع يستطيع أن يعي األخطار المحدقة به

  وباألجيال الالحقة، وال يمكن مواجهة هذا المشكل إال بغرس قيم ثقافية و سلوكية

  تستطيع أن تتفاعل إيجابيا سواء بشكل فردي أو جماعي على مناهج علمية مدروسة

  لكنها لن تؤتي ثمارها اذا لم تكن مدروسة وموجهة بعالنية وتتطلع عليها.ودقيقة 

  إلى اإلعالمينظمات العالمية انطالقا من العالم الدولة والهيئات المحلية والم

المؤسسات التعليمية والى الميدان العلمي وهي كلها تؤدي إلى غرس قيم و بناء 

  .األساسية نحو اإليجاب تالسلوكياتوجه  أفكار

  العلمية و البيانات تعتمد إذاعة الظهرة في إعداد برامجها البيئية على المصادر-

  البيئية من خالل استضافة المسئولين والمدراء والسلطات المعنية وأفراد المجتمع

  .،وهذا ما يجعلها تحقق الوعي البيئيالمدني لحل المشاكل البيئية ومعالجتها

االختصاص واكتسابهم  أهل وٕارشاداتح المستغانمي بالنصائهور إن أخذ الجم-

 اإلذاعةمعارف جديدة يجعلنا نقول انه هناك فعال عالقة واعتماد متبادل بين هذه 

،ألن مشاركة  االعتباريعتمد عليها في تلبية واخذ طلبه بعين  األخيرفهذا ,وجمهورها

  .ويتهاالجمهور في هذه البرامج يزيد من حي

العالقات بينه  تحقيق  البرامج البيئية يساهم في مشاركة الجمهور المستغانمي في-

كثيفة مما  اتصاالتمن خالل المعطيات الكمية أنه لم تكن هناك  وبين إذاعة الظهرة

بين إذاعة الظهرة وجمهورها ال يعتمد فقط  االتصاليةيدل على أن تمتين العالقات 

  بالبرامج وٕانما هناك عوامل أخرى هي مرتبطة بطبيعة واالتصالعلى المشاركة 

وخصائص المستمع الذي يتوقف عليه بالدرجة األولى نجاح أو فشل البرنامج ومنه 

  .الوسيلة 

الكشف عن ذلك حتى يستطيع أن يجذب أكبر قدر ممكن  باالتصالفعلى القائم -

الصعب تحديد نه من من المستمعين إليه ومنه إلى إذاعته التي يمتهن بها مهنته، أل

 .ما يريده هذا الجمهور المتغير وغير المتجانس
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بعد جمع وتبويب البيانات وتحليلها وتفسيرها توصلنا إلى مجموعة من النتائج، وقد قمنا بتقسيم 

  :هذه النتائج إلى عامة وأخرى جزئية لهذه الدراسة

  :أوال النتائج الجزئية للدراسة

تقدم إذاعة الظهرة برامج موجهة لمختلف شرائح المجتمع من ذكر و أنثى من مختلف  /1

  .األعمار والمستويات التعليمية

جود إقبال متوسط من أفراد العينة على إذاعة الظهرة وفي أوقات مختلفة تتغير حسب و/2

  .الجنس و السن و المستوى الدراسي ألفراد العينة

والمستوى  نام أفراد العينة حسب الجنس والسالبرامج التي تنال اهتميختلف ترتيب أنواع -3

البيئية واإلخبارية  البرامج: التعليمي ومن أكثر أنواع البرامج التي تنال إعجاب أفراد العينة هي

  .ةو الرياضي

، برغم من أن  توقيت %50ون للبرامج الخاصة بالبيئة بنسبتبين لنا أن أفراد العينة يستمع/ 4

  .فقط يناسب بعض أفراد العينة الظهرة  إلذاعةالبرامج  بعض

  .يرى معظم أفراد العينة أن البرامج البيئة تتناول المواضيع البيئية والدينية بالدرجة األولى/5

  .يع المطروحة في البرامج البيئيةصرح أغلب أفراد العينة أنهم يستفيدون من المواض/6

  .البيئية يتم تناولها أحيانا بعمق و أحيانا بسطحية يرى أغلب أفراد العينة أن البرامج/7

  .ي المرأةهتمام في البرامج البيئية هباال إن أكثر الشرائح الذي يحظى /8

تعليمي ترى أن هناك نسبة عالية من أفراد العينة حسب متغيرات الجنس والسن والمستوى ال/9

  .بأن تطرحها البرامج البيئية في إذاعة الظهرة ولم يتم تناولها ةمواضيع جدير 

المرتبة األولى في مجموعة البرامج التي تخص البيئة " النظافة من اإليمان "نال برنامج / 10

  .البرنامج إعجاب معظم أفراد العينة حيث ينال هذا

لمشاركة تكون أغلبها عن و هذه انسبة مشاركة أفراد العينة في البرامج  البيئية متوسطة /11

  .طريق الهاتف و من أجل طرح األسئلة و تقديم النصائح 

إن معظم البرامج التي تتناول قضايا البيئة في إذاعة الظهرة تمس قضايا البيئة الخاصة / 12

  .بوالية مستغانم حقا حسب رأي أغلب أفراد العينة

حقا مس البيئة الخاصة بوالية مستغانم رغم أن أفراد العينة يرون أن المواضيع المتناولة ت/13

  .يؤكدون أن عددها غير كاف لمعالجة كل القضايا البيئية




	� ا��را����: 

 

113 

  .إن مستمعي إذاعة مستغانم يقيمون مستوى البرامج الخاصة بالبيئة بالمتوسط عموما/14

معظم أفراد العينة يؤكدون على أن الجمهور المستغانمي يتجاوب نوعا ما مع القضايا /15

  .المطروحة في اإلذاعةالبيئية 

والمصادر العلمية  ناألخصائيييرى معظم أفراد العينة أن إعتماد البرامج اإلذاعية على /16

  .والبيانات البيئية ساعد تحقيق الثقافة البيئية 

 .منها  االستفادةيرى معظم أفراد العينة أن البرامج البيئية تعطي حلوال يمكن /17

بين اإلقترحات الواجب طرحها في اإلذاعة هو تدخل السلطات إن أكثر الشرائح ترى من /18

 .في فرض عقوبات صارمة تجاه من يخل بالقوانين التي تحث على الحفاظ على البيئة

معظم أفراد العينة يؤكدون على أن البرامج الخاصة بالتوعية البيئية أحدثت تغيرا في / 19

 .سلوكياتهم

ن البرامج البيئية أحدثت تغيرا جذريا في القضاء على يتوافق معظم أفراد العينة على أ/ 20

  .المشاكل الراهنة ولو بعد مدة زمنية طويلة أو قصيرة

  .النتائج العامة للدراسة: ثانيا

  :من خالل الدراسة و البحث في الموضوع

التطبيقي ، ومن خالل و  بشقيها النظري" مستغانم الجهويةتناول قضايا البيئة في إذاعة "

ٕاجراء مقابلة مع المختصين في هذا الموضوع توصلنا إلى النتائج العامة و  اهرةلظمالحظة ا

  :التالية

المستويات الظهرة كبير من مختلف األعمار و  المستمعين بالبرامج البيئية في إذاعة اهتمام-1

  .التعليمية 

إمكانية تزامن أوقات بث البرامج البيئية مع أوقات العمل و الدراسة يؤثر بالضرورة على -2

  .وصول األهداف التنموية المسطرة للبرامج البيئية 

  .بالغ من خالل البرامج البيئية في إذاعة الظهرة بإهتمامتحظى قضايا المحيط -3

مستوى المذيع و درجة هضمه لموضوع البرنامج يؤثر كثيرا على نجاح البرنامج و وصول -4

  .المعلومات إلى المستمعين

  

  




	� ا��را����: 

 

114 

  .ملخص الدراسة

وباألجيال  معالجة المشاكل البيئية تنطلق من مجتمع يستطيع أن يعي األخطار المحدقة بهإن 

تستطيع أن تتفاعل إيجابيا  الالحقة، وال يمكن مواجهة هذا المشكل إال بغرس قيم ثقافية وسلوكية

لكنها لن تؤتي ثمارها اذا لم .ودقيقة  سواء بشكل فردي أو جماعي على مناهج علمية مدروسة

الدولة والهيئات المحلية والمنظمات العالمية  مدروسة وموجهة بعالنية وتتطلع عليها تكن

المؤسسات التعليمية والى الميدان العلمي وهي كلها تؤدي إلى  الى اإلعالميانطالقا من العالم 

  .األساسية نحو اإليجاب تالسلوكياغرس قيم و بناء أفكار توجه 

البيئية من  برامجها البيئية على المصادر العلمية و البياناتتعتمد إذاعة الظهرة في إعداد -

المدني لحل المشاكل  خالل استضافة المسئولين والمدراء والسلطات المعنية وأفراد المجتمع

  .البيئية ومعالجتها،وهذا ما يجعلها تحقق الوعي البيئي

ابهم معارف جديدة االختصاص واكتس أهلإن أخذ الجمهور المستغانمي بالنصائح وٕارشادات -

فهذا األخير يعتمد ,يجعلنا نقول انه هناك فعال عالقة واعتماد متبادل بين هذه اإلذاعة وجمهورها

عليها في تلبية واخذ طلبه بعين االعتبار ،ألن مشاركة الجمهور في هذه البرامج يزيد من 

  .حيويتها

يق  العالقات بينه وبين إذاعة مشاركة الجمهور المستغانمي في البرامج البيئية يساهم في تحق-

كثيفة مما يدل على أن تمتين  اتصاالتالظهرة من خالل المعطيات الكمية أنه لم تكن هناك 

بالبرامج  واالتصالبين إذاعة الظهرة وجمهورها ال يعتمد فقط على المشاركة  االتصاليةالعالقات 

  وٕانما هناك عوامل أخرى هي مرتبطة بطبيعة

  .ذي يتوقف عليه بالدرجة األولى نجاح أو فشل البرنامج ومنه الوسيلة وخصائص المستمع ال

الكشف عن ذلك حتى يستطيع أن يجذب أكبر قدر ممكن من  باالتصالفعلى القائم -

المستمعين إليه ومنه إلى إذاعته التي يمتهن بها مهنته، ألنه من الصعب تحديد ما يريده هذا 

  .الجمهور المتغير وغير المتجانس

 

  

  



 

  
  
  
  

  

  . اإلذاعة المحلية و نشر الوعي البيئي:  الثاني الفصل

  

  .تعريف الوعي البيئي : المبحث األول 

  

  .أهداف الوعي البيئي : المبحث الثاني 

  

  .وظائف الوعي البيئي : المبحث الثالث 

  

  .ماهية الثقافة البيئية : المبحث الرابع 

  

دور اإلذاعة المحلية في نشر الوعي  :المبحث الخامس 

 .البيئي
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  تحديد اإلشكالية/1

نها تمثل حجر التثقيف ، كما أو  جزء ال يتجزأ من عمليتي التوعيةأصبحت وسائل اإلعالم 

خلق الوعي البيئي بصورة ايجابية مما يؤدي إلى دفع و  التربية البيئية و  الزاوية في التعليم

  .المشكالت البيئيةالمشاركة بفعالية في حل و  الضارة بالبيئة مالمواطنين لتغير سلوكياته

متابعة ، حيث تهتم و  الجماهيرية األكثر شعبية االتصالتعتبر اإلذاعة المحلية أحد وسائل 

البيئية و  واليومية  عالجة المشكالت الحياتيةبتقديم الكثير من البرامج التي تهدف إلى م

  .إلى تجنبها ٕارشادهمو  وتشخيص األخطار التي تحيط بهم 

رسخه بشكل أوضح هو ظهور وسائل اإلعالم المحلية كونها و  الدوروما زاد من أهمية هذا 

بتركيز وسائل اإلعالم  لمحلية و خصوصياتها واحتياجاتها األقدر دائما على فهم طبيعة البيئة ا

  .المحلية على ما هو خاص وليس عام

قرب كونها األمعالجة قضاياها و  لمثلى للمساهمة في تنمية البيئةإن اإلذاعة المحلية تعد األداة ا

في الجزائر أصبح الدور الذي تلعبه للمستمع المحلي، ومع االنتشار الواسع لإلذاعة المحلية 

هذه األخيرة في ترقية البيئة وتنشئتها ضرورية تنموية وحتمية البد منها وهذا هو اإلشكال 

الظهرة  الرئيسي لدراستنا هذه حيث اخترنا إحدى هذه اإلذاعات كنموذج للدراسة وهي إذاعة

  :لنطرح اإلشكالية التالية

  .في نشر الوعي البيئي ؟ ماهو دور اإلذاعة المحلية 

  :التساؤالت/ 2

  ما طبيعة البرامج اإلعالمية التي تقدمها إذاعة الظهرة الجهوية؟ -

  ما الدور الذي تلعبه اإلذاعة المحلية في توعية األفراد ؟ -

  بيئية محلية؟ما مدى مساهمة إذاعة الظهرة في خلق ثقافة  -
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  : تحديد الفرضيات-3

يساهم في  العلميةا البيئية على المصادر برامجه إعدادإذاعة الظهرة المحلية في  اعتماد-

  .تحقيق الوعي البيئي

  .المقدمة يجسد مظاهر التوعية البيئية أخذ الجمهور المستغانمي بالنصائح والتوصيات-

مشاركة الجمهور المستغانمي في البرامج البيئية يساهم في تحقيق العالقات بينه وبين إذاعة -

  .الظهرة المحلية

  :أهداف البحث/3

  .برامجهاو  والتعرف على أهدافها يةو الظهرة الجهتسليط الضوء على إذاعة 

  .معرفة طبيعة المضامين التي تقدمها هذه اإلذاعة

  .معرفة مدى مساهمة إذاعة الظهرة في نشر الوعي البيئي

  :اختيارهضوع وأسباب أهمية المو 

  .اختياره وأسبابأهمية الموضوع /4

  :أهمية الموضوع/4-1

  .داخل األوساط البيئيةتفعيل الدور التوعوي و الثقافي لإلذاعة المحلية 

  .لتقديم معلومات عنهوا وسيع دائرة المعارف حول الموضوعت

  .معالجتهاو  القضايا البيئيةإبراز أهمية اإلعالم المحلي المسموع في ترقية 

  :الموضوع اختيارأسباب / 4-2

  :الموضوعية نلخصها فيما يليو  لمجموعة األسباب الذاتيةلدراسة ترجع أسباب اختيارنا لهذه ا

  .أسباب ذاتية/ 2-1

  .في الصحافة العلمية  تم اختيار هذا الموضوع لدعم تخصصنا المتمثل-1

 العمل داخلها، وتعاملها صيرورةفية ورغبتنا في اإلطالع على اإلذاعة،ومعرفة كيالفضول -2

  .مع جمهورها المستمع

البحث، ومعرفة خصوصيات الجمهور المستغانمي غير المتجانس المستمع أكثر في التعمق -3

  .لإلذاعة المحلية الظهرة،وتعامله مع هذه األخيرة

  .المناقشةو  نوع العلمي من الدراسات للتحليل الفضول نحو هذا الو الميول الشخصي -4

  :أسباب موضوعية/ 2-2
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اإلعالم المحلي من أحدث الدراسات على النقص الملحوظ في هذا النوع من الدراسات كون -1

 . يةى الجامعات و المعاهد األكاديممستو 

  .معالجة قضايا البيئةو  عة المحلية في زرع الوعي البيئينظرا للدور المهم الذي تلعبه اإلذا-2

  .ربط معارفنا النظرية بالتطبيقية-3

  :السابقة تالدراسا-5

  :األولىالدراسة /5-1
 
ل زھ�ة ، "درا�����������
ح � ! ، �"��  ا(ذا'
ت�%�$ان  )2005-2006"(� 

  

 "*�و ا��"�
  .»دراسة تحليلية لجمهور إذاعة الظهرة « ا����" ا�-,

  :لقد سعت دراستهم إلى تحقيق مايلي

 .البيئيةو  لمحلية في نشر التنمية الثقافيةا اإلذاعةدور  إبراز �

 .المعلومة للمستمعين إيصالالتعرف على مدى أهمية البرامج البيئية في  �

 .صورة تحليلية لجمهور إذاعة الظهرة إعطاء �

  :الدراسة الثانية/5-2

دور االعالم  "بعنوان) 2015- 2014" (مزواوي فاطمة الزهراء، لكحل ليندة"دراسة 

  "التلفزيوني في نشر الثقافة البيئية

  :دراستهم إلى تحقيق مايليلقد سعت 

 .البيئية  اإلذاعيةالتعرف على أشكال البرامج  �

 .إنتاج عمل بيئي إستراتيجية �

 .التعرف على أهداف الثقافة البيئية �

  :الدراسة الثالثة/5-3

" المحلية في التنشئة األسرية اإلذاعاتدور " بعنوان ) 2011- 2010" (مربوح رشيد "دراسة  

  ) .دراسة ميدانية لمستمعي إذاعة مستغانم المحلية(

  :يليلقد سعت الدراسة إلى تحقيق ما 

 .المحلي المسموع  اإلعالمإبراز أهمية  �

 .المجتمع المحلي المحلية في توعية اإلذاعاتالتعرف على أهمية الدور الذي تلعبه  �

 .الجهوية التي تقدمها إذاعة الظهرة اإلعالميةالتعرف على طبيعة البرامج  �
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 :التعليق على الدرسات/5-4

على  اعتمدناسات في عدة جوانب من حيث بناء الجانب المنهجي، حيث اأفادتنا هذه الدر 

إلى الجانب النظري كوننا لم ننجز مذكرة سابقا ، أما بالنسبة  الدراساتمنهج البحث في هذه 

الكتب المرجعية التي و  ومزجنا بين محتوى هذه الدراسات على مفاهيم تخص بحثنا ، فاعتمدنا

  .مذكرتنااعتبرت أساس انجازنا لمحتوى 

حثنا هذا إال انه ال نعتمد اعتمادا كليا على خطة البحث كمخطط اتبعناه النجاز ب اعتبرناوقد 

  .دائما نجد فروقا فيما بينها ألنهسات كنموذج مثالي ، اهذه الدر 

  :المفاهيم األساسية الواردة في الدراسة-6

 وتحديد هاته المصطلحات وأساسية يبنى عليها ومفاهيم ضرورية لكل بحث علمي مصطلحات

  .المفاهيم واجب على كل باحث قصد الوقوف على الفهم الصحيح لموضوع بحثهو 

  .يشير المفهوم إلى مجموعة اآلراء واألفكار أو المعاني التي تطلق على الشيء بعينه

يحدد الباحث المفهوم التجريدي و المفهوم اإلجرائي للمفاهيم األساسية الواردة في دراسته، 

يقتضي تحديده اإلطار النظري للدراسة و هذا المفهوم  بضبطمفهوم التجريدي يسمح للباحث فال

و ملموس  عمليأما المفهوم اإلجرائي فهو تحويل لما هو نظري و تجريدي إلى ما هو . إجرائيا

  .أي ما نقصده بهذا المفهوم في دراستنا الميدانية

التي تشكل لنا المفاهيم األساسية فتتمثل  أما المفاهيم التي سنستخدمها في دراستنا هذه و

  .البرامج اإلذاعية، الثقافة البيئية ،اإلذاعة المحلية، الوعي البيئي:يف

  :مفهوم اإلذاعة المحلية/6-1

، وله  خصائص البيئة تلك الوسيلة التي تخدم مجتمعا محدودا، تحده حدود البيئة الجغرافية

  .تميزه االجتماعية التيوالثقافية و  االقتصادية

المختلفة، وله  هواهتماماتجماهيريه مرتبطة أساسا بمجتمع خاص له ارتباطاته  اتصالوسيلة 

مجموعة قرى أو مجتمعا أو  تمع قد يكون مدينة تقاليده و عاداته و قيمه المشتركة، وهذا المج

 .محليا بأكمله
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  :تعريف الوعي البيئي/6-2

 اكتسابعلى  األفرادو  ةاالجتماعي الفئاتهو إدراك الفرد لدوره في مواجهة البيئة، أو مساعدة 

  . مشكالتها ذات الصلة وٕايجاد حساسية خاصة تجاههاو  لوعي بالبيئةفهم او 

كما يعرف الوعي البيئي أيضا بأنه إدراك معطيات البيئة، أو معرفتها من خالل إدراك األفراد 

 والعالمية من ظواهر  القوميةو  بما يدور في بيئتهم المحلية و  هالذي يعيشون في االجتماعيللواقع 

 اد إدراكهم الواعي لهذه األبعاد يكتسب األفر وآثارها ووسائل عالجها،  بالتالي مشكالت بيئية و 

من خالل وسائل اإلعالم القيم نحو ذلك الفهم، وذلك و   االتجاهاتتتكون لديهم المفاهيم و و 

  .اتصالهم الشخصي باآلخرينو  المختلفة

الوعي الوقائي الذي يمنع حدوث الخلل أو المشكلة ، والوعي " بأنه البيئي ف الوعيوعر

االستخدام و يحتل الوعي العالجي الذي يواجه به الفرد المشكالت الفعلية الناجمة عن سوء 

يلة في آن واحد، فهو الوسو  بيئة، وذلك ألن الفرد هو الغاية البيئي أهمية قصوى في حماية ال

فهو اإلنسان . الهدف النهائي من العمل البيئي، ويعتبر الوسيلة األمثل للوصول إلى ذلك الهدف

نوع الحياة، وٕايجاد  وٕادراك بأهمية المحافظة على البيئة سيعود عليه بالفائدة من حيث تحسين

  .الغذاء السليمو  ةالهواء النقي و المياه النظيف خالية من التلوث، وخاصةو  بيئة سليمة

ء ال تنمو مع اإلنسان لتصبح جز و  تثقيف البيئي منذ مرحلة الطفولة لهذا يجب أن تبدأ برامج ال

  .منهجا لحياتهمو  يتجزء من تفكيرهم، وأسلوبا

  :الثقافة البيئية/6-3

ن خالل تفاعله السلوكية مو  االنفعاليةة  المعرفيةالفرد للمكونات  اكتسابهو مفهوم يعبر عن 

التي تسهم في تشكيل سلوك جيد يجعل الفرد قادرا على التفاعل بصورة و  المستمر مع بيئته

  .نقل هذا السلوك لآلخرين من حوله سليمة مع بيئته، ويكون قادرا على

  :طبيعة الدراسة و منهج البحث-7

  :طبيعة الدراسة-7-1

لك الدراسة التي ت:" بأنها إن طبيعة دراستنا هذه هي دراسة وصفية، وتعرف الدراسات الوصفية 

وصف الواقع المدروس للحصول على معلومات عن الظاهرة من حيث  تهدف إلى تصوير

يقة كونها أبحاث يتم فيها دراسة الوضع الراهن للظاهرة أو الظواهر المبحوثة دراسة تصويرية دق

  ."نوع فئاتها و  لطبيعة العالقات السائدة فيهاو  من حيث العناصر المكونة لها
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جمع و  تقوم على وصف الخصائص المختلفة  ينتمي هذا البحث إلى البحوث الوصفية التي

المعلومات حول مجتمع محلي معين ،وتهدف إلى تقديم وصف لكيفية حدوث ظاهرة معينة أو 

وبالرغم من أن الوظيفة األساسية ) why(حدث معين، أي أنها تحاول اإلجابة على السؤال 

األساسية للبحوث الوصفية تتمثل في إيجاد الحقائق إال أنها كثيرا ما تقدم للبحوث الوصفية 

  .تنبؤات حول سلوك معين أو أحداث معينة يمكن أن تحدث في المستقبل 

  :منهج البحث/7-2

كون هذه الدراسة تتمحور حول تناول لدراسة تقتضي استخدام منهج المسح إن طبيعة هذه ا

  .ة المحليةقضايا البيئة في برامج اإلذاع

على أنه شكل من أشكال التجمع المنظم للبيانات بغرض االجتماعي يعرف منهج المسح و  

الدراسة يستخدم و تحليل العالقات بين المتغيرات ،الوصف أو التنبؤ بفعل معين و بغرض 

ي التي يتميز بها جمهور االتصال ف األساسيةأسلوب المسح بهدف التعرف على الخصائص 

ة ٕالى الدور الفعلي لالتصال في خلق توعية بقضايا البيئو  الخاصة بمجتمع الدراسةالعينة 

المراجع المتعلقة و  والبحوث ساتاإلى مسح الدر  باإلضافةلسلوك او  المتمثل في المعرفة و االتجاه

  .بموضوع البحث

ع كبر مجتم ويعتمد المسح االجتماعي على االتصال المباشر بالناس او بعينة منهم،وكلما

  .لوم االجتماعية المسح االجتماعييستخدم الباحث في الع أن واألرجح األنسبالدراسة كان 

واالتجاهات والمفاهيم والقيم  واألفكار األساليبويستخدم الباحث في إطار المنهج الوصفي 

 إجراءالمختلفة لدى مجموعات معينة من مجتمع الدراسة تبعا للهدف من  والتأثيراتوالدوافع 

  .المسح 

  :مجتمع البحث و اختيار العينة-8

  :مجمع البحث/8-1

  "هو جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث"مجتمع البحث كما عرفه الباحثون 

أو هو مجموع محدود أو غير محدود من المفردات، العناصر أو الوحدات محددة مسبقا حيث 

  "تنصب  المالحظات

  . غانمثل في أفراد مجتمع والية مستفيتم أما مجتمع البحث في دراستنا هذه
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  :العينة اختيار/8-2

مجموعة من وحدات المعاينة تخضع للدراسة التحليلية أو الميدانية و يجب " تعرف العينة بأنها 

  "يمكن تعميم نتائجها عليهو  قا و متكافئا مع المجتمع األصلي أن تكون ممثلة تمثيال صاد

على أنها ال تقضي  االحتماليةعرضية إذ تعرف العينة  احتماليةالعينة في دراستنا غير 

االختيار العشوائي هذا يعني أن العينة غير احتمالية عرضية ال تستطيع االعتماد على منطلق 

قد ال نستطيع تمثيل المجتمع تمثيل و  لعينة غير االحتمالية قد نستطيعفي ا. نظرية االحتماالت

  .المجتمع تمثيال كافيا

لبحث االجتماعي التطبيقي قد ال يكون مجديا، عمليا أو مفيد نظريا أن نطبق عليه العينة في ا

  .في مثل تلك الحاالت نلجأ إلى عدة خيارات من العينة غير االحتمالية. العشوائية

  .القصديةو  العرضية : لية إلى نوعين عريضين يمكننا أن نقسم العينة غير االحتماو  

كانت مستمعي فالعينة  جتمع والية مستغانمدراستنا هذه هو أفراد م بما أن مجتمع البحث في

عينة مكونة من مختلف المستويات الجامعي واالبتدائي  100برامج إذاعة الظهرة واعتمدنا على 

  .والمتوسط والثانوي

  :أدوات جمع و تحليل البيانات-9

الوسائل التي يستخدمها الباحث في جميع المعلومات والبيانات و  ونقصد بها جميع األدوات

على األدوات  االعتمادالمستهدفة للبحث، ضمن استخدامه لمنهج أو أكثر، وفي دراستنا هذه تم 

  :التالية

  :االستبيان/9-1

يعرف بأنه و  العلوم اإلنسانية و االجتماعية  هو أكثر األدوات استخداما من طرف الباحثين في

تدور حول الموضوع المعالج ، تقدم لعينة من األفراد  محدداوعة من األسئلة تعد إعداد مجم"

هذه األسئلة في شكل تعد و  هم شخصيا لتسجيل إجاباتهم عليها أو تسلم ل عن طريق البريد

  .تجمع معا في شكل استمارةو  بحيث ال تحتاج إلى شرح إضافيواضح 

 3سؤال موزعة على  20ا على احتوت كل منه مارة وتاس 100و قد كان عدد االستمارات 

الجنس، السن،المستوى (صية ألفراد العينة يحتوي الجزء األول على البيانات الشخ .أجزاء

على عادات االستماع إلذاعة مستغانم الجهوية ، والجزء  احتوىأما الجزء الثاني فقد ) الدراسي

 .غانمالثالث يمثل رأي المستمع حول مستوى برامج إذاعة مست
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  :المقابلة/9-2

فاعلية في الحصول على البيانات الضرورية و  أكثر وسائل جمع البيانات شيوعا تعد المقابلة من

المبحوث الواحد و  بين الباحث اللقاء المباشر الذي يجري" ألي بحث تعرف المقابلة على أنها 

معينة أو  الحصول على حقائقكثر من ذلك في شكل مناقشة حول موضوع معين قصد أو أ

  "مواقف محددة آراء

قد تم اختيار المقابلة في دراستنا هذه كأداة لجمع المعلومات و قد أجريت العديد من و  

 مساعدون  و معدي برامج قضايا البيئة  صحفيينالطاقم العامل باإلذاعة من : المقابالت مع

  .ن المعلوماتاالخبار و هذا بغية الحصول على أكبر قدر م مسئولالمكلف باإلنتاج ، 

  .دليل المقابلة/9-3

  : صعوبات الدراسة-10

  :في دراستنا هذه واجهنا الصعوبات التالية و  جه صعوبات تعرقل دراسته أو بحثهكل باحث يوا

  .قلة المراجع حول موضوع الدراسة-

  .بحوث الجامعية التي تخص الموضوعالو  قلة الدراسات-
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  .اإلذاعة المحلية : الفصل األول /1

  :نشأة اإلذاعة المحلية في الجزائر: /1-1

الفاتح من جويلية "يعد القرار المتعلق بإعادة هيكلة المؤسسة الوطنية لإلذاعة المؤرخ في   

ذاعة من الجانب المادي ، القرار الذي يؤكد على إستقاللية المؤسسة الوطنية لإل1986

التي ترتب عنها تعدد النظام السياسي الذي فرض معه  1988أحداث أكتوبر  وبعد"والمعنوي  

أصبحت السلطة الجزائرية تنظر للمجتمع الجزائري من منطلق تعدد "تعدد النظام اإلعالمي، 

) 40-39-36-35(من خالل مواده  1989، و هذا ما أكده فعال دستور األفكار و األراء

  "ةحين أوجب فكرة التعددية اإلعالمي

وهذا ما ساعد قطاع اإلعالم يشهد تغيرات إيجابية، إذ شهدت الصحافة المكتوبة زيادة   

العناوين، كما عرف القطاع السمعي إقامة محطات إذاعية محلية عمومية في عدة واليات من 

الوطن، بعدما كان اإلعالم مقتصرا على أربع قنوات، والمتمثلة في القناة األولى التي تبث 

، أما القناة بالعربية ، والقناة الثانية باألمازيغية، والقناة الثالثة تبث برامجها بالفرنسيةبرامجها 

  .الرابعة تمزج بين اإلسبانية و اإلنجليزية في فترات بث محدودة

التهميش على المستوى المحلي لكن ن بالمناطق النائية يعاني النقص و في حين كان المواط  

، أكد على حق المواطن في اإلعالم من خالل عدم اقتصار  1990بعد صدور قانون اإلعالم 

يصبح إعالما جماهريا يستهدف كل ه على نخبة معينة، بل يتعدى ذلك و اإلعالم بأجهزت

مواطني القطر الجزائري، مما جعل الحاجة ملحة في فتح إذاعات محلية تخدم بالدرجة األولى 

  1.أفراد المجتمع المحلي

   

  

  

  

  

                                                 
جويلية بموجبه صارت االذاعة الوطنية ذات استقالل مادي 2الصادربتاريخ27رقم1986جويلية1المؤرخ في 86/146القرار -  1

  .1908ص الجريدة الرسمية،,مؤسسة التليفزيونومعنوي عن 
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، 1991ت المؤسسة الوطنية لإلذاعة في إقامة عدة محطات إذاعية محلية سنة شرعومن هنا  

اإلهتمام أكثر بالثقافة و  رقية المناطق النائية من الوطن،هادفة إلى فك العزلة اإلعالمية، وت

لمحلية، و تزويد جماهير هذه المنطقة بأخر المستجدات و األحداث و األخبار الشعبية ا

  .ة التي تساهم في تحقيق مشروع التنمية الشاملةالمحلية، كونها المؤسس

وهي  تمويلهاو قد صنفت مراحل ظهورها إلى ثالثة فترات أساسية تميزت بها في سير عملها و 

  :التاليعلى النحو 

  )2001-1991ما بين (دة ثالثة سنوات استغرقت هذه المرحلة م :األولىالفترة 

 ي دراسات سابقة إلمكانيات البث غياب كلي ألخاللها تم إنشاء سبع إذاعات محلية في ظل 

و التمويل، و تميزت هذه الفترة  رالتسييطبيعة المحتوى و مقاييس اإلنشاء أو دراسة لكيفية و 

وغياب التصور األول  المؤطرة واإلمكانيات المادية والبشريةبالنقص الكبير في مجال الهياكل 

  .البرامج لهذه اإلذاعاتو  لألهداف

  )2001-1994ما بين(استغرقت مدة ثمان سنوات: الثانيةالفترة 

إذاعة محلية على الحدود الجغرافية نظرا لتعرض  اإلذاعة المركزية قرارا بإنشاء حيث اتخذت هنا

لتدعيم يهدف و  م1994هذا القرار سنةسكان هذه المناطق للبث الوافد من الدول المجاورة كان 

اإلذاعة المركزية  هنا تركتاعات التي سوف يتم إنجازها و اإلذ تجهيزو  اإلذاعات الموجودة سابقا

  .التمويل تحت مسؤولية الجماعات لكل واليةو  مهمة التجهيز

ضعت اإلذاعة المركزية عدة برامج و  حتى اآلن حيث 2002ه المرحلة من تبدأ هذ: الفترة الثالثة

هذا وفق و  يات الوطنوال باقيإلنشاء إذاعات محلية جديدة على أن يتم تعميم المشروع على 

بمجال اإلعالم المحلي  االهتمامكانت البداية لتبلور ومن هنا " لكل والية إذاعة محلية"شعار 

وثقافي مدروس بعد االستفادة من تجارب اإلذاعات أهدافه من منطلق إعالمي و  المسموع

  1.المحلية السابقة

  

                                                 
شهادة الليسانس دور االذاعة المحلية في تنمية الوعي الثقافي للمستمع،دراسة حالة إذاعة متيجة،مذكرة لنيل :شهرازاد هده -  1

  .89،ص2008في علوم االعالم و االتصال،جامعة الجزائر،
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العوامل التي أدت إلى ظهور اإلذاعات المحلية في الجزائر باإلضافة و  كان هذا من األسباب

آراء و إنفتاحات على هذا النمط من و إلى مقتضيات الوقت الحاضر وما فرضه من انشغاالت 

  .اإلذاعات في الجزائر

أفريل تاريخا لبداية اإلعالم المحلي المسموع في الجزائر حيث تم خالل هذا  20تاريخ  يعتبر

ة أنشئت هي إذاعة الساورة ببشار في نفس السنو  يس أول إذاعة مسموعة في الجزائرتأس التاريخ

إذاعة متيجة المحلية على مستوى : هي حسب تاريخ الظهور و  ثالث إذاعات محلية أخرى

  .الجزائر العاصمة ، إذاعة الوحات لوالية ورقلة ، إذاعة السهوب لوالية االغواط

  .مسان ، الهضاب تأسست األهقار ، تل 1992سنة 

إذاعة باتنة : جديدة وهي على التوالي  أسست سبع إذاعات محلية) 1996-1994(خالل سنة 

،إذاعة الباهية بوهران، إذاعة سيرتا بقسنطينة ،إذاعة تبسة ،إذاعة أدرار،إذاعة الصومام ببجاية 

  .، إذاعة واد سوف

فقد شهدت هذه السنوات سبع إذاعات محلية أخرى بالترتيب األتي ) 2002-1997(ما بين  أما

إذاعة الزيبان -إذاعة النعامة-إذاعة تندوف-إذاعة تيارت-إذاعة التاسيلي بإليزي-إذاعة عنابة: 

  .إذاعة غرداية-ببسكرة

إذاعة  :تم تأسيس إذاعات محلية أخرى عبر التراب الوطني تتمثل في  2003وحتى عام 

إذاعة سوق -إذاعة سيدي بلعباس- إذاعة سكيكدة-إذاعة الشلف-إذاعة البيض-معسكر

إذاعة -إذاعة عين تموشنت-إذاعة جيجل-إذاعة غليزان-إذاعة مستغانم-إذاعة المسيلة-أهراس

وما ميز اإلذاعات المحلية ...إذاعة عين الدفلة-إذاعة الجلفة-إذاعة برج بوعريرج-تسمسيلت

أصبحت بذلك أكثر و  توجهها من الجهوية إلى المحلية اء مراحل تطورها هوفي الجزائر أثن

  :تخصصا وهي 

إمتدت تغطيتها إعالميا منطقة الجنوب الغربي من البالد و تتوفر على جهاز : إذاعة بشار-أ

  .كلم 300وات يصل مداه حتى  400إرسال بقوة 

من البالد و تتوفر  ب الشرقيكانت محطة إذاعية جهوية تغطي منطقة الجنو : إذاعة ورقلة-ب

كلم في  200كيلوات و يصل بثها إلى أكثر من  10على أربعة أجهزة إرسال قوة كل جهاز 

  .جميع االتجاهات
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تمثل المحطة الجهوية لغرب الوطن، وتغطي حاليا كل والية وهران بجهاز :إذاعة وهران -ج

  .كيلواط 05إرسال قوته 

كلم في  100وية للشرق الجزائري، يصل بثها حاليا حتى تمثل المحطة الجه: إذاعة قسنطينة-د

  .كيلواط 05يوفر إرسالها جهاز بقوة و  االتجاهاتكل 

أما الخاصية الثانية التي اتسمت بها اإلذاعات المحلية الجزائرية هي تقع على حدود البالد 

عنابة ، الوادي بحيث تشكل حزاما إعالميا على إمتداد الحدود سواء الشرقية مثل إذاعة تبسة، 

إذاعتا (هذه المناطق فعليا بث إذاعات مجاورة  تستقبلو  ي التي تقع على الحدود التونسيةوه

ة إليزي أما وفي الحدود الجنوبية الشرقيية نجد إذاعة التاسيلي بوالي) الكاف و الشباب التونسيين

  -الجنوبية الغربيةو  على الحدود الغربية

  .بشار تندوف-النعامة–إذاعات عدة كإذاعة تلمسان فهناك –مع المملكة المغريبية 

أصبحت بذلك تبث برامجها ت تطورا في مجال تقنيات اإلرسال و إن كل اإلذاعات المحلية عرف

رها تطو و  وهذا يدل على ارتقاء AMمع بعض اإلذاعات التي تبث على موجةَ  FMعلى موجة 

 .اإلرسالو  لألحسن في مجال تقنيات البث
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  :تعريف اإلذاعة المحلية /1-2

ص تلك الوسيلة التي تخدم مجتمع محدودا ، تحده حدود البيئة الجغرافية ، ولها خصائ 

  .االجتماعية التي تميزه و  البيئة االقتصادية و الثقافية

 أساسا بمجتمع خاص له ارتباطاته  واإلذاعة المحلية كوسيلة اتصال جماهيرية مرتبطة

هذا المجتمع قد يكون مدينة أو و  وقيمه المشتركة ، وعاداته ه، وله تقاليداهتماماته المختلفة و 

  1.مجموعة قرى أو مجتمعا محليا بأكمله 

جهاز إعالمي يخدم مجتمعا محليا ، بمعنى أنها تبث " عرفت منى سعيد هذه الوسيلة بأنها 

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

من الناحية االقتصادية ، الثقافية ، االجتماعية  بحيث يشكل هذا المجتمع بيئة خاصة متجانسة 

 فراد المجتمع الواحد ، تؤثر فيه على الرغم من تواجد الفروق الفردية التي توجد بضرورة بين أ

  2.تتأثر به ، و الجمهور المستهدف لكل إذاعة محلية هم أفراد المجتمع المحلي و 

في حين تعتبر نوال محمد عمر أن اإلذاعة المحلية هي ثورة العصر ، إلي الراديو مجده القديم 

، لما ، تتميز بطابع الحركة والمرونة ، برغم من وسائل اإلعالم المنافسة خاصة التليفزيون

العمل  ومشكالته  جتماعية تعبر عن تطلعات جمهورها او  دمه من خدمات تثقيفية و ترويجيةتق

  3.على حلها و 

أن الدور و  .إعالمي يخدم مجتمعا محليا  اإلذاعة المحلية جهاز"الطاهر بن خرف اهللا  ويرى

الذي تلعبه اإلذاعات المحلية أخذ في النمو مع تحول مواضيع االهتمام بالتنمية إلى النشاط 

  .  المحلي

  :وهناك تعاريف أخري لإلذاعة المحلية تمثلت في

الموجة لجمهور منطقة معينة و  إلذاعة المحلية المحدودة النطاقد روافد ااإلذاعة المحلية أح تعد

تمثل مجتمع محلي بنسبة لها، حيث أنها تمثل انعكاسا واقعيا لثقافة ذلك المجتمع المحلي 

  4.مشاركتهم و  وبذلك تحقق تفاعلهم مستهدفة خدمة احتياجات سكانه 

                                                 
  .161ص2004منى سعيد و آخرون ،االعالم و المجتمع،القاهرة،الدار المصرية اللبنانية ، -  1
  .162نفس المرجع،ص -  2
  .09،ص1993العربي ،،القاهرة،دار الفكر )دراسة نظرية تطبيقية مقارنة (نوال محمد عمر ،إذاعات اإلقليمية-  3
  .161،ص2006االعالم و المجتمع،الدار المصرية اللبنانية، القاهرة،:منى سعيد الحديدي  -  4
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ان اإلذاعة " يوسف مرزوق"تعريف : منهاوقد وردت عدت تعريفات لإلذاعة المحلية  نذكر 

يوجه إلى جماعة بعينها تربط و  ومحددة  عالم الذي ينبثق من بيئة معينةالمحلية  هو اإل

 رتباطا وثيقا بحاجة هؤالء الناس بعضها البعض هذه البيئة بحيث يصبح اإلعالم مرتبط إ

بح انعكاسا لتراث الثقافي والقيم متصال بثقافة البيئة المحلية وظروفها الواقعية، فهو بتالي يصو 

في هذه البيئة ، ويعتمد اعتمادا كليا على كل ما في هذه البيئة من أفكار بحيث تكون هذه 

االقتصادية صبح القيم الثقافية واالجتماعية و األفكار السائدة بين الجمهور المستهدف، وت

محتوى اإلعالم و  ومضمون تي تكون في نهاية أسلوب والسياسية و العادات والتقاليد هي ال

  .الجواري

 متناسقا من الناحيتين الجغرافية أنه اإلعالم الذي يخدم مجتمعا محدودا و  1"سعد لبيب"ويعرفه 

الثقافية المتميزة على ان ة تمع له خصائص البيئة االقتصاديةاالجتماعية بحيث يكون هذا المجو 

فاإلذاعة هنا مرتبطة أساسا بمجتمع  تحده حدود جغرافية حتى تشمله رقعة اإلرسال المحلي،

ة متقاربة تجمعها وحدة قد يكون هذا المجتمع مدينة أو مجموعة قرى أو مدن صغير و خاص، 

 الهم الطبيعي لتعبير عن مصالحهم ثقافية متميزة وتكون هذه اإلذاعة هي مجو  اقتصادية

  .اجاتهم الخاصة المتميزةتلبي احتيو  وحتى لهجتهم المحلية  وأفكارهم بل  ثهم تعكس فهمهم تراو 

 ذي يخاطب مجتمع محددا له مصالحه إن اإلعالم الجواري هو ال"يضيف سعد لبيب قائال و  

تراثه الفكري الخاص باإلضافة إلى و  و عاداته هارتباطاته االجتماعية المعروفة و له تقاليدو 

الشخصيات المعروفة إحساس المستمع باالنتماء لهذا اإلعالم الذي يهمه و يقدم األسماء و 

 لمشكالت التي تمس حياته اليومية وأنواع الفنون التي يرتاح لها  أكثر من غيرها، و تناقش ا

  .غير المباشرة في تخطيط برامجهاو ٕاحساسه العميق بالمشاركة المباشرة و 

وٕاذا انتقلنا إلى مفهوم اإلعالم الجواري طبقا لمفهوم " عبد المجيد شكري"يقول الدكتور و  

مجتمع المحلي هو اإلعالم الذي يبث عبر اإلذاعة المحلية يخدم مجتمع محلي، يبث برامجه ال

مخاطبا مجتمع خاص محدود العدد يعيش فوق أرض محدودة المساحة تخاطب مجتمع متناسقا 

الثقافية بحيث يشكل هذا المجتمع بيئة متجانسة برغم من و  الناحية االقتصادية واالجتماعية من 

تفاعل مع هذا ق الفردية التي توجد بضرورة بين أفراد المجتمع الواحد، فهي توجود الفرو 

                                                 
  .06،ص 2003موضوع خاص في اإلذاعة ،جامعة القاهرة،: سلوى إمام و شهيناز بسيوني -  1
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تعطيه و تقدم له خدمات مختلفة، فالجمهور المستهدف لكل إعالم جواري و  المجتمع، تأخذ منه 

  1"ةهم أفراد هذا المجتمع المحلي كأن يكونوا سكان قرية واحدة أو مجموعة قرى متقاربة متجانس

نا أن اإلعالم الجواري  لها سماتها الخاصة و التي تميزها عن غيرها على ومن هنا يتضح ل

  :النحو التالي

  .إن الجمهور المستهدف لإلعالم المحلي هو جمهور مجتمع محلي بعينه -

 دا من المجتمع المحلي ذاته مستمو  تى يقدمها اإلعالم المحلي نابعا أن يكون محتوى المواد ال-

  .تراثه و  وتقالده  البرامج المختلفة عاداتهث تعكس لخدمته، بحيو 

قول في هذا الصدد يو  وتخاطبه بلغته، الجواري بلسان الجمهور المستهدفأن يتكلم اإلعالم -

مضامين البرامج و  بثق من ذلك بطبيعة الحال نوعياتينو  "بركات عبد العزيز في دراسته

 وآالمه ومشاكله  حيث تعكس آمالهللمجتمع المحلي باإلذاعية التي يقدمها اإلعالم الجواري 

طموحاته ، وهذا يقتضي أن يكون اإلعالم الجواري ذات مستوى رفيع من و  وقضاياه ، أحالمه

  2"في مجال التنمية خدمة المجتمع الكفاءة حتى تحقق رسالتها بأقصى فائدتها

الذي المحلي بأنها تستجيب الحتياجات المجتمع : كما قام االتحاد العالمي لإلذاعة المحلية -

هي تناضل من أجل ديمقراطية االتصال من خالل مشاركة و  تخدمه كما تساهم في تنميته

  "المجتمع المحلي التي تتخذ أشكاال مختلفة وفقا لكل بيئة نوعية 

إن اإلذاعة "وصفا أخر ال يختلف كثيرا عن التعريفات السابقة فقال قدم لنا أيضا لييريرو -

فية ذات حدود نظامي لإلذاعة بهدف تنمية أناس داخل منطقة جغراالمحلية هي االستخدام ال

ة جغرافية محددة ألناس ذوي هذا يعني أن اإلذاعة بالراديو داخل منطقو  مكانية محددة بدقة

  "مشكالت متشابهة لحد كبير و  وخصائص  طموح 

يخاطب جمهور خاص يعيش  يهي جهاز إعالمي جماهير : المفهوم اإلجرائي لإلذاعة المحلية 

تعطي و  بينهم ، تقدم لهم برامج متنوعة  في رقعة جغرافية محدودة داخل الدولة متناسقين فيما

المقصود باإلذاعات المحلية في دراستنا هذه و  عة وتعطي لهم الحق في المشاركةلهم برامج متنو 

 إذاعة محلية  44هو  2010دها حتى هي اإلذاعات التي تأسست على مستوى العاصمة و عد

  . كنموذجقد تم اختيار إذاعة مستغانم و 
                                                 

الليسانس في علوم اإلعالم  بوفلفل وأخرون ،اإلذاعة المحلية،مذكرة لنيل شهادةبركات محمود و عبد الوهاب  -  1

  .59،ص2006واإلتصال،جامعة قسنطينة ،
  .27،ص2004اإلعالم المحلي و قضايا المجتمع،دار المعرفة الجامعية ، جامعة اإلسكندرية: طارق سيد أحمد -  2
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  .خصائص اإلذاعة المحلية/ 1-3

تختلف اإلذاعة المحلية من بلد ألخر، وذلك حسب المميزات التي يتسم بها أفراد المجتمع 

  1المحلي، لذا تتميز كل إذاعة محلية بخصائص تختلف عن األخرى 

بين و  أن يكون هناك اتصال وثيق بينها  ، لذا لبد إن اإلذاعة المحلية تنقل واقع المجتمع-

يتم و  والهيئات  وبين اإلدارات  سيلة توفيق بين متطلبات الجمهوأجهزة الحكم المحلي ، فهي و 

إلى  تالقراراو  والتعليمات فتقدم أجهزة الحكم المحلي الخططاآلراء ، و  والمعلومات اتبادل األفك

شكاويهم إلى هذه و  ومطالبهم  وأفكارهم قت تنقل آرائهموفي نفس الو  المواطنين المحليين ، 

هتم تو  ، فتمثل أفراد المجتمع المحلي ،البيئة إذ أن اإلذاعة المحلية نوع من الرقابة الشعبية 

  .حل مشاكلهم و  بتلبية حاجياتهم ،

استعمال اللهجات و  واللغة المستعملة، اعة المحلية أيضا بساطة األسلوبومن مميزات اإلذ-

  .ٕاحياء التراث المحليو  شر الثقافة بين األوساط الشعبية المحلية كعامل هام في ن

 غل بالهم من اجل معالجتها تشو  سائل التي يعاني منها المواطنين المو  كما تتناول القضايا

  .الوطنية والدولية و  وتقديم ألألخبار المحلية  وٕايجاد الحلول المناسبة 

نقل األنباء المتعلقة بالمجتمع المحلي كما أن أفضل و  في بثإلذاعة المحلية هي األسبق ا-

مختص و  المستمعينالبرامج التي تقدمها تلك التي يكون االتصال فيها مباشرا عبر الهاتف بين 

  أو مسئول أو مجموعة المختصين في ميدان معين ، لتناول قضية ما من جميع جوانبها

قدرة المذيع على إدارة و  لى استيعاب األسئلةقدرة الضيف عونجاح هذه البرامج يتوقف على 

  .الحوار

رامج اإلذاعة المحلية ذات صبغة محلية تخدم أفراد المجتمع إن أهم القضايا التي تتناولها ب-

بذالك فالبرامج الحوارية أو برامج المقابالت و  في شتى مجاالت حياته اليومية ،  بالدرجة األولى

  .المحلية لها دور أساسي في نجاح اإلذاعة 

خدمه من كما يميز اإلذاعة المحلية التركيز بدرجة كبيرة على ثقافة المجتمع المحلي التي ت-

وبشكل  والرياضية واالقتصادية وكذا االجتماعية والتربوية  لترفيهية او  خالل البرامج التثقيفية

  .الترفيهية و  أكبر الموسيقية 

                                                 
  .54ص 1993اإلذاعات اإلقليمية ، دراسة نظرية تطبيقية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،: نوال محمد عمر-  1
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الخدمات اإلعالنية  ما يميزها في  اإلشهاريةية أوقات لبث الرسائل كما تخص اإلذاعة المحل

 ، م يملكون مؤسسات صغيرة أو متوسطةذلك هو تعاملها مع المعلنين محليين بكثرة ، اغلبه

  .اإلشهارية أو مباشرة  تهذا ال يمنعها من التعامل مع كبار المعلنين إما عن طريق الوكاال

اعيد الصالة في النطاق ت ، مو كما توفر مساحات خدماتية تخص بحث في فائدة العائال-

  1. األحوال الجوية و  المحلي ، 

  : 2وحسب عبد الدائم عمر حسن فخصائص اإلذاعة المحلية تتمثل في-
  

  :التنبيه السمعي  �

هذا ما يجعل الصوت فيها و  على حاسة السمع من خالل األذن ، هي وسيلة سمعية ترتكز

لهذا يصنف الراديو ضمن الوسائل و  اإلعالمية ،ا عند سماع الرسالة منبها ، يثير استجابتن

  .الساخنة ألنه يتعامل مع حاسة واحدة وهي السمع 

 :ة المخيالي �

يصنف عبد الدائم عمر حسن الراديو بأنه وسيلة عمياء ، غير مرئية ، يخاطب المستمع دون 

مسرحا لخيال المستمع يتجاوز كل ما سبق  مكانه وتواجده ، يستطيع أن يخلق أن يراه أو يحدد

  .أن رآه ، أو يعرفه أو يختزنه في مخيلته 

 :الشمولية  �

 والمتعلم، الشاب  علما، فهو يخاطب األميليس من الضروري أن يكون مستمع الراديو مت

أطلق عليه و عليه  والمكان فالراديو يتخطى حاجز الزمان. جلالر و  والطفل، المرأة

  ".الشعبيةالجامعة "مصطلح 

 :اإلقناع  �

اإلذاعة المسموعة لها قدرة كبيرة على اإلقناع ،الن العالقة بين المذيع و المستمع عالقة 

 فهو يخاطب المستمع شخصيا . اشرا شخص بشخص ، مما يجعل مسار التأثير مب

  .بشكل خصوصي أكثر و 

  

 

                                                 
 .61بركات محمود،بوفلفل عبد الوهاب و آخرون ،مرجع سابق، ص -  1
  .28-25- 24،ص1998عبد الدائم عمرحسن،الكتابة و اإلنتاج اإلذاعي بالراديو،عمان،دار الفرقان للنشر،-  2
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 :اإلقليمية �

منطقة معينة ، لذا نجد  اإلذاعة المحلية محدودة بحدود جغرافية ، أي خاصة بجمهور

ك المنطقة التي تبث برامجها الكثير من اإلذاعات المحلية تنسب في تسميتها إلى تل

  .أو أي خاصية أخرى تميز هذه المنطقة ،فيها

 :الديناميكية  �

هي اإلذاعة التي تقوم على الديناميكية أو حركة النشاط ، بمعنى أن العاملين فيها 

هم  ل اإلذاعات أو الوسائل األخرى ، الحدث مثلها في ذلك مثينتقلون بسرعة إلى مواقع 

  .األخبار المحلية و  دوره مستمرة للحصول على األحداث في 

 :التعامل مع المجتمع المحلي  �

 جتمع المحلي الذي تصله برامجها تعالج اإلذاعة المحلية قضايا محلية ، أي مرتبطة بالم

  1.لباته تلبية متطو  وهي تسعى جاهدة لحل مشاكله 

يبحث عن أخبار مجتمعة المحلي من و  كان الفرد من قبل ينتقي معارفه :سهولة االتصال 

إذاعات أخرى وطنية كانت أو دولية ، إال أن وجود اإلذاعات المحلية اليوم وفرت لة الكثير من 

  2.هخارج حدود بالدو  نه العناء ، وقدمت له المعارف و المعلومات التي يبحث عنها داخل وط

القائم باالتصال في اإلذاعة المحلية يستطيع معرفة جمهوره المستهدف من خالل أنه  �

نه يعرف خصائص البيئة الثقافية  يخاطب جمهورا محدودا بحدود جغرافية ،وأل

لهجته ، فقد يكون القائم باالتصال فردا و  ولغته   هتقاليدو  ويعرف عادته االجتماعية ،

  .ينتمي إليه من أفراد المجتمع المحلي الذي 

  :االنطالق من البيئة المحلية  �

المحلية حتى تكون الصحفي في اإلذاعة المحلية عند تصميم رسالته ينطلق من البيئة 

   .متوافقة على حسب خصوصيات هذا الجمهور المستمع و  الرسالة منسقة 

  

  

  

                                                 
 .33عمر حسن الدائم ، مرجع سابق ،ص-  1
 .30،ص1993القاهرة، دار العربي للنشر و التوزيع،، )دراسة ميدانية نظرية(عبد اهللا ابراهيم، اإلعالم اإلقليمي -  2




                                        :                                            ا	��� ا�ول�� ا�ذا�
 ا	�

 

15 

  .وظائف اإلذاعة المحلية/ 1-4

هي التي تحدد يوميا أو أسبوعيا أو شهريا ، فترتبط وظائف اإلذاعة بالبرامج التي تقدمها 

 البيئي فضال عن تباين المستوى الحضري و  على ذلك تختلف الوظائف،و  الوظائف المرجوة ،

الثقافي من منطقة ألخرى الذي يتدخل في تحديد النشاطات اإلذاعية المحلية وعليه يمكن تحديد 

  1:وظائف اإلذاعة المحلية كتالي

ونقصد باإلعالم اإلخبار، أي نقل األخبار التي تشمل حقائق المعلومات   :وظيفة اإلعالم �

ن تتمتع عن األحداث الجارية، و عن األفكار و اآلراء من المذيع إلى المستمع ، و يجب أ

  . ذلك لكسب جمهور أكبر من المستمعين و  والموضوعية  هذه الرسالة بالمصداقية 

حيوي في تثقيف و  ة إلى القيام بدور أساسيتسعى اإلذاعة المحلي:  وظيفة التثقيف �

المدركات التي تتناول شتى و الجمهور ، فإذا كانت الثقافة عبارة عن مجموعة المعلومات 

العادات و  وكل التقاليد  ارف اإلنسانية المتمثلة في الفن والثقافة واألدب ، بما في ذلك اللغةالمع

القيم المستحدثة التي تفرضها و  فة المتوارثة ،لمختلو أسلوب الحياة و السلوك العام و القيم ا

مع  متغيرات العصر ، فإن اإلذاعة قادرة على المساهمة في تقديم الثقافة بهذا المفهوم الواسع

 .الجمود الذي يعوق المجتمع و  ونبذ القيم السلبية كاألمية التأكيد على القيم اإليجابية 

 :وظيفة التعليم �

اإلذاعة المحلية و  والتقدم ، مل المدمرة لكافة عمليات التطوالعوامن المؤكد أن األمية من 

حث و  م برامج التوعية بخطورة الظواهرتتمتع بدور فعال في محو األمية ، عن طريق تقدي

 رامج التي تقدمها لطلبة المدارس البو  على التقدم لمدارس محو األمية ،المواطنين األميين 

نية التي تساهم في دعم القيم الروحية بتقديم المفاهيم كذالك البرامج الديو  والمعاهد ،

   2.الصحيحة 

  

  

 

  
                                                 

واقع اإلتصال اإلشهاري في اإلذاعة المحلية، مذكرة لنيل شهادة الليسانس في : رزوقي حنان و خوجة فايزة وآخرون -  1

  .8الصحافة ، جامعة المسيلة،ص
  .23- 22،ص1995و التوزيع، عبد المجيد شكري ،فنون الراديو في ضوء متغيرات العصر، القاهرة،العربي للنشر-  2
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 :وظيفة التنمية  �

ذلك من خالل اإلعالنات التجارية  يتمثل دور اإلذاعة المحلية في المجال االقتصادي ، و 

ة  برامج التوعية بالمشكالت القائمة في شتى المجاالت االقتصاديو  البرامج اإلرشادية ،

  . تقديم حلول تفيدهم و  والثقافية االجتماعية 

  :وظيفة الترفيه �

تشاف تقوم اإلذاعة بتثقيف وتنمية معارف المستمعين في شكل قالب هزلي أو مسابقة أو إك

ٕاتاحة الفرصة و  وتشجيعها والعمل على بلورة هذه المواهب والعلمية المواهب الفنية أو األدبية

  .العالملها للبروز في مختلف أنحاء 
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 ا	��اد ���/ 1-5���  .ا���ا�� ا	ذا��
 و 
  
5-1/
                        :����� ا���ا�� ا	ذا��
يتم إعداده 1" شكل قالب فني"ن الرسالة اإلعالمية التي تصل إلى الجمهور المستمع تأتي في إ

تلك الحصص أو الفقرات  وهي عبارة عنهذه األخيرة تمثل الرسالة في حد ذاتها ,في شكل برامج

  .معينو  اإلرسال اإلذاعي إلى جمهور عريض المتنوعة التي تصل عبر و  المختلفة 

 ثقافية، إجتماعية ، الحصص تتناول مواضيع متنوعة المضمون فقد تكون سياسية ،ذه وه

و التي تمر عبر مراحل اإلخراج اإلذاعي أو السياسة التحريرية من مرحلة  ةوترفيهي ة،دينيتربوية

  .اإلخراج النهائي لهذه البرامجو  على المعلومة إلى مرحلة اإلعداد الحصول 

البرنامج اإلذاعي يصنف حسب الهدف أو الوظيفة، فنجد برامج تثقيفية، إخبارية، و   

هذه البرامج و هذا حسب طبيعة البرنامج من  حيث تستخدم أسسا مختلفة في  إعداد....ترفيهية

األشخاص الذين لهم عالقة بالحدث أو الموضوع كما تعتمد مختلف البرامج على مشاركة 

تفاعل  البرنامج و حتى يكون هناك إتصال الجمهور في البرنامج، مم يزيد من فعالية و حيوية 

  2.بين الوسيلة و جمهورهاو 

وعية في الدقة في أسلوب ج الذي يتصف بطابع الواقعية و الموضفالبرنامج اإلذاعي هو البرنام

التقديم كما يتوقف نجاح البرنامج أو فشله على الجمهور المتلقي الذي يحدد بعينه و  اإلخراج

  .نجاح هذا البرنامج  أو فشله

ألن المستمع يتقبل البرنامج الذي يتفق و رغباته و اتجاهاته و لهذا فإن الصحفي يسعى جاهدا 

البرامج، إذا وجب عليه أن  إلرضاء جمهوره المحلي، والذي هو نقطة اإلنطالق في إعداد هذه

ميوالته ألن دراسة الجمهور عامل أساسي في إعداد و  خصائصه و يعرف صفاته و  يدرس

  .البرنامج وهذا إلى جانب البيئة السياسية التي تؤثر على محتوى هذه البرامج

  

سلة الخبر أو المعلومة أو الحدث يتم إخضاعها لسل- المادة الخامإذ بعد حصول الصحفي على 

  .االذاعي ياغة ثم اإللقاء وصوال البثالترتيب إلى مرحلة الصو  اإلخراج اإلذاعي من التصنيف 

                                                 
، 2سهير جاد وسامية أحمد علي ،البرامج الثقافية في الراد يو و التلفزيون ، القاهرة ، دار الفجر للنشر و التوزيع ، ط -  1

 07ص،1999
  .سا ،بمقر إذاعة الظهرة 10: 2016،00ماي 02مقابلة مع الصحفية حكيمة فراح، -  2
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  :كيفية اإلعداد للبرامج البيئية اإلذاعية/5-2

العالقات االتصالية مع  إن اإلعداد لهذا الموضوع من البرامج يتطلب العمل على خلق  

 ثقافةيات التي تهتم بالتوعية البيئة و الجمعو  والمحيط الجمهور والمهتمين بالدراسات البيئية

  1.المجتمع المحلي و المسئولين و المدراء 

فيما يلي سنقدم مثاال إلعداد برنامج بيئي و  وترتيب الفقرات  اإلعداد يحتاج إلى تنسيق   

ن تضمينه بأي فقرة تهتم ، وهو برنامج عام شامل من الممك"يمان النظافة من اإل" بعنوان 

يتضمن إعداد هذا النوع من البرامج اإلذاعية المراحل و  والمحيط بمختلف مجاالتها بالبيئة

  2:التالية

  :فكرة البرنامج: أوال

 يهتم بحل مشاكلها و  ضايا البيئةتثقيفي يعالج قو  ا علمي توعوي ويتمثل في كونه برنامج

  .يحاول أن يقدم أكبر قدر من الخدمات لفائدة البيئةو 

 14:00دقيقة و يتم بثه كل يوم أربعاء على الساعة  60" النظافة من اإليمان " مدة برنامج 

  .مساء 15:00زواال حتى 

  :المحاور العامة للبرنامج: ثانيا

  .مقدمة عامة عن الموضوع المقترح-1

  .تقديم أراء المواطنين المسجلة-2

  .استقبال اتصاالت الجمهور و مناقشة أفكارهم -3

  .محادثة مع الضيوف الحاضرين من أصحاب االختصاص أو مسئولين-4

  .إثارة القضية البيئية و تحليلها وتقديم أسبابها و نتائجها -5

  .محاولة إيجاد الحلول المناسبة و القضاء على المشكل المقترح-6

  د 60: محور من محاور البرنامج، علما أن مدته تحديد الفترة الزمنية لكل : ثالثا

 

 

  

                                                 
 .1058،ص1للطباعة و النشر،اإلمارات العربية المتحدة ،ط التليفزيوني، مطبعة الظفرةعاصف حميدي، العمل اإلذاعي و -  1
  .160عاصف حميدي ، المرجع نفسه ، ص -  2
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  المدة المخصصة له  محور البرنامج

  دقائق10  مقدمة عامة عن الموضوع

  دقائق10  تقديم آراء المواطنين المسجلة

  دقائق 05  استقبال اتصاالت الجماهير

  دقائق 10  محادثة مع الضيوف

  دقائق 15  إثارة القضية البيئية و تحليلها

  دقائق 10  محاولة إيجاد الحلول المناسبة

  جمع المعلومات: رابعا 

يقوم معد البرنامج باختيار إحدى الرسائل الواردة للبرنامج و التي تتضمن المشكلة و بعد دراسة 

  .طبيعة المشكلة يقوم المعد بصياغتها في شكل مبسط و مختصر للمتلقي

المعلومات حولها ليتمكن من صياغة األسئلة على المعد اإللمام بكل جوانب المشكلة و جمع 

  .المالئمة للموضوع المقترح

  :التنسيق:خامسا

االتصال بالمختص المعني بحل المشكلة و ترتيب موعد لتسجيل مسبقا إلفادته بمجريات 

  1.المشكل و كل تفاصله ليقوم هذا األخير بتقديم اإلقترحات و الحلول المناسبة

  :مجترتيب فقرات البرنا: سادسا

  .إشارة البرنامج-1

  .مقدمة عامة و عرض محاور البرنامج-2

  .تقديم تسجيالت صوتية خاصة بالموضوع المطروح-3

  .تقديم فقرات البرنامج-4

  .اختتام البرنامج-5

  .إشارة البرنامج-6

  .الصياغة: سابعا

                                                 
سا بمقر إذاعة 14: 20/04/2016،00زكرياء رضوان، مقدم برنامج النظافة من اإليمان ، مقابلة أجراها الباحث  يوم  -  1

  .الظهرة بمستغانم
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ج، وكل فقرة من الفقرات على حيث يتم صيانة مقدمة عامة تعرف بالموضوع المعال

من ثم تحديد نمط اللغة أي لغة و  ع اللغة أي لغة عامة أو متخصصة، تحديد نو و  حدى 

الحديث أي التحدث ضبط درجة تسارع يسو  فصحى أو عامية أو المزج بينهما، عربية 

ترسيخها في و  ي اللغة للتركيز على فكرة معينة أين يجب اإلبطاء فو  ببطء أو بسرعة

  .1ذهن المستمع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .163المرجع السابق ، ص  عاصف حميدي ، -  1
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قليال ال

24,52% 9,43%



سطحية بعمق

11,32% 22,64%

األطفال النساء

18,86% 20,47%

نعم

78,72%

ال نعم

24,52% 75,47%



أركان بيئية ايكولوجيا النطافة من

االيمان

22,64 7,54 52,83

برامج بيئية برامج دينية

أحيانا
47,16



بريد إلكتروني حضور

شخصي

21,87% 15,62%

طرح السؤال توجيه انتقاد

17,64% 11,76%



نوعا ما ال

39,62% 11,32%

نوعا ما نعم
51,06% 36,17%

نوعا ما نعم

49,50% 26,41%

دون المتوسط متوسط

18,51% 55,55%

متوسط جيد



2سا فما

فوقفوق

27,94%

2سا فما فوق أقل من ساعة
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أوقات

متفرقة
20,83%
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اخرى

0%

اخرى
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اخرى اجتماعية ثقافية
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ثقافية قانونية
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ثقافية قانونية
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حضور شخصي عبر الهاتف

15% 60%

بريد

الكتروني

حضور شخصي
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نوعا ما نعم

33,33% 45,83%
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بيئية رياضية

0% 0%

بيئية رياضية
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8,82% 82,35% 8,82%

70.83%

دون المتوسط متوسط جيد 20.83%

50%

�و�� ��

�

��م

8,82%

82,35%

8,82%

دون ا��	و�ط

�	و�ط

%8,33 �د

20,83%

70,83%

دون ا��	و�ط

�	و�ط

 �د

25%
دون ا��	و�ط



8,33% 20,83% 70,83%
8.33%

دون المتوسط متوسط جيد 50%
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 ا�����رة                            ��� 

  ا اإلجابة على نوع الجنس من ذكور

بعدها تم اإلجابة على البيانات . 

  وعـالمجم

47%  

53%  

100%  

: نسبة الذكور باإلناث تقريبا ن نسبة أفراد العينة من الذكور 

  .توزيع العشوائي على أفراد العينة

  .أفراد العينة حسب الجنس

53

                                  :                                          

51 
 

: 

ا اإلجابة على نوع الجنس من ذكورسؤال تم من خالله 20استمارة مكونة من 

. أو إناث و متغير الفئة العمرية و متغير المستوى التعليمي

 .العامة من خالل عادات االستماع إلذاعة الظهرة

    :تفريغ البيانات الشخصية و تحليلها

  :فراد العينة حسب الجنسيبين توزيع أ

  رارــالتك  ات

47  

53  

100  

ن نسبة أفراد العينة من الذكور اله أيتبين من خالل الجدول أع

  .%53فهي أما اإلناث 

توزيع العشوائي على أفراد العينةتقارب نسبة الذكور و اإلناث يعود أساسا إلى ال

أفراد العينة حسب الجنسيمثل توزيع ) : 1(الشكل 

47

1,4 1,2

ذ
ـر �أ� 3e trim. 4e trim.

:                                  ا�ط�ر ا�������

 

:تحليل االستمارة-1

استمارة مكونة من  100تم تحليل 

أو إناث و متغير الفئة العمرية و متغير المستوى التعليمي

العامة من خالل عادات االستماع إلذاعة الظهرة

تفريغ البيانات الشخصية و تحليلها-1

يبين توزيع أ): 1(الجدول رقم 

  

اتــالفئ

  رـذك

  أنثى

  المجموع

  

يتبين من خالل الجدول أع

أما اإلناث     47%

تقارب نسبة الذكور و اإلناث يعود أساسا إلى ال

  

  

  

  




 ا�����رة                            ��� 

  ةــــالنسب

60%  

30%  

10%  

100%  

يتبين من خالل الجدول أعاله أن مختلف الفئات العمرية في دراستنا من متتبع إذاعة الظهرة، 

 تمثل أعلى نسبة من أفراد العينة و تقدر

سنة بنسبة  46ل فئة هي أكثر من 

سنة  30سن للفئات العمرية هو 

  

غرافي للمجتمع الجزائري الذي يتميز بقاعة شبابية 

  
  .يبين توزيع أفراد العينة حسب السن

23%

30-�18ن

                                  :                                          

52 
 

  :يبين توزيع أفراد العينة حسب السن

  رارـالتك

  60  

  30  من

  10  سنة 46

100  

يتبين من خالل الجدول أعاله أن مختلف الفئات العمرية في دراستنا من متتبع إذاعة الظهرة، 

تمثل أعلى نسبة من أفراد العينة و تقدر) 30-18(الفئة العمرية من   ونالحظ بوضوح أن

ل فئة هي أكثر من واق %30   نسبة ) 45-30من (ثم تليها الفئة 

   .العينة

سن للفئات العمرية هو ومن خالل حساب المتوسط الحسابي للعينة نجد أن متوسط ال

  .قسيم الفئات العمرية كما هو موضحت  هذا االساس تم 

غرافي للمجتمع الجزائري الذي يتميز بقاعة شبابية و إرجاعها أساسا للهرم الديم

  ).الشباب نسبة

يبين توزيع أفراد العينة حسب السن): 2(الشكل 

58%

10%
9%

�ن c30- �18ن ��� 46أ
ر �ن . 4e trim.

:                                  ا�ط�ر ا�������

 

يبين توزيع أفراد العينة حسب السن): 2(الجدول رقم 

  

  الفئات 

  30-18من

من 31-45

46أكثر من 

  المجموع

  

يتبين من خالل الجدول أعاله أن مختلف الفئات العمرية في دراستنا من متتبع إذاعة الظهرة، 

ونالحظ بوضوح أن

ثم تليها الفئة  %60:ب

العينة أفرادمن  10%

ومن خالل حساب المتوسط الحسابي للعينة نجد أن متوسط ال

هذا االساس تم  وعلى

إرجاعها أساسا للهرم الديمهذه النسب يمكن 

نسبة ارتفاع(عريضة 
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.                                            

  ة

%  

%  

%  

%  

%  

%  

ئة الطلبة ظ من خالل هذا الجدول أن أكبر الفئات حسب المستوي الدراسي هي ف

نسبة ثم تليها فئة المتوسط ب18%

تهم ابورغ  ئة الطلبة الجامعين باإلذاعة المحلية كونها تلبي حاجاتهم 

، وهناك من الطلبة من يستغلها في أوقات فراغه كونها المنبر اإلعالمي الوحيد سهل 

  

50%

�����

                                  :                                          
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                                            .فراد العينة حسب المستوى الدراسييبين أ

      

ةـالنسب  رارــالتك

60  60%

18  18%

10  10%

00  00%

12  12%

100  100%

ظ من خالل هذا الجدول أن أكبر الفئات حسب المستوي الدراسي هي ف

18نسبة فئة المستوي الثانوي ب ، ثم  % 60

  .% 12نسبة ثم نجد فئة دون المستوى ب

ئة الطلبة الجامعين باإلذاعة المحلية كونها تلبي حاجاتهم اهتمام ف

، وهناك من الطلبة من يستغلها في أوقات فراغه كونها المنبر اإلعالمي الوحيد سهل 

 

30%

9%

5%

0%

6%

��وي �"و�ط ا&"دا#� دون ا)��"وى ا)���وع

:                                  ا�ط�ر ا�������

 

يبين أ): 3(الجدول رقم 

  الفئات

  معيجا

  ثانوي

  متوسط

  ابتدائي

  دون المستوى

  المجموع

  

ظ من خالل هذا الجدول أن أكبر الفئات حسب المستوي الدراسي هي فنالح

60نسبة يين بنالجامع

ثم نجد فئة دون المستوى ب10%

اهتمام فويرجع سبب 

، وهناك من الطلبة من يستغلها في أوقات فراغه كونها المنبر اإلعالمي الوحيد سهل وأذواقهم

  .الوجود
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  .يبين توزيع أفراد العينة حسب المستوى الدراسي

  ةــــــالنسب

30.18%  

56.60%  

13.20%  

100%  

 اإلناثاعة يوميا عن العينة إلذاعة الظهرة هو س

النسبة إلي ساعة أيضا بنسبة فوصلت 

، و لم يالحظ  تغانممساالستماع إلذاعة 

                               

13,20%

56,60%

30,18%

�نأ
ر 12�� �*��

                                  :                                          
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يبين توزيع أفراد العينة حسب المستوى الدراسي) :3(الشكل

  :تفريغ البيانات حسب متغير الجنس 

  ماع أفراد العينة إلذاعة يبين معدل است): 

  أنثــــــي  ذكـــر

  رارـــالتك  ةـــالنسب  رارــالتك

12  25.53%  16  

26  55.31%  30  

08  17.02%  07  

47  100%  53  

العينة إلذاعة الظهرة هو س استماعيتضح لنا من خالل الجدول أن معدل 

فوصلت  أما عند الذكور, علي نسبة  وهي 

االستماع إلذاعة  متوسط نوعا ما على إقبال وجودهذه النتيجة توضح 

 .إلناثاالستمتاع بانسبة لتفاوت كبير في نسبة 

 

17,02%

55,31%

25,53%

�نأ
ر 12�� �*��*��نأ,ل��

:                                  ا�ط�ر ا�������

 

تفريغ البيانات حسب متغير الجنس  -2

):  04( الجدول رقم 

  

  الجنس

  

  البدائل

ذكـــر

التك

12  أقل من ساعة

26  ساعة

08  سا12أكثر من 

47  المجموع

  

يتضح لنا من خالل الجدول أن معدل 

وهي  %63.82 بنسبة

55.31%  

هذه النتيجة توضح 

تفاوت كبير في نسبة 

  

 

%

�*��نأ,ل�
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  .يبين معدل إستماع أفراد العينة إلذاعة الظهرة

  

  ةـــــالنسب

62.26%  

26.41%  

15.09%  

100%  

مستغانم الجهوية عند الذكور يتبين من الجدول أعاله أن استماع أفراد العينة إلذاعة 

إلذاعة أما عند اإلناث فاالستماع 

  .%59.59نسبة تمثلت في 

  ...بالبيتماكثات 

خاصة الماكثات ( ناث يملكون وقت لإلستماع لبرامج اإلذاعة صباحا 

تهم وتزامنها إما مع ع لديهم متفرقة نظرا لتعدد انشغاال

  

15,09%

26,41%
62,26%

�".ر,�أو,�ت . �ء��

                                  :                                          
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يبين معدل إستماع أفراد العينة إلذاعة الظهرة) : 4(الشكل 

  :العينة إلذاعة الظهرةيبين أوقات استماع ) : 

  أنثــــــــي  ذكـــــر

  رارــالتك  ةــالنسب  رارــالتك

10  21.74 %  33  

06  13.04%  14  

31  65.22%  08  

47  100%  53  

يتبين من الجدول أعاله أن استماع أفراد العينة إلذاعة 

أما عند اإلناث فاالستماع  65.22يكون في أوقات متفرقة بنسبة كبيرة وصلت إلي 

نسبة تمثلت في  الصباحية أعلى مستغانم الجهوية يكون في الفترة

ماكثات , ويرجع ذالك إلي كون فئة اإلناث تشمل طالبات جامعيات 

ناث يملكون وقت لإلستماع لبرامج اإلذاعة صباحا 

ع لديهم متفرقة نظرا لتعدد انشغاال،أما فئة الذكور فأوقات االستما

    .وقت الدراسة أو العمل

65%

�0�&1 �ء��

%

�ء��. �0�&1.

:                                  ا�ط�ر ا�������

 

الشكل 

) : 05(الجدول رقم 

  

  الجنس

  

  البدائل

ذكـــــر

  صباحا

  مساء

  أوقات متفرقة

  المجموع

  

يتبين من الجدول أعاله أن استماع أفراد العينة إلذاعة       

يكون في أوقات متفرقة بنسبة كبيرة وصلت إلي 

مستغانم الجهوية يكون في الفترة

ويرجع ذالك إلي كون فئة اإلناث تشمل طالبات جامعيات 

ناث يملكون وقت لإلستماع لبرامج اإلذاعة صباحا االغلب في األو 

،أما فئة الذكور فأوقات االستما)بالبيت

وقت الدراسة أو العمل

  

22%

13%

أو,�ت �".ر,�
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  .يبين أوقات إستماع أفراد العينة إلذاعة الظهرة) 5(الشكل

  :العينة واألولوية لديهم أفرديبين ترتيب أنواع البرامج التي تنال اهتمام  ) :06(الجدول رقم 

  الجنس  

  البدائل

  أنثــــــــــي ذكــــر

  ةـــــالنسب  رارـــالتك  ةــالنسب  رارـــالتك

  %07.54  04  %53.19  25  برامج رياضية

  %11.32  06  %19.14  09  برامج ثقافية

  %18.86  10  %12.76  06  برامج دينية

  %66.03  35  %14.89  07  برامج بيئية

  %00  00  %00  00  برامج متنوعة

  %100  53  %100  47  المجموع

    

  :فئة الذكور كما يلي ل الجدول تسلسل البرامج الخاصة بمن خال توضح

 53.19البرامج الرياضية بنسبة  األوليفي المرتبة 

 %19.14امج الثقافية بنسبة في المرتبة الثانية البر 

 %12.76الثة البرامج الدينية بنسبة المرتبة الثفي 

 %14.89رابعة البرامج البيئة بنسبة في المرتبة ال

 .في المرتبة الخامسة البرامج المتنوعة بنسبة معدومة

  :ئة اإلناث جاءت كما يلي أما ترتيب البرامج بنسبة لف

 %66.03بنسبة  البرامج البيئية األوليفي المرتبة 

 %18.86انية البرامج الدينية بنسبة في المرتبة الث

 %11.32لثة البرامج الثقافية بنسبة المرتبة الثا في

ئة الذكور ، فمن المعروف أن ف واإلناثالطبيعية لكل من الذكور  أذواقتوضح لنا هذه النتائج 

  .اللعبة  هم للرياضة وٕاعجابهم الشديد بهذهتميل لبرامج الرياضية بحكم ممارسة اغلب

اإلناث فتميل أكثر للبرامج البيئية نظرا لهوسهم بنظافة البيت والمحيط الخارجي فحين ئة أما ف

  تينرامج لم يتم إختيارها من قبل الفئبقية العديد من الب
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  .األولويةأفراد العينة حسب 

0%

66,03%

18,86%

11,32%

7,54%

                                  :                                          
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أفراد العينة حسب  اهتماميبين ترتيب أنواع البرامج التي تنال ) : 

20%

13%
13%

�23�&را�4 ر2 �25�6&را�4 

&را�4 د�2�2 &را�4 &�2#2
�"�و*�&را�4

&2#�2&را�4

د�2�2&را�4

6��25&را�4

ر2��23&را�4

:                                  ا�ط�ر ا�������

 

) : 6(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

54%

�25�6&را�4 

&را�4 &�2#2
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  :يبين إذا ما كان أفراد العينة يستمعون البرامج الخاصة بالبيئة 

  انثــــــي

  ةــــــالنسب  رار

32  

31  

47  

يستمعون  100وٕاناث بنسبة 100

التي أجاب األفراد فيها بأنهم  ت

  
  يبين إذا ما كان أفراد العينة يستمعون للبرامج الخاصة بالبيئة

32

7

                                  :                                          
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يبين إذا ما كان أفراد العينة يستمعون البرامج الخاصة بالبيئة ): 

انثــــــي  ذكـــــر

رارـــــالتك  ةـــــالنسب  رارــــالتك

34  34  42  

13  13  11  

47  47  53  

100من الجدول أعاله أن كل أفراد العينة من ذكور بنسبة 

تاالستثماراللبرامج اإلذاعية الخاصة باألسرة ولهذا فقد ألغينا 

  .موضوعنا يخدمألنهم ال  الخاصة بالبيئة

يبين إذا ما كان أفراد العينة يستمعون للبرامج الخاصة بالبيئة ) :

13

�م� 7

31

�م�

:                                  ا�ط�ر ا�������

 

): 07(الجدول رقم 

  

  الجنس

  البدائل

ذكـــــر

التك

34  نعم

13  ال

47  المجموع

 

من الجدول أعاله أن كل أفراد العينة من ذكور بنسبة  يتبين

للبرامج اإلذاعية الخاصة باألسرة ولهذا فقد ألغينا 

الخاصة بالبيئةللبرامج  ليستمعون

  

  

) :7(الشكل 

  

  

  

  

  

34
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بكثرة في البرامج  أنها متناولة ة

  النسبة  

13.20%  

64.15%  

13.20%  

09.43%  

00%  

100 %  

يتضح لنا من خالل هذا الجدول من المواضع المهمة المتداولة في برامج البيئة حسب 

 رأيهمنسبة لإلناث حسب الب أما

64.15%  

نسبة يئة هي مواضيع بيئية بومن هنا نستخلص المواضع المتداولة في برامج الب

، وهذا يوضح رغبة القائمين على إذاعة في توعية 

واإلرشادية لضمان محيط  التوعوية

  

0%

13,20%

64,15%

13,20%

أ9رى "و*و�2 ار:�د�2
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ةأفرادا لعين يبين أهم المواضيع التي يرى) :

  أنثــــي  ذكـــر

  التكرار   ةــــالنسب  رارـــالتك

23  50%  07  

13  26.08%  34  

05  10.87%  07  

06  13.04%  05  

00  00%  00  

47  100%  53  

يتضح لنا من خالل هذا الجدول من المواضع المهمة المتداولة في برامج البيئة حسب 

أما 26.08%هي المواضع التثقيفية تمثلت في 

64.15نسبة على البرامج البيئية بواضيع البيئية هي التي تطغى 

ومن هنا نستخلص المواضع المتداولة في برامج الب

، وهذا يوضح رغبة القائمين على إذاعة في توعية %50نسبةتليها مواضيع ثقافية ب

التوعويةتثقيف المجتمع المحلي عن طريق التكثيف البرامج البيئية 

26%

11%
13%

0%

�25�6 �2#2& ار:�د�2
9,43%

%

ار:�د�2 �2#2& �25�6

:                                  ا�ط�ر ا�������

 

  

) :08(الجدول رقم 

  :الخاصة بالبيئة

  الجنس

    البدائل

  ثقافية

  بيئية

  ارشادية

  ةتوعوي

  ىأخر 

  المجموع

يتضح لنا من خالل هذا الجدول من المواضع المهمة المتداولة في برامج البيئة حسب 

هي المواضع التثقيفية تمثلت في نسبة الذكور 

واضيع البيئية هي التي تطغى الم

ومن هنا نستخلص المواضع المتداولة في برامج الب

تليها مواضيع ثقافية ب 64.15%

تثقيف المجتمع المحلي عن طريق التكثيف البرامج البيئية 

  .أمن وسليم

  

50%

"و*و�2 أ9ري
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يبين أهم المواضيع التي يرى أفراد العينة أنها متناولة بكثرة في البرامج الخاصة 

  .يبين أهم المواضيع التي تطرحها البرامج البيئة في اذاعة الظهرة

  

  النسبـــة  ــــرار

66.03%  

09.43  

24.52  

100%  

من الذكور يستفيدون من المواضيع التي تطرحها 

  .من اإلناث يستفيدون من البرامج البيئية

و هذا يبرهن على المستوى الجيد للمواضيع التي تطرحها البرامج البيئية بإذاعة الظهرة لذلك 

  .غلبهم كما بينت النسب يستفيدون من محتوى هذه البرامج

  

24,52%

9,43

66,03%

;2<, 7
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يبين أهم المواضيع التي يرى أفراد العينة أنها متناولة بكثرة في البرامج الخاصة 

يبين أهم المواضيع التي تطرحها البرامج البيئة في اذاعة الظهرة

  ىأنثــ  ذكـــر

ــــراركال  النسبـة  التكــرار

29  61.70%  35  

07  14.89%  05  

11  23.47%  13  

47  100%  53  

من الذكور يستفيدون من المواضيع التي تطرحها % 61.70يوضح لنا الجدول أن نسبة 

من اإلناث يستفيدون من البرامج البيئية %66.03مج البيئية، في حين أن نسبة 

و هذا يبرهن على المستوى الجيد للمواضيع التي تطرحها البرامج البيئية بإذاعة الظهرة لذلك 

غلبهم كما بينت النسب يستفيدون من محتوى هذه البرامج

14,89%

23,47%

�م�

%

43%

�م�
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يبين أهم المواضيع التي يرى أفراد العينة أنها متناولة بكثرة في البرامج الخاصة ) : 8(الشكل 

  .بالبيئة

يبين أهم المواضيع التي تطرحها البرامج البيئة في اذاعة الظهرة): 9(الجدول رقم 

  الجنس

  

  البدائل

  نعم

  ال

  قليال

  المجموع

 

يوضح لنا الجدول أن نسبة 

مج البيئية، في حين أن نسبة البرا

و هذا يبرهن على المستوى الجيد للمواضيع التي تطرحها البرامج البيئية بإذاعة الظهرة لذلك 

غلبهم كما بينت النسب يستفيدون من محتوى هذه البرامجفإن أفراد العينة أ

  

  

  

  

61,70%

7 ;2<,
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  .يبين أهم المواضيع التي تطرحها البرامج البيئية في إذاعة الظهرة

  :كيفية تناول هذه المواضع من حيث رأي العينة

  

  ةـالنسب  رار

  22.64  

  11.32  

  66.03  

  100%  

أفراد العينة يرون أن تناول هذه المواضيع يكون أحيانا بعمق 

  .%65.95أما عند الذكور فكانت 

وهذا راجع إلي طبيعة المواضيع المتداولة ، فبعض المواضيع تحتاج إلي تعمق نظرا ألهميتها 

وأيضا حسب طبيعة المذيع ومهارته اإلعالمية، وحسب 

  

  .يبين كيفية تناول هذه المواضيع من حيث رأي العينة

66

11,32%

22,64%

�����قأ20&���7وأ20 �ط�20
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يبين أهم المواضيع التي تطرحها البرامج البيئية في إذاعة الظهرة

كيفية تناول هذه المواضع من حيث رأي العينة يبين): 

  ىأنثــ  ذكـــر

رارـــالتك  ةــالنسب  رارـــالتك

10  21.27  12  

06  12.76  06  

  35  65.95  31  أحيانا بعمق وأحيانا ال

47  100%  53  

أفراد العينة يرون أن تناول هذه المواضيع يكون أحيانا بعمق يوضح لنا هذا الجدول أن معظم 

أما عند الذكور فكانت  %66.03نسبة عند اإلناث بنسبة  ث أعلى

وهذا راجع إلي طبيعة المواضيع المتداولة ، فبعض المواضيع تحتاج إلي تعمق نظرا ألهميتها 

وأيضا حسب طبيعة المذيع ومهارته اإلعالمية، وحسب .تعالج بسطحية 

  .ضيوف البرنامج في كل عدد

يبين كيفية تناول هذه المواضيع من حيث رأي العينة

66%

��ق& �ط�20 7 �����ق وأ20& ���أ20

66,30%

�ط�20 ��ق&

:                                  ا�ط�ر ا�������

 

يبين أهم المواضيع التي تطرحها البرامج البيئية في إذاعة الظهرة) : 9(الشكل 

  

): 10(الجدول رقم 

  

  الجنس

  البدائل

  بعمق

  سطحية

أحيانا بعمق وأحيانا ال

  المجموع

 

يوضح لنا هذا الجدول أن معظم 

ث أعلىوأحيانا ال ، حي

وهذا راجع إلي طبيعة المواضيع المتداولة ، فبعض المواضيع تحتاج إلي تعمق نظرا ألهميتها 

تعالج بسطحية  األخروالبعض 

ضيوف البرنامج في كل عدد

  

  

يبين كيفية تناول هذه المواضيع من حيث رأي العينة:  )10(الشكل

21%

13%

7 �����ق وأ20& ���أ20
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ي باإلهتمام من خالل برامج حول أكثر الشرائح التي تحظ

  

  ةـالنسب  رار

  22.64  

  20.47  

  18.86  

  100%  

ور أن يرون الرجال هم الذين من الذك

ركائز التوعية والمحافظة  مالمجتمع، فه

  

18,86%

20,47%

22,64%

ا<ط.�ل ا)���ء �ل�ا)ر
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حول أكثر الشرائح التي تحظيبين رأي العينة ): 

  ىأنثــ  ذكــــــــر

رارــالتك  ةـــالنسب  رارــالتك

26  55.31  32  

12  25.53  11  

09  19.14  10  

47  100%  53  

من الذك %55.31من خالل هذا الجدول أن نسبة 

  .باهتمام أكثر من خالل برامج البيئة

المجتمع، فهالذي يلعبه الرجال في بناء ويفسر ذالك الدور الفعال 

  ة نظرا لطبيعة عملهم خارج البيت

%55.31%25.53

19,14

�ل�ا)ر ا)���ء
�ل�ا)ر

:                                  ا�ط�ر ا�������

 

  

  

): 11(الجدول رقم 

  .البيئة

  

  الجنس  

  

  البدائل

  الرجال

  النساء

  األطفال

  المجموع

  

من خالل هذا الجدول أن نسبة يتضح لنا 

باهتمام أكثر من خالل برامج البيئة يحظون

  

ويفسر ذالك الدور الفعال 

ة نظرا لطبيعة عملهم خارج البيتعلي البيئ

  

31

ا<ط.�ل
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  .الشرائح التي تحظى باإلهتمام من خالل البرامج البيئية أكثرالعينة حول  رأي يبين):11(الشكل

ولم يتم  حبالطر أن هناك مواضيع جديرة  يبين ما إذا كانت العينة ترى): 12(الجدول رقم 

  .تناولها

  

  الجنس

  البدائل

  أنثـــــى  ذكـــــر

  ةـالنسب  رارـالتك  ةــــالنسب  رارـالتك

  %75.47  40  %78.72  37  نعم

  %24.52  13  %21.27  10  ال

  %100  53  %100  47  المجموع

  

ناك مواضيع جديرة أن ه من الذكور ترى   % 78.72بأنه نسبة  أعالهالجدول يوضح لنا 

  .بالطرح ولم يتم طرحها

  %75.47اإلناث بنسبة  أي الغالب لدىوهو نفس الر بالبيئة،من خالل البرامج الخاصة 

ولها بعد أيضا وهذا راجع إلى كون إذاعة الظهرة إذاعة فتية لذلك فحتما هناك مواضيع لم يتم تنا

العاملين بها فلم يصل مستواها إلى اإلذاعات المحلية الزائدة في مجال  هذا راجع إلى مستوى

 .البرامج واختيار المواضيع الهامةإعداد 
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  .ولم يتم تناولها حيبين ما إذا كانت العينة ترى أن هناك مواضيع جديرة بالطر 

  .يبين عناوين أهم البرامج التي تتناول قضايا البيئة وتنال إعجاب العينة

  أنثــــــى

  ةـــالنسب  رار

  52.83  

  7.54  

  16.89  

  22.64  

  100%  

24,52%

75,47%

7 �م�
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يبين ما إذا كانت العينة ترى أن هناك مواضيع جديرة بالطر 

يبين عناوين أهم البرامج التي تتناول قضايا البيئة وتنال إعجاب العينة): 

أنثــــــى  ذكـــــر

رارــالتك  ةـــالنسب  رارـالتك

  28  42.55  20النطافة من 

07  14.89  04  

  09  17.02  08  دقيقة من البيئة

12  25.53  12  

47  100%  53  

21,27

78,72%

7 �م�

%

:                                  ا�ط�ر ا�������

 

  

يبين ما إذا كانت العينة ترى أن هناك مواضيع جديرة بالطر ) : 12(الشكل 

): 13(الجدول رقم 

  

  الجنس

  

  

  البدائل

النطافة من 

  االيمان

  ايكولوجيا

دقيقة من البيئة

  أركان بيئية

  المجموع

  

27%

�م�
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  .البيئة وتنال إعجاب العينة

  .يبين إذا ما كان توقيت البرامج السابقة يناسب أفراد العينة

  أنثــــــى

  ةـــالنسب  رارــالتك

18    33.96   

10  18.86  

25  47.16  

53  100%  

توقيت البرامج اإلذاعية إلذاعة الظهرة الجهوية يناسب أفراد العينة 

22,64

16,89

7,54

52,83

                                  :                                          
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البيئة وتنال إعجاب العينةيبين عناوين أهم البرامج التي تتناول قضايا 

يبين إذا ما كان توقيت البرامج السابقة يناسب أفراد العينة): 

أنثــــــى  ذكــر

التك  ةــــالنسب  رارـــالتك

19  40.42  18

  07  14.89  10

21  44.68  25

47  100%  53

توقيت البرامج اإلذاعية إلذاعة الظهرة الجهوية يناسب أفراد العينة  أننالحظ من بيانات الجدول 

  .عند اإلناث الذكوروعند  44.68

42,55

14,89
17,02

�ن25,53
&2#�2أر

ا)&2#��ند,�62

�2�ا2
و)و

�5�ا�27�ن�نا)�ط

:                                  ا�ط�ر ا�������

 

 

 

 

يبين عناوين أهم البرامج التي تتناول قضايا ): 13( الشكل

 

  

  

): 14(الجدول رقم 

  

  الجنس

  

  البدائل

  نعم

  ال    

  أحيانا

  المجموع

  

نالحظ من بيانات الجدول 

44.68أحيانا بنسبة 

ا)�ط��5 �ن 
ا�27�ن

�2�ا2
و)و

د,�62 �ن ا)&�#2

�ن &�2#2
أر
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مشغولة  ء دراسة أو وظيفة أو التزمات أخرى

نجد أن بعض البرامج اإلذاعية يناسب توقيتها أفراد العينة والبعض اآلخر ال يتناسب توقيتها 

  

  .يبين إذا ما كان توقيت البرامج السابقة يناسب أفراد العينة

  .بالبيئةيبين مدي مشاركة أفراد العينة في البرامج التوعية الخاصة 

  ةــالنسب

62.26%  

37.73%  

100%  

ك في البرامج البيئية بنسبة يبين لنا الجدول من خالل دراسته بوضوح أنا نسبة عند الذكور تشار 

18,86

33,96

���أ20

                                  :                                          
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ء دراسة أو وظيفة أو التزمات أخرىسوا جع إلرتباطات األفراد بأعمال أخرى

نجد أن بعض البرامج اإلذاعية يناسب توقيتها أفراد العينة والبعض اآلخر ال يتناسب توقيتها 

يبين إذا ما كان توقيت البرامج السابقة يناسب أفراد العينة

يبين مدي مشاركة أفراد العينة في البرامج التوعية الخاصة 

  أنثــى  

  رارـالتك  ةـــالنسب  رار

  68.08%  33  

  31.19%  20  

  100%  53  

يبين لنا الجدول من خالل دراسته بوضوح أنا نسبة عند الذكور تشار 

  .%62.26اإلناث بنسبة

  .وذالك يرجع إلي وجود خطين للهاتف مفتوحين للمستمعين

0

14,89

44,68
47,16

7 �م�

:                                  ا�ط�ر ا�������

 

جع إلرتباطات األفراد بأعمال أخرىوهذا را

  .بها

نجد أن بعض البرامج اإلذاعية يناسب توقيتها أفراد العينة والبعض اآلخر ال يتناسب توقيتها  لذا

  .مع أفراد العينة

  

يبين إذا ما كان توقيت البرامج السابقة يناسب أفراد العينة) : 14(الشكل

يبين مدي مشاركة أفراد العينة في البرامج التوعية الخاصة ): 15(الجدول رقم

  

  الجنس

  

  البدائل

  ذكــر

رارــالتك

  32  نعم

  15  ال

  47  المجموع

  

يبين لنا الجدول من خالل دراسته بوضوح أنا نسبة عند الذكور تشار 

اإلناث بنسبةوعند 68.08%

وذالك يرجع إلي وجود خطين للهاتف مفتوحين للمستمعين

14,89 �م�

7

���أ20
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  البرامج التوعية الخاصة بالبيئة

.  

  أنثــــى

  ةـــالنسب  رارــــالتك

20  62.5%  

05  15.62%  

07  21.87%  

32  100%  

%

37,73%
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البرامج التوعية الخاصة بالبيئة يبين مدي مشاركة أفراد العينة في

.االفراد إن وجدت ىيبين لنا نوع المشاركة لد

أنثــــى  ذكــر  

التك  ةـــالنسب  رارــالتك

30  88.23%  20

05  %5.88  02  حضور شخصي

  02  5.88%  07

34  100%  32

62,26%

�م�

7 %

31,19%

:                                  ا�ط�ر ا�������

 

  

يبين مدي مشاركة أفراد العينة في): 15(الشكل 

  

يبين لنا نوع المشاركة لد): 16(الجدول رقم

  

  الجنس  

  

  البدائل

  الهاتف

حضور شخصي

  بريد إلكتروني

  المجموع

  

68,08% �م�

7




 ا�����رة                            ��� 

الذكور كانت أكثر المشاركات عن طريق 

مشاركة كانت أكثر  32وأغلبها عند الذكور أيضا من بين 

الحضور ( طريقة  للمشاركة بالوسائل األخرى

  

يبين كيفية مشاركة أفراد العينة في هذه البرامج وعناوين أهم المواضيع التي 

  أنثـــي

  ةـــالنسب  رارـالتك

22  68.75%  

06  18.75%  

04  12.5%  

32  100%  

أما  %70.58عند الذكور  أنا نسبة المشاركة بتقديم نصيحة

21,87%

15,62%
62,50%

إ)
"رو��&ر2د :30�19ور
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الذكور كانت أكثر المشاركات عن طريق  مشاركة لدى 34أن أغلب المشاركين من بين

وأغلبها عند الذكور أيضا من بين  %88.23 الهاتف بنسبة الهاتف 

  .62.5المشاركات عن طريق الهاتف بنسبة 

طريقة  للمشاركة بالوسائل األخرى وعن طريق الجدول نفسر أن الهاتف أسهل

  )....ياإللكترون

  .يبين لنا نوع المشاركة لدى االفراد إن وجدت

يبين كيفية مشاركة أفراد العينة في هذه البرامج وعناوين أهم المواضيع التي ): 

أنثـــي  ذكــر  الجنس  

التك  ةـالنسب  رارـالتك

22  %70.58  24  تقديم النصيحة

06  %11.76  04  توجيه انتقاد

04  %17.64  06  طرح السؤال

  34  100%  32

أنا نسبة المشاركة بتقديم نصيحةمن خالل هذا الجدول يتضح لنا 

  .%68.75عند اإلناث فكانت نسبة  تقديم النصيحة 

88,23

5,88%
5,88%

�"فA(ا
&ر2د إ)
"رو��

30ور �"فA(ا

:                                  ا�ط�ر ا�������

 

أن أغلب المشاركين من بين نالحظ

الهاتف بنسبة الهاتف 

المشاركات عن طريق الهاتف بنسبة 

وعن طريق الجدول نفسر أن الهاتف أسهل

اإللكترونالبريد -الشخصي

  

  

يبين لنا نوع المشاركة لدى االفراد إن وجدت): 16(الشكل 

): 17(الجدول رقم 

  :شاركو فيها

  

    البدائل

تقديم النصيحة

توجيه انتقاد

طرح السؤال

  المجموع

من خالل هذا الجدول يتضح لنا 

عند اإلناث فكانت نسبة  تقديم النصيحة 

23%

30ور :�19
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لطبيعة المواضيع البيئية  تقديم النصيحة غالبا على الفئتين بتقديم النصيحة نظرا

المبرمجة التي تتطلب الحكمة لذلك يبادر كل من الفئتين بتوجيه النصيحة كطريقة إلثراء 

  

يبين كيفية مشاركة أفراد العينة في هذه البرامج وعناوين أهم المواضيع التي 

يبين رأي العينة إذا ما كانت المواضيع المتناولة في البرامج البيئية تمس البيئة 

  

  ةـالنسب  رار

  36.17  

  10.63  

  51.06  

  100%  

12,50%

18

68,75%

ا)�ؤالطرح D2�ا�"6�د"و ا)��021
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تقديم النصيحة غالبا على الفئتين بتقديم النصيحة نظرا

المبرمجة التي تتطلب الحكمة لذلك يبادر كل من الفئتين بتوجيه النصيحة كطريقة إلثراء 

  .موضوع النقاش في حصة تتناول قضايا البيئة

  :ومن بين المواضيع التي شاركو فيها

 .نالنظافة من االيما

يبين كيفية مشاركة أفراد العينة في هذه البرامج وعناوين أهم المواضيع التي 

يبين رأي العينة إذا ما كانت المواضيع المتناولة في البرامج البيئية تمس البيئة 

  أنثـــى  ذكــر

رارـالتك  ةـالنسب  التكرار

26  49.05  17  

16  11.32  05  

21  39.62  24  

53  100%  47  

17,64

70,58%

ا)�ؤالطرح ا�"6�د

ا)��021"6د2م

18,75%

ا)��021"6د2م

:                                  ا�ط�ر ا�������

 

تقديم النصيحة غالبا على الفئتين بتقديم النصيحة نظرا ويعتبر

المبرمجة التي تتطلب الحكمة لذلك يبادر كل من الفئتين بتوجيه النصيحة كطريقة إلثراء 

موضوع النقاش في حصة تتناول قضايا البيئة

ومن بين المواضيع التي شاركو فيها

النظافة من االيماموضوع 

  

يبين كيفية مشاركة أفراد العينة في هذه البرامج وعناوين أهم المواضيع التي ): 17( الشكل

  :فيها اشاركو 

يبين رأي العينة إذا ما كانت المواضيع المتناولة في البرامج البيئية تمس البيئة ):18(الجدول رقم

  .المستغانمية

  

  الجنس

  البدائل

  نعم

  ال

  نوعا ما

  المجموع

64%

11,76%

D2�ا�"6�د"و
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من الذكور يرون أن المواضيع المتناولة %49.05يتضح لنا من خالل الجدول لنا أنا نسبة 

  الجمهور المستغانمي أفرادقا البيئة  من ح تمس

لمواضيع المتناولة تمس البيئة لدى أفراد د بأن امن اإلناث تؤك %51.06في حين أن نسبة  

  .نوعا ما الجمهور المستغانمي

  

  
  

يبين رأي العينة إذا ما كانت المواضيع المتناولة في البرامج البيئية تمس البيئة ):18(الشكل

  .المستغانمية

  .كاف كان عدد البرامج الموجهة للجمهور اذيبين رأي العينة حول ما ا ):19(الجدول رقم

  

  الجنس

  البدائل

  أنثـــى  ذكــــر

  ةـالنسب  رارــكالت  ةـالنسب  رارــالتك

  16.98  09  %26.41  14  نعم

  36.17  17  %24.52    13  ال

  44.68  21  %49.05  26  نوعا ما

  %100  47  %100  53  المجموع

  

39,62%

11,32%

49,50%

���و*� 7 �م�

51,06%

10,63%

36,17%

���و*� 7 �م�
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من الذكور يرون أن عددها غير كاف نوعا ما،  49.05من خالل الجدول أن نسبة ضح لنايت

  %44.68تؤيده اإلناث بنسبة وهو نفس الرأي الذي 

 اإال أن عددها غير كاف نوعا ما، مم ةالبيئة المحليوجود برامج تهتم بقضايا  هذا يدل على

  .في زيادة عدد هذه البرامج في إذاعة الظهرة الجهوية رغبة أفراد العينةيتبين 

  
  

  .كان عدد البرامج الموجهة للجمهور كاف إذايبين رأي العينة حول ما ): 19(الشكل

  

  

  

  

  .يبين تقديم العينة للمستوي الحالي للبرامج البيئية الخاصة بالبيئة):20(الجدول رقم

  

  الجنس

  

  البدائل

  أنثـى  ذكــــر

  ةـــالنسب  رارـالتك  ةـالنسب  رارـالتك

  19.14  09  %25.92  13  جيد

  12.69  27  %55.55  30  متوسط

  %21.74  11  %18.51  10  دون المتوسط

  %100  47  %100  53  المجموع

51,06%

10,63%

36,17%

���و*� 7 �م�

49,50%

24,52%

26,41%

���و*� 7 �م�
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من الذكور تري أن مستوي البرامج المقدمة %55.55نسبة  لنا أن يتضحمن خالل الجدول 

  .من اإلناث%58.69وهذا الرأي تؤيده نسبة للبيئة متوسط، 

المبذولة في إطار تقديم تنمية المجهودات وهذا يرجع إلي كون اإلذاعة فتية،وهذا ما يبرز 

  .كما بينته أفراد العينة إلى المستوىالمجتمع المحلي وتقدمها 

  

  
  

  

  .يبين تقديم العينة للمستوي الحالي للبرامج البيئية الخاصة بالبيئة):20(الشكل

  

  :تفريغ البيانات حسب متغير السن/3

   :يبين معدل استماع أفراد العينة إلذاعة الظهرة يوميا):21(الجدول رقم

  السن

  البدائل

  سنةفما فوق46  سنة45-31  سنة18-30

  النسبة  رارـالتك  النسبة  رارــــكالت  ةـالنسب  رارــالتك

  %25  02  %50  12  %17.64  12  أقل من ساعة

  %25  02  %00  00  %54.41  37  ساعة

  %50  04  %50  12  %27.94  19  سا فما فوق2

  %100  08  %100  24  %100  68  المجموع

18,51%

55,55%

25,92%

ا)�"و�طدون �"و�ط �2د

21,74%

12,69%

19,14%

ا)�"و�طدون �"و�ط �2د
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 ]30-18[من أفراد العينة من الفئة العمرية

نجد أن  إلى إذاعة الظهرة الجهوية بمعدل ما يقارب الساعة يوميا،في حين

يستمعون لإلذاعة بمعدل  %50وتتمثل في 

سا 02منهم يستمعون لإلذاعة أكثر من 

ال يملك أصحابها متسع من الوقت وذلك 

ة الثانية فنستطيع القول أن لديهم كل 

سنة فأكثرها  46فهي من الوقت الكاف لإلستماع أكثر من الفيئة األولي، أما الفئة الثالثة 

تحتوي الماكثات بالبيت والشيوخ والكهول فلهم متسع كبير من الوقت لإلستماع لبرامج إذاعة 

  
   :يبين معدل استماع أفراد العينة إلذاعة الظهرة يوميا

  .يبين أوقات استماع العينة إلذاعة الظهرة الجهوية

  فما فوق 46   

  ةـالنسب  التكرار  ة

54.16%  04  50%  

%  02  25%  

20.83%  02  25%  

%  08  100%  

50%

25%

25%

2 ���5وق�5

                                  :                                          
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من أفراد العينة من الفئة العمرية%54.41نسبة  أنيتضح لنا من خالل الجدول 

إلى إذاعة الظهرة الجهوية بمعدل ما يقارب الساعة يوميا،في حين

وتتمثل في  ]45-31[ئة ما يقارب أعلى نسبة  استماع عند ف

منهم يستمعون لإلذاعة أكثر من %50سنة فما فوق 46أما فيئة  سا ما فوق يوميا،

ال يملك أصحابها متسع من الوقت وذلك ]30-18[وهذا راجع إلي عامل الوقت فالفيئة األولي 

ة الثانية فنستطيع القول أن لديهم كل يرجع لضيق الوقت عندهم للقيام بأشغالهم عادة،أما الفيئ

الوقت الكاف لإلستماع أكثر من الفيئة األولي، أما الفئة الثالثة 

تحتوي الماكثات بالبيت والشيوخ والكهول فلهم متسع كبير من الوقت لإلستماع لبرامج إذاعة 

يبين معدل استماع أفراد العينة إلذاعة الظهرة يوميا

يبين أوقات استماع العينة إلذاعة الظهرة الجهوية

  سنة45-31من  سنة30-18من

ةـبالنس  رارــالتك  النسبة  رارــالتك

17  25%  13  54.16

18  26.47%  06  25%

33  48.53%  05  20.83

68  100%  24  100%

27

54,41%

17,64%

2 ���5وق�5 �*��
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يتضح لنا من خالل الجدول 

إلى إذاعة الظهرة الجهوية بمعدل ما يقارب الساعة يوميا،في حين استماعهميتولون 

أعلى نسبة  استماع عند ف

سا ما فوق يوميا،2

  .يوميا

وهذا راجع إلي عامل الوقت فالفيئة األولي 

يرجع لضيق الوقت عندهم للقيام بأشغالهم عادة،أما الفيئ

الوقت الكاف لإلستماع أكثر من الفيئة األولي، أما الفئة الثالثة 

تحتوي الماكثات بالبيت والشيوخ والكهول فلهم متسع كبير من الوقت لإلستماع لبرامج إذاعة 

  .الظهرة الجهوية

يبين معدل استماع أفراد العينة إلذاعة الظهرة يوميا):21(الشكل

يبين أوقات استماع العينة إلذاعة الظهرة الجهوية):22(الجدول رقم 

  السن

    البدائل

  صباحا

  مساءا

  أوقات متفرقة

  المجموع

27,94%

�*�� �*��نأ,ل�
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يستمعون لإلذاعة في أوقات متفرقة  ]30-18[ئة العمرية يتضح لنا من خالل الجدول أن الف

يستمعون لإلذاعة صباحا بنسبة  ]45-31[في حين الفئة العمرية%48.53بنسبة 

سنة فما فوق فهي تستمع لإلذاعة في الفترة الصباحية  46أما الفئة العمرية من ،54.16%

  .%50أيضا بنسبة 

دراسة أو العادة هم منشغلون ب]30-18[ئة العمرية ا يرجع إلي عامل ضيق الوقت ،فالفوهذ

ستماع تكون ئة الثانية والثالثة فأوقات االالف الإلذاعة في أوقات متفرقة، أمالعمل لذلك يستمعون 

مقر عملهم واالستماع إلى مذياع  إلىحية أثناء توجه بعض العمال متاحة في الفترة الصبا

  .السيارة 

  

  
  

  

  .يبين أوقات استماع العينة إلذاعة الظهرة الجهوية):22( الشكل

48,53%

26,47%

25%

�".ر,�أو,�ت �ءا�� �0�&1

20,83%

25%

54,16%

�".ر,�أو,�ت

25%

25%

50%

�".ر,�أو,�ت �ءا�� �0�&1
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  .ألفراد العينة النسبةاألولوية ب يبين ترتيب البرنامج حسب):23(الجدول رقم

  

  السن

  البدائل         

  فما فوق 46  سنة 45-30من  سنة 30-18من

  النسبة  رارـالتك  ةـبالنس  رارـكالت  ةــالنسب  التكرار

  %50  04  %29.16  07  %23.53  16  إخبارية

  %00  00  %8.33  03  %13.23  31  ثقافية

  50%  04  %50  12  %17.64  12  اجتماعية

  %00  00  %12.5  02  %45.59  09  رياضية

  %00  00  %00  00  %00  00  ىاخر 

  %100  08  %100  24  %100  68  المجموع
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يستمعون للبرامج الرياضية  ]18.30[من الفئة العمرية%45.59يبين لنا الجدول أعاله أن نسبة 

 ،ثم البرامج اإلجتماعية%23.53بالدرجة األولى تليها البرامج اإلخبارية بنسبة 

  .ولم يوجد برامج أخرى%17.64بنسبة

تليها  %50بنسبة  االجتماعيةفقد كانت في قمة أولوياتها البرامج  ]45-30[أما الفئة الثانية 

سنة فما فوق فقد كان في  46أما الفئة الثالثة .%08.33البرامج اإلخبارية الثقافية بنسبة 

سنة فما فوق فقد كان في قمة  46الثالثة أما الفئة  .%08.33اهتماماتها البرامج الثقافية بنسبة 

في حين أنها ال تهتم %50اهتماماتها البرامج اإلخبارية واالجتماعية بنسبة متساوية قدرت ب 

ئة عمرية والتفسير الوحيد لكل هذه النتائج ان لكل ف امج الترفيهية والبرامج الرياضيةبالبر 

الثقافية، في حين يهتم  وحتى  واإلخباريةة الخاصة فالشباب يهتمون بالبرامج الرياضي اهتمامها

  .أيضا واإلخباريةكبار السن والكهول بالبرامج االجتماعية 

  

  
.  

  

0%

45,59%

17,64%

13,23%

23,53%

ا9رى �23�ر2
�2*��"�ا �25�6

0%

12,50%

50%

8,33%

29,16%

ا9رى �23�ر2 �2*��"�ا

�25�6 إ9&�ر�2
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  يبين ترتيب البرنامج حسب األولوية بالنسبة ألفراد العينة):23(الشكل

  

  

  

  

  

  

  .الخاصة بالبيئة استماع العينة للبرامج البيئية بين مدىي):24(الجدول

  

  ما فوق 46  31-45  18-30

  النسبـة  التكـرار  النسبة  التكــرار  النسبــة  تكرار

  %100  08  %100  24  %100  68  نعم

  %100  4  %100  16  %100  60  ال

  

ئة عمرية يستمعون للبرامج اإلذاعية من كل ف%100من خالل الجدول أن نسبة  نالحظ

  .الخاصة بالبيئة

0% 0%

50%

0

50%

ا9رى �23�ر2 �2*��"�ا �25�6 إ9&�ر�2
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ال  اللذين عت علىالتي وز  فاالستماراتوذلك كون موضوع الدراسة يخص برامج البيئة إذا 

  .تخدم الموضوعال   ألنهاألغيت  لإلذاعةيستمعون 

  

  
  

  .مدى استماع العينة للبرامج البيئية الخاصة بالبيئة :يبين24الشكل

  

  

  

  

  

  .يبين أهم المواضيع المتناولة في البرامج البيئية):25(الجدول رقم

  فما فوق 46  31-45  18-30

  النسبة  التكرار  ةـالنسب  رارـــالتك  ةـــالنسب  ارر ــالتك

  %25  02  %16.67  04  %27.94  19  دينية

  %00  00  %41.66  10  %45.59  31  بيئية

  %00  00  %16.67  04  %11.76  08  قانونية

  %75  06  %25  06  %14.70  10  ثقافية

  %00  00  %00  00  %00  00  أخري

  %100  08  %100  24  %100  68  المجموع

100%100%

7 �م�

100%100%

7 �م�
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المواضيع  أهم أنمن الفئة العمرية سنة، يرون %45.59من خالل الجدول أن نسبة  نالحظ

نسبة ب]45-31[ الفئة الثانية أيدته،ونفس الرأي ذات طابع بيئي  البيئية  المبرمجة هي

هي التي تنال قسط الثقافية سنة ،فيرون أن المواضيع 46ئة الثالثة أكثر من الفأما 41.66%

 %75بة بنس االهتمامكبير من 

سنة فما فوق،  46ئة منأما الف لمواضيع المقدمة ذات طابع بيئيا أهمضرورة  هذا يؤكد إلى

ي هذا السن من خالل الثقافية بصفة كبيرة لحاجتهم من التوعية البيئية ف  يتناولون البرامجفهم 

  . البيئة الحفاظ  على

  
  

  .البيئيةيبين أهم المواضيع المتناولة في البرامج ):25(الشكل

  .استفادة العينة من المواضيع التي تطرحها البرامج يبين مدى): 26(الجدول

  

  فما الفوق 46  31-45  18-30

  ةــالنسب  رارـــالتك  ةـــالنسب  رارــالتك  ةـالنسب  رارــالتك

  %50  04  %25  06  %57.35  39  نعم

  %25  02  %16.67  04  %17.02  11  ال

  %25  02  %58.33  14  %26.47  18  قليال

  %100  08  %100  24  %100  68  المجموع

0%
14,70%

11,76

45,59%

27,94%

أ9ري

�25�6

��و��2,

�2#2&

د�2�2

0%

75%

0%

0%

25% أ9ري

�25�6

��و��2,

�2#2&

د�2�2
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 ]30-18[من الفئة العمرية 57.35%

فهم  ]45- 31[يستفيدون من المواضيع التي تطرحها البرامج الخاصة بالبيئة، أما الفئة العمرية 

سنة فما فوق  46ئة الثالثة أما الف

اهتمام الفرد  يعاب حسب المواضيع المطروحة ومدى

  .يبين مدى استفادة العينة من المواضيع التي تطرحها البرامج

  .يبين كيفية تناول هذه المواضيع حسب رأي العينة

  فما فوق 46

  ةــالنسب  رارــكالت  ةـــالنسب

33.33%  02  25%  

16.67%  04  50%  

50%  02  25%  

50%

25%

25%

�م� 7 ;2<,
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57.35يبين  لنا الجدول أعاله أن هذا الجدول أن نسبة 

يستفيدون من المواضيع التي تطرحها البرامج الخاصة بالبيئة، أما الفئة العمرية 

أما الف ،%58.33نسبة المواضيع المطروحة بيستفيدون قليال من 

  .%50 فهم يستفيدون من البرامج التي تتناول قضايا البيئة

يعاب حسب المواضيع المطروحة ومدىاإلست هذا مرتبط بقدرات كل فرد على

يبين مدى استفادة العينة من المواضيع التي تطرحها البرامج

يبين كيفية تناول هذه المواضيع حسب رأي العينة

18-30  31-45  

  رارـــالتك  ةــالنسب  رارــالتك

14  20.82%  08  

11  16.17%  04  

  12  %63.23  43أحيانا بعمق 

57,35%17,02%

26,47%

�م� 7
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يبين  لنا الجدول أعاله أن هذا الجدول أن نسبة 

يستفيدون من المواضيع التي تطرحها البرامج الخاصة بالبيئة، أما الفئة العمرية 

يستفيدون قليال من 

فهم يستفيدون من البرامج التي تتناول قضايا البيئة

هذا مرتبط بقدرات كل فرد على-

 .لها

  

يبين مدى استفادة العينة من المواضيع التي تطرحها البرامج): 26(الشكل   

يبين كيفية تناول هذه المواضيع حسب رأي العينة):27(الجدول رقم

  

  بعمق

  بسطحية

أحيانا بعمق 

وأحيانا 

57,35

;2<,
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100%  08  100%  

أن تناول المواضيع الخاصة بالبيئة في إذاعة 

  و الفئة  

 سنة فترى46أما الفئة العمرية أكثر من 

بأن تناول هذه المواضيع يكون أحيانا بعمق وأحيانا بسطحية وهذه األخيرة بنسبة متساوية تقدر 

أفراد العينة حول الموضوع  يع وأيضا إلى األفكار السابقة لدى

                                                                                                     

  
  

%

20,82%

16,17%

63,23%

                                  :                                          
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68  100%  24  

أن تناول المواضيع الخاصة بالبيئة في إذاعة  ترى ]30-18[ئة العمرية يبين لنا الجدول أن الف

و الفئة   %63.23الظهرة يكون أحيانا بعمق وأحيانا بسطحية بنسبة 

أما الفئة العمرية أكثر من  %50أيضا نفس هذا الرأي بنسبة 

بأن تناول هذه المواضيع يكون أحيانا بعمق وأحيانا بسطحية وهذه األخيرة بنسبة متساوية تقدر 

يع وأيضا إلى األفكار السابقة لدىهذا راجع إلي طبيعة المواض

  مطروح وأهمية الموضوع عند كل فرد

  
                                                                                                                                      

  .يبين كيفية تناول هذه المواضيع حسب رأي العينة

33,33

16,67
%

50%

25%

50%

25%
��ق&

&�ط�20

 �����ق وأ20& ���أ20
&�ط�20

20,82

16,17

��ق&

&�ط�20

 �����ق وأ20& ���أ20
&�ط�20
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  بسطحية

  المجموع

  

يبين لنا الجدول أن الف

الظهرة يكون أحيانا بعمق وأحيانا بسطحية بنسبة 

أيضا نفس هذا الرأي بنسبة  ترى ]31-45[  

بأن تناول هذه المواضيع يكون أحيانا بعمق وأحيانا بسطحية وهذه األخيرة بنسبة متساوية تقدر 

25%.  

هذا راجع إلي طبيعة المواض-

مطروح وأهمية الموضوع عند كل فردال

                                 

يبين كيفية تناول هذه المواضيع حسب رأي العينة):27(الشكل

  

33,33
%

16,67

��ق&

&�ط�20

��ق & ���أ20
� &�ط�20��وأ20
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الهتمام من خالل برامج با ىالشرائح التي تحظالعينة حول أكثر يبين رأي ):28(الجدول رقم

  يةالبيئ

  فما فوق 46  31-45  18-30

  ةـالنسب  التكرار  ةـالنسب  رارـالتك  ةـالنسب  رارـــالتك

  %50  04  %12.5  03  %8.82  06  الطفل

  %50  04  %66.66  16  %74.44  50  الرجل

  %00  00  %20.83  05  %17.64  12  المرأة

  %100  08  %100  24  %100  68  المجموع

  




 ا�����رة                            ��� 

الرجل هو يرون بأن ) سنة18-31

  )45-31(اهتمام من خالل برامج البيئية والفئة العمرية 

فتري أن شريحة الطفل ) سنة 46

  .لكل فئة %50:أكثر باهتمام البرامج البيئية بنسبة متساوية تقدر ب

واها ألن قضايا هذا يبين لنا أن البرامج البيئية إلذاعة الظهرة تهتم أكثر بقضايا البيئة ومحت

ن ،والوصول إلي تنمية وترقية البيئة إلي ترقية المجتمع المحلي وهو ما تصبو م

  

  يةيبين رأي العينة حول أكثر الشرائح التي تحظى باالهتمام من خالل برامج البيئ

12,50%

66,66%

20,83%

                                  :                                          
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50%50%

0%

ا)ط.ل

ا)ر�ل

ا)�رأة

18(من الفئة العمرية ]74.44[يبين لنا الجدول أعاله أن نسبة 

اهتمام من خالل برامج البيئية والفئة العمرية  بأكثر

46أكثر من (ئة العمرية أما الف%66.66تؤيد نفس الرأي بنسبة 

أكثر باهتمام البرامج البيئية بنسبة متساوية تقدر ب

هذا يبين لنا أن البرامج البيئية إلذاعة الظهرة تهتم أكثر بقضايا البيئة ومحت

،والوصول إلي تنمية وترقية البيئة إلي ترقية المجتمع المحلي وهو ما تصبو م

  اإلذاعات المحلية الظهرة الجهوية وكل

  

يبين رأي العينة حول أكثر الشرائح التي تحظى باالهتمام من خالل برامج البيئ

ا)ط.ل

ا)ر�ل

ا)�رأة

8,82%

74,44%

17,64%

:                                  ا�ط�ر ا�������

 

يبين لنا الجدول أعاله أن نسبة 

بأكثر  الذي يحضى

تؤيد نفس الرأي بنسبة 

أكثر باهتمام البرامج البيئية بنسبة متساوية تقدر بوالمرأة تحظي 

هذا يبين لنا أن البرامج البيئية إلذاعة الظهرة تهتم أكثر بقضايا البيئة ومحت

،والوصول إلي تنمية وترقية البيئة إلي ترقية المجتمع المحلي وهو ما تصبو مالبيئة معقدة جد

الظهرة الجهوية وكل خالله إذاعة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يبين رأي العينة حول أكثر الشرائح التي تحظى باالهتمام من خالل برامج البيئ):28(الشكل

74,44

ا)ط.ل

ا)ر�ل

ا)�رأة
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  : يبين ما إذا كانت هناك مواضيع جديرة بالطرح ولم يتم تناولها):29(الجدول رقم

  

  فما فوق 46  31-45  18-30

  ةبـالنس  رارــالتك  ةــالنسب  رارـالتك  ةــــالنسب  رارــالتك

  %25  02  %70.83  17  %75  51  نعم

  %75  06  %29.16  07  %25  17  ال

  %100  08  %100  24  %100  68  المجموع

  




 ا�����رة                            ��� 

سنة ترى بأن هناك مواضيع جديرة بالطرح 

، أما الفئة العمرية %70.83بنسبة 

  . %75سنة فما فوق فهي ترى أنه ال توجد مواضيع جديرة و لم يتم تناولها بنسبة 

ر ذلك بكون الفئتين األولى و الثانية من الشباب و هذا يدل على اإلطالع 

الواسع لهم على المستجدات و ثقافات واسعة لهذا فهم يرون أن هناك مواضيع جديرة بالطرح و 

فما فوق فهي تكتفي بما تبثه اإلذاعة في البرامج البيئية ومن بين 

                                     

70,83%

29,16%

                                  :                                          
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سنة ترى بأن هناك مواضيع جديرة بالطرح ) 30-18(من أفراد الفئة العمرية األولى 

بنسبة  الرأيتؤيد نفس ) 45-31( ولم يتم تناولها و الفئة العمرية 

سنة فما فوق فهي ترى أنه ال توجد مواضيع جديرة و لم يتم تناولها بنسبة 

ر ذلك بكون الفئتين األولى و الثانية من الشباب و هذا يدل على اإلطالع 

الواسع لهم على المستجدات و ثقافات واسعة لهذا فهم يرون أن هناك مواضيع جديرة بالطرح و 

فما فوق فهي تكتفي بما تبثه اإلذاعة في البرامج البيئية ومن بين  46لم يتم تناولها، أما الفئة 

  :يرون أنها جديرة بالطرح

   

  .واقع الفضالت المنزلية والمستشفيات

 

                                   

�م�

7
%

25%

:                                  ا�ط�ر ا�������

 

من أفراد الفئة العمرية األولى  %75إن 

ولم يتم تناولها و الفئة العمرية 

سنة فما فوق فهي ترى أنه ال توجد مواضيع جديرة و لم يتم تناولها بنسبة  46

ر ذلك بكون الفئتين األولى و الثانية من الشباب و هذا يدل على اإلطالع و نستطيع أن نفس

الواسع لهم على المستجدات و ثقافات واسعة لهذا فهم يرون أن هناك مواضيع جديرة بالطرح و 

لم يتم تناولها، أما الفئة 

يرون أنها جديرة بالطرح المواضيع التي

 يالبيئة الحقيقواقع 

واقع الفضالت المنزلية والمستشفيات

  التلوث البيئي

  تبذير المياه

  

75%
�م�
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 : يبين ما إذا كانت هناك مواضيع جديرة بالطرح ولم يتم تناولها):29(الشكل

  

  

  

  :ألهم البرامج التي تنال إعجاب العينةيبين عناوين ):30(الجدول رقم

  فما فوق 46  31-45  18-30

  ةـالنسب  التكرار  ةــالنسب  راركالت  ةــالنسب  التكرار

  %37.5  03  %20.83  05  %52.94  36  اإليمانالنظافة من 

  %62.5  05  %12.5  03  %11.76  08  دقيقة من البيئة 

  %00  00  %54.16  13  %20.58  14  ايكولوجيا

  %00  00  %12.5  03  %14.70  10  بيئية أركان

  %100  08  %100  24  %100  68  المجموع

70,83%

29,16%

�م�

7
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37,50%

62,50%

0% 0%

�2�نF�5 �ن ا�ا)�ظ

د,�62 �ن ا)&�#2 

�2�ا2
و)و

�ن &�2#2
أر

- 18(الفئة العمرية ينال إعجاب 

سنة فينال إعجابها برنامج اإليكولوجيا 

سنة فما فوق فينال إعجابها برنامج دقيقة من البيئة 

هذا راجع إلهتمامات كل فئة عمرية و حسب المواضيع المتناولة في هذه البرامج و توافقها مع 

  

  .يبين ما إذا كان توقيت البرامج البيئية تناسب أفراد العينة

  فما فوق 46

  ةـالنسب  التكرار  ة

66.66%  06  75%  

12.5%  00  00%  

20.83%  02  25%  

20,83%

12,50%

54,16%

12,50%

�2�نF�5 �ن ا�ا)�ظ

د,�62 �ن ا)&�#2 

�2�ا2
و)و

�ن &�2#2
أر
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�2�نF�5 �ن ا�ا)�ظ

د,�62 �ن ا)&�#2 

�2�ا2
و)و

�ن &�2#2
أر

ينال إعجاب " النظافة من اإليمان "من خالل الجدول يتضح لنا أن برنامج 

سنة فينال إعجابها برنامج اإليكولوجيا ) 45-31(أما الفئة العمرية  52.94%

سنة فما فوق فينال إعجابها برنامج دقيقة من البيئة  46،والفئة العمرية 

هذا راجع إلهتمامات كل فئة عمرية و حسب المواضيع المتناولة في هذه البرامج و توافقها مع 

  .إنشغاالت و إهتمامات كل فئة عمرية

 

يبين ما إذا كان توقيت البرامج البيئية تناسب أفراد العينة

18-30  31-45  

ةـالنسب  رارــالتك  ةــالنسب  رارــالتك

12  17.64%  16  66.66

09  13.23%  03  12.5

47  69.11%  05  20.83

�2�نF�5 �ن ا�ا)�ظ

د,�62 �ن ا)&�#2 

�2�ا2
و)و

�ن &�2#2
أر

52,94%

11,76%

20,58%

14,70%

البرامج  يبين عناوين ألهم

 التي تنال إعجاب العينة

:                                  ا�ط�ر ا�������

 

من خالل الجدول يتضح لنا أن برنامج 

52.94سنة بنسبة ) 34

،والفئة العمرية  %54.16بنسبة 

62.5%    

هذا راجع إلهتمامات كل فئة عمرية و حسب المواضيع المتناولة في هذه البرامج و توافقها مع 

إنشغاالت و إهتمامات كل فئة عمرية

  

يبين ما إذا كان توقيت البرامج البيئية تناسب أفراد العينة):31(الجدول رقم

  نعم

  ال

  أحيانا

�2�نF�5 �ن ا�ا)�ظ

د,�62 �ن ا)&�#2 

�2�ا2
و)و

�ن &�2#2
أر

يبين عناوين ألهم):30(الشكل

التي تنال إعجاب العينة
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%  08  100%  

يناسبهم التوقيت ]30-18[ئة العمرية

فيناسبهم التوقيت بث البرامج بنسبة 

%.  

ما يكون يناسبها التوقيت في بعض األحيان لكثرة انشغاالتها وغالبا 

  .أما الفئتين األخريين فالتوقيت يناسبهما

  

  

  

  فما فوق 46

  النسبة  التكرار  النسبة

%  03  37.5%  

%  05  62.5%  

100  08  100%  

17,64%

%

69,11%

66,66%

12,50%
20,83%

                                  :                                          
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68  100%  24  100%

ئة العمريةمن الف %69.11يتضح لنا من خالل الجدول أن نسبة 

فيناسبهم التوقيت بث البرامج بنسبة  ]45-31[ئة العمرية ،أما الفالبرامج البيئية أحيانا 

%75 ةبالنسبفما فوق  46ئة العمرية أيضا يناسب الف

يناسبها التوقيت في بعض األحيان لكثرة انشغاالتها وغالبا ]30- 

أما الفئتين األخريين فالتوقيت يناسبهما.العملأو  بالدراسة ممثلي هذه الفئة منشغلين

  

  .أفراد العينة في البرامج البيئية  يبين مشاركة

18-30  31-45  

النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

20  29.41%  06  25%

48  70.58%  18  75%

68  100%  24  %100

%

0%

25%
17,64

13,23%
�م�

7

���أ20

�م�

7

���أ20

يبين ما إذا كان توقيت 

  .تناسب أفراد العينة

:                                  ا�ط�ر ا�������

 

  المجموع

يتضح لنا من خالل الجدول أن نسبة 

البرامج البيئية أحيانا 

أيضا يناسب الف66.66%

- 18[الفئة العمرية 

ممثلي هذه الفئة منشغلين

يبين مشاركة):32(الجدول رقم

  نعم

  ال

  المجموع

75%

�م�

7

���أ20

  

يبين ما إذا كان توقيت ):31(الشكل

تناسب أفراد العينةالبرامج البيئية 
 




 ا�����رة                            ��� 

ئة العمرية دول يتوضح لنا أن أغلب أفراد الف

 %75بنسبة  ]45-31[  ئةكذلك ف

29,41%

70,58%

75%

                                  :                                          
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دول يتوضح لنا أن أغلب أفراد الفها من خالل الجالتي نقوم ب 

كذلك ف %70.58ال يشاركون في البرامج البيئية بنسبة 

  .%62.5سنة فما أكثر بنسبة 46وأيضا الفئة العمرية 

  :وعوامل تدخل في ذلك منها هذا راجع لوجود عدة عوائق

 .االتصاالتخلل بخطوط الهاتف أو كثرة 

 .تعثر المشاركة

 .تزامن البرامج مع أوقات العمل والدراسة

  

37,50%

62,50%
�م�

7

25%

75

�م�

7

:                                  ا�ط�ر ا�������

 

  

 خالل الدراسةمن 

ال يشاركون في البرامج البيئية بنسبة  ]18-30[

وأيضا الفئة العمرية 

هذا راجع لوجود عدة عوائق-

خلل بخطوط الهاتف أو كثرة  •

تعثر المشاركة •

تزامن البرامج مع أوقات العمل والدراسة •

  

 

  

  

  

  

37,50

�م�

7
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  يبين مشاركة أفراد العينة في البرامج البيئية ):32(الشكل

  .يبين نوع المشاركة في حالة مشاركة العينة في البرامج):33(الجدول رقم

  

  فما فوق 46  31-45  18-30

  ةـالنسب  التكرار  ةـبـالنس  رارـالتك  ةبـالنس  رارـالتك

  %100  03  %33.33  02  %60  12  عبر الهاتف

  %00  00  %33.33  02  %15  03  حضور شخصي

  %00  00  %33.33  02  %25  05  بريد الكتروني

  %100  03  %100  06  %100  20  المجموع

  

من أفراد  %60يوضح لنا هذا الجدول أن نسبة  من بين المشاركات التي بينها الجدول السابق

نسبة فيشاركون ب ]45-31[ئة يشاركون من خالل الهاتف إما ف ]30 -18[الفئة العمرية 

  .اإللكترونيالشخصي والبريد  والحضورعن طريق الهاتف  %33.33متساوية 

  .% 100سنة فما فوق يشاركون عن طريق الهاتف بنسبة  46ئة العمرية أما الف

برامج البيئية إضافة إلى طرق شاركة في الوسيلة لتواصل والم أسهلالهاتف هو  أنوهذا ما يدل 

  .أخرى

  
  

15%

60%

:30�19ور

�"ف*&رA(ا
33,33%33,33%

ا)
"رو��&ر2د

:30�19ور
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  .مج البيئيةيبين نوع المشاركة في حالة مشاركة العينة في البرا):33(الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .         يبين كيفية المشاركة في البرامج البيئية):34(مالجدول رق

  

  فما فوق 46  31-45  18-30

  ةــــالنسب  رارــكــالت  ةــالنسب  رارــالتك  ةالنسب  رارـالتك

  %100  03  %33.33  02  %30  06  تقديم النصيحة

  %00  00  %00  00  %40  08  انتقاد

  %00  00  %66.67  04  %30  06  طرح سؤال

0,00%

100,00%

ا)
"رو��&ر2د

�"ف*&رA(ا
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  %100  03  %100  06  100%  20  المجموع

  

 ]30- 18[ العينة في البرامج البيئية فالفئةيتبين لنا من خالل هذا الجدول كيفية مشاركة أفراد 

وتوجيه إنتقاد ب  %30شاركت عن طريق تقديم النصيحة وطرح السؤال بنسبة متساوية ب

40%.  

 46ئة العمرية أما الف %66.67فقد شاركت بطرح سؤال بنسبة  ]45- 31[ئة العمرية أما الف

  .%سنة فما أكثر فقد شاركت بتقديم النصيحة بنسبة 

وهذا راجع لطبيعة المواضيع التي تطرح علي طاولة النقاش ،فهناك مواضيع يشارك أفراد العينة 

مشاكل بيئية يشارك  أوفيها بطرح األسئلة كونها مواضيع جديدة وتستحق التوضيح ومواضيع 

  .فيها األفراد بتقديم النصائح واالنتقادات  حسب طبيعة االفراد

  

  
  

  

40%

30% ا�"6�د

ا)��021"6د2م

0%

33,33%

ا�"6�د

ا)��021"6د2م

0%

100,00%

�ؤالطرح

ا)��021"6د2م
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  .                           يبين كيفية المشاركة في البرامج البيئية):34(الشكل

 انت المواضيع المتناولة تمس الجمهوريبين رأي العينة حول ما إذا ك):35(الجدول رقم

  .حقا المسمغانمي

  فما فوق 46  31-45  18-30

  ةــالنسب  التكرار  ةـــالنسب  رارـالتك  ةــالنسب  رارــالتك

  %50  04  %45.83  11  %47.06  32  نعم

  %00  00  %20.83  05  %17.64  12  ال

  %50  04  %33.33  08  %35.29  24  نوعا ما

  %100  08  %100  24  %100  68  المجموع

من الفئة العمرية يرون أن المواضيع المقترحة %47.06يتضح لنا من خالل الجدول أن نسبة 

ب  ]45-31[للعينة  الرأيحقا،وهو نفس  في البرامج البيئية يمس المجتمع المستغانمي

  .%50سنة فما فوق ب  46وأيضا الفئة  45.83%

أن المواضيع المتناولة في البرامج  عمرية التي نطرحها في دراستنا ترىأن الفئات ال هذا يؤكد

وهذا يبين لنا أن المواضيع . بفئتيه العمرية  البيئية تمس قضايا مجمل المجتمع المستغانمي

  ومستمد من واقعها المحلي مستغانمالتي نطرحها ذات ارتباط وثيق بمجتمع في 

    
  

  

  

35,29%

17,64%
���و*�

7

33,33%

45,83%

���و*�
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50%

0%

50%

���و*�

7

�م�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المسمغانمي  يبين رأي العينة حول ما إذا كانت المواضيع المتناولة تمس الجمهور):35(الشكل

  .حقا

  

  

  

  

  .يبين رأي العينة حول ما إذا كان عدد البرامج الخاصة بقضايا البيئة كاف):36(رقم الجدول

  

  فما فوق 46  31-45  18-30

  ةـالنسب  رارـالتك  ةــالنسب  رارـالتك  ةـالنسب  رار التك

  %25  02  %25  06  %23.52  16  نعم

  %50  04  %16.67  04  %27.94  19  ال

  %25  02  %58.33  14  %48.52  33  نوعا ما

  %100  08  %100  24  %100  68  المجموع
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يرون أن  ]30-18[ئة العمرية من الف %48.52يتبين لنا من خالل الجدول أعاله أن نسبة 

بنسبة ]45-31[ئة العمرية اإلذاعة كاف نوعا ما ، أيضا الف عدد البرامج  التي تبث عبر

تري بأن عدد البرامج غير كاف بنسبة تقدر  فهيسنة  46ئة العمرية أما الف 58.33%

  .%50ب

فتية ، والسبب الثاني يعود ألهمية البرامج الثقافية التي تساهم  الظهرةة عهذا راجع لكون إذا

بشكل فعال في حد من آفات المجتمع وحل مشاكله وهمومه لذلك يرون بأنه هذا القدر من 

  ر كافلتوعية الفرد غيالبرامج الخاصة بقضايا البيئة 

  
  

  
  

  .يبين رأي العينة حول ما إذا كان عدد البرامج الخاصة بقضايا البيئة كاف):36(الشكل

  .تقيم العينة للمستوي الحالي للبرامج الثقافية الخاصة بالبيئة يبين):37(الجدول رقم

48,52%

27,94%

23,52%

���و*�

7

�58,33%16,67%�م

25%
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7
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25%
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25%
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  فما فوق 46  31-45  18-30

  ةـالنسب  رارــالتك  ةــالنسب  رارـالتك  ةـالنسب  رارـالتك

  %50  04  %70.83  17  %8.82  06  جيد

  %25  02  %20.83  05  %82.35  56  متوسط

  %25  02  %8.33  02  %8.82  06  دون المتوسط

  %10  08  %100  24  %100  68  المجموع

  

الحالي للبرامج األذاعية الخاصة بالبيئة فنسبة  الجدول بوضوح تقيم العينة للمستوىيبين لنا هذا 

  .البرامج المتوسط يرون أن مستوى ]30-18[من أفراد الفئة العمرية  82.35%

،أماالفيئة العمرية %70.83فتري أن مستوي البرامج جيد بنسبة  ]45-31[ئة العمرية أما الف

  .%50نسبة مستوى البرامج جيد بسنة فأـكثر فتري أن  46

هذا يؤكد لنا أنه ورغم أن إذاعة الظهرة فتية إال انه هناك مجهودات مبذولة من اجل عطاء 

  لبيئة حقها وترقية المجتمع المحلي باعتباره أحد األهداف السامية لإلذاعات المحلية في الجزائرـا

  
  

8,82%

82,35%

8,82%

ا)�"و�طدون

�"و�ط

�2د

8,33%

20,83%

70,83%
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  .تقيم العينة للمستوي الحالي للبرامج الثقافية الخاصة بالبيئة يبين):37(الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  .التعليمي مستوىتوزيع البيانات حسب متغير ال -3

  .يبين معدل استماع أفراد العينة إلذاعة الظهرة):38(الجدول رقم

  ىدون المستو   ابتدائي  متوسط  ثانوي  جامعي

  ةـالنسب  ت  النسبة  ت  النسبة  ت  النسبة  ت  ةــالنسب  ت

  %00  00  %00  00  %100  08  %25  05  %23.33  14  اعةأقل من س

  %00  00  %00  00  %00  00  %75  15  %60  36  ساعة

  %100  12  %00  00  %00  00  %00  00  %16.66  10  سا فما فوق2

  %100  12  %100  00  %100  08  %100  20  %100  60  المجموع
  

25%

25%

50%

ا)�"و�طدون

�"و�ط

�2د
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ئة أما ف%60نسبة لئة الجامعين معدل استماعهم ساعة بايتضح لنا من خالل الجدول أن ف

ئة المتوسط معدل ، أما ف%75الثانويين فمعدل اإلستماع لديهم ساعة واحدة يوميا بنسبة 

 دون المستوى فيصل معدل إستماعها إلىئة اما ف%100االستماع لديهم اقل من ساعة بنسبة 

  .%100ساعتين فما أكثر بنسبة 

الثانوي والمتوسط ال يملكون يرتبط معدل االستماع بأوقات الفراغ المستمعين ،ففئة الجامعي و 

نظرا الرتباطاتهم بتوقيت الدراسة ، وهذا ما يفسر أيضا وصول  لإلذاعةوقتا كثيرا لالستماع 

نظرا لعدم ارتباطهم بتوقيت  عند فئة دون المستوى سا فما أكثر 2معدل االستماع لإلذاعة إلي 

  .دراسي معين عدا المرتبطين بتوقيت العمل

  
  

  

  

  

  

  

  

  يبين معدل استماع أفراد العينة إلذاعة الظهرة):38(الشكل

  .يبين أوقات االستماع إلذاعة الظهرة):39(الجدول رقم

  ىدون المستو   المتوسط  ثانوي  جامعي

16,66%

60%

23,33%
2 ���5وق�5

�*��

�*��نأ,ل�

0%0%

100%

2 ���5وق�5

�*��

�*��نأ,ل�

100%
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  النسبة  التكرار  ةبـالنس  التكرار  ةبالنس  التكرار  ةــالنسب  التكرار

  %66.66  08  %00  00  %15  03  %26.66  16  جيد

  %33.33  04  %37.5  03  %25  05  %28.33  17  متوسط

  %00  00  %62.5  05  %60  12  %45  27  دون المتوسط

  %100  12  %100  08  %100  20  %100  60  المجموع

  

ات توضح لنا من خالل الجدول ان أوقات اإلستماع إلذاعة الظهرة الجهوية يكون في أوق

وفئة  %60بنسبة ئة الثانويين كذلك هو الحال بنسبة لف%45بنسبة  متفرقة عند فئة الجامعيين

فأوقات االستماع تكون صباحا بنسبة  أما فئة دون المستوى %62.5المتوسط بنسبة 

66.66%   

  .أوقات اإلستماع لإلذاعة مرتبط بانشغاالت أفراد العينة وارتباطاتهم المختلفة

  
  

45%

28,33%

26,66% ا)�"و�طدون

�"و�ط

60%�2د
25%

15%

ا)�"و�طدون

�"و�ط

�2د
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  .يبين أوقات االستماع إلذاعة الظهرة):39(الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  .ألفراد العينة رتيب البرامج حسب األولوية بالنسبةيبين ت):40(الجدول رقم

  

  ىدون المستو   ابتدائي  متوسط  ثانوي  جامعي

  ةــالنسب  ت  ةــالنسب  ت  ةـالنسب  ت  ةـالنسب  ت  النسبة  ت

  %16.67  02  %00  00  %00  00  %00  00  %16.67  10  إخبارية

  %25  03  %00  00  %37.5  03  %25  05  %43.33  26  رياضية

  %16.67  02  %00  00  %25  02  %25  05  %25  15  بيئية

  %41.66  05  %00  00  %37.5  03  %50  10  %15  09  ثقافية

  %100  12  %100  00  %100  08  %100  20  %100  60  المجموع

60%

33,33%

66,66% ا)�"و�طدون

�"و�ط

�2د




 ا�����رة                                          :                                  ا�ط�ر ا���������� 

 

101 
 

  

البرامج الرياضية بالدرجة  ين تفضلالجامعي دراستنا للجدول أعاله أن فئةالل يتضح لنا من خ

والبرامج اإلخبارية بالدرجة  %25بالدرجة الثانية بنسبة  والبرامج البيئية %43.33االولي بنسبة 

  %16.67الثالثة بنسبة

 بالدرجة االولي ثم الرياضة%50ن فهي تفضل البرامج الثقافية بنسبة يالثانوي أما فئة

وفئة . لكل منهما وال يهتمون إطالقا بالبرامج اإلخبارية%25 بنسبةواإلجتماعية بالدرجة الثانية 

 أما فئة دون المستوى %37.5المتوسط يفضلون البرامج الرياضية والثقافية بنسب متساوية 

الثانية وبالبرامج الرياضية بالدرجة . %41.66بنسبة  األوليفتهتم بالبرامج الثقافية بالدرجة 

وهذا  .لكل منهما %16.67بالدرجة الثالثة بنسبة  م بالبرامج اإلخبارية والبيئيةوتهت %25بنسبة 

  .الذي ينعكس في ترتيب اهتماماتهم  راجع للمستوى العلمي لكل فئة

  
  

15%

25%

43,33%

16,67%

�25�6
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25%
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  .يبين ترتيب البرامج حسب األولوية بالنسبة ألفراد العينة

  دون المستوي  متوسط

  النسبة  كرارت  النسبة  التكرار

08  100%  12  100%  

00  00%  00  00%  

08  100%  12  100%  

16
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يبين ترتيب البرامج حسب األولوية بالنسبة ألفراد العينة):40(الشكل

  .إستماع العينة للبرامج الخاصة بالبيئةيبين 

متوسط  ثانوي  

التكرار  النسبة  التكرار  النسبة

100%  20  100%  08

00%  0  00%  00

100%  20  100%  08

37,50

25%

37,50%

0%

�2#2&

�23�ر2

إ9&�ر�2

16,67%

25%

16,67%
�2#2&

�23�ر2

إ9&�ر�2
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الشكل

يبين ):41(الجدول رقم

  

  جامعيي

  التكرار

  60  نعم

  00  ال

  60  المجموع
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عند  %100يتضح لنا من خالل الجدول اعاله أن استماع العينة للبرامج الخاصة بالبيئة بنسبة 

  .وعدم توفر نسبة لإلبتدائي -جامعي، ثانوي، متوسطـ، دون المستوي  –كل الفئات 

وهذا لكون موضوع دراساتنا أصال حول قضايا البيئة ويجب توفر معلومات عند المستجوب 

  . إذاعة الظهرة الجهوية تبث علىالتي  حول البرامج البيئية

  
  

  
  

  .يبين إستماع العينة للبرامج الخاصة بالبيئة):41(الشكل

  

  .اهم المواضيع المتناولة في البرامج البيئيةيبين ):42(الجدول رقم

  ىدون المستو   متوسط  ثانوي  جامعي
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  النسبة  كرارت  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  %25  03  %12.5  01  %20  04  %16.75  10  رياضية

  %16.67  02  %75  06  %60  12  %53.33  32  بيئية

  %00  00  %12.5  01  %00  00  %10  06  اخبارية

  %58.33  07  %00  00  %20  04  %20  12  ثقافية

  %100  12  %100  08  %100  20  %100  60  المجموع
  

 المتناولة هي المواضيع البيئيةالمواضيع  ن تري أن اهميفئة الجامعي يتوضح لنا هذا الجدول أن

 اولة هي أيضا المواضيع البيئية أن أهم المواضيع المتن ة الثانويين فترى،اما فيئ%53.33بنسبة 

 اولة هي أيضا المواضيع البيئية أن أهم المواضيع المتن المتوسط ترى وفئة%60لكن بنسبة 

أن أهم المواضيع المقترحة في قضايا البيئة هي ذات  ما فئة دون المستوى فترىأ .%75بنسبة

  .%58.33طبيعية ثقافية بنسبة 

  .امج البيئة بالمواضيع البيئيةاهتمام بر  وهي إحصائيات تؤكد. ولويات كل فئةهذا حسب ا
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  .يبين اهم المواضيع المتناولة في البرامج البيئية):42(الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .يبين مدى استفادة افراد العينة من البرامج البيئية): 43(الجدول رقم

  

  دون المستوي  متوسط  ثانوي  عيجام

  النسبة  تكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  لنسبةا  التكرار

  %50  06  %62.5  05  %65  13  %50  30  نعم

  %25  03  %12.5  01  %15  03  %23.33  14  ال

  %25  03  %25  02  %20  04  %26.66  16  قليال

  %100  12  %100  08  %100  20  %100  60  المجموع

  

يتبين لنا من خالل دراستنا من هذا الجدول أن نسبة افراد العينة الذين يستفيدون من المواضيع 

  .نيالجامعي عند فئة%50المطروحة للنقاش في البرامج البيئية هي 

  .%65يستفيدون من المواضيع المطروحة بنسبة  الثانوي  يؤكدون بأنهم  أما فئة

  %50وكذلك فئة دون المتوسط ب%62.5بنسبة فئة المتوسط لك كذ

  .اهتمامهم بها أثارتالعينة من المواضيع المطروحة التي  أفراديرجع درجة استفادة وبحث 
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  .العينة من البرامج البيئية أفراديبين مدى استفادة ): 43(الشكل

  .يبين كيفية تناول هذه المواضيع حسب رأي العينة):44(الجدول رقم

  دون المستوي  متوسط  ثانوي  عيجام

  النسبة  تكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  %50  06  %25  02  %70  14  %16.67  10  بعمق

  %8.33  01  %25  02  %10  02  %13.33  08  بسطحية
  %41.66  05  %50  04  %20  04  70  42  أحيانا بعمق وأحيانا بسطحية

  %100  12  %100  08  %100  20  %100  60  المجموع
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41,66%

8,33%

50%

�����قأ20&���وأ20
&�ط�20

&�ط�20

��ق&

50%

25%

25%
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&�ط�20

��ق&

من  فئة الجامعين يرون أن تناول المواضيع الخاصة  %70يتضح لنا هذا الجدول أن نسبة 

  .بقضايا البيئة تتناوله اإلذاعة أحيانا بعمق وأحيانا بسطحية 

المتوسط يرون  وفئة %70يكون بعمق بنسبة ن أن تناول هذه المواضيع يوما تراه فئة الثانوي

كذلك %50تناول المواضيع الخاصة بقضايا البيئة يكون أحيانا بعمق وأحيانا بسطحية بنسبة 

  .%50أما رأي فئة دون المستوي فبعمق بنسبة 

لطريقة طرح  الدراسي يلعب دورا فعاال في نظرة األفراد يمكن أن نفسر ذلك بكون المستوى

أن تناول المواضيع يكون أحيانا بعمق  الجامعيين نظرا لكثرة إطالعها ترىففئة . المواضيع

  .بسطحية حسب طبيعة المواضيع المطروحة وأهميتها أحيانا,

ئتي الثانويين ودون المستوي فتري أن طرح يكون بعمق نظرا لضيق إطالعها في مختلف أما ف

  .الميادين العلمية

  
  

     

  

  

  

  

  
  ينةيبين كيفية تناول هذه المواضيع حسب رأي الع):44(الشكل

  

70%
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تمام من خالل برامج لعينة حول أكثر الشرائح التي تحظى باالهيبين رأي ا):45(الجدول رقم

  .البيئة

  دون المستوي  متوسط  ثانوي  جامعيي

  النسبة  تكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  %16.66  02  %25  02  %20  04  %33.33  20  الطفل

  %33.33  04  %00  00  %50  10  %16.66  10  المرأة

  %50  06  %75  06  %30  06  %50  30  الرجل

  %100  12  %100  08  %100  20  %100  60  المجموع
  

أن شريحة الرجل هي التي تنال أكبر قدر من  ا هذا الجدول أن فئة الجامعين ترىيتضح لن

  .فئة الثانويين فتخالفهم في الرأي اما. %50البيئة بنسبة  من خالل برامج  اإلهتمام

ئة المتوسط تري تري أن وف.%50وتؤكد أن المرأة أيضا تحضي بحقها في برامج البيئة بنسبة

ئة دون المستوي فيجمع أصحابها بنسبة قدرت وف %75الرجل له القدر األكبر بنسبة 

  .أن الرجل هو الشغل الشاغل لبرامج البيئة علي أمواج إذاعة الظهرة الجهوية%50ب

ئة ،وما يالحظ أن معظمهم يجمعون أن ن في اآلراء يعود إلنشغاالت كل فوسبب هذا التباي

  .الرجل نال أكبر قدر من اإلهتمام في طرح قضايا البرامج الخاصة بالبيئة
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  تمام من خالل برامج البيئيةأكثر الشرائح التي تحظى باالهيبين رأي العينة حول ):45(الشكل

  

  .يبين إذا ما كانت هناك مواضيع جديرة بالطرح ولم يتم تناولها):46(الجدول رقم

  دون المستوي  متوسط  ثانوي  جامعيي

  %50  06  %75  06  %65  13  %71.66  43  نعم

  %50  06  %25  02  %35  07  %28.33  17  ال

  %100  12  %100  08  %100  20  %100  60  المجموع

  

من  فئة الجامعين يرون أن هناك مواضيع جديرة %71.66يتضح لنا هذا الجدول أن نسبة 

ئة المتوسط بنسبة وكذلك ف.%65ئة الثانويين بنسبة فها كتلك الحال مع بطرح ولم يتم النقاش في
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يري انه هناك مواضيع ) %50(ئة دون المستوي فكانت منقسمة إلي شطرين شطرأما ف 75%

يري انه تم معالجة كل ) %50(ولم يتم ذلك والنصف اآلخر  تستحق أن تطرحها اإلذاعة 

  .إذاعة الظهرة برامج البيئية فيالمواضيع التي يجب مناقشتها في ال

 هذا مايراه طبعا الفرد ذو المستوىطاولة النقاش ،  ائما هناك مواضيع تستحق طرحها علىد

وسعة إطالعهم بحكم المستوي التعليمي ) الجامعيين،الثانويين ،المتوسط ءسوا(الدراسي 

المحدود بين مؤيد للبرامج التي يتم بثها وال يجد لها  ، بينما انقسمت آراء ذوي المستوىوثقافتهم

أي تقصير في طرح القضايا الهامة وشطر آخر يجزم أن هناك مواضيع هامة لم يتم التطرق 

  .لها

  
  

  
  

  .يبين إذا ما كانت هناك مواضيع جديرة بالطرح ولم يتم تناولها):46(الشكل
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يبين عناوين أهم البرامج البيئية التي تنال إعجاب جمهور المستمعين  ):47(الجدول رقم

  .المستجوبين

  

  ىدون المستو   متوسط  ثانوي  يجامع

  النسبة  تكرار  النسبة  التكرار  النسبة  لتكرار   النسبة  التكرار

  %50  06  %50  03  %30  06  %42.66  25  النظافة من اإليمان

  %33.33  04  %33.33  02  %25  05  %11.66  07  أركان بيئية

  %16.66  02  %16.67  01  %25  05  %26.66  16  دقيقة من البيئة

  %00  00  %00  00  %20  04  %20  12  إيكولوجيا

  %100  12  %100  08  %100  20  %100  60  المجموع

  

ين ينال إعجابهم برنامج يمن  فئة الجامع%42.66أن نسبة يوضح لنا هذا الجدول 

اكي  قضايا بيئية حية ، في حين وصلت النسبة عند النظافة من اإليمان وهذا ألنه جديد يح

، و منه فإن برنامج %50،وعند دون المستوى %50وعند نسبة المتوسط  %30الثانويين 

  .النظافة من اإليمان هو أكثر متابعة
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  عجاب جمهور المستمعين المستجوبينيبين عناوين أهم البرامج البيئية التي تنال إ):47(الشكل

  .يبين إذا ما كان توقيت  البرامج البيئية بين أفراد العينة):48(الجدول رقم

  

  دون المستوي  متوسط  ثانوي  جامعيي

  النسبة  تكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  %50  06  %00  00  %10  02  %33.33  20  نعم

  %25  03  %62.5  05  %70  14  %13.33  08  ال

  %25  03  37.5  03  %20  04  %53.33  32  أحيانا

  %100  12  %100  08  %100  20  %100  60  المجموع

20%

26,66%

11,66%

42,66%

�2�إ2
و)و

ا)&2#��ند,�62

�ن
&2#�2أر

�5��2�ن�نا)�ظFا

20%

25%

25%

30% �2�إ2
و)و

ا)&2#��ند,�62

�ن
&2#�2أر

�5��2�ن�نا)�ظFا

20%

25%

25%

30%
�2�إ2
و)و

ا)&2#��ند,�62

�ن
&2#�2أر

�5��2�ن�نا)�ظFا

0%

16,66%

33,33%
50%

�2�إ2
و)و

ا)&2#��ند,�62

�ن
&2#�2أر

�5��2�ن�نا)�ظFا




 ا�����رة                                          :                                  ا�ط�ر ا���������� 

 

113 
 

  

ئة الجامعيين يناسبهم توقيت بث البرامج اإلذاعية أحيانا يوضح لنا هذا الجدول أعاله أن ف

نظرا الرتباطاتهم (الثانوي فتوقيت البرامج الخاصة بالبيئة ال يناسبها  ئةأما ف%53.33بنسبة 

ئة دون المستوي فيناسبهم أما ف%62.5بنسبة ئة المتوسط كذلك ف.%70بنسبة )بتوقيت الدراسة

  .%50توقيت البرامج بنسبة

ر من فئة دون لها ارتباطات أكث) ي،ثانوي،متوسطجامع(هذا يرجع إلي ارتباطات كل فئة 

  .المستوى

  
  

  
  .يبين إذا ما كان توقيت  البرامج البيئية بين أفراد العينة):48(الشكل
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  .ة في البرامج البيئيةيبين مشاركة أفراد العين):49(لجدول رقما

  

  دون المستوي  متوسط  ثانوي  جاميعي

  النسبة  تكرار   النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  تكرار

  %33.33  04  %37.5  03  %40  08  %58.33  35  نعم

  %66.66  08  %62.5  05  %60  12  %41.66  25  ال

  %100  12  %100  08  %100  20  %100  60  المجموع

  

الجامعيين تشارك في  ةئفمن %58.33يتضح لنا من خالل هذا الجدول أعاله ان نسبة 

المتوسط بنسبة وأيضا فئة %60لفئة الثانويين ال يشاركون بنسبة  ةبالنسب البرامج البيئة ،

  .%66.66دون المستوي فأغلبها ال تشارك في البرامج البيئية بنسبة ةئفأما  62.5%

المشاركة في هذه البرامج  بسهولةالدراسي وأيضا  ركة أفراد العينة أحيانا بالمستوىترتبط مشا

  .عامة بصفة
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  .يبين مشاركة أفراد العينة في البرامج البيئية):49(الشكل

  

  .كة العينة في البرامج البيئيةيبين نوع مشار ):50(الجدول رقم

  

  دون المستوي  متوسط  ثانوي  جاميعي

  النسبة  تكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  %100  04  %100  03  %62.5  05  %85.71  30  هاتف

  %00  00  %00  00  %37.5  03  %14.28  05  حضور شخصي
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  %00  00  %00  00  %00  00  %00  00  البريد اإلكتروني

  %100  04  %100  03  %100  08  %100  35  المجموع

  

في  ئة الجامعيين شاركوامن ف%85.17يتضح لنا من خالل هذا الجدول أعاله ان نسبة 

بواسطة %62.5بنسبة  فقد شاركوافئة الثانويين أما  عبر الهاتف  الخاصة بالبيئة البرامج البيئية

 فقد شاركت فئة دون المستوى أما  %100 بفئة المتوسط ل  وكذلك الحال بالنسبة.أيضاالهاتف 

  .%100بواسطة الهاتف بنسبة 

  .ةمرتبطة بما يتوفر لدي أفراد العينة من وسائل متوفرة للمشارك المستمعينمشاركة جمهور 

  
 

  
  .يبين نوع مشاركة العينة في البرامج البيئية):50(الشكل
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من المسلم به أن اإلذاعة المحلية هي مرآة المجتمع المحلي كونها تعكس الصورة الواقعية 

مشكالته، وتظهر أهمية اإلذاعة كونها األقدر على إيصال و  لتي تعبر عن مطالبه واحتياجاتها

 التواصل بين أفراده ، وهذا ماو  وحل معضالته  يتكون من جملة أسرالرسالة إلى المجتمع الذي 

معين على تنوع إال خير دليل على أنها وسيلة إعالمية متمكنة من تلبية حاجات المستهو 

  .فئاتهم وخصائصهم 

البيئية  المشكالتمع عنصر فعال في التعامل و  حقيق الوعي البيئي مسؤولية مهمةإن ت

 لمفاهيمالمختلفة التي تواجه أغلب المجتمعات المعاصرة، وال يتجسد هذا المفهوم إال بنشر ا

وٕابراز دور اإلذاعات المحلية المؤثرة في غرس هذه المفاهيم المدرسة و  البيئية من خالل األسرة

و بيئية  اقتصاديةمشاكل صحية و و  البيئة وما ينجم عنها من أضرار لدى األفراد حول 

  .مستعصية

ومن  جهة أخرى ال تقتصر التوعية البيئية على اإلعالم المحلي فقط، ولكنها تعتمد على 

ي تحيط باإلنسان ، وخلق التعليم و الثقافة البيئية ، بغية تعزيز الوعي بأهم القضايا الحيوية الت

المعرفة و القيم و  الكتسابتجاه البيئة و إتاحة الفرصة لكل فرد  تالسلوكياأنماط جديدة من 

والتوصل إلى  المهارات تجاه بيئته وتحقيق اإلدراك اإلنساني بقضايا البيئة الحاضرة و المستقبلية

  .تنمية مستدامة ناجحة

من اإلذاعات المحلية التي سعت ومنذ تأسيسها لتفعيل حي وما إذاعة الظهرة إال نموذج 

و مواكبة مقتضيات العصر ،وٕارساء قواعد إعالمية تنموية تعرض قضايا البيئة الدور اإلعالمي 

ليها ،عن طريق خلق إعالم المستغانمية و المشاكل والصعاب التي تعانيها ووسائل التغلب ع

ارك فيه الجماهير بالفكر والرأي، فبرغم من اإلمكانيات المتوسطة والوسائل المتواضعة محلي تش

تمكنت اإلذاعة من كسب ثقة المستمعين من خالل القضايا البيئية التي تعالجها وخلق مضامين 

  .إعالمية ثرية تناسب الجماهير و تحقق رغباتهم

يقاس تقدم أمة من األمم بتقدم شعبها، فإن لم تنمي األمة روح الشعب وطاقته البشرية 

والثقافي على حد سواء،   االقتصاديفهي غير قادرة على أن تنمي شيء آخر خاصة الجانبين 

لهذا وجدت المؤسسات اإلعالمية ومنها اإلذاعات المحلية لتساهم ببرامجها وفقراتها اإلعالمية 

  .تجاوز حدود التخلف الفكريفي تخطي و 
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حتى نبني مجتمع راقي ومتعلم ومثقف يتوجب إصالح المنظومة اإلعالمية والتصدي 

ألصحاب العقول الجامدة المطبوع على أفكارها ونقل الواقع بكل نزاهة وشفافية ألن اإلعالم بيده 

  .تغير حكم دولة بأكملها فما بالك ثقافة مجتمع محلي

  

  

  

  

 


