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 مقدمة:

التواصل والتأثري يف اآلخرين، طورت وسائل االعالم واالتصال فأعطت معنا جديدا ملفهوم ت
فسلك االعالم منحا أخرا، منتقال بذلك من دائرة مغلقة ختدم منشأة، أو مؤسسة، أو هيئة، إىل 

اعالم وطين فإقليمي فدويل. فتطورت ما يطلق عليها بوسائل االتصال اجلماهرية، واليت من أبرزها: 
تعمل كل اإلمكانيات املتاحة، والوسائل التلفزيون، اإلذاعة، الصحف وغريها من الوسائل اليت تس

 املتعددة، يف التعامل مع االفراد داخل خمتلف اجملتمعات بغرض إيصال املعلومة.

إن التقدم التكنولوجي ساهم يف االنتشار الواسع ألي وسيلة إعالمية كانت، واإلذاعة    
يا، وأوسعها انتشارا، اىل درجة ااها تعترب اليوم  من ابرز أنواع االتصال اجلماهري: حمليا، إقليميا، عامل

 -الذي يعترب من أوسع وسائل االتصال انتشارا، و أمهها تأثريا -صنعت منافسة بينها وبني  التلفزيون 
من أجل تقدمي الرسالة اإلعالمية املنشودة إىل االفراد ، مع التأثري يف اجتاهاهتم و آرائهم و التحكم يف 

اليوم ليس معزول عن هذا التطور و االتساع يف جمال التغطية اإلعالمية : سلوكهم ، فاجملتمع اجلزائري 
السمعية أو البصرية ، فاإلذاعة او كما يطلق عليها خرباء االعالم و االتصال "الوسيلة العمياء" ، ال 

تقل أمهية عن غريها من وسائل االتصال األخرى ، اذ اها تلعب دورا فعاال يف وظيفة التفاعل 
ي؛ خصوصا عند ظهور اإلذاعة احمللية واليت تكون موجهة اىل افراد اجملتمع احمللي، واليت االجتماع

 عرفت توزعا يف كافة احناء الوطن، وبالتايل أصبحت الوسيلة األكثر انتشارا زمنيا و مكانيا.

يف زخم ما نعيشه اليوم من تسارع يف األحداث والكم اهلائل للمعلومات جند وسائل   
سواء الرمسية التابعة للدولة أو النظام أو احلزب احلاكم، أو اخلاصة التابعة للمؤسسات -ل االعالم كك

واإلذاعة خاصة، تعمل يوميا على مدار الساعة إلعطاء اجلرعات اليت حيتاجها الفرد من -أو األفراد
أجل إشباع حاجته فيما خيص معرفة ما يدور حوله من أحداث ومتغريات، يف كافة اجملاالت: 

 السياسية، الثقافية، االجتماعية، االقتصادية، وغريها. 

ولعل األحداث الدولية والعربية الراهنة زاد من أمهية وسائل االعالم واحلاجة املاسة اليها،   
حبيث تعترب سالحا وجدانيا وعاطفيا يف تعبئة الرأي العام والتأثري يف االجتاهات واملواقف، ويعترب هذا 
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وعات الساعة، اليت اثارت اهتمام علماء االجتماع والسياسة، فأصبح يُدرس يف األخري من اهم موض
 اجلامعات واملعاهد نظرا ألمهيته، وفعالياته.

فاإلذاعة هي أداة ناجعة يف تفعيل الرأي العام، كواها تغطي كافة شرائح اجملتمع من خمتلف 
علومات واآلراء املتعلقة بالقضايا الفئات، واالعمار، واملستويات، واليت هلا دور كبري يف نشر امل

السياسية، واالقتصادية، والثقافية، سواء كانت داخلية او خارجية. فوسائل االعالم عامة هلا القدرة 
من حيث التأثري يف الرأي العام، وذلك بإثارة القضايا واملشاكل وطرحها قيد النقاش، ولعلى اإلذاعة 

 ها وفقراهتا املتعددة واملتنوعة. احمللية تسعى هلذا اهلدف من خالل براجم

كذلك البد من اإلشارة اىل ان وظائف وسائل االعالم ختتلف من جمتمع اىل اخر، حسب 
اختالف أنظمتها وقوانينها وتشريعاهتا، ففي اجملتمعات الدميقراطية ذات األنظمة السياسية اليت تتبىن 

أكثر نشاطا وفاعلية يف تكوين الرأي العام -وسائل االعالم-حرية الرأي والتعبري، جند هذه األخرية
وحتديد اجتاهاته، عكس األنظمة الديكتاتورية اليت تفرض رقابة صارمة، وذلك بسن تشريعات وقوانني 
تقلص من أدوارها وحتد من مهامها، مما ينعكس على قدرهتا يف التأثري وكذا فيما يتعلق بصناعة الرأي 

 العام.

م او كظاهرة اثار اهتمام عدة باحثني ومفكرين يف هذا اجملال، ان موضوع الراي العام كمفهو 
نظرا ألمهيته يف هذا العصر؛ فهو غاية تسعى اىل خلقها و حتقيقها أي وسيلة إعالمية سواء كانت: 

التلفزيون او اإلذاعة، عن طريق طرح القضايا واملشكالت و معاجلة مجيع املواضيع اليت هلا صلة مباشرة 
باألفراد و اجلماعات يف خمتلف اجملتمعات ؛ باختالف نظمها وتباين سياساهتا، واألهم أو غري مباشرة 

هو ذلك الدور الذي تلعبه وسائل االعالم واالتصال عامة و اإلذاعة خاصة  يف تفعيل الراي العام 
 لدى اجملتمع اجلزائري عامة و احمللي خاصة يف زخم العوملة االتصالية.

ه: االعالم البديل او االعالم اجلديد أو االعالم التفاعلي، وكلها فظهر اليوم ما يطلق علي
الذي يضم: الصحف واجملالت  ذات معىن واحد متضادة مع مصطلح االعالم التقليديمصطلحات 

اليوم مل يعد  حمصور يف  خنبة ما أو قادة إعالميني، بل أصبح  اإلعالم، ف واإلذاعة والتلفزيون...

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
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متاحا جلميع شرائح اجملتمع وأفراده كاحملطات التلفزيونية التفاعلية، الصحافة اإللكرتونية ،اإلذاعات 
صالية و من التكنولوجيات االتالرقمية ، منتديات احلوار، مواقع الشبكات االجتماعية...وغريها 

اإلعالمية احلديثة، اليت  فتحت آفاقا جديدة وأحدث تغيريات عميقة يف خمتلف جوانب احلياة 
اإلنسانية: الثقافية ، السياسية، الفكرية، واالجتماعية ، كما أثر بشكل كبري على كافة أمناط االتصال 

 مارشال ار إليهاإلنساين ، حيث فتحت جماال واسعاً لتجسيد مفهوم القرية الكونية الذي أش
، االمر الذي قلص من أمهية وفاعلية وسائل االعالم التقليدية وعلى راسها اإلذاعة يف ماكلوهان

 .تشكيل و تكوين الرأي العام احمللي، واإلقليمي، والدويل

ان وسائل االتصال بشىت انوعها أصبحت ختلق نوع من التفاعل اليومي بني افراد اجملتمع 
االجتماع هو أوىل بدراسة هذه الوسائل باعتبارها ظاهرة اجتماعية البد من الواحد؛ ولعلى علم 

التعمق فيها، وكونه العلم الذي يهتم بدراسة الفرد يف تفاعله داخل مجاعته هذا من ناحية، اما من 
ناحية أخرى، فهو حماولة فهم التحوالت اجلديدة اليت خلفتها الوسائط اإلعالمية لدى فئات اجملتمع 

 اإلذاعة.خاصة 

يف هذا السياق نذكر علم االجتماع اإلعالمي وهو فرع من اهم فروع علم االجتماع الذي 
اعطى أمهية كبرية يف فهم العالقة املوجودة بني وسائل االتصال اجلماهرية واجملتمع؛ وطبيعة هذه 

رة على مدى أمهية العالقة باختالف اجملتمعات، والثقافات، واحلدود اجلغرافية، والزمانية، وهذا لإلشا
البحوث السوسيولوجية يف فهم الظواهر اإلعالمية، واألثر الذي حتدثه يف اجملتمع؛ مع توسيع نطاق 

 املعرفة يف هذا اجملال الذي تدخل يف إطار البحوث السوسيو إعالمية وهي كثرية. 

 يف مصب انتشار وسائل االعالم واالتصال احلديثة يف كتابه تطور روجر فيدلريقول 
:" ال يشرتي الناس تكنولوجيا املعلومات، ولكنهم يشرتون احملتوى -فهم االعالم احلديث -االعالم 

 1والنفع والراحة ..."

                                                           

حممد صفوت امحد حسن، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة،  تر: االخبار والرأي العام: أثار االعالم على احلياة املدنيةس ماكومز واخرون، ماك 1 
  .00، ص 0100الطبعة األوىل، 
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فهنا نستطيع ان نفهم ان إمكانية الوسيلة اإلعالمية عامة، واإلذاعة خاصة يف تكوين الرأي 
العام وتشكيله ليس مرتبط بنوعية الوسيلة بقدر ما هو مرتبط مبحتوى الرسالة اإلعالمية وطبيعتها يف 

ى احداث هذا التأثري من جهة، وربطها مبغريات واسعة مثل: )السن، اجلنس، الدخل، املستو 
التعليمي، متغريات نفسية ...وغريها(. فقد تناولت حبوث سوسيولوجية كثرية تأثري وسائل االتصال 

على الرأي العام بدأ باالهتمام مبختلف أنواعها وحمتوياهتا، وصوال اىل اآلراء واملتغريات اليت أحدثتها، 
 .أو قد حتدثها على املدى القريب
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 والرأي العام كموضوع يف علم االجتماع:اإلذاعة احمللية   
طرح دراسة العالقة بني وسائل اإلعالم واجملتمع إشكالية كبرية من الناحية السوسيولوجية 

على مستوى املقاربة النظرية واملنهجية، حبيث يتوجب على الباحث أن حيدد طبيعة هذه العالقة حىت 
ذه العالقة هي عالقة تأثري وتأثر؟ حبيث يصبح يستطيع أن يبين جهاز مفهومايت يشتغل عليه، فهل ه

اجملتمع جمرد متغري تابع ومنفعل ملمارسات الغري عليه عن طريق هذه الوسائط اإلعالمية، وهل هذا 
التأثري هو تأثري ميس البنية االجتماعية بكاملها، أو تأثري على املستوى الفردي بصورة منعزلة؟ وغريها 

أم طبيعة هذه العالقة هي عالقة وظيفية متثل دور النسق الفرعي بالنسبة من األسئلة غري املتناهية، 
 للنسق الكلي؟ 

تعترب اإلذاعة مقارنة بوسائل االتصال اجلماهريية أقدم وسيلة عرفها اإلنسان يف حياته اليومية 
ظاهرة م وأكثر مالزمة له وأكثر جواريه، فدراسة العالقة بني اإلعالم واجملتمع باعتبار الرأي العا

الوظيفية اليت تعترب اإلذاعة احمللية هي نسق فرعي من النسق الكلي الذي هو اجتماعية وفق املقاربة 
اليت ستقوم هبا القنوات  اإلذاعة الوطنية،  جيعل وجود هذه اإلذاعة ستقوم بنفس الدور والوظيفة

راء التضارب يف وهذه الوضعية تكفي أن تؤدي إىل اختالل وظيفي سواء من ج األخرى، الوطنية
الربامج بني هذه القنوات احمللية، أو من جراء تشتت املستمعني بني هذه القنوات، و إذا ما أخذنا 

املوضوع من وجهة نظر املقاربة النقدية و البنيوية فإننا سنضطر لتبين اجلهاز املفهومايت هلذين املقاربتني 
سيطرة واالستالب، بدليل ان هذه الوسيلة اإلعالمية وبالتايل سنعترب اإلذاعة على أاها أداة للهيمنة وال

بيد خنبة أو شرحية اجتماعية مهيمنة تعمل على إعادة إنتاج هيمنتها وسيطرهتا من خالل هذه 
                       1الوسيلة.

من خالل إشكالية هذه الدراسة نريد الوقوف على طبيعة الوظيفة، والدور الذي تقوم به 
اإلذاعة احمللية داخل حميطها احمللي، وعن مدى قدرته كوسيلة إعالمية يف بلورة، وتنمية الرأي العام 

                                                           

على ؟ جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، أو موضوع ذات اجلزائر، يف احمللية االتصال: اإلذاعة سوسيولوجيا جملتمع اجل منبن عيسى حممد املهدي،  1 
، ssh/7-10-ouargla.dz/index.php/numero-http://revues.univ-2013-04-21-10-12-52 الرابط التايل:

 . 0100جويلية  00تاريخ الزيارة: 

http://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero-10-ssh/7-2013-04-21-10-12-52
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دورها  احمللي؟ باإلضافة اىل حماولة الكشف عن طبيعة املعلومة عما إذا كانت ذات مصداقية، تراعي
اإلعالمي؟ ام هي معلومات تستغلها اإلذاعة يف سيطرهتا على الرأي العام وحتديد اجتاهاته وفق شرحية 

اجتماعية معينة؟  استنادا على رأي املستمع باعتباره املتعامل املباشر، وهو االمر الذي حيدده طبيعة 
ل مع حميطه عرب وسائل االعالم، تفاعل الفرد مع هذه الوسيلة اإلعالمية، بكونه فرد اجتماعي يتفاع

االمر الذي سيخوله احلكم على طبيعة وظيفة اإلذاعة احمللية، ام هو فرد سيكولوجي منعزل، يعمل 
 على اشباع حاجاته السيكولوجية فقط من خالل وسائل االعالم؟ 

 الدراسات السابقة:-2 

اإلشكالية بشكلها النهائي، تعد الدراسات السابقة مبثابة اخلطوة األوىل اليت قد تسبق حتديد 
حيث يتعني على الباحث االطالع على دراسات سابقة هلا عالقة مبوضوع حبثه، من اجل توسيع 
جمال معلوماته، االمر الذي ميكنه من التحكم يف نطاق حبثه وضبطه. وذلك باعتماده على جتربة 

 حتديد موقع حبثه: حبث علمية سابقة، كذلك يتمكن من خالل االطالع على الدراسات السابقة يف
 تكميلي، حبث نقدي، حبث تفسريي.

ويف هذا اإلطار جيدر اإلشارة اىل ان الدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع هذا البحث، قد 
تلقيت صعوبة يف الوصول اىل دراسات سابقة، قد سبق هلا ان عاجلت مواضيع حبث من الزاوية 

 حد قريب موضوع حبثي وهي كالتايل:         نفسها، مما تطلب مين ادراج دراسات متس من

I. 2-2  ،شعبان مالك: دور اإلذاعة احمللية يف نشر الوعي الصحي لدى الطالب اجلامعي
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، علم اجتماع التنمية، جامعة منتوري 

 .1006؛1005قسنطينة،
-جامعة حممد خيضر، و -قسنطينة-هي دراسة ميدانية أجريت بكل من جامعة منتوري 

طالب من كال اجلامعتان، اعتمد فيها الباحث على  030، على عينة عشوائية قدرة ب -بسكرة
منهجني: منهج املسح االجتماعي، واملنهج االحصائي، كما اعتمد على أداة املقابلة و االستبيان ، 

نشر الوعي الصحي حيث متحورت إشكالية هذه الدراسة على معرفة مدى قدرة اإلذاعة احمللية يف 
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،  وذلك من خالل تقييم و حتليل دور -إذاعة سريتا، و إذاعة الزيبان-لدى الطلبة اجلامعيني، 
وفاعلية اإلذاعة احمللية يف ابالغ رسائلها الصحية على اخلصوص و مدى قدرهتا على تعبئة اجلماهري، 

ذه الدراسة اىل نتيجة ان وتوعيتهم مبخاطر االمراض، وتغيري سلوكياهتم السلبية، كما توصلت ه
اإلذاعة احمللية تؤدي دورا يف التأثري على سلوك مستمعيها، من خالل تشكيل وعي صحي عرب 

 الربامج الصحية الشاملة و الوقائية اليت من خالهلا تكو ِّن ثقافة صحية ملستمعيها .  

I. 2-1 :للمجتمع احمللي يف اجلزائر،  اإلذاعة احمللية والعادات اإلستماعية حفيظة سنوسي
 مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجيسرت يف علوم االعالم واالتصال، جامعة اجلزائر.

متحورت إشكالية هذه الدراسة يف البحث عن كون اإلذاعة احمللية هي وسيلة االتصال   
لدراسة اىل حتديد األكثر مالئمة للواقع اجلزائري من الناحية االجتماعية، والثقافية، كما هدفت هذه ا

طبيعة العالقة بني البث اإلذاعي احمللي والثقافة االجتماعية احمللية، او بعبارة أخرى العالقة بني 
توجهات اجملتمع احمللي اللغوية وعالقته مع البث اإلذاعي احمللي، اعتمدت الباحثة يف دراستها على 

عشوائية، وخلصت هذه الدراسة اىل ان مبحوث باعتماد العينة ال 011تقنية االستمارة، وزعت على 
الدولة مل َتستغل اإلذاعة يف السياق االجتماعي، حبيث وجهت هذه األخرية تشجيعها اىل التلفزيون 
واعتربته األداة اإلعالمية الناجعة يف التعبري االجتماعي بدال من اإلذاعة، مما اثر على ضعف منشاهتا 

 تفادة منه الصحافة املكتوبة .و بالتايل على مردودها، الوضع الذي اس

أيضا خلصت هذه الدراسة اىل ان التعددية االذاعية احلقيقية يف اجلزائر مل تتحقق بعد، 
وانشاء حمطات عديدة يف مناطق خمتلفة ال يعين حتقيق التعددية، كما خلت الدراسة اىل ان اجملتمع 

عتبارها اقل ما ميكن احلصول عليه، شريطة احمللي يعرب عن رغبته يف امتالك هذه الوسيلة اإلعالمية، با
 ان تعكس اخلصائص الثقافية للمنطقة خاصة املميزات اللغوية.
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I. 2-1  ليليا شاوي: دور اإلذاعة احمللية يف ترسيخ اهلوية الثقافية جلمهور املستمعني– 
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجيسرت يف علوم االعالم -مجهور إذاعة سكيكدة منوذجا 

 .1001-1001تصال، جامعة اجلزائر،واال
هدف هذا البحث اىل معرفة مدى اعتبار اإلذاعة احمللية مهزة وصل بني اجملتمع احمللي 

وأصوله الثقافية والعامل اخلارجي، مع إمكانية حمافظتها على اإلرث الثقايف يف مواجهة العوملة الثقافية، 
تقنية االستمارة، اليت احتوت على  حبيث اعتمدت الباحثة على املنهج الوصفي اىل جانب

مفردة، باإلضافة اىل اعتمادها أيضا أداة املالحظة واملقابلة. من اجل إبراز دور اإلذاعة احمللية يف 011
ترسيخ اهلوية الثقافية للمستمعني يف ظل تكنولوجيا املعلومات، يف مقابل معرفة مدى تأثري هذه 

ذيع، وهل حياول هذا األخري اجلمع والرتكيب بني خمتلف االختالفات على عادات املستمع وعمل امل
هذه الثقافات احمللية، واحملافظة عليها يف ظل العوملة اإلعالمية والثقافية، وذلك من خالل الربامج اليت 

تُعدها. ويف األخري خلصت الدراسة اىل كون اإلذاعة هي سند إعالمي ال ميكن االستغناء عنه يف 
 المية احمللية للجمهور احمللي، مع مسامهتها يف إحياء الرتاث الثقايف احمللي.تلبية احلاجيات اإلع

I. 2-4 مذكرة -القناة األوىل منوذجا-ضيف ليندة: دور اإلذاعة الوطنية يف التنمية الثقافية ،
-1006مقدمة لنيل شهادة ماجيسرت يف العلوم السياسية واالعالم، جامعة اجلزائر،

1002. 
تتمحور اإلشكالية الرئيسية هلذا البحث، عن دور اإلذاعة الوطنية يف التنمية الثقافية، مع 

التعرف على طبيعة الربامج الثقافية اليت تقدمها القناة االذاعية األوىل، يف مقابل االحتياجات الثقافية 
ة، املالحظة، لألفراد املستمعني، حبيث اتبعت الباحثة منهج املسح، مستعملة كل من: املقابل

االستبيان، كأدوات وتقنيات للدراسة، حبيث توصلت اىل عدة نتائج من أمهها ان الربامج الثقافية 
حتتل الصدارة لبقية الربامج األخرى. حبيث ان معظم املستمعني ال جيدون صعوبة يف فهم حمتواها، 

 وأيضا هو احلال لباقي الربامج األخرى. 
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I. 2-5 ذاعة اجلزائرية وعالقتها بالواقع االجتماعي، مذكرة مقدمة خرية بغدادي: برامج اإل
 .1001-1002لنيل شهادة ماجيسرت، كلية العلوم االجتماعية، جامعة اجلزائر،

بني القناة األوىل والقناة الثالثة، تدور اشكاليتها عن إذا كانت  هي عبارة عن دراسة مقارنة
ئري وقضاياه، من خالل الربامج اليت تعتمدها، خاصة هذه القنوات االذاعية تعكس واقع اجملتمع اجلزا

املتعلقة باألسرة والرتبية، وماذا ارتباطها باجتاهات املستمعني، واذواقهم، وتطلعاهتم، كما اعتمدت 
مفردة  077الباحثة يف حبتها على العينة العشوائية اليت ضمت طلبة جامعيني مستمعني، وعددهم 

بالنسبة للقناة الثالثة، مع اعتماد الباحثة على دراسة حمتوى لبعض  30بالنسبة للقناة األوىل، و 
الربامج املذاعة يف كل من القناة األوىل و الثالثة، مث اجراء مقارنة بينها، حبيث توصلت الدراسة اىل 
نتيجة مفادها ان الربامج اهلادفة اليت يستمع اليها االفراد غري كافية من حيث الوقت، كما ااها ال 

سب يف معظم األحيان مع أوقات املستمعني، مما ال يعطي فرصة التعمق يف املواضيع اليت هتم تتنا
 من فهم الرسالة بطريقة جيدة وصحيحة.   -املستمع-املستمع، اىل جانب عدم متكنه 

I. 2-6  ،فارس طباش: العامية والفصحى وإشكالية التلقي لدى مجهور اإلذاعة اجلزائرية
-1002ة ماجيسرت يف العلوم السياسية واالعالم، جامعة اجلزائر،مذكرة مقدمة لنيل شهاد

1001 . 
طرحت هذه الدراسة عدة تساؤالت عن اللغة املستعملة يف اإلذاعة اجلزائرية، وعن الدور 

الذي تلعبه يف التلقي اإلجيايب للرسالة اإلعالمية، وهل حتقق ذلك اهلدف املنشود من فهم و تفاعل، 
ة هي من حمددة تعرض االفراد حملتوى اإلذاعة، حبيث اعتمد الباحث على وهل الفصحى و العامي

املنهج املسحي الذي اعتربه األنسب لدراسة، كما اعتمد على اداة االستبيان يف مجع املعلومات، وهم 
عينة من اجلزائر العاصمة كمجتمع للبحث، حبيث توصل اىل نتائج مفادها ان هنالك تعامل كبري 

ف اإلذاعة، يف مقابل ان املستوى التعليمي العايل ال يؤثر يف امليل او تفضيل مستوى بالعامية من طر 
لغوي دون اخر، فيحني ان الفصحى املوظفة بقنوات اإلذاعة اجلزائرية ال يطرح اشكال من حيث 

 الفهم، وان املزج بني الفصحى والعامية يزيد من عملية الفهم و االستيعاب اجليد.
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I. 2-2  إذاعة اجللفة -اقع اإلذاعة احمللية ومعاجلتها املشكالت االجتماعيةخلضر طاهري: و
مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجيسرت يف علم اجتماع االتصال والعالقات -احمللية منوذجا

  . 1021-1022العامة، جامعة بسكرة،
هدفت هذه الدراسة اىل التعرف على طبيعة الربامج االذاعية ونوعيتها، يف مقابل التعرف 

لى حجم االهتمام املمنوح للربامج املتعلقة باملشكالت االجتماعية عامة، والطالق والبطالة واالمية ع
خاصة. وكيف كان اهتمام إذاعة اجللفة هبذه املواضيع، حبيث اعتمد الباحث يف دراسته على املنهج 

أداة االستبيان الوصفي، ومنهج حتليل املضمون للمادة اإلعالمية إلذاعة اجللفة، كما اعتمد على 
مفردة يف بلدية اجللفة. توصل الباحث اىل مجلة من النتائج من  071خبتيار عينة عشوائية متكونة من 

بينها ان لإلذاعة احمللية وظيفة اجتماعية هامة يف اجملتمعات، هذه األخرية اليت ال ختلو من القضايا 
ل هذا البحث الذي يبحث عن عالقة واملشكالت االجتماعية املصاحبة للتغري االجتماعي، ومن خال

اإلذاعة احمللية باجملتمع واهتماماته االجتماعية، اتضح ان لإلذاعة احمللية باجللفة هلا اهتماماهتا 
االجتماعية وتقوم مبعاجلة املشكالت االجتماعية اال ااها تبقى قليلة من حيث احلجم، ومن حيث 

 التنوع، وعدم الرتكيز على قضايا معينة.   

تضح من عرض الدراسات السابقة ااها ركزت على جوانب خمتلفة، مست النواحي ي
االجتماعية والثقافية، أظهرت كل من اللغة والثقافة والتنمية وامليوالت واالجتاهات معتربة اإلذاعة 

جهاز اعالمي مؤثر، عاكسة بذلك اهتمام كل باحث، مع استعماهلا خلطوات البحث العلمي من 
 اىل حتديد اإلشكالية، وصول اىل نتائج علمية.حتديد موضوع، 

اما بالنسبة ملوضوع حبثنا هذا فقد مشل كل من النواحي االجتماعية والثقافية والسياسية اليت 
حتتويها الربامج االذاعية، وكيف تأثر على اجتاهات املستمع، فعند احلديث عن الرأي العام ال نقصد 

اجلوانب األخرى، رأي عام حول قضية سياسية، او قضية دينية، به اجلانب السياسي فقط، بل حىت 
 او قضية اقتصادية...وغريها.
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 حتديد اإلشكالية:  1 

اليه األحداث العربية والدولية الراهنة، وما رفقها من حراك وانتفاضات، كان ظرا ملا آلت ن
لذي خلف بيئة خصبة لوسائل من أبرز مطالبها: حتقيق العدالة االجتماعية والكرامة واحلرية. االمر ا

االعالم الرمسي وغري الرمسية، لبث ونشر و إعادة انتاج مضامني إعالمية خمتلفة االجتاهات واآلراء 
، االمر الذي جعل مفهوم الراي العام يطفو على السطح، الذي ال يعترب كردة فعل 1واأليديولوجيات

نة، بل هو اكثر من ذلك باعتباره احد اهم اجتاه حدث معني من قبل افراد اجملتمع اجتاه قضية معي
الضروريات اليت جيب ان تتوفر يف اجملتمع، كونه أداة ضغط و توجيه تؤثر يف القضايا املختلفة حمليا و 
اقليما و دوليا ، حبيث تتفاوت درجة فاعليته وأمهيته من جمتمع اىل اخر ، ويف هذه النقطة يتبادر اىل 

ي العام، هل هي نفسها يف البلدان العربية و األجنبية؟ هل تويل وسائل دهننا تساؤل حول أمهية  الرأ
 االعالم العربية أمهية للرأي العام بقدر ما توليه وسائل اعالم اجنبية.

من هذا املنطلق، وباحلديث عن وسائل االعالم نتحدث عن وسائل االعالم اجلزائرية ودورها 
ولنكون اكثر حتديد اإلذاعة احمللية هذه األخرية اليت  يف تفعيل الراي العام وعلى راسها اإلذاعة،

وجدت نفسها يف ساحة إعالمية غزهتا احدث االبتكارات لتكنولوجيا االعالم واالتصال، فاإلذاعة 
احمللية هي تلك الوسيلة اإلعالمية احمللية املوجهة اىل فئة حمددة من اجملتمع الكلى، اليت حتيطه به 

قائع العاملية، والكم اهلائل للمعلومات هذا من جهة، ومن جهة اخر جمموعة من االحداث والو 
بدل جمهود اكرب من اجل  -اإلذاعة احمللية-جمموعة من الثقافات واملعتقدات، االمر الذي حيتم عليها 

إيصال رسالتها اإلعالمية واحداث التأثري يف االجتاهات و اآلراء، عرب معايري و حمددات من امهاها: 
، واملوضوعي، واملهنية اإلعالمية يف معاجلتها للمضامني اإلعالمية، يف شىت اجملاالت سواء احليادية

 السياسية، الثقافية، االجتماعية، االقتصادية ...وغريها من املضامني اليت يهتم هبا املستمع،
                                                           

وي حتقيقها تعددت االستعماالت اللغوية ملفهوم األيديولوجيا يف االدبيات املعاصرة، حبيث يعين هبا جمموعة من القيم، واألخالق، واالهداف اليت تن 1 
 لحية، او حزب على املدى القريب، او البعيد.مجاعة مص

 Antoine Destute De-وجتدر اإلشارة اىل ان اول من استخدم كلمة األيديولوجيا هو الفيلسوف الفرنسي" أنطوان ديستوت دو تراسي
Tracy-. (0570-0000 وذلك عندما أصدر كتاب " علوم االيديولوجيا" ليعين هبا علما جديدا امساه علم األفكار، تناول فيه املسائل .)

سنة، اىل ان جاء "كارل ماركس"، وأعاد استعماهلا يف كتابه  01األيديولوجية الربجوازية، ومنذ ذلك الوقت مل تستعمل كلمة األيديولوجية مدة 
األساس يف منهجية حتليل النظم . للداللة على األفكار، والقيم اليت كانت متداولة يف املانيا آنذاك. بومدين طامشة، 0000ألملانية" سنة األيديولوجيا ا

 .       00، ص0100، كنوز للنشر والتوزيع، اجلزائر، الطبعة األوىل، دراسة يف املفاهيم، األدوات، املناهج، واالقرتابات-السياسية
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ماعية او تذاع عليه، بغرض كسب ثقته والتأثري يف سلوكياته واجتاهاته وآرائه بكل "مسؤولية اجت 
 . 1إعالمية"

 املذاعة عرب واالخبار املعلومات طبيعة عن الكشف حماولة البحث تتمحور يف هذا فإشكالية
 الرأي توجهات على انعكاساهتا مقابل يف اإلعالمية واملهنية املوضوعية جانب من احمللية، اإلذاعة

 إعالمية مواد ببث اإلعالميةالوسيلة  هذه تقوم حبيث احمللي، املستمع منظور من كله هذا العام
يستطيع املستمع تكوين  خالله احلدث االمر الذي من حقيقة تعكس صحيحة يف خمتلف اجملاالت،

األحداث، او بصيغة أخرى خلق جمال لتفعيل الرأي العام يف بيئة إعالمية  اجتاه سليمة مواقف
املستمع احمللي  عن احلقيقة حتجب صحيحة وغري مهنية ال معلومات بث موضوعية، ام العكس أي

 يف مقابل عن. احمللي وتوجيهه اىل ما خططت له هذه الوسيلة اإلعالمية  العام الرأي تظليل شأاها من
عام حملي اجتاه قضية اجتماعية، ثقافية،  رأي وتكوين بلورة فعال يف اإلعالمية الوسيلة هذه إمكانية

 ة احمللية دور يف حتديد توجهات الرأي العام؟                                                           اقتصادية، دينية...وغريها. وبالتايل هل لإلذاع

 لبحثااليت حنن بصدد اإلجابة عليها يف هذا  وتتفرع اشكاليتنا اىل جمموعة من التساؤالت 
 :وهي كالتايل

 تساهم فعال هل التأثري؟ هذا طبيعة ما العام؟ الراي توجهات على احمللية اإلذاعة هل تؤثر  -
 الراي؟ هذا طبيعة وما عام، راي تكوين يف احمللية اإلذاعة

 ما هو انطباع املستمع احمللي ملضامني اذاعته احمللية؟ -
 ما طبيعة املعلومات املذاعة على اثري اإلذاعة احمللية من وجهة نظر املستمع؟ -
 هل هلا دور يف تشكيل وتفعيل الراي العام؟ -

                                                           

رية الصحافة من جمموعة من األستاذة حلتشكلت جلنة حبيث  ،ى أصحاب هذه النظرية أن احلرية و املسؤولية حق و واجبير  1   
: " ، بعنوان0305عام  تقريرها، يف كتاب أعدته اللجنة كاملة، ةقدمم ية، ودائرة املعارف الربيطانية،األمريك بتمويل من جملة تامي،األكادميني

احلرة  النظام السياسي القائم، عن طريق اإلعالم وعن طريق املناقشـةوان على وسائل االعالم يف ظل هذه النظرية ان ختدم ، "مسؤولة صحافة حرة
هذه  حىت تستطيع،و األرقام  ،وسائل اإلعالم مسؤولية تنوير اجلماهري باحلقائقتقع على عاتق و  ،تمعيف كافة املسائل اليت هتم اجمل، املفتوحة

وصيانة  ،واهليئات العامة ،لشركاتاو  ،ا أيضا أن تراقب أعمال احلكومةوعليه ،تزامنة وصحيحة عن االحداث العامةاصدار احكام ماجلماهري 
كما جيب على وسائل االعالم   .إىل جانب اإلعالن والرتفيه ،وسائل اإلعالمل اإلعالمية االجتماعية هذه هي املسؤولية ،تصاحل األفراد واجلماعام

، املؤسسة الوطنية املسؤولية اإلعالمية يف اإلسالمحممد سيدي حممد،  ما ميكن أن يؤدي إىل اجلرمية، والعنف والفوضى االجتماعية. جتنب نشر
 . 007، ص 0300للكتاب، اجلزائر، د.ط، 
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 فعال وجود ملفهوم أو مصطلح الرأي العام لدى اجملتمعات احمللية يف اجلزائر؟هل هنالك  -
 ما مكانة اإلذاعة احمللية ضمن وسائل االعالم واالتصال األخرى؟ -

 :فرضيات الدراسة 1 

متكنها من التحكم يف العملية  ةإن اإلذاعة احمللية اليوم متتلك وسائل تكنولوجيا حديث
مما يؤهلها   وبالشكل املناسب،االتصالية من خالل مجع وختزين ومعاجلة البيانات واذاعها يف الوقت 

 كوسيلة إعالمية على تكوين رأي عام والتأثري فيه. 

 هذا البحث كالتايل: اتوعليه تتمثل فرضي

 وتوجيهه.العام  تكوين الرأيتساهم اإلذاعة احمللية يف  -0
تعمل ىل درجة صناعة راي عام، بقدر ما برامج إعالمية ال ترتقي ااإلذاعة احمللية  صصختُ  -0

 على تنميته.

 :أسباب اختيار املوضوع 4 

لكل حبث دوافع وأسباب دفعت الباحث لتبنيه، االمر الذي يزيد من قيمته العلمية، اذ  
 :وعية جنملها فيما يليذاتية وموض وضوع ألسبابامل نا هلذايرجع أسباب اختيار 

امليول الشخصي ملثل هذه املواضيع املتعلقة بتأثري وسائل االعالم واالتصال على االفراد   -  
 واجملتمعات.

 كونه جيمع ما بني ما هو اجتماعي واعالمي.  موضوع ميس التخصص العلمي   - 

 لية، يف اجلزائر. قلة البحوث األكادميية اليت حصرت مفهومي الرأي العام واإلذاعة احمل -

دور وسائل االعالم يف اجملتمع باألخص  لدراسة والتحليل السوسيولوجي لطبيعةلإعطاء أمهية   - 
  اإلذاعة احمللية.  

 أهداف وأمهية الدراسة:  5 
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ان احلاجة املاسة اىل البحوث العلمية يف وقتنا احلاضر أكثر من أي وقت مضى، حبيث 
تعمل على احياء املواضيع واألفكار والتجديد، بغية الوصول اىل أكرب قدر ممكن من املعرفة العلمية 

وامهيته  الدقيقة واستثمارها واالنتفاع بنتائجها، وهذا ما نتطلع اليه يف هذا البحث والذي يتمثل هدفه
 فيما يلي:      

 .من وجهة نظر املستمع احمللي تعامل اإلذاعة احمللية مع احلدث واملعلومةكيفية حتديد    -

 مكانة اإلذاعة احمللية يف اجملتمع احمللي. حتديد   -

وانعكاسها على توجهات الرأي العام يف مجهورها، التعرف على جوهر العالقة بني اإلذاعة احمللية و   -
هل تصنع  اخر،األحداث الراهنة يف مقابل البحث عن حقيقة فاعلية الراي العام أو مبعىن ظل 

 العام؟   اإلذاعة احمللية الراي 

أمهية وسائل االعالم ودورها يف جتسيد وترسيخ القيم، واالجتاهات، والثقافات، واآلراء،  -
 واالجتاهات، لدى خمتلف اجملتمعات.  

 للدراسة:ضبط املفاهيم األساسية  6 

يف هذا العنصر سنقوم بضبط املفاهيم النظرية واإلجرائية هلذه الدراسة، مع توضيحها 
 وطرحها بصيغة تتماشى وإشكالية البحث، وهي كااليت:   

I. 6-2 :اإلذاعة احمللية 
 املفهوم النظري: -

ة اإلذاعة احمللية هي جهاز اعالمي، موجه اىل جمتمع حملي حمدود العدد، متناسق من الناحي
  1االجتماعية والثقافية.

اإلذاعة احمللية جهاز اعالمي، موجه بالدرجة األوىل اىل مجهور اجملتمع احمللي، وتكون ملتزمة 
  1بطابع ونوعية ذلك اجملتمع، اىل جانب واجبها العام يف التعليم، والتثقيف، والرتفيه.

                                                           

، رسالة لنيل شهادة ماجستري، علوم االعالم واالتصال، جامعة اجلزائر، -القناة األوىل منوذجا-دور اإلذاعة يف التنمية الثقافية ليندة ضيف،   1 
 .  000، ص0110
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احمللية هي وسيلة إعالم تستخدم ألغراض اجتماعية خمتلفة، هبدف خدمة الفرد  اإلذاعةإن 
 2احمللي، وتلبية حاجاته املختلفة.

احمللية إن كان واجبها على وجه العموم هو اإلعالم، والتثقيف، والرتفيه، فإاها  فاإلذاعة
 ملتزمة بنوعية وخصوصية احلياة يف جمتمعها احمللي.

 االجتماعيةاجلغرافية و  ة:دم جمتمعا حمدودا ومتناسقا من الناحياإلذاعة احمللية ختإن 
حتده حدود جغرافية و  خصائص البيئة االقتصادية والثقافية املتميزة،نفس جمتمع له  ، أيواالقتصادية

أساسا مبجتمع خاص  مرتبطة-مجاهريي اتصالكوسيلة -رقعة اإلرسال احمللي؛ فاإلذاعة احمللية تشمل
اخلاصة  وتليب احتياجاهتم احمللية، وحىت هلجتهمبل  وتراثه وأذواقه وأفكاره،عكس فهمه ت املعامل،حمدد 

 3 .املتميزةو 

وهي من أقدر الوسائل على معاجلة  ،تشغل اإلذاعة يف عملها كل اإلمكانيات املتاحةكما 
اليت ختطط هلا الدولة من أجل تطوير اجملتمع احمللي الذي تنشط فيه،  االجتماعيةشرح املوضوعات و 

والدفاع عن  ،فهم طرق تفكري اجملتمع احملليبفهي تلعب دورا أكثر التحاقا بالتنمية حيث تقوم، 
حملافظة على الثقافة واكما ميكن من خالل اإلذاعة احمللية التعرف على االحتياجات احمللية   ،مصاحله
 4طويرها. احمللية وت

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 .00، ص0307، الطبعة االوىل، القاهرة، عامل الكتب، دراسات يف العالقات العامة واالعالمعلى عجوة،  1 
 .00، ص 0330الفكر العريب، القاهرة، الطبعة األوىل، ، دار تكنولوجيا االتصال: إنتاج الربامج يف الراديو والتلفزيونعبد اجمليد شكري،  2 
 .001، ص، 0110، دار املصرية اللبنانية، الطبعة األوىل، القاهرة، اإلعالم واجملتمعمىن سعد احلديدي، سلوى إمام على،  3 

   249.ص د.ط، ،0111، القاهرةفجر للنشر والتوزيع، ، دار الاإلعالم والتنمية الشاملةمنري حجاب: حممد   4                  
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 املفهوم االجرائي:  -
باإلذاعة احمللية يف هذا البحث، تلك احملطة االذاعية املوجهة بالدرجة األوىل اىل اجملتمع  اقصد

املنشأة فيه جغرافيا، وحتتويه إداريا، واليت تعكس صوت افراده. وبالتحديد إذاعة تلمسان 
 .  املستغامنيوجهة للمجتمع احمللي التلمساين و ومستغامن احمللية، امل

I. 6-1  :الرأي العام 
 املفهوم النظري: -

الرأي العام هو الرأي السائد بني أغلبية الشعب الواعي يف فرتة معينة إزاء قضية معينة أو   
 1مباشرة.مصاحل هذه األغلبية أو قيمها اإلنسانية بصورة  أكثر حيتدم حوهلا اجلدل والنقاش ومتس

 2الرأي العام هو احلكم الذي يصل إليه مجاعة يف قضية ذات اعتبار ما. 
 3هو جمموعة آراء الناس حول مواضيع ختص املصلحة العامة. الرأي العام 

والرأي العام هو ما يسود بال اجلماهري، وما ميس مصاحلهم العامة أو اخلاصة، والذي يأيت 
ة عن مناقشات االفراد، وممارسات وسائل االعالم حمصلة لصراع األفكار، وتفاعل اآلراء الناجت

 4الشخصي واجلماهريي.

كما يربز الرأي العام لدى دعوات املصادقة، او عدم املصادقة اجلماهريية اليت هتدف اىل 
   5شرعنة، او عدم شرعنة مؤسسة ما، قرار ما، يقوده فاعلني اجتماعيني وسياسيني.

 املفهوم االجرائي: -
املوجودة لدى اجلمهور املستقبل -، واألفكار، واآلراء، واالجتاهات املواقفواملقصود هنا 

بواسطة تقنيات ، وانعكاساهتا على توجهاته ،احمللية إذاعتهاملعلومات اليت تبثها  اجتاه-اإلعالميةللرسالة 

                                                           

  . 003، املرجع السابق، ص اإلعالم والتنمية الشاملةمنري حجاب: حممد  1 
  .01-03 ص، ص، 0330 ، الطبعة األوىل،بريوت ، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،الرأي العام واإلعالم والدعايةهاين الرضا،  2 

    3 معن خليل العم، معجم علم االجتماع املعاصر، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل،0111، ص 071 
   .  03، ص0305، دار الفرقان، عمان، الطبعة الثانية، مائة سؤال عن االعالمطلعت مهام،  4 

5 Renaud Philipe, et Stéphane Rials, Dictionnaire de philosophie politique, Presse, 
Universitaire de France, 1996, P441.   
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كل من والية تلمسان   م عينات من السكاناستخدتتماشى وفق خطوات البحث العلمي، باإحصائية 
 .تغامنومس

I. 6-1 االجتاه: 
 املفهوم النظري: -

ويستعمها يف تقييم األشياء بطريقة  االجتماعية،هو ميل أو نزعة يتعلمها الفرد من بيئته 
هي احلالة العقلية اليت تنتاب الفرد وجتعله مستعد للقيام بسلوك معني اجتاه  ومتماسكة، كذلكمتميزة 

 1.تثري اهتمامهأو حادثة  ،معني شيء

 االجرائي:املفهوم  -
 ،الناتج عن تلقيه للرسالة االذاعية ،املستمع احمللي، أو درجة ردة فعل ذلك سلوكبه نقصد 
سواء  املستمع،  يف ذهناإلذاعة احمللية من خالل مادهتا  دثهحتقد  الناجم الذي األثراو بصيغة أخرى 

خالل إيداع  أو سليب من من خالل بث أخبار موضوعية ذات مهنية إعالمية، أثر إجيايبكان 
 معلومات مزيفة.

I. 6-4 .املعلومات 
 املفهوم النظري: -
املعلومات هي املادة اخلام لإلعالم يعرفها قاموس املنجد بأاها كل ما يعرفه اإلنسان عن قضية   -

 2أو حدث.
وإيضاح  ويعرفها معجم الروس بأاها األخبار أو التحقيقات أو كل ما يؤدي إىل كشف احلقائق

 األمور.

                                                           

    1 عبد اهلادي اجلوهر، قاموس علم االجتماع، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، الطبعة الثالثة، 0330، ص، ص 000-001.  

2 Lamjet Bernard, Ahmed Silem, Dictionnaire encyclopédique des 
sciences de l’information et de la communication, Edit /Ellipes, paris, 
1997, p87. 
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 إلجرائي: املفهوم ا -
االجتماعية، والسياسية، واالقتصادية، والدينية، والثقافية، وغريها اليت  نعين هبا املعلومات

  تأيت على شكل برامج، او اخبار أعدهتا اإلذاعة احمللية، بغرض بثها على املستمعني.

I. 6-5  :التفاعل 
 املفهوم النظري:  -

 .اآلخر يف منهما كل تأثر :الشيئان أو الشخصان تفاعل

 مع اجلماهري ما، تفاعل تصرف إىل فدفعه احلدث به، أثاره تأثر: احلدث مع تفاعل -
  1الفلسطينية. االنتفاضة مع العربية اجلماهري تفاعلت :مثال األحداث،

ويعرف التفاعل على انه العملية اليت حتدث بني شخصني، واليت بواسطتها يغري االفراد تصرفات  
   2بعضهم البعض من خالل عملية التواصل املتبادلة، وهو النمط السلوكي األساسي يف اجلماعة.

 املفهوم االجرائي: -
 ،ما خيص املعلوماتفيواإلذاعة احمللية،  املستمع احمللياملتبادل بني  التفاعلنقصد هنا 

وكل املضامني اإلعالمية والربامج االذاعية واالثر الذي حيدثه هذا التفاعل سواء برفض او  ،واألخبار
 قبول، ما تذيعه اإلذاعة احمللية.    

 البناء التقين واملنهجي للبحث: 
 حدود الدراسة. 2 

II. 2-2 :احلدود اجلغرافية 
وهي اليت تقع مشال غرب اجلزائر  مدينة تلمسان، الدراسة امليدانية هلذا البحث قمنا هبا يف

اجلزائر العاصمة،  بعدالسياسية، والثقافية  مدينة من حيث األمهيةثالث وهي  ،0300والية منذ 

                                                           

 .   70-75ص، 0300 والعشرون، الثالثة الطبعة بريوت، املشرق، دار ،الطالب منجد البستاين، إفرام فؤاد 1 
، الدار العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة تكنولوجيا االتصال التفاعلي يف عصر الفضاء االلكرتوين املعلومايت الرقميأمساء هناء حافظ،  2 

 .  07، ص0117األوىل، 
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اختريت كعاصمة للثقافة العربية اإلسالمية لسنة ، وهران مما يربز مكانتها السياسية والثقافية اهلامةو 
0100. 

 كثافة  ي ما يعادلنسمة، ا 949135، 0110يف استطالع سنة بلغ عدد سكااها  
 70دائرة و01إداريا والية تلمسان إىل  ، وتنقسم0كلم3100بينما مساحتها  ،0ن/كم 104,75

 بلدية. 

 1خريطة  ملدينة تلمسان مع توضيح ملوقع اإلذاعة.

 
 

 

                                                           
1 https://www.google.dz/maps. 
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وتغطي مساحة  اجلزائرتقع يف الشمال الغريب من كذلك طال البحث مدينة مستغامن اليت 
 غليزان، ومن اجلنوب والييت: وغليزان الشلفوالييت حيدها من الشرق:  ²كلم  0003قدرها 

وتنقسم إداريا  .البحر األبيض املتوسط ، ومن الشمال ووهران معسكر، ومن الغرب والييت: ومعسكر
  1بلدية. 00دوائر و01اىل 

 2مستغامن مع توضيح ملوقع اإلذاعة.خريطة  ملدينة 

 

 

                                                           
1 Données du recensement général de la population et de l'habitat de 2008 sur le site de l'ONS. 
 
2 https://www.google.dz/maps. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%84%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%84%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
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تتميز مستغامن برتاث ثقايف وفين غين، من مسرح، وشعر، وفولكلور وموسيقى األندلسية 
املسرح الشعيب، املوسيقى األندلسية، مسرح اهلواة،  :نظمت عشرة مهرجانات يف عدة جماالت

 والقصائد الشعبية. وغريها من االنشطة الثقافية واالجتماعية.

 ،النهار الشروق، جريدة باللغة العربية منها 00من  دينة تلمسان ومستغامن أزيدتوزع مب 
 .الشعب...اخل البالد، اليوم، املساء، اخلرب،

 "، Le Soir ،"" Le Quotidien"  :مثلصحيفة  01 ما يقاربأما باللغة الفرنسية 

"El watan ". 

استمارة حبث، وزعت يف كل من مقر  011من مدينة مستغامن، وتلمسان  وزعت يف كل 
 الوالية والدائرة، البلدية والدوار. 

II. 2-1 :احلدود الزمانية 
سبقه حبث استطالعي اىل اليوم؛ والذي كان قد  0100يرتبط هذا البحث زمانيا من سنة 

لتعامل مع عينة حبث غري قد اعتمدت فيه على أداة املقابلة، حبيث كان ا كنت  ،0100منذ سنة 
ملستمعي اإلذاعة. اختلفت من حيث اجلنس، والسن، واملستوى  مفرد 07ب  عشوائية، قدر

التعليمي. وكان ذلك يف احلدود اجلغرافية يف والية تلمسان، كونه مكان االقامة، وعدم وجد صعوبة 
 يف احلصول على عينة االستطالع، من اهم أسئلة االستطالع كانت:

 جم استماعك اإلذاعة يف اليوم؟  ما هو ح -
 ماهي الربامج اليت تفضلها؟ -
 ما رأيك يف مضمون هذه الربامج؟ -
 هل اثارتك مضامينها؟ كيف ذلك؟ -
 ما رأيك يف طبعة املعلومة املذاعة؟ -

 حبيث تلقيت إجابات خمتلفة تلخصت فيما يلي:
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 اىل ساعتني.تراوح معدل االستماع يف اليوم لعينة هذا االستطالع من ساعة واحدة  -
معظم العينة مل تكن هلا برامج معينة، تستمع لكل الربامج، فقط لإلشارة فجنس الذكور مييل  -

 قليال اىل الربامج الرياضية من األخبار، وحصص رياضية.
اغلبها ال تليب احلاجات املعرفية، وال اجلرعات الكافية، كواها  اشارة العينة كون املضامني يف -

  لق بالسياسية واالقتصاد. سطحية خاصة فيما يتع
ة فعله اجتاه املعلومة بنوع من الالمباالة، أو التقصي يف وسائل اغلب العينة عرب عن كيفية رد   -

 إعالمية أخرى عن املعلومة.
اغلب عينة البحث ال تثق فيما تقدمه اإلذاعة من معلومات، خاصة السياسية واالقتصادية  -

نطباعا لدى املستمعني بالرغم من استماعهم اليومي هذا من جهة، ومن جهة ثانية ال تعطي ا
 لإلذاعة، مما يطرح تساؤالت كثرية، أمهها:

الفرد يف نشاطه اليومي اىل وسائل إعالمية ال يثق يف مصداقيتها، وهل هي فقط ضمن  ملاذا يلجأ
 عاداته اليومية؟     

وبروز الدور اإلعالمي   كذلك عرفت هذه الفرتة الزمنية حتوالت كبرية  يف الوطن العريب    
الثورات العربية، الربيع العريب أو ثورات الربيع العريب كما مل يسبق من قبل ؛ فأطلق على هذه الفرتة : 

مصر؛ واليت عرفت تغريات سياسية جدرية مسة األنظمة العربية بدأ من تونس ؛  اإلعالم، وسائل  يف
واسع عن أثري وسائل االتصال عامة واإلذاعة وهو حبث يعاجل موضوع  ليبيا ؛ اليمن ؛ سوريا ...،

خاصة على االفراد واجملتمعات، واليت يطرأ عليها كل يوم وكل ساعة أشياء جديدة، وبالتايل هو حبث 
يندرج ضمن البحوث املكملة لبحوث تأثري وسائل االعالم يف اجملتمع، و سيكون نقطة انطالق 

اليت هي يف سريورة دائمة و متطورة وبالتايل يصعب  لبحوث قادمة نظرا لطبيعة الظاهرة اإلعالمية
 احلكم عليها وتقييدها بنتائج قد تتغري يف اليوم التايل.
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 جمتمع الدراسة: 1 

جمتمع البحث هو جمموعة من العناصر، هلا خاصية أو عدة خصائص مشرتكة متيزها عن 
  1غريها من العناصر األخرى، واليت جيري عليها البحث والتقصي.

 ويف هذه الدراسة جمتمع البحث هم سكان والية تلمسان، ومستغامن.

واجراء العينة هي عبارة عن جمموعة جزئية من جمتمع الدراسة يتم اختيارها بطريقة معينة 
 2 األصلي.كامل جمتمع الدراسة   وتعميمها علىاستخدام تلك النتائج  ومن مثعليها  الدراسة

 3ن عناصر جمتمع حبث معني.والعينة كذلك هي، جمموعة فرعية م

العينة النمطية، وهي انتقاء عناصر مثالية من جمتمع البحث،  ىعل ختيارالوقع اويف هذه الدراسة 
مقدما استثناء بعض عناصر الدراسة من  عشوائي، أي يتماختيار عينة الدراسة بشكل غري  حبيث يتم

وكان ومستغامن،  دينة تلمسانمل احمللية لإلذاعة املستمعنيي هدراسة الوبالتايل فعينة 4العينة.الظهور يف 
مت  إذا والكافية فيماالسبب وجود بعض العناصر من جمتمع الدراسة ال تتوفر لديهم املعلومات املطلوبة 

 .اختيار عينة البحث بشكل عشوائي

 

 

                                                           

، تر: بوزيد صحراوي وآخرون، دار القصبة للنشر، اجلزائر، -تدريبات علمية  –العلمي يف العلوم اإلنسانية منهجية البحث موريس اجنرس،  1 
 .030، ص 0110؛0110الطبعة الثانية، 

 ،الطبعة الثانيةوائل للطباعة والنشر، عمان،  ، دار-القواعد واملراحل والتطبيقات  –منهجية البحث العلمي حممد عبيدات واخرون،  2   
 .00.ص 0333

 .  010موريس اجنرس، املرجع نفسه، ص 3
  4   حممد عبيدات واخرون، املرجع نفسه، ص 00. 
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يف مدينة تلمسان،  استمارة 011توزيع مفردة، فتم  011 املبحوثني ب وقدر عدد 
الذي يقوم على مجع املعلومات  1"املسح االجتماعي"تطبيقا لتقنية ة يف مدينة مستغامن استمار  011و

حبيث يعترب مسوح الرأي العام تلمسان ومستغامن، مناطق خمتلفة من والية يف من افراد عينة البحث 
  2جماال هاما من جماالت استطالع رأي اجلمهور حول قضية أو موضوع ذي طابع عام يف اجملتمع.

نظرا للفوارق املوجودة  ،واالقتصادية للمبحوثني ،االجتماعية االختالفاتراعينا يف هذا كله م
اختلفت  اذالسن  من حيث كذلك من ذكور وإناث، يف املناطق السالف ذكرها، فتنوعت فئة اجلنس

بدون  أعمال حرة، املوظف، املتقاعد،أيضا االختالف من حيث طبيعة الوظيفة:  ،يةر عمال الفئات
بدون مستوى،  كما اختلفت عينة البحث فيما خيص املستوى الدراسي على املستويات التالية:،  عمل

 . جامعي، تكوين ثانوي، متوسط، ابتدائي،

 منهجية الدراسة: 1 

يف هذا العنصر سنتطرق اىل حتديد املنهج والتقنيات اليت اعتمدناها يف هذه الدراسة، واليت 
ها الباحث عند اختياره منهج وتقنيات حبثه، بغية الوصول اىل نتائج تعد من امها اخلطوات اليت يضع

 ملموسة.   

II. 1-2 املنهج:  

ومن مث اعتمادها   ،علم االجتماع على إيضاحها املنهج من املفاهيم املعقدة اليت عمل إن
 .املختلفة يف األحباث والدراسات اليت يقوم هبا من أجل التحكم بالبياناتكطريقة 

                                                           

وض يف تأثري املاضي دون اخل يعرف املسح االجتماعي بأنه عبارة عن دراسة عامة لظاهرة موجودة يف مجاعة معينة يف مكان معني يف الوقت احلاضر، 1 
 أصول البحث العلمي: أمحد عبد املنعم حسني، .جمرياهتاأاها تقنية تدرس الظواهر كما هي دون تدخل الباحث فيها والتأثري على  ، كمافيهوالتعمق 

 . 31.ص0330األوىل، الطبعة  القاهرة، املكتبة األكادميية للنشر،، ملنهج العلمي وأساليب كتابة البحوث والرسائل العلميةا
 ،الدينو  ،مثال قد حياول الباحث اكتشاف العالقة بني متغريات السن ،بني املتغريات االرتباطيةالعالقات  الكتشافوتستخدم الدراسات املسحية أيضا ـ
 االجتماعيةهر عموما هو دراسة علمية للظوا االجتماعيواملسح  ،مدينة ما يف ،وتفكك العائلة وبني الطالق ،االقتصاديةاحلاجة و  ،ملستوى الثقايفاو 

 .000ص ،0111،د.ط اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية، ،االجتماعالنظرية يف علم  لسيد عبد العاصي،ا ،ة يف مكان معنياملوجودة يف مجاعة معين

   .001، ص0300، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، د.ط، علم االجتماع واملنهج العلميحممد علي حممد،   2 
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من اجل الكشف عن  ،فن التنظيم الصحيح لسلسة من األفكار العديدةهو  املنهجف 
وذلك قصد الوصول اىل نتائج  1االخرون. ال يعرفهاحقيقة جمهولة او من اجل الربهنة على حقيقة 

فاملنهج يف  موريس اجنرسحمددة وواضحت تعطي تفسري علمي صحيح للظاهرة املدروسة، فحسب 
الدراسة باألسس العلمية من اجل  تقييد املسؤول عن هوف، 2البحث العلم مسألة جوهرية حتدد نتائج

  سليمة. نتائج

يف هذا البحث هو املنهج الوظيفي الذي ينظر اىل اجملتمع ككل يضم جمموعة  املعتمداملنهج 
من األجزاء تربطها عالقات تفاعل فيما بينها، فاملنهج الوظيفي هو األقرب لفهم وظيفة اإلذاعة احمللية 

من خالل ابراز دور اإلذاعة يف  ،اجملتمع وعن طبيعة العالقة السائدة بني اإلذاعة احمللية واملستمعيف 
 حتديد توجهات الري العام ونوعية الوظيفة واخللل الوظيفي ان وجد.

حتت أنواع البحوث املكملة ألحباث تأثري املندرجة  ،وتقوم هذه الدراسة الكمية والكيفية
املستمع احمللي، وانطباعاته عن  على حتليل وتفسري اآلراء ووجهات نظر ،اجملتمعوسائل االعالم يف 

يومياته واليت ستنعكس على اجملتمع ككل، من خالل  اإلذاعة احمللية يفاألدوار والوظائف اليت تشغلها 
 حتديداملادة اإلعالمية ايل تبثها عرب اثريها، يف مقابل مدى إمكانية هذا اجلهاز احمللي يف بلورة و 

  . احمللي اجتاه قضية ماتوجهات الرأي العام 

II. 1-1 الوظيفية. اخللفية النظرية للدراسة: البنائية 
اميل ، اوجست كونت، سان سيمونتعود النظرية الوظيفية لعلماء االجتماع األوائل أمثال 

 ،-هلذا البحث وهي كطريقة اقرتاب سوسيولوجي- ،ماكس فيربو ،كارل ماركس، وحىت دوركا مي
خاصة بعد  ،فبعد العقود االوىل من القرن العشرين أخذت النظرية الوظيفية مكااها يف علم االجتماع

تالكوت ، راد كليف براون، مريتون روبرتكل من: تألفت  بروز املدرسة االجنلوسكسونية اليت 
  ،أوجست كانتف هربرت سبنسرظرية الوظيفية بدأ مع ن. فمفهوم الماليونفسكيو ،بارسونز

                                                           

، ص 0330، بعة الثانيةالط ، مؤسسة االسراء للطباعة والنشر، القاهرة،ة: رؤية اسالميةالبحث العلمي ومناهجه النظريسعد الدين السيد صاحل،  1 
01          . 

 .  00موريس اجنرس، مرجع سابق، ص  2   
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فمفاد هذه النظرية  ،مارسيل هوسو دوركا مياميل : مع رواد املدرسة الفرنسية أمثال تطورو 
 الكلية. إطاريف  ل عضو من أعضائه ال يتم فهمها االكو  كلية مشرتكة  ، أيأن اجملتمع مثل اجلسم

ن املقوالت أو األفكار تقوم النظرية البنائية الوظيفية كغريها من النظريات السوسيولوجية على عدد م
اليت تنطلق منها حتليالت أنصار هذه النظرية وتعترب مبثابة اإلطار املرجعي هلم عند تناوهلم  ،األساسية
ومن بني  ،املشكالت اليت يعاجلواها بصورة واقعية يف حبوثهم ودراستهم النظرية أو امليدانيةو للقضايا 

 1االتفاق االجتماعي. ،املقومات أو اخللل الوظيفي ، الوظيفية،النسق االجتماعي :هذه املقوالت

والذي ال  فالوظيفية تعترب اجملتمع نسق متداخل األجزاء أو العناصر أو األنساق الفرعية، 
يتم فهم  فالعضو جزء من الكل وال 2ميكن فهم أي جزء أو نسق فرعي دون معرفة عالقته بالكل.

 العضو اال من خالل الكل.

 ويطلق قة املتبادلة بني البناءات والوظائف االجتماعية اليت تقوم هبا.وذلك لدراسة العال
يف حتليالت رواد البنائية الوظيفية السيما  كثريا  وهذا ما ظهر ."مفهوم التحليل البنائي الوظيفي" :عليه

 3".روبرت مريتون"

ن كذلك هي رؤية سوسيولوجية مبنية على مفهوم البناء االجتماعي فضال عن رؤيتها بأ
ميكن مالحظة البناء االجتماعي بشكل مباشر إال من خالل  وال ،اجملتمع يسبق وجود األفراد
 4املشاهدة العامة للظاهرة.

ومن خالل الوظيفية حاولت تسليط الضوء على وظيفة وسائل اإلعالم عامة واإلذاعة احمللية 
، أو بصيغة أخرى مؤسسة من مؤسسات "التنشئة باعتبارها مؤسسة من املؤسسات الكربى للمجتمع

                                                           

 .000، ص0330 د.ط، املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،، دار النظرية املعاصرة يف علم االجتماع: دراسة نقديةعودة حممد إبراهيم،  1 

 رة،القاه الشروق، مكتبة اهضة ،راملعاص االجتماعالفكرية يف نظرية علم  االجتاهات ،يعبد الكرمي الغريب، عبد احلميد لطف 2
  .00ص  ،0305د.ط، 

 .00،00 ص ،د.ت ،د.ط بريوت، دار املعرفة اجلامعية، ،النظرية يف علم االجتماع عبد هللا حممد عبد الرمحان، 3
، ، ص0330، ، د.طاإلسكندرية مؤسسة شباب اجلامعة، ،مدخل النظرية الوظيفية لتحليل التغري التغري االجتماعي: فادية عمر اجلوالين،  4

 .  010-013ص
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داخل اجملتمع  االفراد، وقيم، واجتاهات سلوكعلى  تأثريال يف ال، حبيث هلا دور فع  1االجتماعية"
  تدعيم املعايري  ، التعليم، التثقيف،مثل وظيفة نقل األخبارالواحد، كنتيجة ملمارستها عدة وظائف 

 .وسائل االعالم واالتصال وظائفاهم  من هي اساسا اليت، االجتماعيةوالقيم 

ويف هذا البحث اخرتنا اإلذاعة وباألخص اإلذاعة احمللية، إلبراز الوظيفة اليت تقوم هبا داخل  
  وربطها بالتأثري الناتج عن هذه العملية اإلعالمية االتصالية. 2"جمتمعها احمللي"

 تقنيات وأدوات البحث:  4 

ان أي موضوع حبث يف شقه النظري، او التطبيقي، ايت استنادا على منهجية علمية وتقنيات 
معينة، يعتمدها الباحث يف احلصول على معرفة علمية منظمة توصلنا اىل نتائج قابلة للتعميم، ويف 

 حبثنا هذا اعتمدت على تقنية االستمارة، كتقنية أساسية، املقابلة املوجهة، واملالحظة. 

II. 4-2 :االستمارة 
اعتمدهتا كتقنية أساسية يف هذا البحث العلمي كواها تقنية مباشرة للتقصي العلمي تستعمل 

إزاء األفراد، وتسمح باستجواهبم بطريقة موجهة والقيام بسحب كمي هبدف إجياد عالقات رياضية 
املبحوثني،  .وذلك نظرا لطبيعة املوضوع الذي يتطلب نسبة معتربة من3والقيام مبقارنات رقمية

 واالستمارة كانت هي التقنية األفضل لذلك. 

                                                           

على ممارسة يقصد بالتنشئة االجتماعية، العملية اليت يتحول من خالهلا وبواسطتها الفرد، من كائن بيولوجي ال فرد اجتماعي، فالفرد يولد غري قادر  1 
.ط، ، مؤسسة شباب اجلامعة، اسكندرية، ددراسة يف علم اجتماع االسرة االسرة واجملتمع:أي شيء، او أي معرفة، حسني عبد احلميد رشوان، 

 . 071، ص 0110
اعية، ويتخذ كما تعرف على ااها عملية التفاعل االجتماعي اليت يتم من خالهلا تشكيل الوليد اإلنساين، الذي يأخذ مبقتضاها القيم واملعايري االجتم

درسة، ووسائل االعالم، احسان حممد مكانا معينا يف نظام األدوار، من خالل انتسابه اىل اجلماعات احمللية او املؤسسات االجتماعية كاألسرة، وامل
 . 010، ص0117، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، علم اجتماع العائلةحسن، 

اق، وسائل وتوكل وظيفة التنشئة االجتماعية اىل عدة مؤسسات تعمل بشكل متوافق ومتكامل إلعداد الفرد اجتماعيا وهي: االسرة، املدرسة، مجاعة الرف
دية، أسامة عالم اليت هي متعددة ومتنوعة تشمل: الصحف، الراديو، التلفزيون، االنرتنت...اخل. اليت   تؤدي أنشطتها التثقيفية والتوجيهية واالرشااال

 . 55، ص0110، دار النهضة العربية، لبنان، الطبعة األوىل، برامج التلفزيون والتنشئة الرتبوية واالجتماعية لألطفالظافر كبارة، 
تسودها قيم  اجملتمع احللي هو ذلك اجملتمع حمدود العدد فوق ارض حمدودة املساحة، نظرا للمصاح املشرتكة بينهم، السياسية، االقتصادية، االجتماعية 2 

 .  00، ص0330، دار الفكر العريب، القاهرة، د.ط، اإلذاعات احمللية: لغة العصرعامة، يشعرون باالنتماء اليها، عبد اجمليد شكري، 
 .010، صذكره بقجع سمر  موريس أجنرس، 3
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كما اشري اىل ان أسئلة االستمارة مل تكن أسئلة مغلقة وحسب وامنا كانت هناك أسئلة 
مفتوحة من اجل التحليل النوعي وهذا هو األهم، بينما حنتاج للتحليل الكمي من اجل فهم الظاهرة، 

جتماع اإلعالمي والسياسي وكل البحوث املتعلقة بقياس الرأي والذي كثريا ما جنده يف حبوث علم اال
 العام  

مبحوث يف كل من والية تلمسان ومستغامن  011واستمارة هذا البحث اليت وزعت على 
 احتوت على مخسة حماور: 

احملور األول: مواصفات املبحوث. وتضمن أسئلة تعلقت بالسن، واجلنس، واملستوى 
 ، ومكان السكن.التعليمي، ونوع الوظيفة

منها مفتوحة، ملعرفة اهم  0أسئلة  01احملور الثاين: عالقة املستمع باإلذاعة. وتضمن على 
الربامج اليت تستهوي املستمع وما احلجم الساعي وهل فعال يشكل القدر الكايف لتكوين رأي عام 

 وتوجيهه؟ 

 0أسئلة مغلقة و 01لى احملور الثالث: قيمة اإلذاعة لدى املستمع. واحتوى هذا احملور ع
أسئلة مفتوحة من اجل تفسري وحتليل طبيعة املعلومة املذاعة من جانب املصداقية واالحرتافية 

 اإلعالمية.  

 00احملور الرابع: اإلذاعة احمللية وتوجيه الراي العام احمللي. كذلك اشتمل هذا احملور على
عليل، عن مدى فاعلية اإلذاعة احمللية يف أسئلة مفتوحة من اجل االستفسار والت 10سؤاال مغلقا و

 تكوين راي عام حملي وتوجيهيه.

احملور اخلامس: مكانة اإلذاعة يف منظومة االعالم الوطين والكوين. ومتثلت أسئلة هذا احملور 
سؤاال قصد التعرف على البعد الوطين لإلذاعة احمللية ومكانتها ضمن وسائل االعالم  00يف 

 األخرى.  

 



 الفصل التمهيدي  
 

 
42 

 

II. 4-1 :املقابلة 
على تقنية املقابلة الغري موجهة، كتقنية مساعدة وذلك عند توزيع استمارة  داعتمالا كان

البحث حبيث حصلت على معلومات قمت بتدوينها مل تكن لتجيب عنها أسئلة االستمارة وذلك 
 لالحتكاك املباشر مع املبحوثني من خالل ابداء انطباعاهتم حول موضوع البحث.

من خالل املقابلة بتفسري وتوضيح أسئلة االستمارة للفئة اليت ال يسمح هلا  ناكذلك قم
مستواها التعليمي بفهم اسئلتها، حيث اشري اىل انين قد مألت بعض االستمارات عندما واجهت 

شرح األسئلة ومن مث تدوين املعلومة ب منارفون ال الكتابة وال القراءة، فقافراد من عينة البحث ال يع
       ل عليها من طرف املبحوثني.تحصملا

II. 4-1  :املالحظة 
كانت تقنية املالحظة العلمية بدورها مساعدة لدى توزيع استمارة البحث، من خالل 

اىل بعض  نابعض اإلشارات واستمع ناالحظفمالحظة املبحوثني وطريقة انفعاهلم مع أسئلة االستمارة، 
راي العام، ومتكن من معرفة وحتديد اجتاهاته. حبيث النكت، اليت هي يف حقيقة االمر أمناط تفيد ال

 تعترب هذه اإلشارات تعربا ضمنيا عن معلومات مل يستطع البحوثني اإلفصاح عنها. 

 صعوبات البحث:  5 

ألي حبث علمي صعوبات قد تواجهه سواء كانت منهجية، ميدانية، أو معرفية، ويف هذا 
تعقيدا نظرا لالختالفات املنهجية وعدم وضوحها مما جعل البحث كان اجلانب املنهجي هو األكثر 

صعوبة يف حتديد منهج  الدراسة، هذا من جهة كذلك صعوبة يف حتديد عنوان البحث وضبطه، 
باإلضافة اىل الصعوبات املعرفية خاصة من ناحية الدراسات السابقة واليت ختص اإلذاعة احمللية يف 

ات ان مل نقل كلها هي لدول عربية مثل : مصر و لبنان،  اىل اجلزائر  فهي قليلة ، فأغلب الدراس
جانب هذا مل أمتكن من الوصول اىل أي دراسة سابقة تقوم بربط متغريي اإلذاعة احمللية، والرأي العام 

 يف اجلزائر.
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وحدات  اعامل مع عينة البحث، حبيث صادفتنكذلك الصعوبات امليدانية يف كيفية الت
مع تبسيطها، ويف بعض األحيان املساعدة  سريات وحتليالت ألسئلة االستمارةطررت اىل إعطاء تفاض

على ملئها، أيضا من اجلانب امليداين هنالك صعوبة يف اثارة املبحوث عن أمهية املوضوع وكسب 
 ثقته، فاجملتمع اجلزائري مل يصل اىل درجة معرفية واعية تشجع على البحث العلمي.   

 ث: عرض فهرسي ملخطط البح 6 

باإلضافة اىل هذا الفصل التمهيدي، الذي سعينا من خالله اىل التطرق اىل خمتلف اجلوانب 
وتقنيات منهجية،  املنهجية والعلمية احمليطة بالبحث، واحملددة خلطواته وأهدافه، من منهج وأدوات

 تناول حبثنا كذلك أربعة فصول أخرى نتعرض هلا بإجياز فيما يلي: 

ل هذا الفصل سنتناول نشأة اإلذاعة على الصعيد العاملي والوطين، من خالألول: الفصل ا
خمتصني بالذكر البدايات األوىل لظهور اإلذاعة احمللية يف اجلزائر، باإلضافة اىل تعرضنا لظاهرة الرأي 
العام وأهم العوامل املسامهة يف تكونه، ونشأته كقوة سياسية، أيضا سنتطرق من خالل هذا الفصل 

 ف على نوعية الربامج االستماعية للفرد احمللي ودور اخلطاب اإلعالمي يف احداث التأثري.    اىل التعر 

سنحاول يف هذا الفصل اإلحاطة بوظيفة اإلذاعة احمللية يف اجملتمع، ودورها  الفصل الثاين: 
ذاعة كأداة اتصال بني املواطن والسلطات احمللية، اىل جانب حماولة الكشف عن طبيعة املعلومات امل
 وجماالت صحتها، مع ابراز دور العامل التكنولوجي والبشري على مصداقية الرسالة االذاعية. 

سنخصص هذا الفصل للحديث عن الرسالة اإلعالمية واهتمامات الفرد  الفصل الثالث:
وقيمه ومعتقداته، ومدى تأثري اإلذاعة احمللية على منظومة القيم واملعتقدات، كما سنتعرض اىل ماهية 
برامج النقاش واحلوار االذاعي ودورها يف تفعيل اآلراء، كما سنتعرض يف هذا الفصل اىل اهم الوسائل 

ة احمللية واهم النظريات املتعلقة بتأثري وسائل االعالم على االفراد، لكي نلم يف األخري بدور اإلعالمي
 اإلذاعة احمللية يف التأثري على التوجهات الرأي العام احمللي.  
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هذا الفصل اىل اهم وسائل االعالم ومن بينها: الصحافة، اإلذاعة،  يتعرض الفصل الرابع:
التلفزيون، شبكت االنرتنيت، مواقع التواصل االجتماعي ودورها يف حتديد االجتاهات واآلراء، مع 

ابراز مدى جناعة اإلذاعة احمللية كإعالم جواري يف ظل الزخم املعلومايت والتطور التكنولوجي احلاصل 
عالم واالتصال، باإلضافة اىل التطرق اىل مكانة ومستقبل اإلذاعة يف منظومة االعالم يف ميدان اال

 الوطين والكوين.   
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ان الربط بني مفهوم الرأي العام، ووسائل االعالم عامة واإلذاعة خاصة، جاء ليؤكد على 
 وثقافة االفراد، من خمتلف الفئاتمدى قدرة املفهومني على التفاعل، كون االعالم ينمي معرفة 

واالعمار واالطياف، وتعدد اجملتمعات والثقافات واالنتماءات، والقيم واألفكار واالجتاهات، عن 
طريق وظائف احيلت اليه كوظيفة التثقيف، التوجيه، اإلرشاد، الرتفيه، واالعالن، يف نوع من التفاعل 

م الرأي العام كقوة والتبادل والنقاش، االمر الذي يفضي اىل انتاج بيئة خصبة، لتشكيل وتنمية مفهو 
سياسية، يف يد، او ضد األنظمة السياسية، وهنا يعترب الرأي العام من بني العوامل اهلامة يف عملية 

 صنع القرار، االمر الذي يظل نسبيا نتيجة الختالف األنظمة السياسية.

ا الدول، فإنشاء حمطة تلفزيونية، او إذاعية حملية تعد من اهم املشاريع اليت تسعى اىل تطبيقه
نظرا ألمهية تشكيل قوى رقابية على اجملتمعات احمللية، هتدف من خالهلا اىل عرض األفكار، 

واالجتاهات قصد التشاور، والتفاعل، اىل جانب اشراك الفرد احمللي يف عملية اختاذ القرار بالنسبة 
يت متنح هي أيضا للمجتمع ككل، هذا بالنسبة للنظم الدميقراطية، عكس النظم الالدميقراطية، ال

اهتمامها كبريا للرأي العام، خاصة ذلك النوع الكامن قصد التنبؤ به هبدف التحكم فيه وتوجيهه 
 حسب األيديولوجية املخطط هلا من طرف النظام السياسي.

كذلك حتاول وسائل االعالم احمللية التقيد بكل ما هو حملي، وفقا لطبيعة الدور الذي 
لك العوامل النفسية، واخلصائص االجتماعية والثقافية والدينية واللغوية مراعية بذ أنشأت ألجله،

 للمشاهد او املستمع احمللي. 

إذاعة حملية رمسية، اذ كل والية من  00فاجلزائر اليوم فيما خيص اجملال السمعي تتوفر على 
قدار الكمي بقدر واليات الوطن أصبحت هلا اذاعتها احمللية اخلاصة هبا، لكن املهم يف هذا ليس امل

املقدار النوعي او الكيفي، أو بصيغة أخرى مقدرة اإلذاعة احمللية كجهاز اعالمي حملي، من خدمة 
جمتمعها وأداء وظيفتها بوسائل وتقنيات، حترتم خصائص الفئات والطبقات، واالختالفات 

وين الرأي العام والتفاوتات، احمللية لضمان جناح الرسالة اإلعالمية، وانعكاسها على تشكل وتك
 احمللي. 
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 والرأي العام يف اجلزائر.  اإلذاعة احمللية 
 نشأة اإلذاعة على الصعيد العاملي والوطين.  2 

I. 2-2  :نشأة اإلذاعة 
نتيجة األحباث املستمرة يف جمال الكهرباء واملغناطيس، تنبأ عامل الفيزياء اإلسكتلندي 

اثبت العامل األملاين  0000بوجود موجات كهرومغناطيسية، ويف عام  0001عام  جيمس ماكسويل
 ماركوينصحة النظرية، وكنتيجة هلذه األحباث والتجارب استطاع املخرتع اإليطايل جنريش هيرتتز 

 1، مت انشاء شريكة لتطوير اخرتاعه.0035ارسال واستقبال إشارات إذاعية يف إيطاليا، ويف سنة 

شار الواسع لإلذاعات خاصة يف الواليات املتحدة االمريكية، بدأت الدول ومع االنت 
األوروبية هتتم هبذه االبتكارات، وانتشار العديد من احملطات االذاعية املنتظمة، ففي فرنسا نشأت 

، ويف نفس السنة نشأة حمطة إذاعية يف بريطانيا مث عدة دول يف أوروبا، 0300حمطة برج ايفل عام 
  2أنشأت اإلذاعة يف مصر. 0307اجلنوبية، ويف عام وامريكا 

يف العقود األخرية من ظهور اإلذاعة، ازدهرت ازدهارا كبريا، حبيث األقل احلي لألحداث، 
اثناء وقوعها، جعل من اإلذاعة املصدر األكثر مصداقية يف نقل االخبار، كذلك أصبحت فقرات 

   3، وموضوعا مهما لدى اجلميع.الربنامج اإلذاعي على صفحات اجلرائد املسائية

I.2-1 :مفهوم اإلذاعة 
تعرف اإلذاعة على ااها ما يبث عن طريق االثري باستخدام موجات كهرومغناطيسية بإمكااها اجتياز 

     4احلواجز اجلغرافية والسياسية، وربط مستمعيها برباط مباشر وسريع.

عن االستخدام الفين لإلذاعة، ألاها كذلك هي النشر عن طريق االتصال الالسلكي، بصرف النظر 
    1تقوم على االرسال والنقل عرب الصوت.

                                                           

 . 051، ص 0307، مكتبة االمارات، العني، الطبعة االوىل، مقدمة يف علم االتصالنبيل عارف،  1 
 .00، ص0110، منشورات احلليب، بريوت، الطبعة األوىل، البث التلفزيوين واإلذاعي والبث الفضائيالقاضي أنطوان،  2 
 .05املرجع نفسه، ص 3 
 . 000، ص0330، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، د.ط، مقدمة يف وسائل االتصال اجلماهرييفضيل دليو،  4 
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وهناك تعريف يرجع اإلذاعة على ااها ذلك االنتشار املنظم واملقصود للمواد الثقافية 
 2والتعليمية والتجارية، بواسطة الراديو.

سلكيا، لتلتقط وهي احدى اهم وسائل االتصال اجلماهرية، اليت تقوم على نق األصوات ال
 3يف وقت واحد لدى املستمعني. 

I. 2-1 .اإلذاعة يف الوطن العريب 
، حبيث كانت هذه احملطة تعتمد 0307عرفت اإلذاعة يف الوطن العريب بدا من مصر سنة 
، مت انشاء اإلذاعة الالسلكية 0300على اإلعالنات التجارية، مملوكة من طرف افراد، ويف ماي 

، اجلزائر 0300الغاء بث االهلية، وعرفت اململكة املغربية اإلذاعة منذ عام للحكومة املصرية بعد 
  4وتونس، ولكنها كانت تبث باللغة الفرنسية، للمعمرين فقط. 0301عام 

، وفلسطني 0305، واليمن 0300كما عرفت اململكة العربية السعودية اإلذاعة سنة 
، واململكة األردنية 0370اعة الكويتية ، وخالل اخلمسينيات ظهرت اإلذ0300إذاعة رام هللا 

 0350.5، واالمارات العربية املتحدة 0351وموريتانيا عام 

وبرزت العديد من التطورات اجملتمعية يف العامل العريب اليت عجلت بتطور اإلذاعة على املستوى العريب، 
سريع يف جمال تكنولوجيا ومن أبرزها حركات التحرر الوطين ومستلزمات التنمية، إضافة اىل التطور ال

االتصال وال سيما يف جمال االلكرتونيات بوجه خاص، حيث شاهدت اإلذاعات العربية تطورات 
 متالحقة خاصة مع ظهور أجهزة االتصاالت لتصبح أكثر وسائل االتصال انتشارا.

اديو فقد حظيت املنطقة العربية باهتمام اإلذاعات الدولية املوجهة باللغة العربية فكان ر  
، كما وجهت بريطانيا 0300"باري" اإليطايل اول إذاعة دولية تبث ارساهلا باللغة العربية عام 

                                                                                                                                                                                     

 .001، ص0110، املكتبة اجلامعية، اإلسكندرية، د.ط، النظرية العامة للمعرفة اإلعالميةحممد ناصر مهنا،  1 
 .070، ص0307، دار الفكر العريب، اإلسكندرية، الطبعة الثانية، والتلفزيويناالعالم اإلذاعي إبراهيم امام،  2 
 .07-00، ص، ص، 0307، دار الكتاب املصري، القاهرة، د.ط، مصطلحات االعالمامحد زكي بدوي،  3 
 . 07، ص0110 ، عامل الكتب، القاهرة، الطبعة الثانية،مدخل اىل الفن اإلذاعي والتلفزيوين والفضائيحاجي احللواين،  4 
  . 07، ص 0110، الدار املصرية اللبنانية، الطبعة األوىل، اإلذاعة يف القرن احلادي والعشرينحسن عماد مكاوي، عادل عبد الغفار،  5 
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، 0300، وروسيا 0303، مث املانيا من نفس العام، وفرنسا عام 0300خدمتها باللغة العربية عام 
  0371.1والواليات املتحدة االمريكية 

I. 2-4 :اإلذاعة اجلزائرية 
، عندما قام أحد الفرنسني بإنشاء 0301عرفت اجلزائر اإلذاعة منذ عام يف حقيقة االمر 

  011اىل  0300واط، مث ارتفعت عام  011حمطة ارسال على موجة متوسطة مل تتعد قوهتا 
. ولإلشارة ففي هذه 0307كيلوواط، وعليه فاإلذاعة كانت تابعة للحكومة الفرنسية، حىت سنة 

زعا بني احلاكم العام للجزائر واحلكومة الفرنسية، حبيث قدمت اليه األثناء كان االشراف السياسي مو 
 0امتيازات، اذ أصبح يرتأس جملس أطلق عليه اسم اللجنة اجلزائرية لإلذاعة، ويتكون هذا اجمللس من 

 2ممثلني عن املوظفني والعمال التابعني لإلذاعة. 0أوروبيني، كذلك  0مسلمني و 0أعضاء: 

الوقت تبث براجمها باللغة الفرنسية مما أدى اىل ضعف االقبال  كانت اإلذاعة يف ذلك
عليها، فلم يكن يسمعها اال الفرنسيون وعدد قليل من اجلزائريني املتقنني للغة الفرنسية، وبعد ذلك 

قامت السلطات الفرنسية يف نقل االخبار واملعلومات اخلاصة بالنشاطات السياسية للحكومة 
ألميني اجلزائريني من خالل انشاء استوديو مستقل، إجناز برامج باللغة العربية،  الفرنسية يف اجلزائر، ل

كما قد مت انشاء قناة تبث باللهجة االمازيغية يف كل من قسنطينة، وهران، جباية، اال ان االقبال 
 عليها كان ضعيفا، يعكس نظرة عدائية اجتاها، اال بعد ظهور إذاعة الثورة، حيث اعتمدت اجلزائر يف

البداية على اذاعات الدول العربية مثل: إذاعة القاهرة، تونس، لدعم الثورة اجلزائرية، إضافة اىل صوت 
، صوت اجلزائر الثائرة من دمشق، وصوت الثورة اجلزائرية من ليبيا، 0377اجلزائرية من تونس عام 

الوعي الثقايف بأمهية حبيث كانت الربامج االذاعية العربية متكونة من نشرات إخبارية، وحصص لنشر 
   3الثورة ومكانتها.

                                                           

 .00املرجع السابق، ص 1 
  . 010-011، ص، ص، 0303، الطبعة االوىلاملطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ، ديوان تاريخ اإلذاعة والتلفزيون، زهريإحدادن  2 
 .00، ص 0110، نوفمرب 01-أكتوبر 05، 010، جملة الشاشة الصغرية االسبوعية، التلفزيون اجلزائري، العدد الثورة اعالمحممد عصماين،  3 
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وبعد االستقالل ورثت اجلزائر شبكة راديو تغطي املدن الكربى واملتوسطة، استثمرهتا يف 
اجملال السمعي وكذا البصري، كذلك كانت كوسيلة حملاولة القضاء على االمية يف اجملتمع اجلزائري، من 

  2جماهري، وفق اخليار األيديولوجي.لل 1خالل نشر التوعية و"التعبئة السياسية"

كانت لإلذاعة اجلزائرية كغريها من الوسائل اإلعالمية األخرى ختضع لقوانني تفرضها 
السياسة اإلعالمية، اليت بدورها كانت حتد من مهامها ووظائفها يف اجملتمع، اال ااها اىل حد ما 

 وف الوطنية والدولية. جتاوبت مع تغريات اجملتمع اجلزائري، ومتاشت مع كافة الظر 

كما تنقسم اإلذاعة اجلزائرية اىل إذاعة وطنية، تغطي كافة الرتاب الوطين وخارجه، تتمثل 
نوعية براجمها بالطابع الكلي، أي التعميم ال التخصيص من حيث الربامج املذاعة، من توعية وتثقيف 

ت مفهوم اإلقليمية، وهي موجهة اىل كذلك هناك نوع ثاين وهو اإلذاعة اجلهوية اليت تندرج حت وترفيه،
مجاهري داخل إقليم حمدد طبقا للتقسيم اإلداري للدولة، أيضا النوع الثالث وهو اإلذاعة احمللية اليت 

      3تكون موجهة جلمهور حملي، يف حدود جغرافية حمدودة املساحة.

 اإلذاعة احمللية يف اجلزائر: 1 

هيكلة املؤسسات الوطنية مبثابة القرار الذي يؤكد املتعلق بإعادة  0300قرار جويلية بعد 
على استقالل املؤسسة الوطنية لإلذاعة، ويعد خطوت حترر أضخم ثاين مؤسسة االعالمية يف اجلزائر، 

، افضت اىل تشكل األحزاب السياسية وقوى اجملتمع املدين 4حبيث ترتب عنه "تعددية سياسية"

                                                           

هي عملية شحذ طاقات اجملتمع حنو التحول والتغيري يف النظم االجتماعية بوسائل متطورة، واملقصود هنا تعبئة افراد اجملتمع بالوسائل التعبئة   1 
   .010، ص 0117، د.ط، ،إجنليزي-عريب :عة امليسرة للمصطلحات السياسيةاملوسو إمساعيل عبد الفتاح عبد الكايف، اإلعالمية املتاحة، 

 . 03، ص 0330علوم االعالم واالتصال، اجلزائر، يف  ة مقدمة لنيل شهادة ماجيسرت، مذكر مجهور القناة األوىلزهود، نصرية م 2 
، 10، جملة العلوم القانونية واإلدارية، كلية احلقوق، جامعة تلمسان، العدد تبلور التنمية املستدامة من خالل التجربة اجلزائريةوناسي حيي،  3 

 . 00-01ص، ص،، 0110
روعة تعرف املوسوعة السياسية التعددية، بااها مفهوم ليربايل، ينظر اىل اجملتمع على انه يتكون من روابط سياسية وغري سياسية ذات مصاحل مش 4 

 . 500، ص0331، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، سياسيةالوسوعة املومتفرعة، عبد الوهاب الكيايل واخرون، 
ات والتنوع شري قاموس املصطلحات السياسية واالجتماعية اىل ان التعددية بااها تنظيم حياة اجملتمع وفق قواعد عامة ومشرتكة، حترتم وجود االختالفوي

، سامي ذبيان، واجتاهات السكان، يف اجملتمعات ذات األطر الواسعة، خاصة اجملتمعات احلديثة اليت ختتلف فيها االجتاهات األيديولوجية والفلسفية
 . 000، ص 0331، رياض الريس للكتب والنشر، لندن، قاموس املصطلحات السياسية واالجتماعية واالقتصادية
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طة اجلزائرية تنظر للمجتمع من منطور تعدد األفكار واآلراء، وبالتايل تعددية إعالمية، فأصبحت السل
يف مقابل فرض عليها إجياد الطرق والوسائل اليت تعرب هبا كل فئة، او شرحية عن رأيها، وهذا ما أكده 

 املقر بالتعددية اإلعالمية. 0303دستور فيفري 

اعة الصوتية مت وضع املؤسسة الوطنية األوىل لإلذ 00/071فبمقتضى املرسوم رقم 
(ENRS(وأيضا املؤسسة الوطنية للتلفزة )ENTV وكذا املؤسسة الوطنية لإلنتاج السمعي ،)

 (.ENPAالبصري )

حبيث تنص املادة األوىل من القانون على انشاء مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي، 
 "مؤسسة اإلذاعة الوطنية"وصبغة اجتماعية ثقافية تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل تسمى 

اما املادة الثانية فتنص على وضع املؤسسة حتت وصاية وزير االعالم، مع احتكارها للبث اإلذاعي يف  
    1كافة الرتاب الوطين.

ورغبة يف فك العزلة الثقافية واإلعالمية عن املناطق الداخلية، من اجل التنمية احمللية، وضرورة محاية 
 للجمهور احمللي، استدعى فتح قنوات اتصالية تعمل  2زيادة "الغزو الثقايف"الثقافات، خصوصا مع 

على ترسيخ القيم الثقافية احمللية االمر الذي دفع بالقطاع السمعي اىل إقامة شبكات إعالمية متعددة 
تغطي اليوم   متثلت يف إقامة حمطات إذاعية حملية يف عدة واليات يف القطر اجلزائري، اىل ان أصبحت

صدر قانون االعالم سنة ففيما كان املواطن يف املناطق النائية يعاين من التهميش،  افة الرتاب الوطينك

                                                                                                                                                                                     

الشامل،  فالتعددية السياسية، هي تعدد اجلماعات االجتماعية اليت تتبىن مفاهيم متميزة عن بعضها للواقع واملستقبل السياسي للوطن داخل اجملتمع
عراق، اجمللد األول، ، جملة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، الأليات التعددية السياسية وعالقتها بالدميقراطيةأسعد عبد الوهاب عبد الكرمي، 

 . 000، ص 0117، 03العدد 
 .005، ص0110، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر، الطبعة األوىل، الصحافة املكتوبة والسمعية البصرية يف اجلزائرنور الدين توايت،  1 

  مل تتوصل بعد إىل التخلص من التخلف والتبعية االقتصادية. إنه  إن الغزو الثقايف ليس ناجتا طبيعيا للعالقة بني قوى ودول متتلك التكنولوجيا وأخرى 2
 اجملتمع يف السائدة احلياة مناذج الستبدالعقيدته ولغته واخالقه،  عملية مقصودة بنيت على اسرتاتيجية حمكمة، اهلدف من وراءها مس االنسان يف

املقاومة الثقافية فهل ردة الفعل الناجتة عن اإلثارة خارجية املتمثلة يف فعل الغزو،  أما .الغزو حمل للمجتمع القيمي البناء لزعزعة بإتقان معدة بنماذج
هذا الواقع إاها كما يقول إدوارد سعيد: "ذلك اخلطاب املضاد الذي يقوم بتحويل املواجهة بني الواقع كما اصطنعه املستعمِّر وقيام املستعَمر بدحض 

 الغربية املفاهيم االستشراق ،سعيد إدوارد ،"اسي وإدراك الذات واآلخر واحمليطسائل التغيري الثقايف والسيوهدمه، وبالتايل فاملقاومة هي أهم و 
  .00ص ،0110 ،د.ط القاهرة، رؤية، ، دارالعناين حممد ترمجة ،للشرق
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، الذي أكد حق املواطن يف االعالم مما فتح اجملال إلنشاء اذاعات حملية تليب احتياجات الفرد 0331
   1احمللي.

I. 1-2 :خصائص واهداف اإلذاعة 
 :لإلذاعة احمللية عدة خصائص امهاها

تنطلق اإلذاعة احمللية، عند تصميم رسائلها من بيئة احمللية، وذلك لتكون متوافقة مع اهداف  -
 اجلمهور املستهدف. 

ترتبط اإلذاعة احمللية مبجتمعها، حبيث ان كل الربامج موجهة ألفراد اجملتمع احمللي حلل  -
 قضاياهم ومشكالهتم. 

لرجل، فهي بذلك تتخطى حواجز االمية والسن اإلذاعة احمللية ختاطب املتعلم واألمي املرأة وا -
 2والزمان واملكان.

فاإلذاعة احمللية تستقطب املتعلم وغري املتعلم، وهذا ما مت التأكد منه يف اجلانب امليداين هلذه 
 التايل:  الرسم البياينالدراسة، والذي يتضح جليا يف 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  .  010زهري إحدادن، مرجع سابق، ص  1 
 .01، ص 0330، دار العريب للنشر والتوزيع، القاهرة، د.ط، نظرية ميدانيةاالعالم اإلقليمي: دراسة عبد هللا املسلمي إبراهيم،  2 
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 .املستوى التعليميتوزيع العينة على أساس  02رقم  يبني الرسم البياين

 
 

، من مستمعي إذاعة تلمسان احمللية، %00.7حبيث نالحظ من خالل الشكل أن نسبة 
، من مستمعي إذاعة مستغامن، هم بدون مستوى تعليمي، االمر الذي يشري أن اإلذاعة %00و

-جيعل منها احمللية تستقطب مجيع شرائح اجملتمع، سواء املثقفني، املتعلمني، والغري متعلمني. ما 
وسيلة إعالمية حيوية، موجهة اىل كل عناصر اجملتمع احمللي، باعتبارها وسيلة ميسرة -اإلذاعة احمللية

 للتعليم والرتفيه خاصة يف اجملتمعات اليت تكثر فيها األمية، هذا باإلضافة اىل رخص مثنها كوسيلة من
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شاركة اإلجيابية يف التنمية على مجيع وسائل التثقيف، وقدرهتا على خماطبة اجملتمع والدعوة اىل امل
     1األصعدة واملستويات.

وذلك باعتمادها على وسائل وتقنيات، متكنها من مترير رسالتها اإلعالمية، مثل اعتمادها 
 على لغة بسيطة ومفهومة اليت تدخل ضمن عملية اإلنتاج الذي سنتعرض اليه يف العنصر التايل.          

I. 1-1  اإلنتاج اإلذاعي:اشكال وعناصر 
رفية وفن، مع القدرة على االستفادة باملادة اخلام، ووضع ان عملية اإلنتاج اإلذاعي هو حِّ 

التصميم املالئم، لالستغالل املادة اإلعالمية، وتقدميها يف صورة انتاج سهل االدراك، حبيث تتمثل 
 عناصره ميا يلي:

لإلنتاج املواد اإلعالمية املباشرة، او العناصر اهلندسية: وتشمل كل من االستوديو املخصص  -
املسجلة، كذلك جمموعة من األدوات الرئيسية لنقل الصوت من ميكروفونات ومعدالت 

 ومكربات صوتية.
العناصر الصوتية: املادة اخلام لالذعة هو الصوت من اجل مترير الرسالة اإلعالمية كما جيب،  -

 لذلك يتوجب ان تكون مفهومة بسيطة وغري مكلفة.
 كذلك جيذر ذكر اشكال هذا اإلنتاج اإلذاعي والذي ينقسم بدوره اىل ثالثة اشكال:

 احلديث املباشر: -
وهو من االشكال األوىل اليت عرفتها اإلذاعة املسموعة واستخدمتها وقد تتنوع موضوعات 

 احلديث وختتلف الوااها حسب اهلدف الذي تتوخاه اإلذاعة.

 برامج احلوار: -
اعي شكال مهما من اشكال اإلنتاج اإلذاعي، فاحلوار يلعب دورا كبريا يف ميثل احلوار اإلذ 

 اإلنتاج اإلذاعي مبختلف اشكاله ومضامينه. 

                                                           

. 0110كمال عبد الرؤوف، الدار الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة، د.ط،  ، تر:نظريات وسائل االعالمميلفن ديفلر، ساندرا بول، روكيتش،  1 
 .05ص
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 برامج املناقشات: -
هذا الشكل من اشكال النتاج اإلذاعي يدخل يف دائرة برامج احلوار، فاملناقشات ليست    

جمرد مجع الناس يف مناقشات حول موضوع معني، وامنا هو ضرورة الفهم واالدراك وتبادل ونشر اآلراء 
    1بني املستمعني.

I. 1-1 :إذاعة تلمسان احمللية 
، 0300ستقالل، وكان ذلك يف سنةإذاعة تلمسان: تأسست إذاعة تلمسان قبل اال -

، اذ أصبحت تبث برنامج "صوت البالد" كل يوم أحد على 0370مواصلتا نشاطها سنة 
قامت اإلذاعة ببث برامج وطنية، ملدة أربع ساعات،  0300أمواج القطر اجلزائري، ويف عام 

ف جماهدون ساعتان بالعربية صباحا ومثلها بالفرنسية مساءا، حبيث ان التقدمي كان من طر 
ومثقفني عملوا باإلذاعة السرية للثورة، كمحمد بوزيدي، وحممد احلبيب وغريهم، وبعد سنة 

 توقف بث اإلذاعة لعدة سنوات. 0300
شرع استوديو تلمسان يف إعادة بث الربامج مرة يف األسبوع، والذي كان  0300ويف سنة  

ن بذاهتا يف إطار بداية خمطط اإلذاعات استقلت حمطة تلمسا 0330تابعا حملطة وهران، لكن يف عام 
جوان  3احمللية، حبيث شاركت يف لبث الوطين بساعتني يف حصة "صباح اخلري"، وكان بتاريخ 

أول ارسال جهوي على األمواج الوطنية ضمن البث الليلي، حتت اشراف مديرها السابق  0330
    2"عبد اجمليد عمري".

مسان كإذاعة حملية، حبي األفق اجلميل بصفة رمسية مت افتتاح إذاعة تل 0330يف أكتوبر 
شرعت إذاعة تلمسان يف بث  0330على يد وزير الثقافة السيد " محراوي حبيب شوقي"، ويف سنة 

براجمها بصفة يومية، من التاسعة صباحا اىل غاية الواحدة زواال، حبيث مت تعيني السيد "حممد حفيظ 
أكتوبر، مت تدشني  5يف  0330يد "عبد اجمليد عمري" ويف عام العاصمي" مديرا هلا، وذلك خلفا للس

                                                           

 .  05-00، ص، ص، 0110، مكتبة مدبويل، القاهرة، الطبعة األوىل،والتقدمياحلوار اإلذاعي: االعداد عبد الدائم عمر احلسن،  1 
، أطروحة -إذاعة تلمسان منوذجا-االعالم اجلواري السمعي ودوره يف التنمية الثقافية والفنية واالجتماعية واالقتصادية احملليةعيسى بن هاشم،  2 

 .    00، ص 0117بكر بلقايد، تلمسان،  مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، يف الثقافة شعبية، جامعة ايب
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إذاعة تلمسان باملقر اجلديد، الذي أصبح يضم أستوديو البث، واخر لإلنتاج، ومرافق أخرى للربجمة 
 1واالخبار، باإلضافة اىل الوسائل واملعدات التقنية.

يف  0110توبر أك 00ة تلمسان يف البث املتواصل على مدار الساعة يوم عشرعت اذا
جتزئة رائدة تعترب األوىل يف تاريخ اإلذاعات احمللية يف اجلزائر، والقطاع السمعي الذي عرف قفزة نوعية 

يف البث املتواصل، من خالل تكنولوجيا االعالم واالتصال اليت توفرت لديها، حبيث أصبحت تبث 
 2لإلذاعة اجلزائرية.ليتم االتصال بالقناة األوىل  01:11اىل غاية  10:01من الساعة 

I. 1-4 .إذاعة مستغامن 

مت تدشينها من طرف  تعترب إذاعة مستغامن اجلهوية إذاعة تابعة ملؤسسة اإلذاعة اجلزائرية واليت -
، والواقع مقرها حبي املطمر 0110فيفري  01يف رئيس اجلمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة 
 قرب ضريح الوايل الصاحل سيدي عبد هللا.

 00ساعات، ف  10ساعات يف اليوم، مث  10بداية انطالق البث كان يقدر احلجم الساعي يف 
، ساعة حاليا، اذ تشمل على أربعة اقسام: قسم التحرير، قسم اإلنتاج، القسم التقين، القسم اإلداري

 اىل جانب جمموعة من الصحفيني، والتقنيني، واملخرجني. 
كات براجمية: الربجمة العادية، الربجمة الصيفية، الربجمة وفق ثالثة شبكما تعمل إذاعة مستغامن 

 3الرمضانية، باإلضافة اىل إمكانية وصل البث مع برامج القناة األوىل يف األوقات املخصصة.
تضم إذاعة مستغامن باقة من الربامج االجتماعية، الثقافية، السياسية، والرتفيهية، اليت تتواصل طيلة 

  املواضيع واالحداث، باختالف اجملاالت واملناسبات الوطنية واحمللية خاصة.  أوقات البث، اذ ختتلف 
 
   

                                                           
1 http://www.radiotlemcen.dz 

 .000عيسى بن هاشم، مرجع سابق، ص 2 
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علم االجتماع السياسي، جامعة دور اإلذاعة احمللية يف التنشئة السياسية باجملتمع احملليفقري رشيد،  3 

 .  005، ص0100،0107، 0وهران
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 نشأة الرأي العام كقوة سياسية: 1 

الرأي العام كظاهرة عرف منذ قدرة االنسان على استخدام كلمة تعكس رأيه، حبيث    
تناول الفكر اإلنساين موضوعات تتعلق بالرأي العام، االمر الذي يؤكد على أن احلضارات القدمية مل 

  1تكن خالية من مفاهيم الرأي العام.

هور اجملتمعات اإلنسانية، ظاهرة ة الرأي العام، باعتبارها ظاهرة اجتماعية، بظترتبط ظاهر 
واكبت تطور هذه اجملتمعات وارتقاءها وتنوع بنياهتا ومؤسساهتا، وقد زاد من أمهيتها وتأثريها منو 

الوعي والثقافات والتواصل اجملتمعي واإلنساين اىل جانب االهتمام بالشأن العام، فضال عن تطور 
    2تماعية واالقتصادية والعسكرية.األنظمة السياسية بكل مكوناهتا السياسية واالج

فقد اثار الكثري من الفالسفة أمثال أرسطو وافالطون دالالت تعرب عن اآلراء يف املسائل   
السياسية املثارة يف اجملتمع، والدور الذي يلعبه يف النظام السياسي حبيث عرف اليونان مفاهيم قريبة 

اهات السائدة، وقد ظهر الرأي العام يف املناقشات من فكرة الرأي العام، كاالتفاق العام او االجت
األثينيني، اليت بلغت درجة من التنظيم ال يقل عن العصر احلديث، فقد كانت هيئة املواطنني فيما 

  3يعرف اليوم بالربملان.

ان العوامل اليت سامهت يف منو ظاهرة الرأي العام واالهتمام هبا، كثرية ومتداخلة: الدينية، 
ة، السياسية، االجتماعية، الدميغرافية، لكن من أمهها هو الثورة اليت شهدهتا وسائل االتصال الثقافي

 واملعلومات مطلع القرن العشرين اىل اليوم، ميكن اإلشارة اىل عاملني مهمني مها:

ظهور الطباعة حيث سامهت الكلمة املكتوبة يف جعل اإلنتاج الفكري يف متناول مجهور  -
 بالشأن العام. واسع من املهتمني

                                                           

 .07، ص0111، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الثانية، اساسيات الرأي العامحممد منري حجاب،  1 
 .  00، مرجع سبق ذكره، صالرأي العام واالعالم والدعاية هاين الرضا، رامز عمار، 2 
 .00، ص0300، تر: عيسى منصور، منشورات عويدات، بريوت، الطبعة الثانية، استطالع الرأي العامحان ستوتزل، أالن جريار،  3 
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ظهور حركات اإلصالح الديين وانتشار احلركات التحررية وما رفقها من تنافس على كسب  -
 .  1الرأي العام باعتباره قوة داخلية

" على ضرورة احرتام احلكومة لإلرادة العامة اليت تنطوي، بشكل من روسوفقد أشار "
" على أمهية حرية الرأي قائال:" لو ميلجون ستيوارت االشكال عل ظاهرة الرأي العام، كما أكد "

 2اتفق العامل كله على رأي معني ما عادا شخصا واحدا، فليس للعامل حق يف اسكات ذلك الرأي."

وهذا كله يشري اىل مبدئ احلرية، ومن أمسى مظاهرها حرية الرأي والتعبري عن األفكار 
 واالجتاهات.

ريها على الرأي العام، مبختلف أنواعها من كما ال ميكن امهال أمهية وسائل االتصال وتأث
صحف وجماالت واذاعات وتلفزيون، وبتعدد مستوياهتا من: وطنية وإقليمية ودولية، اليت أدت اىل 

 تعميم ونشر املعلومات، مع إزالة للحواجز، واثارة التفاعل بني مكونات اجملتمع احلديث.

لعام يعين اجتاهات الناس ومواقفهم إزاء " الرأي العام بقوله:" الرأي اليونارد دووبيعرف "
   3موضوع معني، حني يكون هؤالء الناس أعضاء يف نفس اجلماعة املعينة".

" قائال:" الرأي العام هو اية جمموعة من اآلراء يعتنقها عديد من هاروك تشيلدزكما يعرفه "
   4االفراد بصرف النظر عن درجة االتفاق او التطابق املسبق."

أيضا من دعا اىل ضرورة النظر اىل الرأي العام باعتباره عملية عضوية، ال جمرد حالة هناك 
     5اتفاق اجتاه مسالة من مسائل وقتنا الراهن.

                                                           
1 Sauvez Alfred, l’opinion publique, Quardi GE/PUF, Paris, France, P4. 

 .07، ص0300جروس برس للنشر والتوزيع، لبنان،  ،مدخل يف الرأي واالعالم، والدعايةرفيق سكري،  2 
3 W. Doob Leonardo, publicand propaganda, New Yourk, John Wiley & sons Inc, 1945, 
p48.    
4 Childs Har Wook, Introduction to public opinion, New York, John Wiley & Sons Inc, 
1940, p 48.  
5 Cooley C.H, social organization, Chrliers Scribners Son, New York, 1990, p 123. 
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الظواهر السياسية واالجتماعية نستخلص للباحثني يف ومن خالل هذه التعريفات السابقة 
 ان الرأي العام هو:

 وجهة نظر األغلبية. -
 ة هتم اغلبية اجملتمع.قضية عامة معين -
 زمن معني. -
 قضية مطروحة للنقاش. -
 حتقيق املصلحة العامة.  -

كذلك من الضروري اإلشارة اىل املفاهيم املتداخلة مع الرأي العام، اليت تتقاطع معه ولكن 
ال تعرب عنه كمفهوم، ومن اجل ضبط مفهومه وابعاده، كان ال بد من التفسري من خالل العنصرين 

 التاليني:

 لرأي العام والعادات والتقاليد:ا -
العادات والتقاليد هي عبارة عن أمناط السلوك االجتماعي الذي ينتقل من جيل اىل اخر، 

فهي بذلك تتمتع بثبات نسيب عن الرأي العام، ومن مث ميكن القول ان العادات والتقاليد من بني 
من حيث الطبيعة واخلصائص، كون هذا  العوامل املؤثرة يف تكوين الرأي العام، ولكنهما خيتلفان عنه

 األخري ميتاز بالديناميكية والتغري.

 الرأي العام واالجتاه واحلكم والسلوك: -
ان الفرق بني الرأي العام واالجتاه كونه املصدر احلقيقي للرأي أي ان الرأي العام يرتبط جزئيا 

كذلك هنالك إمكانية حتول رأي ما اىل باالجتاه ويقوم عليه، اي ان رأي ما يبىن من خالل اجتاه ما،  
اجتاه كنتيجة لتكرار التعبري عنه لفرتات زمنية طويلة، فالرأي خيتلف عن االجتاه باعتباره وجهة نظر 

 معرب عنها.
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اما االختالف الكامن بني الرأي العام واحلكم، كون هذا األخري ال يفرتض التعبري او 
اظ بأحكامه لنفسه، بينما يفرتض ان يكون الرأي العام اإلعالن عنه، حبيث يستطيع الفرد االحتف

 معربا عنه بطريقة خارجية ويعلن عنه.

اما فيما خيص االختالف بني السلوك والرأي العام، كون السلوك استجابة ملثري او موقف 
يواجه الفرد، يف حني قد ال يكون سلوكه معرب عن رأيه، فبعض الفراد أحيانا يعتمدون القيام 

  1ات ختالف آرائهم واجتاهاهتم.بسلوكي

الرأي العام كقوة سياسية هو راجع يف األساس اىل تشكل الدول احلديثة من  ان نشأة  
جهة، وديناميكيته من جهة أخرى الذي يعترب يف اجملتمعات الدميقراطية اليت حتتكم اىل الشعب، او 

املواطنني والوقوف على آرائهم  بتعبري اخر االحتكام اىل الراي العام، الذي هو احرتام إلرادة
      2واجتاهاهتم.

عندما قال:" ان اإلرادة العامة تستطيع هي وحدها توجيه قوى  روسووهذا ما اشار اليه 
، مربزا بذلك الدور املهم الذي يلعبه الرأي العام يف بناء وتسيري النظم وشؤون اجلماعة، 3الدولة"

خاصة يف الدول الدميقراطية احلديثة، فيحني تظل قدرة الرأي العام على التأثري يف صنع القرار حمل 
سك بالرأي جدل بني من يعترب الرأي العام قوة مؤثرة يصعب جتاوزها، بينما رهنها البعض مبدى التم

 وترمجته على شكل سلوك، ليكون قوة ضاغطة يف عملييت صنع واختاذ القرارات.   

لقد أصبح الرأي العام ذات قوة مؤثرة اىل درجة انه أصبح ميثل الضمان األساسي للقيم 
السياسية والدستورية، حبيث اثبت التاريخ السياسي للشعوب أن ما تقره الدساتري من حريات، ال 

 ما مل تؤمن به الشعوب وتدافع عنه.  قيمة هلا

                                                           

، 00، املركز الدويل للدراسات املستقبلية واالسرتاتيجية، سلسلة شهرية، العدد س العلمية للمعرفةاألسمفاهيم  :الرأي العامصبحي عسيلة،  1 
 .00-05، ص، ص 0110

 . 000، ص0110، دارا لفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، د.ط، العام: دراسة يف ترتيب األولويات االعالم السياسي والرأيعزيزة عبده،  2 
، مذكرة مقدمة -دراسة حالة سيدي بلعباس-ون احملليون يف الصحافة املكتوبةاملراسلع الصحافة وعالقته بالرأي العام: واقموشريط إمساعيل،  3 

 .  01، ص0100-0101اسي، جامعة اجلياليل اليابس، سيدي بلعباس، لنيل شهادة ماجيسرت يف علم االجتماع السي
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العام كقوة ضاغطة، مرتبط بطبيعة النظم السياسية السائدة، ففي الرأي ومن ناحية قوة 
، متنح اجلماهري حق املشاركة السياسية يف اختاذ القرارات، وممارسة احلريات 1اجملتمعات "الدميقراطية"

ات اجلماهري حىت تأيت قراراهتم متماشية ورغبات مما جيعل القادة والسياسيني مهتمني بآراء واجتاه
وأفكار اجلماهري، اما يف اجملتمعات ذات النظم املتسلطة، فيخبو صوت الرأي العام ويتالشى تأثريه، 
نتيجة الكبت وحجب احلريات عن اجلماهري، والتايل يتحول الرأي العام من اري عام ظاهر اىل راي 

  2عام كامن.

 الرأي العام: أنواع وعوامل تكون 4 

I. 4-2 :أنواع الراي العام 
ان الرأي العام هو نتيجة تفاعل اآلراء واالجتاهات للجماعة حول موضوع معني، ويف زمن 
معني، حبيث ختتلف اجلماعات وتتنوع املواضيع واملضامني واالهتمامات، الذي يؤدي اىل تنوع اىل 

باحثني واملهتمني هبذا اجملال، اىل تقسيمات ، اليت قسمها العديد من ال-الراي العام–تنوع الظاهرة 
وانوع كل حسب فلسفته واطاره املرجعية، ويف هذه الدراسة تناولنا أنواع الرأي العام من خالل أهم 

 التقسيمات اليت ختدم إطار حبثنا، اليت صادفناها يف االستطالعات النظرية، واليت متثلت فيما يلي:

 تقسيم حسب قوة التأثري:  -أ
 العام القائد: ويقصد به الفئة املثقفة الواعية اليت ينقاد اليها الرأي العام يف اجملتمع.الرأي  -

                                                           

ربان، قد ظهرت هذه الكلمة أصال كمرحلة قبلية حلكم امللك أكرب األعظم سيادية املوقد العام، أي بيت النار، حبيث يشرف على املوقد ويقدم الق 1 
الدميقراطية اىل مذهب سياسي، او أيديولوجيا سياسية، اليت تعود يف األصل اىل عهد ويتوىل الدعاء، ويرتأس الوالئم الدينية قبل ان يتحول مصطلح 

مبادئ ومقومات " أي حكم، وبالتايل تعين حكم الشعب، امحد صابر حوحو، Kratosأي الشعب، و" "Demosاليونان، واملتكونة من شقني "
  .000، ص 0101خيضر بسكرة، العدد اخلامس،  ، جملة املفكر، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعةالدميقراطية

، دار الدميقراطية ونظريات اإلصالح يف امليزانومن بني التعريفات الكالسيكية للدميقراطية ااها حكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه، سعيد عبد العظيم، 
                              .   75، ص 0110، الطبعة اخلامسة، مصرنشر والتوزيع، وال ةعاللطب ، ودار القمةاالميان

 .  00-01، املرجع السابق، ص، ص، الرأي العامصبحي عسيلة،  2 
  



  اإلذاعة واجملتمع احمللي   الفصل األول:

 

 
62 

 

62 62 

الرأي العام املتعلم: ويتكون من الفئة اليت تقرا وتستوعب املعلومات واألفكار واآلراء، وهي  -
 1فئة وسطى، تتأثر كثريا بآراء الفئة األوىل، واليت بدورها تنقلها اىل الفئة التالية.

لرأي العام املنقاد: ويتكون من اغلبية الشعب، واليت تضم كافة شرائح اجملتمع، خاصة فئة ا -
 االميني وذو املستوى التعليمي الضعيف، وهو منقاد من طرف الرأي العام القائد واملتعلم. 

 املسيطرة على احلكم يف اجملتمع: 2تقسيم حسب "النظم السياسية" -ب
طية: هو الرأي العام املعرب عنه، وينتشر هذا الرأي ويتجسد رأي عام ظاهر يف الدول الدميقرا -

يف الدول ذات الطابع الدميقراطي، واليت تتمتع وسائلها اإلعالمية، حبرية واسعة يف الوصول 
 اىل خمتلف املعلومات وتناقلها. 

معرب رأي عام باطن او كامن يف الدول اليت تفتقد اىل الدميقراطية: وهو الرأي الضمين الغري  -
عنه، والذي نلمسه يف الدول ذات النظام الديكتاتوري، الذي خيشى فيه االفراد التعبري عن 

 3آرائهم، واجتاهاهتم.
  تقسيم حسب النطاق اجلغرايف السياسي:    -ج

راي عام حملي: وهو الرأي العام السائد يف رقعة جغرافية ضيقة، يف نطاق حملي، يتصف  -
اد واجتاهاهتم واهتماماهتم، على أساس املستوى االجتماعي بالتجانس، مبعىن تشابه االفر 

 والثقايف. 
 ينبع عن مواطين دولة واحدة، ذي حدود جغرافية حمددة.  رأي عام قومي او وطين: -
يشمل الرأي السائد بني مواطين دول متجاورة جغرافيا، يف قضايا مشرتكة  رأي عام إقليمي: -

 بينهم.
                                                           

 .03، ص0117مركز حبوث الرأي العام، القاهرة، د.ط،  الرأي العام،خمتار التهامي، عاطف عديل العبد،  1 
تماعي الذي املقصود بالنظم السياسية تلك املؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية، اليت تتوزع بينها عملية صنع القرار، او هو ذلك النظام االج 2 

النظام يقوم بعدة أدوار، ووظائف أسندت اليه من طرف السلطة لتحقيق املصاحل العامة، واحلد من التناقضات االجتماعية، مجال سالمة علي، 
 .005، ص0115، درا النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، السياسي واحلكومة الدميقراطية: دراسة تأصيلية للنظم الربملانية والرئاسية

ت واهداف مجاعية والنظام السياسي باملعىن الواسع، يعين نظام احلكم يف البلد باعتبار الدستور اطارا عاما لرتكيب اجتماعي واقتصادي، تفرضه فلسفا
الءم مع الصاحل العام معينة، واعتبار الدستور الشكل املالئم هلذه األهداف، واالداة السليمة يف اجلماعية السياسية لتطوير العالقات العامة واخلاصة مبا يت

 .  13، ص0331بريوت، د.ط،  ، دار الفكر العريب،النظم السياسية والدستورية يف لبنان وكافة الدول العربيةللمجتمع، امحد سرحال، 
 .001 ص ،3003 ،الثانية الطبعة القاهرة، الكتب، عامل ،العام والرأي باجلماهري واالتصال االعالم حسني، حممد مسري 3 
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سائد بني مواطين العامل ككل، يف القضايا اليت متس مصاحل ويشمل الرأي ال رأي عام عاملي: -
  1شعوب العامل.

 تقسيم الرأي العام حسب عدد اجلماهري:    -د
رأي األغلبية: وهو جتميع اآلراء الشخصية ألعضاء اجلماعات اجملتمعية وحيسب بالنصف  -

 فما فوق.
 اجملتمعية ولكن ما دون النصف.رأي االقلية: وهو رأي جمموع كبري من أعضاء اجلماعات  -
 تقسيم الرأي العام حسب اجملال الزمين:    -ه      
 حداثالرأي العام اليومي: وهو الذي يتأثر باألحداث اليومية، وحتركه املعلومات واال  -

 ، واملتغري بشكل يومي. اليومية، وهو رد فعل هلذه املعلومات
وهو أيضا متغري  ،طارئة وحمددة وينتهي بانتهائهاالرأي العام املؤقت: وهو الناتج عن مواقف   -

 قرارات النظم السياسية.وال تبىن عليه  ،ومتقلب
بالعادات  ، حبيث يرتبطالرأي العام الدائم: وهو الثابت الذي يدوم فرتة طويلة ويكون مستقرا -

 . دينيةالثقافية و التارخيية و الواألخالق وأسس والتقاليد 
I. 4-1  :عوامل تكون الرأي العام 

ان تكون الرأي العام حيتاج اىل توفر قدر كبري من احلريات والضامنات، اليت قد حددهتا 
 مواثيق األمم املتحدة يف:

 حرية التفكري واالعتقاد. -
 حرية التعبري بكل طرقه واساليبه. -
 .2حرية تبادل اآلراء واألفكار ونشرها -
حرية االجتماع واالتصال والتنقل اليت متكن االفراد من حرية التعبري، وتبادل األفكار واآلراء   -

، سواء داخل اجملتمع 1والتعبري عن معتقداهتم، االمر الذي خيلق ذلك "االتصال الثقايف"

                                                           

 .01، املرجع السابق، صالرأي العامخمتار التهامي، عاطف عديل العبد،  1 
 .13ص، املرجع نفسه، الرأي العامخمتار التهامي، عاطف عديل العبد  2
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ة احللي، او خارجه، وهذا ال يتم اال بقيام جمتمع دميقراطي سليم، حيرتم حقوق االفراد يف حري
 2التفكري والتعبري.

ان عوامل تشكل وتكون الرأي العام، من العمليات املعقدة املرتبطة خبصائص نفسية 
 واجتماعية علمية خمتلفة ومتنوعة حصرناها يف اربعة عناصر أساسية هي: 

القضية او املشكلة: ال بد من وجود مشكلة، او قضية اجتماعية، سياسية، ثقافية، دينية،  -
 النقاش.حيتدم حوالها 

العوامل االجتماعية والثقافية: حبيث تلعب القيم االجتماعية والثقافية يف تشكيل اآلراء،  -
واالجتاهات، يف تكوين وجهات النظر واملواقف حول القضايا االجتماعية، والسياسية، 

  3والثقافية، اليت ختص افراد اجملتمع الواحد.
ومات األساسية لتكوين وبلورة الرأي العام، متحور املوضوع من خالل املناقشة: وهي من املق -

من اجل تبادل اآلراء وتبنيها، من خالل تفتح واستقاللية االفراد من أي ضغوطات او 
 اكراهات، قد ختل بطريقة مباشرة او غري مباشرة عن اإلفصاح عن أفكارهم وتطلعاهتم.    

مهما واساسيا يف تشكيل  وسائل االعالم واالتصال: تلعب وسائل االعالم واالتصال دورا  -
وتكوين الرأي العام من خالل املعلومات واالخبار، اليت توصلها لألفراد، عن مشكلة او 

قضية ما، حبيث تعمل وسائل االتصال اجلماهريية على التعبئة يف خمتلف املضامني وامليادين 
 تمع.اليت تعد املادة اخلام يف تكوين وتشكيل االجتاهات واآلراء لدى افراد اجمل

 
     

                                                                                                                                                                                     

ه البعض االتصال الثقايف هو ليس جمرد نقل لعناصر من الثقافة اىل أخرى، وامنا هو عملية تفاعل متصلة بني مجاعات من ثقافات خمتلفة، ويطلق علي 1 
دور السكون واملتقبل املستهلك،  التثقيف من اخلارج، وبذلك وجب على اجملتمع املستقبل ان يسعى اىل حتقيق التواصل الثقايف مع االخر ويتجاوز

الوعي ليتحول اىل متقبل نشط باحث عن االتصال، وواع بضرورته وجماالته وحدوده، فيصبح بذلك فاعلت داخل عملية التقبل أي واع هبا، وبدون هذا 
، دار الكتاب احلديث، القاهرة، بني العوملة واحملليةاالتصال يصبح االتصال الثقايف جمرد إحالل ثقافة الغري حمل الثقافة الذاتية، اكرام امحد األهواين، 

 .  000-001، ص، ص0101الطبعة األوىل، 
  .01-13املرجع السابق، ص، ص 2 
 .00، ص0300مكتبة االجنلو املصرية، القاهرة، الطبعة األوىل، القاهرة،  ،الرأي العامحممد عبد القادر حامت،  3 
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 مجهور اإلذاعة احمللية. 

ان االهتمام باألحباث املرتبطة جبمهور وسائل االعالم واالتصال اجلماهريية من صحف 
مكتوبة، وحمطات إذاعية، وقنوات فضائية، وهو اهتمام حديث العهد، ولكنه يزداد ملواكبة التطورات 

  1املتصلة بتكنولوجيا االعالم واالتصال احلديثة.

اسفرت هذه األحباث اىل تأسيس جمموعة من النظريات، املتكاملة فيما بينها، إلعطاء حبيث 
منوذج وصفي للجمهور، هبدف تصنيفه اىل فئات اجتماعية يسهل حتديد خصائصها، وتقسم هذه 

 النظريات اىل ثالثة أنواع:

 النوع األول يهتم باملعروض اإلعالمي. -
 اإلعالمية وإمكانية االستقبال. النوع الثاين يهتم بشروط توزيع الرسالة -
  2النوع الثالث يهتم مبطالب اجلمهور. -

بدأ االهتمام جبمهور وسائل االعالم نتيجة تعاظم قوة التأثري اليت متارسها وسائل االعالم 
واالتصال يف عالقتها باجلماهري، كأفراد ومجاعات، حبيث ارتبطت هذه الدراسات مبجموعة من 

شهار، والرأي العام هذا األخري الذي جاء من منطلق انه على احلكومة إرضاء املفاهيم كالدعاية، اإل
احملكومني، وبالتايل االستجابة اىل لفكرة الدميقراطية، مما يدفع احلكومة اىل فهم والظروف املؤثرة يف 

مجاهري وسائل االعالم، واحتياجاهتم يف مقابل العمل على اشباعها، حماولة منها يف كسب تأييد 
  3حملكومني، قصد حماولة توجيهم اىل وجهات ختدم أهدافها.ا

حبيث اختلفت مراحل دراسة مجهور وسائل االعالم واالتصال اىل عدة مراحل عكست 
 السياق االجتماعي، والثقايف، والسياسي السائد.

                                                           

 .   05، ص0110، دار هومة للنشر والتوزيع، اجلزائر، اجلزء األول، االعالم: الوسيط يف الدراسات االعالميةمجهور وسائل علي قسايسية،  1 
، مذكرة مقدمة -لدى الشباب دراسة مسحية يف االستخدامات واالشباعات-أثر تكنولوجيا االتصال على اإلذاعة واجلمهورتسعيدت قدوار،  2 

 .00، ص0100-0101لنيل شهادة ماجستري يف العلوم السياسية واالعالم، اجلزائر، 
 . 00على قسايسية، املرجع نفسه، ص 3 
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التأثري القوي لوسائل االعالم واليت برزة كقوة أساسية يف تشكيل  املرحلة األوىلإذ مشلت 
لرأي العام حسب إرادة القائم بالعملية االتصالية، باعتبار اجلمهور عبارة عن مجاعات ال تعمل وفق ا

  1نظام اجتماعي متماسك، بل ااها تتعرض لوسائل االعالم وتتأثر هبا بطريقة فردية.

التأثري احملدود لوسائل االعالم، واليت بدأت مع  ، واليت متيزاملرحلة الثانيةصوص اما خب
( اثناء احلماالت Paul Lazarsfeld) بول الزر سفيلداث علماء االجتماع مثل أحب

االنتخابية يف اإلذاعة والصحافة املكتوبة، مستعينة باملناهج االمربيقية، لتأكد على التأثري احملدود والغري 
االفراد وحتديد مباشر لوسائل االعالم، اليت تضل هي من بني العوامل األخرى اليت تأثر يف اجتاهات 

     2آرائهم وافكارهم، باعتبار العالقات الشخصية أثر كبري أكثر من وسائل االعالم حبد ذاهتا.

" ان وسائل االعالم ليست سببا ضروريا إلحداث تأثريات يف اجلمهور، وامنا جوزيف كالبر:فيقول 
جتماعية، واالقتصادية، ترجع االثار اليت حتدثها اىل تظافر وظيفي بني جمموعة من العوامل اال

 3والثقافية، املؤثرة".

وهي يف حقيقة االمر الرجوع اىل مرحلة التأثري القوي لوسائل  املرحلة الثالثةاما خبصوص 
امر ال بد من إعادة النظر فيه،  التأثري احملدود لوسائل االعالم االعالم واالتصال، باعتبار ان مسألة

وهذا تزامنا مع ظهور التلفزيون كوسيلة أكثر قوة عن غريها من وسائل االعالم، بصفتها االكثر 
 انتشارا وتأثريا على احلياة االجتماعية.

فاجلمهور هو جمموعة األشخاص من خمتلف السمات سواء األولية اليت نقصد هبا السن 
، اليت تطاهلم 4بة مثل اللغة، واإلقامة والدين والوظيفة واملستوى التعليميواجلنس، او السمات املكتس

                                                           
1 Balle Francis, media et société, cinquième Edition, Montchrestien, paris, P126.         
2 Rieffel Remey, les effets des medias, deuxième Edition, France, Ellipses, 1999, P192.   

، ص 0330، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، د.ط، االعالم واجملتمع: دراسات يف علم االجتماع اإلعالميحممد اجلوهري، فاطمة القليين،  3 
005. 

 .00، ص0330القاهرة، الطبعة األوىل،  ، عامل الكتب،، دراسات اجلمهور يف حبوث االعالمحممد عبد احلميد 4 
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رسائل إعالمية حمددة، سواء عرب الصحف، احملطات االذاعية والتلفزيونية، وغريها من الوسائل 
 األخرى. 

باعتبار االذاعة احمللية جهاز اعالمي حملي، ال بد ان تكون رسائلها اإلعالمية موجهة بصفة  
 ة اىل جمتمعها احمللي احملدود العدد، مع التزامها بالطابع احمللي وبنوعية احلياة فيه.أولي

ولنكون أكثر توضيحا فجمهور اإلذاعة احمللية ال ينحصر فقط يف جمتمع حملي، لكنه قد 
يتعد حدود ذلك اجملتمع بالنسبة للبث او املتابعة، فكثريا من االفراد يولون اهتماما بإذاعات حملية 

خرى غري اذاعتهم، اما بالنسبة لألهداف العامة واملسطرة من قبل اإلذاعة احمللية هي ان يبق اجلمهور أ
 املستهدف هو احمللي.

 كذلك جيذر التمييز بني ثالثة انوع للجماهري:

 اجلمهور العنيد: هو ال يستسلم لوسائل االعالم، وال يغري اجتاهاته، او مواقفه. -
ن يتأثرون بوسائل االعالم أكثر من غريهم، مثل األطفال، اجلمهور احلساس: وهم الذي -

 واملراهقني، والشيوخ. 
اجلمهور الالمبايل: ال يقف موقف رافضا، وال موافقا، لكنه يتعامل مع الرسائل اإلعالمية  -

 1بإمهال.
ان اهم ما جيب معرفته، ان اإلذاعة ذات رسائل موجهة اىل مجاهري عريضة من الناس ختتلف 

 ومستوياهتم الثقافية، واالجتماعية واالقتصادية، وكذلك اخلصائص السيكولوجية. أعمارهم،

 

 

 

                                                           

 .  30، ص0113، دار الزهران للنشر والتوزيع، عمان، د.ط، اإلذاعة والربامج اجلماهرييةعيسى حممود احلسن،  1 
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ومن خالل عينة هذه الدراسة سيرتاءى لنا تفسريا واضحا عن االختالفات األولية، او 
 املكتسبة لعينة البحث. 

   االختالفات األولية:

 من مدينة تلمسان ومستغامن. توزيع العينة على أساس اجلنس لكل 01يبني الرسم البياين رقم 

     
 

فئة الذكور،  %70يظهر الشكل توزيع عينة البحث على أساس اجلنس اذ تضمنت نسبة 
 فئة االناث بالنسبة ملدينة تلمسان. %00و

لفئة االناث بالنسبة ملدينة مستغامن، حبيث  %00لفئة الذكور، يف مقابل  %03ونسبة 
ن فئة الذكور لكل من مدينة مستغامن وتلمسان معا، اذ نالحظ ان نسبة االناث، تكون أكرب م

أظهرت دراسات ان لنوعية اجلنس تأثري يف التعرض لوسائل االعالم ومضامينه، حبيث يشري هذا 
االهتمام اىل استخدام فئات الذكر واالنثى يف وصف مجهور وسائل االعالم، كنتيجة الختالف ردة 

االناث، اليت من شأاها ان تعطي انطباعات خمتلفة اجتاه املضامني، الفعل املتباين بني فئة الذكور وفئة 
و املواد اإلعالمية،  املوجهة عرب وسائل االعالم، يستثمرها الباحث، خالل دراسته لتأثري وسائل 

 املختلفة.    االعالم اجلماهريية على  فئات اجملتمع
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ها، بني فئة الذكور واالناث من جهة ثانية نالحظ ان النسب متقاربة اىل حد ما فيما بين
االمر الذي يدل على ان كال اجلنسني هلم نفس االهتمام االعالمي، عكس ما كان متوقع باعتبار 

 اإلذاعة خاصة احمللية وسيلة إعالمية تستهوي بالدرجة األوىل ربات البيوت. 

 ومستغامن.توزيع العينة على أساس السن لوالية تلمسان  01يبني الرسم البياين رقم 

 
 

سنة واليت قدرة ب نسبة  00يوضح هذا الشكل البياين اختالف يف نسب السن من 
 لوالية مستغامن. %00بالنسبة لوالية تلمسان، ونسبة  0.7%

لوالية  %0.7لوالية تلمسان، و %5.7قدرت ب  سنة إذ 07ن اىل غاية أكثر م 
 مستغامن.

سنة هي الفئة  75اىل  00رتاوح من واملالحظ من خالل الشكل ان نسبة السن اليت ت
األكثر بالنسبة جملتمع الدراسة، اذ ان اغلبية املستمعني هم من فئة عمرية ناضجة، مما يؤوهلا على 

 اصدار االحكام، وتقييم الوظيفة الفعلية والدور الرئيسي الذي تقوم به اإلذاعة احمللية.
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وخربات يف بيئته وحميطه اخلارجي، حبيث يتأثر الفرد يف سلوكه، مبا يكتسبه من مهارات 
حبيث تلعب مرحلة النضج دورا مهما يف حتديد اخلصائص البنائية اليت متيز عمر االنسان عن باقي 

    1املراحل األخرى.

 االختالفات املكتسبة:  

 توزيع العينة على أساس املهنة. 04يبني الرسم البياين رقم 

 
 

يوضح الشكل األوضاع املعيشية او االقتصادية لعينة البحث، اليت هلا داللتها يف اختيار 
 نوعية وسائل االعالم، واوقات املتابعة.  

بالنسبة لوالية تلمسان،  %03فاملالحظ ان نسبة املوظفني واليت تشكل كل من 
 بالنسبة لوالية مستغامن.  %00.7و

م عامة واإلذاعة خاصة، ويظل يف اتصال معها، ملعرفة حبيث مييل املوظف اىل وسائل االعال
مجيع املعلومات الضرورية، عن قطاعه املوظف فيه، من تعديالت وقوانني وترقيات وزيادات... وغريها 

 من االحتياجات املعرفية اليت مل تلبيها باقي أنواع االتصال األخرى. 
                                                           

 .00، مرجع سابق، ص دراسات اجلمهور يف حبوث االعالمحممد عبد احلميد،   1 
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امن، حبيث متيل هذه الفئة جلهاز ملستغ %00.7لتلمسان و %00تليها فئة البطالني بنسبة 
الراديو عن غريه من وسائل االعالم األخرى، لسهولة احلصول عليه وقلة اجلهد يف احلصول على 

املعلومة، حبيث تعود هذه الفئة اىل اإلذاعة احمللية خاصة فيما خيص اإلعالنات اخلدماتية اليت تقدمها 
مل أو تيسري احلصول على سلعة او معلومة بأقل اإلذاعة، من اجل اشباع حاجياته، يف البحث عن ع

 وغريها من اخلدمات االجتماعية اليت تقدمها اإلذاعة احمللية إلفراد جمتمعها.           1جهد وأقل تكلفة،

 توزيع العينة على أساس موقع السكن. 05يبني الرسم البياين رقم 

 
 

 %70.7مقر الوالية بنسبة يظهر الشكل ان اغلبية مستمعي اإلذاعة احمللية هم من 
 ملستغامن. %00لتلمسان، و

حبيث يلعب القرب اجلغرايف دورا كبريا يف شدة االهتمام بالوسيلة اإلعالمية، فكلما ابتعدنا 
عن احلدود اجلغرافية قل االهتمام هبا، فاحتياجات سكان املدينة ختتلف عن حاجات سكان البادية، 

ة احمللية، جند ااها ال تراعي بنسبة كبرية احتياجات افراد القاطنني يف فطبيعة الربامج اليت تقدمها اإلذاع
 الريف.

                                                           

 .000، ص0100، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة األوىل، الربامج االذاعيةاإلذاعة النوعية وإنتاج رفعت عارف الضبع،  1 
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كذلك يدخل العامل الشخصي دور كبري يف التعرض للرسالة اإلعالمية، حيث ان 
     1للفروقات الفردية، والتباين االجتماعي، دور يف حتديد االستخدامات واإلشباعات.

اذ ان هنالك أمهية كبرية لطبيعة هذه السمات العامة يف عالقاهتا بأمناط السلوك مع وسائل 
االعالم وحمتوياهتا، حبيث ان املستوى التعليمي واالقتصادي، أثر يف التعرض لوسيلة إعالمية عن 

 غريها، وهذا ما شار اليه روبرت مريتون، ان لإلحصائيات الوصفية املتعلقة بالسمات دالالت
  2اجتماعية يف النموذج اإلعالمي.

 نوعية الربامج االستماعية للمجتمع احمللي. 

ان اجملتمع احمللي هو ذلك اجملتمع البشري احملدود جغرافيا، يشرتك يف خصائص ثقافية 
واجتماعية، حيث أعطت اإلذاعة احمللية فرصة مشاركة وتقاسم هذه اخلصائص، من خالل اتاحتها 

تنوعة، واهلادفة تليب احتياجات االفراد وتطلعاهتم، باإلضافة اىل إمكانية احلوار لباقة من الربامج امل
 والنقاش، الذي يستمد قوته وفاعليته من كفاءة املذيع يف طرح مواضيع هتم املستمع احمللي.   

فالربامج االذاعية هي تلك االشكال العديدة، ذات احملتويات املختلفة اليت تقوم اإلذاعة 
اثناء االرسال اإلذاعي، على جمموعة املستقبلني باختالف أعمارهم، وفهمهم، ومستوياهتم بعرضها، 

الثقافية واالجتماعية، وميوالهتم السياسية، وانتماءاهتم العقائدية، والدينية والعنصرية، هبدف شد 
   3انتباهاهتم والتأثري فيهم.

وموضوع الربنامج، واجلمهور حبيث يدخل يف مسار اعداد الربامج االذاعية، حتديد فكرة 
املستهدف من العملية االتصالية، او بصفة أخرى قضايا تثري اهتمام الرأي العام، مع خلق قيم 

                                                           
 .070، 0113، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، علم النفس السياسي واإلعالميحممد عبد هللا اخلوالدة،  1
 .00ذكره، ص، مرجع سبق دراسات اجلمهور يف حبوث االعالمحممد عبد احلميد ،  2 
 .00رفعت عارف الضبع، مرجع سابق، ص 3 
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، إجيابية حول موضوعات، وأفكار جديدة تطرح يف اجملتمع، حتتاج حتمس 1واجتاهات "وسلوكيات"
  2اجلمهور املستهدف هلا.

ة اعداد الربنامج االذاعية، حبيث ان الربامج اليت كما يعد حتديد عامل الوقت مهم يف عملي
تعرض يف ذروة االستماع، ليس كغريها من الربامج اليت تعرض على سبيل املثال يف وقت متأخر من 

 الليل.

كذلك دراسة اجلمهور املستهدف، إلعداد برنامج إذاعي يتناسب وطبيعة املتلقي، باإلضافة 
ت، ورغبات اجلمهور، حىت ميكن تنفيذ الرسائل االتصالية اليت تليب اىل أمهية حتليل األفكار واالجتاها

 حاجاهتم وتشبع رغباهتم.

ختتلف الربامج االذاعية حسب طبيعة املواضيع اليت تعاجلها، وطبعا لطبيعة املستفيدين منها، 
ماعية، اذ تتنوع الربامج االذاعية احمللية لكل من إذاعة تلمسان، ومستغامن، من برامج ثقافية، اجت

 .  3سياسية، دينية، تعليمية ارشادية وغريها من خدمات "اإلعالن واالشهار"

الربامج الثقافية: وهي كل الربامج اليت تزيد من احلصيلة املعرفية للمستمع، وكل ما يؤدي اىل  -
توسيع افاقه وأفكاره، اىل جانب املعلومات املتعلقة هبويته الثقافية احمللية، كاللغة والعادات 

 التقاليد...وغريها.  و 

                                                           

يقصد بالسلوك اإلشارة اىل خمتلف نواحي النشاط اليت ميكن مالحظتها، او مالحظة نتائجها، فالسلوك يشري اىل كل ما يصدر عن الفرد من   1 
، دار الكتب ، السلوك اإلنساين نظرة علميةهيم، واخروناستجابات حركية، او عقلية، او اجتماعية عندما تواجه الفرد أي منبهات، عبد الستار إبرا

 . 00اجلامعية، القاهرة، د.ط، د.ت، ص
 05، ص0117، الدار العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، د.ط، الكتابة لإلذاعة والتلفزيوننسمة امحد البطريق، عادل عبد الغفار،  2 
لتأكيد على يعرف االشهار على انه جمموعة من الوسائل املستخدمة يف تعريف اجلمهور، مبنشاة جتارية، او صناعية، مع إقناعه بامتيازات منتجاهتا، وا 3 

 .000ص، 0110، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، د.ط، اإلعالنات التلفزيونية وثقافة الطفلانه حباجة اليها، ايناس حممد غزال، 
الته ويعرف االشهار على انه، اتصال مجاهريي غري شخصي، يتم حلساب مؤسسة تسمى املعلن، الذي يقوم بالدفع لوسيلة االعالم، لكي تقوم بنشر رس

 واليت غالبا ما يتم تصميمها، من طرف وكالة اشهارية او اتصالية، ذات هدف جتاري، او أحيانا اجتماعي وسياسي،
François Laurent, Les études de marché, édition d’organisation, Paris 2001, p 518. 

منتوج،  أما اإلعالن فهو عملية اتصال هتدف اىل التأثري من البائع اىل املشرتي، على أساس غري شخصي، من خالل وسائل االتصال العامة، سواء كان
 .05، ص0110، دار النهضة العربية، القاهرة، د.ط، ن وترويج املبيعاتفن اإلعالاو فكرة، او سلع، مقابل اجر مدفوع، طاهر مرسي عطية، 
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الربامج االجتماعية: واليت تعىن بقضايا االسرة واجملتمع، من خالل طرح املشكالت والقضايا  -
 االجتماعية، واملسامهة يف عملية التنشئة االجتماعية.

الربامج الدينية: وهي برامج روحية، تتناول مواضيع دينية تكون موجهة لكافة طبقات اجملتمع،  -
م الدينية، مع الدعوة اىل تبين االخالق احلميدة يف العالقات االجتماعية اليت لطرح انشغاالهت

 حتيط بالفرد.
الربامج السياسية: تضم كل املواضع واالخبار اليومية، اليت هتم املستمع يف اجلانب السياسي،  -

 إضافة اىل فتح نافذة احلوار والنقاش، موازاة لطبيعة املواضيع السياسية.
ليمة واالرشادية: كل الربامج اليت من شأاها إضافة معلومات، تساعد املستمع الربامج التع -

 على التفكري املنطقي اجليد.
الربامج الرتفيهية: واليت تضمن املواد الغنائية والرتفيهية، اليت تساعد املستمع يف تقليص حدة  -

 التوتر اليومي. 
فراد مثل فئة الشباب، عكس الربامج الرياضة: عادة ما تكون موجهة لفئة معينة من اال -

      1الربامج الثقافية واالجتماعية اليت تقوم على قاعدة االتصال العريضة.
فاملستمع ينتقي الربامج على حسب درجة أمهيتها، ووفقا ألولوياهتا، وحاجاته، وهذا ما  

 نالحظه من خالل اجلدول االيت:

 

 

 

 

 

                                                           

 . 03-00رفعت عارف الضبع، مرجع سبق ذكره، ص، ص 1 
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 .ترتيب الربامج االذاعية حسب درجة اهتمام عينة الدراسة 02يبني اجلدول رقم 

 والية تلمسان والية مستغامن اجملاميع
امجنوعية الرب   

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 االجتماعية 20 15 61 12 211 11

 الثقافية 12 25.5 10 20 52 21.25
 السياسية 25 2.5 1 4 11 5.25

 الرياضية 10 20 15 22.5 55 21.25
 االقتصادية 20 5 20 5 10 5

 الدينية 21 6 21 1.5 12 2.25
 اإلرشادية 41 12 11 21 10 10
 أخرى 0 0 1 4 1 1

 اجملموع 100 % 100 100 % 100 400 % 100
 

يتضح من خالل اجلدول ان الربامج االجتماعية تتصدر القائمة  من حيث درجة االهتمام 
، االمر الذي يؤكد على اهتمام عينة البحث باجملال االجتماعي، وبالربامج اليت هتتم  %00بنسبة 

باملشاكل و القضايا االجتماعية ، حبيث تعد من الربامج املهمة اليت تعتمدها اإلذاعة يف تكوين البناء 
وجهة اىل كافة االجتماعي ألفراد اجملتمع احللي، وهي من الربامج اليت متس واقع الفرد، واليت تكون م

الشرائح، سواء املثقفة او الغري مثقفة، العاملون، البطلون، لذلك نالحظ من خالل النسبة اهتمام 
عينة البحث بنوعية هذه الربامج، اذ ااها تتطرق اىل معاجلة املشاكل االجتماعية كالبطالة، والطالق، 

مامات املستمع ، وتكون مبثابة العنف، اآلفات االجتماعية وغريها، من املشاكل اليت تتصدر اهت
املتنفس لطرح انشغاالته ومشكالته، إضافة اىل البحث عن احللول املمكنة من خالل تفسري وحتليل 

 املشكلة و التعرض اىل أسباهبا وكيفية جماهبتها.
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، من اجل 1فاإلذاعة تنظيم يقوم بوظيفة اجتماعية من خالل نشر األفكار، والقيم العامة
النسق العام، من خالل التوعية واإلرشاد، باإلضافة اىل الدور الذي أصبحت تلعبه يف احملافظة على 

 تنوير الراي العام.  

وذلك ألمهيتها، من خالل عرض مضامني سواء  %01تليها الربامج االرشادية بنسبة 
خني والسالمة مومسية او عادية، او أسبوعية، او يومية، تتطرق اليها كالعناية الصحية واالبتعاد عن التد

 املرورية، إضافة اىل ما يتعلق بسالمة احمليط الداخلي واخلارجي للمجتمع احمللي.

كلها موضوعات ذات أمهية كبرية بالنسبة للمستمع احمللي، اذ تساعده على التوقف على     
أفكار جديدة تساعده يف حياته اليومية، من خالل االرشادات والتوصيات، املثرية للعقل والعاطفة 

 معا. 

بالنسبة للربامج الرياضية، اليت هلا دور كبري يف التحفيز  % 00.57أيضا نالحظ نسبة 
التثقيف الرياضي، ونشر الثقافة الرياضية، إذ تقوم اإلذاعة احمللية بنشر االخبار واملعلومات، املرتبطة و 

باجملال الرياضي، اىل جانب عرض القوانني واملبادئ اليت تنظم الرياضات واأللعاب واملنافسات 
 الرياضية املختلفة، كالتحلي بالروح الرياضية واالبتعاد عن العنف.

ل الربامج الرياضية لإلذاعة احمللية على تنمية الفرد رياضيا من خالل، تنمية كذلك تعم
اجتاهاهتم اإلجيابية حنو ممارسة النشاطات البدنية واحلركية، مع توجيههم أوقات الفراغ اىل متابعة 

   2االحداث الرياضية.

لثقايف، مهم بالرغم من ان اجلانب ا %00.57اما بالنسبة للربامج الثقافية فكانت بنسبة 
بالنسبة للمجتمع ككل اال ان افراد العينة مل تويل اهتمام كبري بالنسبة للربامج الثقافية، اذ تعترب وسائل 

                                                           

 .30، ص0115، الدار اخللدونية، اجلزائر، الطبعة األوىل، وسائل االعالم واجملتمع: دراسة يف االبعاد االجتماعية واملؤسساتيةبن روان بلقاسم،  1 
 .53، مرجع سابق، ص0307، دار الفكر العريب للطباعة والنشر، االسكندرية، الطبعة الثانية، االعالم اإلذاعي والتلفزيوينإبراهيم امام،  2 
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االعالم عامة من بني اهم املؤسسات الثقافية يف اجملتمع، اليت هلا أثر كبري يف تعديل سلوك االفراد 
      1اىل اكتساب أمناط سلوك جديدة. على اختالف أعمارهم ومستوى تعليمهم االمر الذي يؤدي

فاإلذاعة احمللية دور كبري يف التنمية الثقافية ألفراد اجملتمع الوحد، اال ان هناك حتفظ من 
طرف عينة البحث على مثل هذه الربامج كوناها ال تواكب متطلبات العصر، وهو من بني اهم 

االعالم عموما، بني احملافظة والتجديد يف طرحها التحديات اليت تواجه اإلذاعة احمللية، وباقي وسائل 
 القضايا الثقافية.

مما يعكس شبه اعراض من طرف عينة البحث على  % 5.57مث تأيت الربامج الدينية بنسبة 
 الربامج االذاعية، واللجوء اىل الربامج الدينية من خالل التلفزيونية بصفة حمددة. 

، بالرغم من ان لوسائل االعالم % 7.57انت بنسبة اما فيما يتعلق بالربامج السياسية فك
عامة واإلذاعة خاصة، دور يف التعبئة والدعم السياسي للحكومات، وبعض القضايا احلساسة. اال ان 

 ما نالحظه من خالل اجلدول، ان اغلبية املبحوثني ال تستقطبها الربامج ذات الطابع السياسي.

 زيادة الوعي السياسي لألفراد، من خالل يف حقيقة االمر تسهم وسائل االعالم يف
حيث ، 2عرب الربامج والنشرات اإلخبارية اليت ختصصها اإلذاعةاملثـارة اطالعهم وتعريفهم بالقضايا 

، هذا ان كان فراد اجملتمع احملليأصبحت من املصادر الرئيسية واملهمة يف تنمية الوعي السياسي لدى ا
اإلعالمية، فاذا انطلقنا من هذه النقطة جند اغلبية املبحوثني  هنيةعرضها وحتليلها للقضايا يتصف بامل

ال تثريهم القضايا السياسية بصفة جدية، اعتبارا منهم ااها يف غالبية األحيان هي غري صحيحة ختدم 
أيديولوجيا ما، وكون اإلذاعة احمللية هي جهاز اعالمي تابع للسلطة احلاكمة، فال بد من ان تكون 

طحية، وغري مطابقة للواقع املعاش، مما يشكل نوع من النفور لدى افراد اجملتمع احمللي من اخبارها س
احلرص على متابعة الربامج السياسية اليت تذيعها احملطة اإلذاعية، عكس الربامج االجتماعية 

ت عن خلق واالرشادية، اليت اولتها عينة البحث أمهية كبرية، حبيث ميكن القول ان اإلذاعة احمللية عجز 
                                                           

 .  003، ص0330، دار القلم، الكويت، الطبعة الثانية عشر، وسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعليمحسني محدي الطوجبي،  1 
، ص، 0110، 0العدد  ،00اجمللد  الكويت، ، جملة عامل الفكر،دراسة يف لغة االتصال السياسي ورموزه: قوة الوصفبن سعيد امحد بن راشد،  2 
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مناخ اعالمي، لطرح القضايا السياسية اليت من شأاها تنمية الفرد احمللي سياسيا، ومساعدته على 
تكوين آرائه وافكاره، ليمتلك بذلك  ادراك سياسي مييز من خالله واجباته و حقوقه كمواطن او  

    1كفرد حملي صاحل.

نسبة بالنسبة للربامج االقتصادية، بالنسبة اىل ما هو نظري تلعب وسائل االعالم  %7يليه 
اجلماهريية، واحمللية دور رئيسي يف جمال االقتصاد، عن طريق اشباع احلاجات اإلنسانية يف البحث عن 

ال املعلومات واالخبار االقتصادية، اذ ااها متكن من تبادل االحداث، واخلربات، واملهرات يف اجمل
    2االقتصادي.

اما من ناحية الواقع، ال نلمس أي اهتمام من طرف الفرد احمللي لنوعية الربامج واالخبار 
االقتصادية، بالرغم من ان الفرتة الراهنة هي ساعة خرب اقتصادي بسبب االزمة االقتصادية اليت متر هبا 

ان افراد اجملتمع احمللي يفضلون  البالد، واليت مست كافة القطاعات الوطنية ومسالة التقشف، اال
 احلصول على املعلومات االقتصادية من خالل الصحف واجلرائد اليومية.      

 لغة اخلطاب اإلعالمي اإلذاعي.  

هنالك الكثري من املواقف اليت ترى بان وسائل االعالم، متكنت وبكفاءة عالية من تشكيل 
ية لألفراد، اذ أصبحت الوسيلة اإلعالمية طرفا مهما يف وتغيري الكثري من املعامل االجتماعية والثقاف

تشكل ثقافتهم وهوياهتم، سواء عن طريق رسائل مشفرة أو واضحة املقاصد، باعتبار الفرد ال ميلك 
     3مناذج واضحة، شبيه اىل حد ما بفرتة من فرتات حياة االنسان، أال وهي الطفولة.

 

  
                                                           

جملة دراسات العلوم  ،تأثري احملطات التلفزيونية األردنية اخلاصة على طالب اجلامعات يف ضوء نظرية املسؤولية االجتماعيةإبراهيم فؤاد خصاونة،  1
  .000ص  ،0100، 0، العدد 00اجمللد  االنسانية واالجتماعية، األردن،

 . 00، ص0117، مكتبة الرشد للنشر، الرياض، الطبعة األوىل، اقتصاد االعالم: اسرار واخبارزيد بن حممد الرماين،  2
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف علم االجتماع، جامعة واالنفصالية اخلطاب اإلعالمي واجملتمع اجلزائري بني االصاليةبلحضري بلوفة،  3 

 .  000، ص0100-0100الس انية، وهران، 
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 .اللغة يف اجلهاز اإلعالمي اإلذاعي 2 

-بصفته كائن اجتماعي-تعد اللغة عموما خاصية إنسانية، وظاهرة اجتماعية يستطيع الفرد 
من خالهلا ان يتواصل ما باقي افراد مجاعته واليت تكون هذه اللغة مشرتكة فيما بينهم، مثل الدين 

 والعادات، والتقاليد، والتاريخ، وغريها من املقومات الوطنية واالجتماعية.  

اليت يعرب هبا الفرد عن حاجاته، ومتطلباته، وافكاره، وأراءه، واليت ختتلف  الوسيلةوهي 
باختالف الزمان واملكان، اذ تتأثر اللغة بالنظم االجتماعية فتحمل مسات اجملتمع السياسية، والدينية، 

ا بعد الثورة وعصر م ،يف عصر اإلقطاع ليت كانت متداولةا لأللفاظ عدنافلو والثقافية، واالقتصادية، 
  1." قد تغري سيديف أوربا، لوجدنا أن مدلول كلمة "

واللغة هنا حنددها يف اللغة اإلعالمية اليت تستخدمها وسائل االعالم يف إيصال رسائلها اإلعالمية 
 واليت ختتلف من وسيلة اىل أخرى. 

يف  االعالميونبواسطتها  اليت يقوماألداة والوسيلة بأاها  اإلعالمية،ميكن تعريف اللغة و 
 وأ ،مسموعة وأ ،بتحويل املعلومات واالفكار اىل مادة مقروءة خمتلف وسائل االتصال اجلماهريية،

 ها،وفهم ،تلقيهاحسب الوسيلة اإلعالمية )صحف، إذاعة، تلفزيون...( مما يسهل من  ،مرئية
   2.واستيعاب ما حتمله من مضامني

اليت تستثمرها يف إيصال مضامينها اإلعالمية،  اإلذاعة كجهاز اعالمي، هلا خطاهبا ولغتها
معتمدة على صوت املذيع بالدرجة األوىل، اىل جانب املؤثرات الصوتية، اليت ختتلف من برنامج اىل 
اخر، فلغة الربامج الدينية ختتلف عن لغة الربامج الغنائية، ولغة برامج الطبقة املثقف ختتلف عن لغة 

لربامج املخصصة للكبار خمتلفة عن الربامج املوجهة للصغار، وبالتايل طبيعة برامج الطبقة االمية، ولغة ا
  3الربامج هي اليت حتدد أسلوب الكتابة االذاعية.

                                                           

  .011-33، ص، ص0300 ، الطبعة الثانية،اإلسكندرية، دار املعارف، رأي ومنهج :اللغة واجملتمعحممود السعران،  1 
 .01-03، ص، ص0113الطبعة األوىل، ، والتوزيع ، الدار العربية للنشرانتاج اللغة يف النصوص االعالمية، حممود خليل 2 
 . 03، مرجع سبق ذكره، صالكتابة لإلذاعة والتلفزيوننسمة امحد البطريق،  3 
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 عن مدى إمكانية تأثري اخلطاب اإلذاعي سلبا على اجملتمع. 01يبني اجلدول رقم 

 والية تلمسان والية مستغامن اجملاميع
 الفئات

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 نعم 51 11.5 65 11.5 214 12
 ال 242 20.5 215 62.5 126 61

 اجملموع 100 % 100 100 % 100 400 % 100
 

من عينة البحث عربوا على ان اخلطاب  %00من خالل اجلدول نالحظ ان نسبة 
اإلعالمي، يؤثر تأثري سليب على اجملتمع، إذا انتهج خط افتتاحي، ال يتماشى وظروف وطبيعة 

اجملتمع، سواء على الصعيد الثقايف، او االجتماعي، خصوصا إذا مل تعتمد اإلذاعة احمللية يف خطاهبا 
مل يعطوا أمهية للخطاب اإلعالمي  % 03بينما نسبة نوع من املسؤولية االجتماعية اجتاها ما تقدمه،

سواء باإلجياب او -يف تأثريه سلبا على اجملتمع، حبجة ان املعلومة يف حد ذاهتا هي املؤثر الوحيد 
، وليست حباجة اىل خطاب، او مؤثرات، او فن اقناعي، فأمهية املعلومة، بالنسبة للفرد هي -بالسلب

 املؤثر األساسي.  

وز ابعاد اخلطاب يتجاوز مصطلح الكالم، فهو بذلك يشكل وحدة لغوية تتجاان مصطلح 
او الرسالة املنقولة، فهو جمال ابداعي تتشكل فيه سياقات تعطي قيما جديدة للغة، ويتحول  اجلملة،

بالتدرج من كونه ظاهرة لغوية اىل ظاهرة سلوكية، اذ ينتقل من فن القول اىل فن االقناع، فهو كل 
تابة حتمل وجهة نظر حمددة من املتكلم، تفرض نية التأثري على املستمع، مع االخذ بعني نطق، او ك

  .  1االعتبار كل الظروف

ان اخلطاب اإلعالمي حيمل صياغات لغوية، ومفردات بسيطة، اال ااها حتدث أثر يف خميلة 
فرتض ان تكون مقبولة، املتلقي، وسالح اإلذاعة يف احداث هذا التأثري، هي الكلمة املسموعة واليت ي

                                                           

 .   00، مرجع سابق، صاخلطاب اإلعالمي واجملتمع اجلزائري بني األصالية واالنفصاليةبلحضري بلوفة،  1 
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مفهومة، غري مكلفة، وبسيطة، ال حتتاج اىل أي جهد من جانب املستمع، فعديد من االفراد ليس 
 هلم وقت القراءة، واإلذاعة هي الوسيلة الوحيدة اليت تفي بالغرض. 

 :لغة مجهور اإلذاعة احمللية 1 

اللغة مصطلح هلجة بالشكل الذ ي هو معروف اليوم، وغاية يف كتبهم هو  علماء يستعململ 
وهلجة فالن لغته اليت ترعرع عليها فاعتاد  أو طرفه،، هي الل سان ما تر دده معامجهم من اللهجة

 1.نطقها

أنه مىت انتشرت اللغة استحال على املتكلمني هبا االحتفاظ  يعية للغاتبومن القوانني الط
األوىل زمنا طويال، هلذا فهي مؤه لة ألن تتشع ب إىل عد ة هلجات تتصارع بفعل االحتكاك بوحداهتا 

 2.الذ ي ختضع له

واللغة احمللية، او باملعىن االدق اللهجة احمللية استنادا ملفهوم اجملتمع احمللي، هي حمدودة 
وهي اللهجة اليت تنشأ يف بيئة الوجود، او منطقة جغرافية معينة، يشرتك فيها افراد اجملتمع احمللي فقط، 

 جغرافية تعكس تاريخ وتراث املنطقة.    

ونتيجة اىل اللهجة وشيوعـها ما هو إال مظهر من مظاهر امليل إىل اخلفة واليسر،  نشــوءإن 
اللهجة يف جريااها تسري من الصعب إىل  نبأالتغريات اليت متس اجملتمعات اإلنسانية، اذ ميكن القول 

 ،الشيء الذي حتافظ عليه اإلذاعة احمللية اثناء خماطبة مجهورها احملليد إىل امليسر، قاملعالسهل، ومن 
لضمان جناح العملية االتصالية، ولعلى التطور التكنولوجي لوسائل االعالم واالتصال أدى اىل 

إمكانية  االنتشار الواسع للهجات احمللية، عرب اجملتمع الواحد االمر الذي عمل على تطويرها، وأعطى
 فهمها من جمتمع حملي اىل اخر.

                                                           

 ، املادة "هلج". 0110، دار صادر، بريوت، اجلزء الثالث عشر، لسان العربأبو الفضل مجال الدين حممد بن مكروم )ابن املنظور(،   1 
، 0113، 00، انسانيات جملة جزائرية يف األنثروبولوجيا والعلوم االجتماعية، العدد اللهجة بني احلتمية االجتماعية واالقتضاء العلميامحد قريش،  2 

 . 05ص



  اإلذاعة واجملتمع احمللي   الفصل األول:

 

 
82 

 

82 82 

من خالل اجلدولني اآلتيني طبيعة اللغة الطاغية يف اإلذاعة احمللية، ورغبة املبحوثني  وسنوضح
 يف االستخدام اللغوي لإلذاعة.

 .يف اإلذاعة ةاللغوي السمات 01يبني اجلدول رقم 

 والية تلمسان والية مستغامن اجملاميع
 الفئات

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 الدارجة 226 51 211 62.5 111 51.25
ليةاللهجة احمل 61 12.5 41 12.5 206 16.5  

21.25 55 22 14 20.5 12 
العربية 
 الفصحى

 اجملموع 100 % 100 100 % 100 400 % 100
 

اجلدول نالحظ ان عينة البحث قد أفادت ان استخدام الدراجة يف اذاعتهم  خاللمن 
بالنسبة للهجة احمللية، خاصة الربامج االجتماعية  %00.7، و%73.57احمللية، تقدر بنسبة 

 الثقافية، والدينية.

احمللية، تستهدف بالدرجة األول الفرد احمللي، من خالل بثها،  اإلذاعةان  علىمما يؤكد 
واستعماهلا الدراجة واللهجة احمللية، لضمان وصول املعلومات، واالخبار بالشكل املرغوب فيه، 

واحداث التأثري املخطط له، كون ان اإلذاعة مطلعة على طبيعة ونوعية مجهورها، اليت تتفاوت من 
 عاب.حيث درجة الفهم واالستي

، والذي يكون اساسا يف النشرات % 00.57بينما استعمال اللغة العربية الفصحى فكان بنسبة 
اإلخبارية، وكذا يف باقي الربامج، ولكن بشكل ضئيل. كون مجهور اإلذاعة خمتلف الطبقات 

 االجتماعية والثقافية، واالقتصادية.  
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 .يف اإلذاعة من قبل املستمع السمة اللغوية املفضل استخدامها 04يبني اجلدول رقم 

 والية تلمسان والية مستغامن اجملاميع
 الفئات

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
ليةاللهجة احمل 61 14 11 42.5 252 12.25  

55.5 111 50.5 202 60.5 212 
العربية 
 الفصحى

 الدارجة 22 5.5 26 1 12 6.25
 اجملموع 100 % 100 100 % 100 400 % 100

 

من عينة البحث يفضلون استخدام اللغة  % 77.7يتضح من خالل اجلدول ان نسبة 
العربية الفصحى، كواها اللغة االم، واليت من شأاها ان تشمل مجيع افراد اجملتمع الكلي، حبيث يتمكن 

ان درجة املستمع احمللي من مستغامن، ان يفهم مضمون اإلذاعة احمللية بتلمسان، بالرغم من 
االختالف بني اللهجات ليست كبرية حبيث ميكن فهمها بطريقة بسيطة هذا من جهة، ومن جهة 

ثانية ان لإلذاعة وظيفة التعليم و التثقيف، حيث تقوم اإلذاعة احمللية بدور فعال يف حمو األمية، ليس 
الميني على ضرورة بالضرورة عن طريق الكتابة والقراءة، ولكن من خالل التوعية باملشكلة، وحث ا

طلب العلم وااللتحاق مبراكز حمو االمية، ومن املهم جدا ان تؤدي هذه الوظيفة، من خالل الكلمة 
، وحث الفرد وتشجيعه -اللغة العربية-املسموعة ذات اللغة العربية الفصحى، لتثمني هذه األخرية 

 على تطوير لغته واتقااها.

 ممارستها لوظائف عديدة مثل: جانباىل 

الوظيفة االجتماعية: من خالل اخلدمات االجتماعية اليت تقدمها، وحماولتها احملافظ على  -
البناء االجتماعي، كذلك اكتشافها املواهب العلمية، والفنية، واألدبية، والعلمية، والعمل 

 على بلورهتا من خالل اتاحة الفرص الكاملة.
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ر اليت هتم افراد اجملتمع احمللي، سواء كانت الوظيفة اإلخبارية: واملتمثلة أساسا يف نقل االخبا -
 قومية، او عاملية وهلا ارتباط وثيق ومباشر باجملتمع احمللي.

وظيفة الرتفيه: ال يقل هذا الدور امهية عن بقية الوظائف األخرى، فهي تربط تلك الوظائف  -
 1ببعضها، اذ ااها تعلم وتنمي وتثقف، وكل ذلك يف قالب هزيل او مسابقة.

يفضلون استخدام اللهجة احمللية، وذلك إلعطاء طابع  %05.57هناك نسبة  نااال 
وخصوصية حملية لإلذاعة، باعتبار اللهجة نوع من الرتاث احمللي جيب احملافظة عليه، واستعماله يف 

وسائل االعالم احمللية، اىل جانب سهولة انتقاء وفهم املعلومة من طرف ذوي املستوى التعليمي 
 البسيط.

فة اىل هذا، موضوع استخدام مذيع اإلذاعة احمللية للغات األجنبية واليت تتضح من إضا
 خالل الشكل التايل:

 .جنبيةاألغات للااستخدام املذيعني فعلية  05يبني اجلدول رقم 

 والية تلمسان والية مستغامن اجملاميع
 الفئات

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 نعم 11 44 201 52.5 212 42.25
 ال 221 56 12 51.5 101 51.15
 اجملموع 100 % 100 100 % 100 400 % 100

 

من املذيعني يستخدمون اللغة األجنبية، يف مقابل  %70.07أفادت عينة البحث ان نسبة 
 أفادوا العكس، اال النسب تضل متقارب فيما بينها بشكل كبري. 05.57%

بعض املذيعني اىل استخدام اللغة األجنبية ليس عمدا، ولكن اضطرار، خاصة يف  يعمداذ 
برامج االرشادات الطبية، او الربامج العلمية اليت جيد الصحفي نفسه حميط بكلمات علمية يصعب 

                                                           

 . 010-01، مرجع سبق ذكره، ص، ص0330، دار الفكر العريب، القاهرة، د.ط، اإلذاعات احمللية لغة العصرعبد اجمليد شكري،  1 
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ترمجتها اىل اللغة احمللية، خاصة اذ كان وقت احلصة او طبيعة الربنامج ال تسمح بذلك، اىل جانب ان 
ك فئة معينة تنتمي للمجتمع احمللي ال تتقن اللغة العربية بقدر اتقااها اللغة األجنبية، مما يستلزم هنال

 ادراج اللغة األجنبية إليصال املعلومة هلذه الفئة.  

بالرغم من هذه األسباب، اال ان عينة البحث مل تكن مؤيدة الستعمال اللغة األجنبية من 
 دول االيت:طرف املذيع. وهذا ما يوضحه اجل

جنبية.اللغات األ املذعني احملليني انطباع عينة البحث عن استخدام 06يبني اجلدول رقم   

 والية تلمسان والية مستغامن اجملاميع
 الفئات

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 نعم 12 25.5 44 11  21.25
 ال 261 14.5 256 21 115 12.15
 اجملموع 100 % 100 100 % 100 400 % 100

 

يعارضون على استخدام املذيعني على اللغة األجنبية، وال جيدون أي مربرا  %00.07نسبة 
هلا، حبيث يفضلون استخدام اللغة العربية باعتبارها اللسان اجلامع واملعرب عن االمة العربية، واملرآة 

اإلسالم  ل اجملتمع احمللي، كما تعترب لغة، وهي من بني اهم مقوماهتا قب1العاكسة "هلويتها الثقافية"

                                                           

 ت.ان املفهوم اللغوي للهوية يرجع اىل اجلذر االشتقاقي لكلمة هوية من الضمري "هو"، ووضعه كاسم معرف ب أل "اهلو" ومعناه االحتاد بالذا 1 
هلا التعرف على واهلوية يف مفهومها االصطالحي، هي جمموعة من املميزات اجلسمية والنفسية واملعنوية، واالجتماعية والثقافية اليت يستطيع الفرد من خال

 .  03، ص0113، دار قرطبة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، د.ط، اهلوية يف مواجهة يف مواجهة االندماجنفسه، حممد مسلم، 
واليت تربط سلوكه اما بالنسبة ملفهوم الثقافة فيعرفها مالك بن نيب ااها جمموعة من الصفات اخللقية، والقيم االجتماعية اليت تؤثر يف الفرد من والدته 

النشر والتوزيع، ، املؤسسة الوطنية للكتاب والطباعة و مفاهيم علم االجتماع الثقايف ومصطلحاتهبأسلوب الوسط الذي ولد فيه، حممد السويدي، 
 .00، ص0330اجلزائر، د.ط، 

ليت يعيش فيها، ومن هنا جند مفهوم اهلوية مرتبط اشد االرتباط مبفهوم الثقافة، اذ يصبحان معا مفهوم ثقايف تارخيي يتكون لدى الفرد من خالل البيئة ا
مع عملية اندماج تارخيية، وثقافية، ونفسية، تستغرق حقبة زمنية، اذ تصبح للثقافة دور يف تكريس هوية الفرد من خالل عملية متثل عاطفي، واجتماعي 

، اهلوية حيمةاالمر الذي يؤكد دور التاريخ يف خلق هوية ثقافية، كونه الوعاء الذي تتشكل فيه هوية ثقافية معينة تعكس انتمائها المة معينة، شرقي ر 
 . 030، ص 0100واالجتماعية، بسكرة، العدد احلادي عشر، جوان  ، جملة العلوم اإلنسانيةالثقافية اجلزائرية وحتديات العوملة
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بدال من اللغات األجنبية األخرى، اليت تعترب دخيلة على اجملتمعات العربية، واليت كانت اغلبها نتيجة 
الستعمار، الذي كان هدفه سلب االمة العربية عامة، والدول املستعمرة هويتها وخصوصيتها بدءا من 

 لغتها.

ان اللغة هي اليت تصنع االعالم ال العكس، أي على املذيع احرتام لغته العربية وجعلها 
الوعاء الذي يصب فيه افكاره، وكون اإلذاعة احمللية موجهة للمتعلمني وغري املتعلمني هلا مسؤولية يف 

 تطوير اللغة العربية ومحايتها.   
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 خالصة:

يف هذا الفصل البدايات األوىل لظهور اإلذاعة، واليت ظهرت كنتيجة لعد  تناولنالقد 
دراسات قام هبا خمتصني وعلماء يف الفيزياء، والرياضيات، فكانت الواليات املتحدة من السباقني يف 
احلصول على هذه الوسيلة، والعمل على تطويرها درايتا منها على األمهية والدور الذي تلعبه كجهاز 

 يف التأثري على االجتاهات، والقيم، واآلراء.    إعالمي

كذلك عرجنا عن حال اإلذاعة يف الوطن العريب، وكيف ان وجود اإلذاعة فيها، يعود يف 
األصل اىل الدول االستعمارية، اليت جلبتها لألوطان العربية املستعمرة خلدمة أهدافها وايديولوجياهتا 

عة يف الدول العربية بعد فرتة االستعمار وسيلة للتنمية، مثل: اجلزائر ومصر، وكيف أصبحت االذا
وأداة، اجتماعية وثقافية تساهم يف جتاوز خملفات االستعمار على كافة األصعدة: الدينية، 

 االجتماعية، الثقافية، واالقتصادية.

باإلضافة تعرضنا اىل مدى اسهام التقدم التكنولوجي والتطور اهلائل لسائل االتصال 
م، يف تطور اإلذاعة وتنوعها، من عاملية، اىل إقليمية، وطنية فمحلية، كنتيجة لتطورات الكربى واالعال

القناة األوىل هتتم  -اليت عرفتها  اجلزائر، اليت تزخر اليوم  بكم هائل من اإلذاعة على املستوى الوطين
قناة الثالثة الناطقة باللغة األجنبية، القضايا الوطنية والدولية، القناة الثانية الناطقة باللغة األمازيغية، ال

، واحمللي اذ اصبح لكل والية -والقنوات النوعية كقناة القران الكرمي، و قناة األغاين و املوسيقى...اخل
من واليات الوطن اذاعتها احمللية اخلاصة، اليت تعرب عن كيااها وجمتمعها احمللي وخصوصياته، متأثرة به 

ه، االمر الذي يشكل بيئة خصبة اىل تشكل وتكون الرأي العام كقوة و يف نفس الوقت مؤثرة في
سياسية هلا دورها يف احلياة السياسية و االجتماعية واالقتصادية ألفراد اجملتمع احمللي، كمبدئ التشاور 

يف اختاذ القرارات احلساسة والسياسية، واليت تكون رهينة بطبيعة النظم احلاكمة، اكانت دميقراطية 
هذا املبدئ، او استبدادية، مغزى اهتمامها بتشكل و تكون الرأي العام، هو التنبؤ به قصد  تراعي

 ضبطه والتحكم فيه وفق ما ترغبه.  
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أيضا قمنا يف هذ الفصل اىل التطرق اىل عوامل وظروف تشكل الرأي العام، باختالف 
عة احمللية، هذه االخري اليت تسعى انواعه وطبيعة اجلمهور املتلقي للرسائل اإلعالمية وعلى رأسها اإلذا

اىل بلورة الرأي العام احمللي من خالل برامج متعددة ومتنوعة: اجتماعية، ثقافية، سياسية، دينية، 
اقتصادية...اخل، مراعية يف براجمها اخلصوصيات الفكرية، و االجتماعية، و االقتصادية جلمهورها 

املستوى االجتماعي، والثقايف، مع شغلها عدة احمللي، الذي خيتلف من حيث النوع، والسن، و 
وظائف: اجتماعية، ثقافية، ترفيهية، امهاها الوظيفة التعليمية، اليت ترتكز أسسا يف احلفاظ على 

الرتاث احمللي كاللهجة احمللية، يف مقالب العمل على تطوير اللغة العربية كأحد اهم املقومات الوطنية، 
  .اعة احمللية النظر اىل أمهيتهاوالعربية، اليت قد صرفت اإلذ
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لإلذاعة احمللية مسات وخصائص متيزها عن باقي وسائل االعالم واالتصال اجلماهريية كالتنوع 
والتعددية، اذ ال ميكن جتاهل الدور الذي تلعبه داخل اجملتمع احمللي مبختلف شرائحه، اذ استطاعة ان 

 ،  تفك العزلة عن كثري من اجملتمعات احمللية اليت مهشت من طرف وسائل االعالم األخرى

ويف هذا الفصل سوف نسلط الضوء على الدور الذي تلعبه االذاعة احمللية، يف نشر القيم 
االجتماعية، والسياسية اليت تكون مبثابة مرجعية فكرية هتيئ الفرد احمللي ومتكنه من معرفة ما يدور 

يف حميطه  حوله، باإلضافة اىل حتسيسه على انه فرد فع ال، اذ يستطيع الـتأثري سلبا او إجيابا
 االجتماعي. 

كذلك سنتعرض يف هذا الفصل اىل معرفة طبيعة املعلومات املذاعة، من حيث املصداقية 
واملهنية اإلعالمية، كون اإلذاعة تعمل على نقل االحداث مبوضوعية، ام هي جمرد جهاز اعالمي تابع 

تزييف الوقائع واالحداث، من للسلطة وأيديولوجيتها، اذ يعمل على تظليل الرأي العام احمللي من خال 
 خالل مدى قبول ورضا املستمع عنما تقدمه اإلذاعة من معلومات واخبار متعددة اجملاالت.

اىل جانب مدى امتالك اإلذاعة احمللية للمؤهالت واالمكانيات املادية والبشرية كامتالكها 
فة اىل هذا سنتطرق كذلك يف العامل التكنولوجي والكفاءة الصحفية للقيام بالدور املطلوب، باإلضا

هذا الفصل اىل معرفة طبيعة الدور الذي تلعبه اإلذاعة احمللية يف توطيد العالقة بني املواطن والسلطات 
احمللية، وعن كواها مهزت وصل يعرب من خالهلا الفرد احمللي عن آرائه، وافكاره، يف مقابل اعتبارها منربا 

 ، وطرحها للقضايا اليت هتم الرأي العام احمللي.   للسلطات احمللية تشرح عربه سياساهتا
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 الدور الفعلي لإلذاعة احمللية يف اجملتمع. 

لوسائل االعالم عامة دور جوهري يف اجملتمع، حيصل بواسطتها االفراد على املعلومات، 
وسائل واآلراء، واملواقف، اليت تساعده يف تكوين مفاهيم واضحة للظواهر واالحداث، حيث تقوم 

االعالم بتقدمي املعلومات واالخبار الرمسية والغري رمسية، وفقا سياستها اإلعالمية، واأليديولوجيا اليت 
   1حتكمها.

 يف فهي تلعب دورا فعاال اإلعالم قوة تأثري على سلوك االفراد واجلماعات، فلوسائل
مل العريب، السياسية، واالجتماعية، اذ هلا القدرة على، اإلطاحة بأنظمة كاملة، وهذا ما شهده العا

 عدة رؤساء ومسؤولني سياسيني. توإطاحات حكومية عديدة مس

 دور االذاعة يف اجملتمع: 2 

ان لوسائل االعالم أمهية يف رفع املستوى الثقايف للشعوب، واكساهبم القيم االجتماعية، 
ع تنوع الوسائل وانتشارها على نطاق واسع )إذاعة، تلفزيون، شبكات التواصل االجتماعي...اخل(، وم

 تنوعت بدورها الوظائف واليت من أمهها:  

التوجيه: حيث تستطيع وسائل االعالم املختلفة اكساب اجلماهري اجتاهات جديدة، او  -
ة اإلعالمية، ومالئمتها للجمهور تعديل القدمي منها يف ظل شروط معينة، كحسن اختيار املاد

 املستقبل.
الدعاية: هتتم احلكومات املختلفة باستخدام وسائل االعالم يف الدعاية، لتعريف الدول  -

 األخرى بفلسفتها، ووجهة نظرها حول الشأن الداخلي واخلارجي.
كادميي التثقيف: وهو رغبة االفراد الذاتية يف زيادة احلصول على املعرفة، بغري األسلوب األ -

 2الذي يتطلب الذهاب اىل املدارس واملعاهد.

                                                           

 .  35، ص0100، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، د.ط، اإلعالن التلفزيوين وتأثريه على اجلمهورسعد سلمان املشهداين،  1 
 .0-7، ص، ص0100، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، د.ط، االعالم واجملتمععلي عبد الفتاح كنعان،  2 
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التعارف االجتماعي: اذ تقوي وسائل االعالم واالتصال الصلة االجتماعية بني االفراد، عن  -
طريق اظهار تعاطفهم، يف أسلوب رقيق يعرب عن مشاعرهم، باإلضافة اىل جلوؤها اىل تقدمي 

 الشخصيات الشهرية احملببة اىل قلوهبم.
الرتفيه: تستخدم األجهزة اإلعالمية واالتصالية، خمتلف وسائل الرتفيه، شرط ان تكون له   -

 فلسفة تتجاوز الرتفيه ومؤثرة يف اجملتمع.
   1اإلعالن: وهو تعريف اجلماهري بالسلع املختلفة، وحثهم على جتربتها وشرائها. -

 فوسائل االعالم يف اجملتمع أصبحت سالح ذو حدين:

 ايب:اجلانب اإلجي
يعمل على دعم متاسك اجملتمع، من خالل التحلي باملسؤولية االجتماعية، من خالل دفع  -

 عجلة التنمية، وكشف أنواع الفساد، وحماربة العنف واجلرمية.
تنمية احلوار االجتماعي، وترقية التفاعل االجتماعي، عن طريق طرح البدائل وترك النتيجة  -

 للحوار.
احملافظة على استقرار اجملتمع، واملسامهة يف عملية التنشئة االجتماعية عن طريق التعليم  -

 والرتفيه.   
احملافظة على القيم واملبادئ االجتماعية ومقومات اجملتمع كاملواطنة، والوالء، واالنتماء، عن  -

  2طريق التفاعل والدفع اىل املشاركة االجتماعية.
 من خالل تكوين رأي عام اجتاه قضية ما. خلق توافق اجتماعي -
 التشجيع على االبداع، وحماربة االشاعات والدعاية املغرضة من خالل نشر احلقائق.   -

 اجلانب السليب:
 غرس القيم والعادات والتقاليد الغريبة على اجملتمع. -
 نشر صور اجلرمية والعنف والتشجيع عليها. -

                                                           

 .0املرجع السابق، ص  1 
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجيسرت يف علوم االعالم واالتصال، جامعة وهران، اسهام وسائل االعالم يف ترقية اجملتمع املدينالعريب بن عودة،  2 

 .001، ص0110
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 لوطنية، باسم التفتح واالنفتاح.خلع احلياء مع حتطيم وتشويه القيم ا -
كما الزلت اإلذاعة احمللية تشغل مجلة من الوظائف يف جمتمعها احمللي، سنوضحها من 

 خالل اجلدول التايل:

املستمعني  اجتاه اجملتمع أهم الوظائف اإلجيابية اليت ال زالت اإلذاعة تؤديها 02يبني اجلدول رقم 
 احملليني.

 والية تلمسان والية مستغامن اجملاميع
 الفئات

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 إعالم املواطن 22 11| 20 10 42 10.5

 إرشاد املواطن 23 11.5 22 11 45 11.25

7.5 30 08 16 07 14 
اخلدمة 
 العمومية

03 12 2.5 05 3.5 07 
ربط املواطن 

 باملسؤولني
 الرتفيه 24 12 26 13 50 12.5
 التثقيف 38 19 40 20 78 19.5

25 100 25.5 51 24.5 49 
التعريف 

 وطنيةبالثقافة ال
 واحمللية

10.75 43 10 20 11.5 23 
الربط بني 

 األجيال
 اجملموع 100 %100 100 %100 400 %100
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ان اإلذاعة احمللية تعمل على التعريف بالثقافة  %07من خالل اجلدول نالحظ ان نسبة
الوطنية، واحمللية، عن طريق الربامج الثقافية اليت تعرض من خالهلا ثقافة، وعادات، وتقاليد اجملتمع 

  %00.07دور الرتفيه، ونسبة %00.7اعتربوا ان اإلذاعة تؤدي دور التثقيف، و %03.7احمللي، و
يلة إعالمية تربط بني األجيال من خالل ترسيخ القيم كوس  %01.57كأداة لإلرشاد، ونسبة 

املتوارثة، وحفظها عرب األجيال، بينما تؤدي دور االعالم من خالل إيداع املعلومات، واالخبار، بينما 
يبقى دور اإلذاعة ضعيف يف تقوية العالقة بني الفرد احمللي، واملسؤولني احملليني، اذ جاءت بنسبة 

عة سياسة الدفاع عن مصاحل السلطات، اكثر من الدفاع عن احتياجات ، النتهاج اإلذا%  17
 املواطنني، مما اثر على طبيعة العالقة بني املسؤول ، والفرد احمللي، يف ظل هذا اجلهاز اإلعالمي.    

، من شااها ان تلعب أن تكون مصدر معلومات قوياستطاعت اليوم  ان اإلذاعة احمللية
وسائل اإلعالم اليت تصل إىل اهم ، ومن بني احمللي ونقطة مركزية حلياة اجملتمعالدور السليب واإلجيايب 

ة يف متناول مجيع أداة اتصال قوية ووسيلة إعالم رخيصباعتبارها اجلمهور على أوسع نطاق العامل، 
 الفئات.

تباينني يف اهتماماهتم وتوجهاهتم، ومستوياهتم فلإلذاعة تأثري كبري يف مجاهري املتلقني امل
 الفكرية واالجتماعية واألكادميية، وهذا ما يكسبها أمهيتها يف عملية بناء اجملتمعات.   

ان مثل هذه الصفات اليت تتميز هبا اإلذاعة، جديرة بان جتعلها قبلة ألصحاب الفكر 
ن خماطر وضغوطات، كتوعية األجيال الشابة اهلادف، الواعي مبا حيدق باألمة العربية اإلسالمية، م

بقضايا امتها وواقعها املعاصر، الذي أصبحت تشغلها أمور شكلية وتافهة، اذ بات يعيش الشاب 
     1العريب املعاصر حالة من اخلواء الفكري والثقايف.

ية هذا االمر ال يلغي دور اإلذاعة احمللية يف تشكيل الرأي العام وطرح القضايا االجتماع
والسياسية اليت يلتف حوهلا املواطن، فتكون مبثابة املرشد واملوجه اىل االرتقاء، من خالل جعل الفرد 

 واجملتمع، قادر على التفكري، والربط، وحتليل واقع االحداث.  

                                                           

 .00، مرجع سبق ذكره، صاالعالم واجملتمعلي عبد الفتاح كنعان، ع1 
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 اإلذاعة احمللية ومستوى الثقة. 1 

أطر مرجعية، يقر عدد كبري من الباحثني أن التعرض لوسيلة إعالمية عن غريها، مرتبط ب
 وخربات اجتماعية وثقافية، وحىت نفسية، هي اليت حتدد طريقة ادراكنا لألشياء، واملعلومات. 

اذ تتعامل وسائل االتصال مع اجلماهري من منطلق ااها هي اليت حتدد وتقيم الرسالة اإلعالمية، 
 1انطالقا من اطرها املرجعية، وثقافتها، واعتقاداهتا.

هي يف األصل وجدت للتأثري كفيل بان يعطي انطباعات لدى وكون وسائل االعالم 
املتلقيني، متفاوتة النسب على حسب اخلصوصيات الفردية، ااهم عرضة لرسائل إعالمية مشبوهة، مما 

جيعل عامل الثقة بني الوسيلة يف حد ذاهتا واجلمهور يقل، او ينعدم يف كثري من األحيان، استنادا على 
 ة.خربات، او مواقف سابق

أن األفراد يعرضون أنفسهم بشكل عام لوسائل إعالمية كما ان هنالك دراسات اثبتت  
وال تتفق مع  ،وجيتنبون بإدراك أو بال شعور وسائل إعالمية ال تتماشى واجتاهاهتم،تتماشى مع قيمهم 

 وبذلك يكون لألفراد ثقة يف الوسيلة قبل مضمون الرسالة.2.أراءهم واجتاهاهتم

ة الدراسة، يتوضح ان اغلبية املستمعني، يتابعون برامج اإلذاعة احمللية بصفة ومن خالل عين
(، باإلضافة اىل احلجم الساعي لالستماع لإلذاعة، الذي يعد 10منتظمة، وهذا يوضحه الشكل )

 .30(، ص13مرتفع لدى عينة البحث كما هو موضح يف الشكل )

 

 

 
                                                           

 . 30، ص0100، دار أسامة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، وسائل االعالم ومستويات الثقةرواء هادي الدهان،  1 
 د.ط،القاهرة،  املصرية للطباعة والنشر، دار ،األسس النظرية واإلسهامات العربية: والرأي العام االتصال إىلمدخل ، عاطف عديل العبد عبيد 2 

 .030، ص0330
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 دميومة االستماع لإلذاعة. 01يبني اجلدول رقم

 والية تلمسان والية مستغامن اجملاميع
 الفئات

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 يوميا 11 42.5 11 41 212 45.15

41.25 211 41.5 12 56 221 
بعض 
 أيام/أسبوع

5 10 2.5 25 1.5 5 
يوم واحد/ 

 أسبوع
 اجملموع 100 % 100 100 % 100 400 % 100

 

، % 07.07اجلدول ان نسبة االستماع اليومي لإلذاعة احمللية يقدر ب نالحظ من خالل 
لفئة بعض أيام األسبوع، مما يوضح ان الفرد احمللي، يعرض نفسه للبث اإلذاعي  % 03.57ونسبة 

 بشكل يومي، واسبوعي.

 لالستماع لإلذاعة. اليومي احلجم الساعي 01 يبني اجلدول رقم

تلمسانوالية  والية مستغامن اجملاميع  
 الفئات

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
ومأقل من ساعة يف الي 51 16.5 42 10.5 14 11.5  

46.5 216 50.5 202 41.5 15 
من ساعة إىل ثالثة 

 ساعات يف اليوم

10 210 11 51 12 61 
 أكثر من ثالث ساعات

 يف اليوم
 اجملموع 100 % 100 100 % 100 400 % 100
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من ساعة اىل ثالثة ساعات  %00.7يبني اجلدول احلجم الساعي املرتفع اذ يقدر بنسبة 
بالنسبة ألقل من ساعة يف  %00.7أكثر من ثالثة ساعات باليوم، بينما  %01يف اليوم، ونسبة 

 اليوم.

اإلعالمية،  أنفسهم للرسائل 1"تعريض"مييلون إىل ما نستنتجه من خالل اجلدولني ان االفراد 
إىل حد ما عن الرسائل  همفو عز يف مقابل  بشكل يتوافق مع اجتاهاهتم وعقائدهم، اىل جانب الوسيلة

مع الرسائل اإلعالمية القريبة من  يتفاعلاذ ينتقي الفرد احمللي و  2،اليت ال تتوافق مع آرائهم واجتاهاهتم
 األقرب اليه عن غريها. واإلذاعة احمللية هي الوسيلة اإلعالمية  وقناعته معتقداته

انتقاء وسيلة عن دواها، ال يعكس بالضرورة عامل الثقة، فكثري من األفراد يعرضون  اناال 
أنفسهم لوسائل إعالمية، ال تتماشى وطبيعة أفكارهم، بل يقصدواها من اجل التفحص واالطالع 

سائل إعالمية وهو ما على وجهات النظر األخرى، واحلصول على املعلومات من اجل مقارنتها مع و 
 يعرف بالتعرض االستبدايل.

 تفسري من بني اهم األسباب اليت جتعل الفرد يتعرض لقناة دون أخرى، عمده إىل أيضا
ملعناها احلقيقي، لكي جيعل من حمتوى الرسالة اإلعالمية  ومزيف خاطئا تفسريا اإلعالمية الرسالة

 من خالل العمليات التالية: 3،وعاداته واجتاهاته، املوجهة تتماشى وفق آرائه،

                                                           
الشـيء عـن طريـق القـراءة والكتابـة مـن  تعـين بيـان غة الالتينية فمعىن كلمة التعرضأما يف الل ،أظهر الشيء ،عرض :كلمة التعرض يف اللغة العربية  تعين  1 

 د.ط، بغـداد،، عبـد الـرحيم، دار املـأمون للنشـر مسـري: ، تـريف اللغةة اإلنكليزيةةمعجم التعابري األجنبية  ب.أ فتيـان: ،خالل عرض منظم ومقنع لألفكار
  .005ص0305

، بدوي زكي أمحد، فهو ما يصدر عن الفرد من عرض شفوي أو كتايب حلقائق أو وقائع ،ميةأما مفهوم التعرض اإلعالمي يف قاموس املصطلحات اإلعال
  .070ص، مرجع سابق، 0307د.ط،  ،القاهرة ،املصري الكتاب دار ،اإلعالمية املصطلحات معجم

مقصود وتعين كلمة التعرض لوسائل اإلعالم هو تعرض اجلمهور لتلك الوسائل وتأثره هبا، وقد يكون هذا التأثري بوعي منه فيكون مقصوداً أو غري 
 دار ،اإلعالمية املصطلحات معجم :شليب كرم ،اإلعالم وخيتلف األفراد بعضهم عن البعض اآلخر بسبب الفروق اليت بينهم يف مدى التعرض لوسائل

 . 000ص ،0303 د.ط، القاهرة، الشروق،
 .070ص 0300 ، د.ط،القاهرة حممد فتحي، اهليئة املصرية العامة للكتاب،: ، تراملنظور االجتماعي لالتصال اجلماهريي: تشارلزرايت 2

، ص، 0330الطبعة األوىل،  الرياض، العبيكان، مكتبة ،واألساليب النظريات يف دراسات :اإلعالم وسائل تؤثر كيف، احلضيف الرمحن عبد 3
      .00-00ص
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االدراك االنتقائي: أي ان الفرد يقوم بتشويه إدراك الرسائل املتعارضة، اىل حد انه  -
 يستعملها كدليل على صحة مواقفه، وآرائه.

التذكر االنتقائي: ان ذاكرة الفرد تقوم بتشويه الرسائل اإلعالمية مع مرور الوقت، وال  -
    1ومعتقداته فقط. يتذكر اال ما يتفق مع آرائه،

التايل سنوضح مدى ثقة املستمع باملعلومات املذاعة، وهل يعرب احلجم  اجلدولومن خالل 
 الساعي للتعرض ملضامني اإلذاعة احمللية عن جمال الثقة؟   

 .يف حمتوى ومضامني الربامج االذاعية احملليةمدى ثقة املستمع احمللي 20رقم يبني اجلدول 

مستغامنوالية  اجملاميع  والية تلمسان 
 الفئات

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 دائما 01 4.5 11 22.5 11 1

 أحيانا 221 16.5 241 24 112 10.15
 أبدا 21 1 11 24.5 42 22.25

 

ال تثق بصفة دائمة، مبحتوى الربامج اإلذاعة  %01.07من خالل اجلدول يتبني ان نسبة 
من ساعة اىل ثالثة ساعات يف اليوم، ال  %00.7احمللية، وان ارتفاع احلجم الساعي والذي قدر ب 

يعطي انطباع على ان تعرض املستمع احمللي يعكس ثقته كاملة اجتاه جهازه االعالمي املتمثل يف 
 اإلذاعة،

 وامنا هو نتيجة أسباب أمهها:

طبيعة اللغة املستخدمة املتاحة لكافة شرائح اجملتمع احمللي، حبيث يستطيع املتعلم واملثقف،  -
تلقي الرسالة اإلعالمية، فبالنظر اىل طبيعة املستوى التعليمي لعينة الدراسة كانت نسبة 

                                                           

 . 00، ص0117، مكتبة نانسي للنشر، دمياط، د.ط، مقدمة اىل علم االتصالعبد الرحيم درويش،  1 
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ذوي مستوى تعليمي املتوسط، االمر الذي جيعل اإلذاعة احمللية تستقطبهم،  00.57%
 .%00.7عتمد يف رسائلها اإلعالمية على اللهجة احمللية بنسبة علما ااها ت

سهولة احلصول على املعلومة بأقل جهد ممكن، ال تتطلب ال القراءة، وال التقيد مبكان معني،  -
عكس اجلرائد والتلفزيون، ومبأن اإلذاعة احمللية هي جهاز رمسي تابع للسلطة احلاكمة، قبل ان 

 1غريه من الوسائل اإلعالمية يف اجملتمع "للسياسة العامة"يكون جهاز حملي، فهو تابع ك
للدولة، وبالتايل مشاهدة خرب على شاشة التلفزيون، او االطالع عليه عرب الصحف و 

اجملالت يف هذه احلالة، هو كمثل تلقيه عن طريق جهاز الراديو من حيث املضمون، اما فيما 
فكرية و الثقافية، والنفسية للمتلقي، اليت خيص الوسيلة فهي ختتلف، على حسب املؤهالت ال

توليها  اإلذاعة احمللية أمهية بالغة يف مضامينها اإلعالمية، قصد وصول الرسالة بطريقة بسيطة 
 وسهلة يستوعبها اجملتمع احمللي.

فاالختيار هنا مرتبط بالعالقة بني الفائدة اليت ينتظرها املتلقي واجلهد الذي يبذله من جهة  
 وليس انعكاسا لعامل الثقة.               2ثانية،

قرب اجلغرايف من اإلذاعة احمللية، وهنا يكون االمر تقين أكثر من غريه، فاالستقبال جيد ال -
من عينة الدراسة يقطنون مبقر  %50.57للوسيلة اإلعالمية يزيد من معدل متابعتها، فنسبة 

ذات اخراج تقين جيد، يزيد من  التشويش من الوالية، االمر الذي جيعل الرسالة االذاعية خالية
على املستوى الفين، او على مستوى مضمون الرسالة، او  3نسبة املتابعة، فعنصر "التشويش"

التشويش املتعلق بالظروف اليت حتيط باملتلقي، من عوامل نفسية وعقلية، الذي يؤثر سلبا على 
 طاب. وسائل االعالم عامة واإلذاعة احمللية من حيث االستق

                                                           

املشكالت ميكن تعريف السياسة العامة )السياسة احلكومية( بااها كل تصرف، او قرار تقوم به احلكومة، او من ميثلها للتدخل يف شؤن اجملتمع، وحل  1 
تدل على حزمة  اليت تواجه الدولة داخليا وخارجيا، وبالرغم من ان كلمة السياسة هي كلمة مفردة، لكنها تشري اىل أكثر من سياسة واحدة، فهي ضمنيا

عبد الفتاح ياغي، حسب توماس داي، كل ما تقرر احلكومة عمله، او عدم عمله،  ىمن السياسات احلكومية، ختوهلا عن اختاذ القرارات، وهي عل
 . 01-17، ص، ص0101، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية جامعة الدول العربية، القاهرة، د.ط، التطبيقالنظرية و : السياسة العامة

 . 030ص ، 0300، 000، سلسلة دراسات، وزرة الثقافة واالعالم، العراق، العدد دور االعالم يف التنميةحممد عبد القادر،  2 
، سواء فين، او داليل متعلق مبضمون الرسالة، كاستخدام مفردات ودالالت االستقبال أو االرسال على القدرة دون حيول عائق أي هوالتشويش  3 

 للطباعة املصرية ، دارالعربية واإلسهامات النظرية األسس العام: والرأي االتصال إىل مدخل عبيد، العبد عديل عاطف املتلقي فهمها،يصعب على 
 .   000، مرجع سابق، ص 0330د.ط، القاهرة، والنشر،
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كما ان هنالك عامل مهم وهو مكان االستماع، والذي يؤثر يف انتقاء وسيلة عن غريها،  -
فاإلذاعة الوسيلة الوحيدة اليت جندها يف كل مكان: البيت، السيارة، مكان العمل، وغريها 

 وهذا ما يتضح من خالل الشكل التايل:
 أماكن االستماع لإلذاعة. 22يبني اجلدول رقم 

 والية تلمسان والية مستغامن اجملاميع
 الفئات

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 يف البيت 211 62.5 21 11.5 101 50.5
 يف العمل 2 1.5 21 6 21 4.25

 يف السيارة 45 11.5 66 11 222 12.25
 يف مكان آخر 15 21.5 41 12.5 61 22

 اجملموع 100 % 100 100 % 100 400 % 100
 

من عينة البحث يستمعون لإلذاعة يف %  71.7من خالل اجلدول نالحظ ان نسبة 
مكان اقامتهم، ومن خالل افادة املبحوثني، انه اصبح من البديهي ان يقوم االب، او ربة البيت، 

بتشغيل جهاز الراديو وهي تقوم بأعماهلا اليومية، حبيث تشتد درجة الرتكيز وتقل من فرتة زمنية اىل 
 ، ومن املستحيل ان تظل  نسبة الرتكيز عالية، ومتواصلة طيلة وقت التشغيل جهاز الراديو.أخرى

ومن أسبابه تشتت االنتباه، أسباب متعلقة باملتلقي، وأسباب متعلقة باإلذاعة مثل: امللل الذي تسببه  
قضايا ال هتم  كثرة املواد اإلعالمية ذات املضامني املتشاهبة مع استمرارية تكرارها، اىل جانب طرح

 املستمع احمللي.

يستمعون لإلذاعة يف السيارة، بطريقة اعتيادية روتينية، وهو  %05.57كذلك جند نسبة 
االمر ذاته، يركز املتلقي يف مضامني، ويشرد عن غريها، خاصة ان كانت املعلومات املذاعة، او احلصة 
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وفرها يف أي رسالة إعالمية اثارهتا احلاجات االذاعية ال تتماشى واهتماماته، فمن املطالب اليت ينبغي ت
    1الشخصية للمتلقي، وان يكون املضمون معربا او قريبا من اهتماماته.

من خالل ما سبق يتضح ان عامل االنتقاء، واحلجم الساعي ملدة التعرض لإلذاعة احمللية، 
يعود ألسباب لغوية،  ال يعكس مستوى ثقة اجملتمع احمللي اجتاها الرسالة اإلعالمية، بقدر ما

 وجغرافية، وحىت مكانية.   

 اإلذاعة احمللية واملصداقية اإلعالمية. 1 

تؤثر وسائل االعالم واالتصال بشىت أنواعها على توجهات االفراد واجملتمعات، يتشكل من 
خالله راي عام اجتاه االحداث املختلفة، اذ لكل وسيلة اعالمية خط افتتاحي تنقل وفقا له االخبار 

دى واملعلومات، من هنا يبدا احلديث عن عامل املصداقية يف بثها االخبار، الذي ميكنها على امل
 البعيد من كسب ثقة اجلماهري، او العكس االمر الذي سيحدد مستقبلها كوسيلة إعالمية. 

فكثري من حبوث الرأي العام أجرت استطالعات، عن دور وسائل االعالم يف تفعيل االجتاهات من 
 خالل االخبار والتقارير، عرب االعالم املرئي واملسموع، اتضح من خالهلا تسجيل اعراض كبري عن

 وسائل االعالم كواها ال تراعي عامل املصداقة واملوضوعية يف حتليلها لألخبار.

خاصة لدى الدول اليت جند ان سياساهتا اإلعالمية مربجمة من طرف احلكومة، اليت تستعمل االعالم  
كوسيلة لدفاع عن سياستها، وخمططاهتا، ودعم براجمها، يف مقابل جماهبة أي عمل اعالمي حياول 

 عكس ذلك.اثبات 

ة كبرية من القيود القانونية لحتكمها سلس ،وسائل اإلعالم التزال يف كثري من الدول العربيةف  
 2اليت حتد من حريتها وتسمح حلكومات هذه الدول بأن تقرر ما ينبغي نشره. ،والتشريعات

لقوانني ومبا ان اإلذاعة احمللية، هي جزء من االعالم الكلي للدولة، فهي أيضا تطبق عليها ا
 والتشريعات اإلعالمية اليت ترمسها الدولة لقطاع االعالم.

                                                           

 .00ص، 0303، عامل الكتب، القاهرة، د.ط، دور التكتيك يف االعالم الدويلحممد علي لعوينيت،  1 
  .000ص ،0110 الطبعة الثانية، املصرية اللبنانية، القاهرة، ، الدارمقارنة اإلعالمي: دراسةأخالقيات العمل  ،حسن عماد مكاوي 2 
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ويوضح اجلدول التايل، درجة تبعية القطاع اإلعالمي لسياسة الدولة، واحنيازها للربامج 
الرتفيهية، أكثر من الربامج السياسية، دراية منها ان االخبار والربامج السياسية هلا خطوط عريضة 

السياسية، عكس برامج الرتفيه واإلرشاد، اليت تقتصر على إرشادات  وواضحة من طرف السلطة
بسيطة، خترج عن اإلطار السياسي، اليت قد جتد فيها اإلذاعة احمللية متنفس يعكس بساطة هذه 

الربامج، اليت هي يف حقيقة االمر اليت ال تليب االحتياجات األساسية للفرد احمللي، وهذا ما عربت عنه 
 من خالل تصنيفها لإلذاعة احمللية. عينة الدراسة،

 .تصنيف اإلذاعة احمللية من قبل املستمع 21يبني اجلدول رقم 

 والية تلمسان والية مستغامن اجملاميع
 الفئات

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

12.25 222 12 61 14.5 41 
رة وسيلة لبلو 

 الوعي الزائف

14.5 211 12.5 61 12.5 25 
أداة ترشيد 

 وتثقيف
هوسيلة ترفي 66 11 51 16.5 221 11.25  

 أخرى 20 5 11 22 11 1
 اجملموع 100 % 100 100 % 100 400 % 100

   

من  %00.7يتضح من خالل اجلدول ان النسب متقاربة فيما بينها اىل حد ما، اذ نسبة 
عينة البحث أفادوا ان اإلذاعة احمللية هي أداة ترشيد وتثقيف، اليت تساعد الفرد احمللي على الفهم 

واالستيضاح، بتخصيصها باقة من الربامج العادية واملومسية، حسب اخلصوصية العمرية، والفكرية، يف 
ال الصحي، وحوادث خمتلف نواحي احلياة، حموال منها حل املشاكل وإعطاء املواعظ، خاصة يف اجمل

 املرور، وهنا يكون االرشاد وقائي، أكثر من عالجي.    
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أفادوا ان اإلذاعة احمللية هي جمرد وسيلة ترفيه، مما تقدمه من تسلية  %03.57أيضا نسبة 
مرفقة مبوسيقى واغاين، لرتويح عن نفسيات وقلوب املستمعني، فالتعب اجلسمي والعقلي البد هلما 

مية والفكرية، ولعلى جمال الرتويح اإلذاعي واسع وهو من الربامج املهمة اليت تعتمدها من الراحة اجلس
 اإلذاعة احمللية.    

من مستمعي اإلذاعة احمللية اعتربوها وسيلة لبلورة الوعي الزائف،  %05.57كذلك نسبة 
تطلعات الرأي العام فاإلذاعة احمللية تقوم بنشر اخبار سياسية واقتصادية وفق ايديولوجيتها، ال حسب 

احمللي، فتغطيتها االحداث احلساسة تكون سطحية، ويف اغلب األحيان ال تعكس الواقع االجتماعي 
 ألفرادها.

فنتيجة للدراسة امليدانية اتضح أن اإلذاعة احمللية اغرقت الفرد احمللي باملعلومات املغلوطة، 
فهي تعمل على تزييف الوعي بإعادة خاصة يف جمال االجتماعي، و السياسي، وكذا االقتصادي، 

ترتيبها ألولويات حسب اجندهتا، نتج عنها هتميش القضايا األساسية للفرد احمللي، و اهتمامها 
بالقضايا الثانوية، فعلى سبيل املثال جند اإلذاعة احمللية تغايل يف عرضها الربامج الثقافية، خاصة فيما 

الفرد احمللي  يعي ان كان حقا ينتمي اىل جمتمعه، اذ   يتعلق بالعادات و التقاليد، حيث ال يصبح
تغرقه يف تفاصيل يطغو عليها الغلو، والرتف يف مقابل املعاجلة السريعة، اليت حييطها كثريا من 

 الغموض، للمواضيع ذات صل مبشاكله االجتماعية، خاصة جمال الصحة و السكن.  

الناس ال حيتاجون إىل  (، أنCharles Wright Mills) رايت ميلزريى عامل االجتماع ف 
لكنهم  ،الذي تسيطر فيه املعلومات على انتباه الناس وتركيزهمالعصر املعلومات يف عصر احلقيقة، 

حيتاجون إىل نوعية من املنطق والتفكري واألدوات اليت تساعدهم يف استثمار املعلومات وحسن 
استيعاب ما يدور يف العامل اخلارجي، وهذا النوع من توظيفها وتطوير تفسريها كي يتمكنوا من فهم و 

 1".اخليال االجتماعي" رايت ميلزالتفكري يسميه 

                                                           

، دار املعارف اجلامعية، سوسيولوجيا االتصال واالعالم: النشأة التطورية واالجتاهات احلديثة والدراسة امليدانيةعبد هللا حممد عبد الرمحن،  1 
 .   000، ص 0110القاهرة، الطبعة األوىل، 
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 اإلذاعة احمللية وطبيعة املعلومة: 

، أنتج كما هائال من 1ان الثورة التكنولوجيا والتقنية اإلعالمية، وظهور "جمتمع املعلومات"
املعلومات وزاد من حدة تدفقها، خاصة خالل االزمات والتغريات السياسية، واالجتماعية، 

واالقتصادية، الوضع الذي يزيد من حاجة الفرد اليها، كضرورة إلشباع حاجاته املعرفية، االمر الذي 
ات إذاعية، سواء كانت جعل من وسائل االعالم املختلفة )صحف، جرائد، قنوات تلفزيونية، حمط

دولية، إقليمية، وطنية، وحملية.( الرائدة يف هذا اجملال، اذ يتطلب منها إتاحة االخبار، واملعلومات 
بكل شفافية وموضوعية، احرتاما منها ملبدئ حق املواطن يف احلصول على املعلومة املوثوقة، اىل 

 تطور البناء االجتماعي ودعم متاسكه. جانب قيامها بدور املراقب ملكافحة الفساد، والعمل على 

فأصبحت اإلذاعة احمللية، بصفتها اجلهاز اإلعالمي األقرب اىل الفرد احمللي، جمربة على مواكبة هذه 
التطورات، وإعطاء اجملتمع احمللي حقه يف احلصول على اجلرعات الالزمة من املعلومات، بكل 

 موضوعية، ومصداقية. 

 

 

 

 

 

                                                           

على جمتمع املعلومات، هو مصطلح جديد ظهر يف النصف الثاين من القرن العشرين كنتيجة للتغري والتطور التكنولوجي باعتباره وواقع فرض نفسه  1 
التوثيق اإلعالمي والنشر املادي والتطور املعريف، حممد علي أبو العال، الدول اليت تسعى اىل امتالكه، كسالح اقتصادي وتكنولوجي، للكسب 

 . 03، ص0100، دار العلم واالميان للنشر والتوزيع، مصر، د.ط، االلكرتوين يف ظل جمتمع املعلومات
 مجتمعمصادر الدخل القومي لديه، ف ان جمتمع املعلومات هو اجملتمع الذي يعتمد أساسا، على املعلومات الوفرية كمورد اقتصادي، متثل مصدر من

 حياهتـم أمـور تــسيري يف خاص، واالتـصال بشكل وتكنولوجيا املعلومــات عام بشكل املعـلومات مع أفراده يتعامل الذي اجملتمـــع ذلك هو املعلومـــات
 جرير دار ،العريب والواقع املعلومات جمتمع، عليان مصطفى رحبي، اسيةوالسي ،والصحية ،والرتبـوية ،لثقــافيةاو ، واإلمنائية، االقتصـادية قطاعـاهتا مبختلـف

    .00 ص ،0110 ، د.ط،عمان، والتوزيع للنشر
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 مية:املوضوعية اإلعال 2 

ان من حمددات املصداقية يف نقل اخلرب، هو عنصر املوضوعية، فال ميكن ألي خرب ان 
يتصف باملصداقية ما مل يعاجل بطريقة موضوعية، وان تشكل القاعدة األساسية، لدى كل عمل 

 اعالمي، يف معاجلة االحداث، والوقائع.

والقضايا اليت تشغل الراي العام، فعلى الوسيلة اإلعالمية ان تتحل باحلياد عند طرح املواضيع 
 واحرتام عقل املتلقي، وان يكون االعالم منرب للتعددية ال االحنياز جلهة معينة.

 الرسالة حملتوى املستقبلة اجلماهري إىل مبوضوعية املعلومات، وإيصال التبليغ هو فاإلعالم
 1.واعية عقلية عملية يعترب حبيث اإلعالمية،

 النوع ذلك فاخلرب ليس وجهة نظر، وامنا هو حقيقة لوضع نرتك احلكم عليها للجمهور، فاخلرب، هو 
      مكثف بأسلوب معينة، وقائع حول ملتزم بشكل املعلومات بنقل يقوم الذي الرئيسي، الصحفي

 2ومقنعا. وملتزما واقعيا يكون أن ممكنة، وينبغي طريقة وبأسرع

كغريها من وسائل االعالم واالتصال، تقوم بتغطية خمتلف االخبار، ذات واإلذاعة احمللية  
مضامني اجتماعية، وسياسية، وثقافية، موجهة اىل خمتلف شرائح اجملتمع احمللي، وهذا ما سيوضحه 

 اجلدول التايل عن طبيعة حمتوى الربامج االذاعية احمللية.

 

 

 

 

                                                           

 . 03، ص0113، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، د.ط،تكنولوجيا اإلعالم واالتصالهالة امساعيل بغدادي،  1 

 .   0 ، ص0115،د.ط اجلزائر، دار الكتاب احلديث، ،واجلمهور األخبار احملتوىنشرات  اإلعالم التلفزيوين: حممد شطاح، 2 
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 .ستمعطبيعة احملتوى اإلذاعي يف نظر امل 21يبني اجلدول رقم 

 والية تلمسان والية مستغامن اجملاميع
 الفئات

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 موضوعي 40 10 51 16.5 11 11.15

12.15 201 10.5 62 14 41 
 موضوعي إىل حد

 ما 
 غري موضوعي 221 56 16 41 211 41.5

 اجملموع 100 % 100 100 % 100 400 % 100
 

من املبحوثني امجلوا ان حمتوى الربامج  %03.7من خالل اجلدول نالحظ ان نسبة 
االذاعية غري موضوعية، كون اإلذاعة تقوم بإيداع معلومات ال تتماشى واهتمام اجلمهور، وترقى اىل 
مستوى تطلعاته، اذ ااها تعمد اىل كثري من األحيان اىل ترويج أفكار ومبادئ السلطة السياسية عن 

الحنياز بدل املوضوعية، عن طريق الدعاية اليت عرفها طريق عرضها مبفهوم إجيايب، يطغى عليه ا
 سلوكهم على والسيطرة ونفوسهم اجلماهري عقول يف التأثري حماولة على ااها "ولرتليمبمان"الصحفي  

 من نوع هي التعريف هبذا والدعاية 1معني، وزمن معني جمتمع يف وذلك فيها مشكوك ألغراض
   .اإلقناع من نوعا وليس االستهواء

 على الرتكيز خالل من ما، ة فكر إيصال يف السياسي بالتخطيط الرتويج يتصف حبيث
 2.قصد عن سلبياهتا عن النظر إغفال مقابل اجيابياهتا يف

لتعرب على ان احملتوى اإلذاعي موضوعي اىل حد ما، فيما % 05.07بينما جاءت نسبة 
حمتوى املواضيع اليت هلا صلة باألمور  يتعلق بالربامج االرشادية، واإلعالنات، بينما حتفظوا على

                                                           

 .00ص ،د.ت ،اجلزائر، د.ط الوحدة، جريدة مطبعة ،والتلفزيون لإلذاعة األخبار كتابة فن زيوش، إبراهيم 1 
 .00، ص0305القاهرة، د.ط،  العريب، الفكر دار ،اإلعالم لنظريات العلمية األسسرشىت،  أمحد جيهان 2 
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السياسية، كون اإلذاعة تابعة جلهاز الدولة، البد ان تعرض األمور وفقا ما يتماشى مع سياستها، 
 وايديولوجيتها، وعرضها بطريقة إجيابية، حىت ولو كانت ال تتوافق ومصاحل االفراد. 

ضوعية، وذلك باعتمادها أكدوا على ان حمتوى الربامج االذاعية مو  % 00.07ونسبة 
 الوطنية.  1على مصادر معلومة، وموثوقة، وعلى رأسها و"كاالت االنباء"

فبقدر ما تعتمد اإلذاعة على وكاالت االنباء العاملية لتزويد مجهورها بأخبار العامل، فإاها 
 تعتمد على وكاالت االنباء احمللية لتزويد مجهورها باألخبار الداخلية.

احمللية تتوفر عادة على إمكانيات واسعة ال تتوفر حملطات اإلذاعة والتلفزيون،  فوكالة االنباء
خاصة وان وكاالت االنباء الوطنية واحمللية تعترب يف بعض الدول النامية واالشرتاكية مصادر رمسية 

 االمر الذي جيعل من املادة اإلعالمية لإلذاعة احمللية مادة ذات حمتوى موضوعي.        2موثوقة،

 جماالت صحة املعلومة االذاعية:  1 

ان جناح العملية االتصالية، مرتبط مبدى قدرة املؤسسة اإلعالمية على استثمار املعلومات الداخلية، 
ا، وحفظها، من اجل اتاحتها يف الوقت واخلارجية، وذلك من اجل مجعها، وحتليلها، وتصنيفه

 املناسب. 

 أو قضية عن اإلنسان يعرفه ما وهي كل لإلعالم، اخلام على ااها املادة فاملعلومات تعرف
واليت ترتبط ارتباطا وثيقا مبفهومي: البيانات واملعرفة، باعتبار البيانات جمموعة األرقام والرموز  3حدث،

                                                           
 وكالة االنباء هي هيئة عامة، او خاصة، مهمتها مجع مواد االعالم ذات األمهية، بصفة عامة، او يف جمال معني، لتزود هبا الصحف و حمطات 1 

من ميدها باألخبار، اإلذاعة، وقنوات التلفزيون، وتقوم وكالة االنباء بدور املراسلني الصحفيني الذين يصعب على أي وسيلة إعالمية ان جتند منهم 
 جمال االعالم، والصور، واملقاالت، و التحقيقات الصحفية وغريها من مواد التحرير من خمتلف دول العامل بصورة مرضية، ولوكاالت االنباء أمهية كبرية يف

، واحلياد التام يف تقدمي املعلومات، تعد من والتأثري على الرأي العام، لذا حرص اليهود على السيطرة عليها، الن املوضوعية الكاملة يف نشر االخبار
 .007، ص0110، منشأة املعارف للنشر، اإلسكندرية، د.ط، حرية االعالم و القانوناألمور الصعبة يف جمال االعالم، ماجد راغب احللو، 

  .00ص املرجع نفسه، ،إبراهيم زيوش  2

3 Lamjet Bernard, Ahmed Silem, Dictionnaire encyclopédique des sciences de 
l’information et de la communication ,Edit /Ellipse, paris, 1997, p87 . 
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اليت ال يستفاد منها، اال من خالل التحليل، والتصنيف، اليت تتحول الغري منظمة، والغري مرتبطة، و 
 وهذا ما يتضح من خالل الشكل:1بذلك اىل معلومات.

 البيانات وكيفية حتويلها اىل معلومات. 06رقم  رسم البياينيبني ال

 

 

 

 

 
 

 

 

 .000، ص0110املصدر: حممد امحد حسان، نظم املعلومات اإلدارية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، د.ط، 

حيث ان نظم املعلومات تعمل على تشغيل البيانات، واعدادها، وحتويلها من صور ميكن 
 2هي نفسها العالقة بني املادة اخلام واملنتج النهائي.استخدامها، فالعالقة بني املعلومة، 

ة وثقة، ، لدى يتطلب توفريها بدق3ان املعلومة يف الوقت الراهن هي مبثابة الدم يف عروق االنسان
  .واالخذ هبا نافعا لكي يكون االستناد عليها

                                                           

 .  00ص  ،0110 ، الطبعة األوىل،، دار صفاء للنشر والتوزيع، عماننظم املعلومات اإلدارية، السامرائي، هيثم حممد الزغيب إميان فاضل 1 
 . 000، ص 0110د.ط،  اإلسكندرية، اجلامعية، الدار ،اإلدارية املعلومات نظم حسان، امحد حممد 2 
، جملة الباحث، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، مؤسسات املعرفة وثقافة املؤسسات االقتصادية: رؤية مستقبلةعزاوي عمر وعجيلة حممد،  3 

 .   75، ص0110جامعة ورقلة، العدد الرابع، 

 بيانات الخادم

 نظام المعلومات

 تجميع

 معالجة

 تحليل

 عرض

 اتخاذ القرار المعلومات

 حل المشكلة

 مشكلة
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اليت  ،ملختربةاملوجهة وا ،عبارة عن جمموعة من املعلومات اما فيما خيص مفهوم املعرفة فهي
حبيث حنصل من تراكمية هذه  وتعميمها،وإثباهتا  وترقيتها ختدم موضوع معني، متت معاجلتها

  1.معرفة متخصصة يف موضوع معني على ،وخصوصيتها ،املعلومات

اذ تعد املعلومة، الركيزة األساسية ألي وسيلة إعالمية كانت، اذ حترص خمتلف اجلهات 
 ام اخلاصة، على انتقاء معلومات جيدة تتوفر على خصائص:اإلعالمية، سواء الرمسية 

الدقة والوضوح: أي ان تكون املعلومة حمددة، تستند اىل حقائق، مع احتوائها عنصر  -
 البساطة.

 املوضوعية: جيب ان ال تنحاز املعلومة اىل رأي معني، وخالية من االهواء الشخصية. -
جوانب املوضوع، وان تتوفر لديه يف الوقت الشمولية والتوقيت: ان تغطي املعلومات كافة  -

    2املناسب وبالسرعة املمكنة.
أن " كةارول ريتش"يطلق البعض على هـذه القيمـة مسـمى التوقيـت أو اآلنيـة إذ تـرى  

كما يطلق على هـذه القيمـة   االن؟ ملـاذا ختربنـي هبـذا مهورالتوقيت أو الفوريـة جييـب عـن سـؤال اجل
حيـث أن توقيت وقوع احلدث قد يضيف إليه أمهية مضـاعفة، وقـد  "ثـر الزمنـي املسـتمر"عنصـر األ

 3.ن ان تأخرحيـدث العكـس أي يقلـل من هذه األمهية أو يلغيها متاماً، فال جيـد اخلبـر لـه مكا

وكثريا ما جيد املستمع احمللي، انا اخلرب املذاع، مرة عليه مدة زمنية معينة، حبث ال حيدث 
 األثر املرغوب، خاصة إذا كان قد وصل اليه من وسيلة إعالمية أخرى.

كما للمعلومات عدة أنواع وتصنيفات، اذ تصنف على حسب جماالت استخداماهتا، 
 فرتتبط باملعلومات التخطيطية، والبحثية، والتعليمية.

                                                           

 . 07املرجع نفسه، ص  ،اإلدارية املعلومات نظم الزغيب، حممد هيثم السامرائي، فاضل إميان  1 
 . 00-05-00، مرجع سابق، ص، صالزغيب حممد هيثم السامرائي، فاضل إميان 2 
  . 000، ص 0333القاهرة، د.ط،  العربـي للنشـر والتوزيع،، الصةحافة مةدخل إلةى ،ابراهيم سلميامل هللاعبد  3 



 قيمة اإلذاعة لدى املستمع احمللي   الفصل الثاين:

 

 
110 

 

110 110 

املعلومة: أيضا تصنف على اختالف مصادرها، الرمسية والغري رمسية، وأيضا على حسب طبيعة 
  1الوظيفية، العلمية، التقنية.

املعلومات الوظيفية: وهي املعلومة املتعلقة باجملاالت السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية  -
 اليت تسعى اإلذاعة اىل إيداعها.

املعلومات العلمية: وتندرج ضمن الربامج االرشادية، والتعليمية، اليت ختصصها اإلذاعة  -
 ضمن باقتها.

ومات التارخيية: وهي كل املعلومات املتعلقة بالعادات، والتقاليد، والدين، واألعراف، املعل -
 اليت تستثمرها اإلذاعة يف براجمها الثقافية، والدينية.  

واإلذاعة كأداة إعالمية حملية تتعدد جماالت معلوماهتا بتعدد براجمها، لتشمل الشق السياسي، 
امات، ومتطلبات، وخصوصيات جمتمعها احمللي، فتتضرب اآلراء االجتماعي، الثقايف، لتليب جل اهتم

 حول موضوعية، وصحة املعلومة، من فرد اىل فرد، باعتبار ان جمال املعلومة هو احملدد الرئيسي لذلك. 

 كما يوضحه اجلدولني التاليني: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، 0110، دار الوراق للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، أساسيات نظم املعلومات احملاسبية وتكنولوجيا املعلوماتسليمان مصطفى الدالمهة،  1 
   .00-00ص، ص
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 .املعلومات املذاعة صحيحةفيها تكون اليت اجملاالت  24يبني اجلدول رقم 

 والية تلمسان والية مستغامن اجملاميع
 الفئات

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 االجتماعية 11 26 12 11.5 51 24.25
 الثقافية 11 22.5 10 25 51 21.15
 السياسية 01 2.5 24 2 22 4.15
 الرياضية 50 15 24 12 214 12
 االقتصادية 21 6.5 12 25.5 44 22

 الدينية 11 26 24 2 46 22.5
 اإلرشادية 44 11 40 10 64 26

 أخرى 01 2.5 06 1 1 2.15
 اجملموع 100 % 100 100 % 100 400 % 100

 

أفضوا اىل ان املعلومات اليت تذيعها حمطتهم احمللية هي املتعلقة بالربامج  %00نسبة 
بالنسبة للربامج الثقافية، اليت  %00.07للربامج االجتماعية،  %00.57االرشادية، والتوجيهية، و

فيها املعلومات صحيحة اىل حد ما نظرا لطبيعة اجملال، الذي يعترب غري حساس اذ قرن باجملال 
، حبيث تفرض عليه السلطة السياسية قيود نظرا %0.07السياسي والذي تكون فيه نسبة الصحة 
من كشف احلقائق، اليت من شااها اثارة مواقف، اليت حتد  1لعدم االستقاللية املالية، والتبعية اإلعالمية،

 عكس السياسة العامة للبالد. 

-فاليوم ظهر ما يعرف برقابة املستهلك لوسائل االعالم، فمع تزايد وتأثري هذه األخرية، 
تضاعف اهتمام اجلمهور باملسئوليات اإلعالمية، اذ أصبح القراء، واملستمعون، -وسائل االعالم

                                                           

  .005ص ،ذكره بقمرجع س حسن عماد مكاوي، 1 
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قافة وإدراكا لنشاطات وسائل االعالم، واالنتهاكات اليت ميكن ان حتدث فيها، املشاهدون، أكثر ث
وان كانت رقابة املستهلك لوسائل االعالم ال تزال أكثر صعوبة، وأضعف اثرا من مراقبته على السلع 

    1يف سوق البضائع.

 وهذا ما يؤكده اجلدول املوايل:

 املعلومات املذاعة غري صحيحة.اجملاالت اليت تكون  25يبني اجلدول رقم 

 والية تلمسان والية مستغامن اجملاميع
 الفئات

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 االجتماعية 11 26.5 12 21.5 20 22.5

 الثقافية 11 24.5 11 22 52 21.25
 السياسية 56 11 55 1275 222 12.25
 الرياضية 22 5.5 20 5 12 5.15

 االقتصادية 44 11 11 21.5 11 10.25
 الدينية 21 6 21 1.5 12 2.25
 اإلرشادية 05 1.5 01 4.5 24 1.5

 أخرى 20 5 01 4.5 21 4.25
 اجملموع 100 % 100 100 % 100 400 % 100

 

اجملال السياسي واالقتصادي من أقرب اجملاالت لبعضهما البعض، باعتبار كثري من االزمات 
السياسية تنعكس بشكل كبري على االقتصاد، وكالمها أقرب اىل االعالم، حبيث يؤدي هذا األخري 
ة دور فعال يف حتقيق التنمية املستدامة، ودفع عجلة االقتصاد، إذا عمل على تطوير مبادئه يف خدم

                                                           

 .000، مرجع سابق، ص0110، منشأة املعارف للنشر، اإلسكندرية، د.ط، حرية االعالم والقانونماجد راغب احللو،  1 
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اقتصاد الوطن، اىل جانب اعتماده اسرتاتيجية مهنية واضحة، تقوم على اساس مجع وحتليل وبث 
 املعلومات بكل شفافية وموضوعية. 

من عينة البحث يرون من ان املعلومات السياسية املذاعة غري صحيحة،  %05.57فنسبة 
فنظرا ملا تعيشه اجلزائر من ازمة ، %01.57اىل جانب املعلومات االقتصادية، واليت قدرة نسبتها ب 

اقتصادية ومالية، يستحيل ان تفصح بدقة عن سياستها االقتصادية، ونواياها احلقيقية من خالل 
 وسائل اعالمها الوطنية، واحمللية.

فإىل جانب الربامج واالخبار االقتصادية، وما يرافقها من حتذيرات تارة، وتطمينات تارة 
احمللي يف امليدان من اسراف لبعض القطاعات، والتخطيط السيئ لبعض أخرى، وما يالحظه الفرد 

املشاريع، جيد نفسه غري مدرك متاما حلقيقة الوضع االقتصادي، هل هو يف ازمة؟ ام يف رخاء؟ ما 
مصري القطاعات اليت يشغلها؟ وهل يفضل قطاع عن غريه؟ فيسجل هنا غياب شبه تام لدور اإلذاعة 

قتصادي، وحضورها مرهون مبصاحل الدولة، ال الصاحل العام من وجهة نظر احمللية يف اجملال اال
 املبحوث. 

مهما كانت، كما هتتم اإلذاعة  ،والتـي تقـدم صـورة طيبـة ومتميزة للدولة وقيادهتا السياسـية
ـة، رئـيس احلزب احلاكم تغطية كامل وأ ،أنشـطة رئـيس الدولـة ةتغطـياحمللية من وجهة نظر املبحوثني ب

، بينما ختف فاعلياهتا يف طرح ، وتغطيها تغطية كاملةساعدةرئـيس الدولـة واألجهزة امل ونشـر تصـرحيات
 مشاكل، وانشغاالت الفرد احمللي.   

من املعلومات الثقافية،  % 00.57من املعلومات االجتماعية، و %05.7كذلك نسبة 
ة، فقط احظار بعض املختصني، الذين ال تكون صحيحة، اذ ااها ال تطرح للنقاش بطريقة مثمر 

يكتفون جبملة من املعارف النظرية، اليت جيدها الفرد احمللي غري جمدية له يف الواقع، باإلضافة اىل 
 املعاجلة السطحية، للقضايا االجتماعية.    

يرون ان املعلومات الدينية، غري موثوق فيها، واليت  % 5.57اما للمجال الديين ف 
باب نفسية، ااهم ال يرتاحون، للقائم بتلك الرسالة؟ سواء من ناحية االلقاء، او من ارجعوها ألس
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الناحية املعرفية، او يف كثري من األحيان ال يفهمون حمتواها، االمر الذي يتطلب من اإلذاعة كجهاز 
 حملي إعادة النظر يف طبيعة براجمها الدينية، من حيث احملتوى، وكذا فنيات االلقاء.     

 أثر العامل التكنولوجي والبشري على حمتوى الربامج اإلذاعية. 

أدت التكنولوجيا الرقمية املستخدمة يف وسائل االتصال، أبرزها اإلذاعة اىل حتقيق   
التفاعلية مع اجلمهور، وإتاحة االتصال يف اجتاهني، مما أتاح سرعة احلصول على ردود أفعال 

مات، والقدرة على استطالع اآلراء الفورية بشأن القضايا امللحة، اجلماهري، اجتاه كافة الربامج واخلد
سواء كانت دولية، وطنية، او حملية، اىل جانب تسخري العامل البشري يف إجناح العملية االتصالية 

االذاعية، من خالل استقطاب أفضل الكفاءات اإلعالمية، وتوظيفها وفق ما يتماشى واهداف القائم 
 باالتصال.  

 التكنولوجيا على املصداقية اإلعالمية. أثر 2 

تعرف التكنولوجيا على ااها نقل املعرفة العلمية والتقدم العلمي من اجملال النظري اىل اجملال 
 التطبيق لالستفادة منه يف اجناز االعمال، أي ااها التطبيق العلمي للمعرفة العلمية.

استقبال املعلومات، ومجعها، وتصنيفها، وحتليلها فالتكنولوجيا نتاج العقل البشري، الذي يقوم بعملية 
  1من اجل إجياد التقنيات املالئمة، اليت تليب حاجياته احلالية واملستقبلة.

كما تتضمن التكنولوجيا ثالثة جماالت أساسية، تكنولوجيا املنتوج، تكنولوجيا العملية، 
ا مجيع أنواع التكنولوجيات املستخدمة، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، هذه األخرية اليت نعين هب

يف تشغيل ونقل، وختزين املعلومات يف شكل الكرتوين، وتشمل تكنولوجيا احلاسبات االلية، ووسائل 
 االتصاالت، وشبكات الربط، وخمتلف األجهزة، واملعدات، اليت تستخدم يف االتصاالت.

                                                           

 . 00، ص0110، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، تكنولوجيا التسويقردينة عثمان يوسف، حممود جاسم الصميدعي،  1 
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ورة الساكنة، واملتحركة، بني فهي الربط، واجلمع بني ما هو مكتوب، وما هو منطوق، والص
االتصاالت السلكية، والالسلكية، أرضية او فضائية، مث ختزين املعطيات، وحتليل مضامينها، واتاحتها 

 بالشكل املرغوب فيه، يف الوقت املناسب، وبالسرعة الالزمة. 

لومات، فهي جمموعة مرتابطة، ومتكاملة من األدوات التقنية، تتفاعل فيما بينها يف حجز املع
  1وانتاجها، وختزينها، واسرتجاعها وايصاهلا.

ميكن القول ان تاريخ تكنولوجيا االتصال، يعكس اجلهود اإلنسانية يف بث رسائل االتصال، عرب ابعد 
 املسافات، وبأقصى سرعة ممكنة، واقل تكلفة، وأكثر وضوح.

جانب وفري من ويف ظل تواصل اجلهود اليت مست خمتلف وسائل االعالم، كان لالذعة 
 هذا، من جناح ماركوين يف حتقيق اول ارسال للصوت، اىل بث إذاعي رقمي عرب شبكة االنرتنت.

فطورت اإلذاعة من موجات بثها، من املوجات الطويل، اىل املوجات القصرية اليت متكنت 
 2بواسطتها توسيع نطاق املساحات اليت تغطيها.

وجي اإلذاعي، باستخدام األقمار الصناعية يف كما حدثت طفرة هائلة يف التطور التكنول
البث اإلذاعي املباشر، كما مكنت األقمار الصناعية من ان تقدم اإلذاعة نقال حيا على اهلواء مباشرة 
لألحداث املهمة، وان يشارك مجهور املستمعني هذه التطورات حلظة بلحظة، كما أمكن نقل الرسالة 

  3عب الوصول اليها.االذاعية اىل مناطق بعيدة، كان يص

البيئة اإلعالمية اجلديدة يف عصر املعلومات، وما تنطوي عليه من منافسة حادة بني  فأثرت
وسائل االتصال اجلماهريية املختلفة، تأثريا واضحا على مضامني الربامج االذاعية، اذ تطورت 

 يد.واصبحت هلا مالمح جديدة، حتاول من خالهلا التكيف مع متطلبات العصر اجلد

                                                           

 . 07، ص0115، ايرتاك للنشر والتوزيع، القاهرة، التقليديتكنولوجيا املعلومات ودورها يف التسويق عبد هللا فرغلي علي موسى،  1 
مرجع سابق، ، 0110، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، الطبعة األوىل، اإلذاعة يف القرن احلادي والعشرينحسن عماد مكاوي، عادل عبد الغفار،  2 

 .007-000ص، ص
 .31، ص0110، دار عامل الكتب، القاهرة، د.ط،  والفضائيمدخل اىل فن اإلذاعي والتلفزيوينماجي احللواين حسني،  3 
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 اذ ميكن رصد مالمح التطور يف احملتوى اإلذاعي على النحو التايل:

التحول يف اخلدمات االذاعية من منط اإلذاعات العامة اىل اإلذاعات املتخصصة، فنتيجة  -
التنافس مع وسائل االعالم األخرى، عملت على تطوير قنوات متخصصة تسمح هلا 

 بالسبق اإلعالمي.
قنوات إذاعية ختاطب فئات متجانسة من اجلمهور، اذ مت انشاء  تزايد االجتاه حنو انشاء -

 قنوات متخصصة يف املضامني اإلعالمية، خاطبة فئة متجانسة من األطفال، الشباب، 
 وغريها. 

الرتكيز على القضايا واملوضوعات احمللية من خالل ختصيص خدمات إذاعية موجهة اىل  -
مسامهة يف تفعيل مشاركة الفرد احمللي يف طرح فئة مجاهريية حمدودة النطاق اجلغرايف، لل

  1وعالج املشاكل، مع تلبية احتياجاته ورغباته.
ترتبط استخدامات التكنولوجيا يف وسائل االعالم ارتباط وثيقا بعنصر املصداقية اإلعالمية،  

فهي تساعد القائم باالتصال، يف احلصول على املعلومة، اثناء وقوعها، ونقلها دون اخللل مبضمونه، 
ا يف الوقت من خالل اتاحة كل املعدات، واللوازم يف احلصول على املعلومة، ومعاجلتها وإعادة بثه

 املناسب، وبالشكل املرغوب فيه.

 وهذا ما أكدته عينة البحث والذي يوضحه الشكل التايل:

 مصداقية اإلذاعة. علىالتكنولوجيا  أثر استخدام الوسائل 26 يبني اجلدول رقم

 والية تلمسان والية مستغامن اجملاميع
 الفئات

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 نعم  212 61.5 251 26 111 21.15
 ال 61 12.5 41 14 222 12.25

 اجملموع 100 % 100 100 % 100 400 % 100

                                                           

 . 003-000املرجع السابق، ص، ص حسن عماد مكاوي، عادل عبد الغفار، 1 
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من املبحوثني اوضحوا كيف تلعب  %50.07نالحظ من خالل اجلدول ان نسبة 
التكنولوجيا دورا مهما يف صحة، ومصداقية اخلرب، فمن خالل الوسائل التكنولوجية يتمكن صحفي 
اإلذاعة، من ضبط اخلرب، والتحكم فيه، بسبب سهولة الوصول واحلصول عليه أي تقليص اجلهد 

صحفي اإلذاعة من  لك يتمكن، كذ 1والوقت وهو احد اهم مميزات تكنولوجيا االعالم واالتصال
االملام جبوانب املوضوع وتقييده، كاستخدام أجهزة التسجيل واحلفظ، اليت تعزز من مصداقية 

ية من معدالت املضمون،  باإلضافة اىل استغالل الوسائل التكنولوجيا يف حتسني الرسالة اإلعالم
الربنامج اإلذاعي، الذي من شأنه االمر الذي  يعطي شكال يتناسب و حمتوى  الصوت، واملؤثرات، 

 واملستقبل،انية تبادل األدوار بني املرسل والتفاعل من خالل إمكدة معدل االستماع، وشدة التأثري زيا
أي انشاء أدور مشرتكة بينهم يف العملية االتصالية مما يسمح خبلق نوع من التفاعل 

(Interactive communication )،2  ،تكنولوجيا يف خلق الساهم تفاىل جانب املصداقية
أساليب جديدة للتفكري والرتفيه، تتمكن اإلذاعة عربها من تطوير براجمها، وحتسني مضامينها، االمر 

  الذي جيعل منها أكثر املاما مبجتمعها احمللي، واقوى تأثريا.

أصروا على ان العامل التكنولوجي، ليس بالضرورة حمددا لعنصر  %05.57بينما نسبة 
قية، بل هناك حمددات اهم، من بينها نية اإلذاعة على إيصال املعلومة مبوضوعية، االمر الذي املصدا

اعتربته هذه الفئة حمدد أساسي، فكثري من وسائل االعالم متتلك اخر التكنولوجيات، اال ااها ال تلتزم 
 املوضوعية، واملصداقية يف نقلها االخبار واملعلومات. 

هنية، اليت هلا أثر بالغ على مصداقية اخلرب، وهذا ما سنتطرق اليه يف باإلضافة اىل الكفاءة امل
 العنصر املوايل. 

 

                                                           

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف تطوير إدارة املوارد البشريةحناشي توفبق، 1 
  .00، ص0101ماي، قاملة، 10وعلوم التسيري، جامعة 

، مذكرة مقدمة لنيل دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف حتسني االتصال الداخلي يف املؤسسة االستشفائية العمومية اجلزائريةبشري كاوجة،  2 
 .   00، ص0100شهادة ماجيسرت، علوم التسيري، جامعة قاصدي رابح، ورقلة، 
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 القائم باإلعالم يف اإلذاعة احمللية. 1 

يقصد بالقائم باالتصال او االعالم، املقدم لإلنتاج اإلعالمي، والذي له دور مباشر يف 
  1حتديد الرسالة اإلعالمية، وحتديد نتائج االقناع.

الشخص الذي يبدأ بعملية االتصال، من خالل ايصال فكرة، او معلومة، او رأي، اذ  وهو
   2يقوم بصياغتها، وإعدادها، لنشر، او البث اإلذاعي والتلفزيوين.

واملذيع هو ذلك القائم باالتصال عن طريق اإلذاعة، والتلفزيون، فهو الشخص الذي حيرتف 
 ري.نقل وتقدمي املعلومات بصوته اىل اجلماه

يعترب املذيع هو رجل العرض بالنسبة حملطة الراديو، فهو الشخص الذي نسمع صوته 
لساعات طويلة خالل اليوم، فهناك تأثري كبري ألسلوب كالم املذيع على مستويات كالم املستمعني، 

 باعتباره منوذج يقلده الناس، لذلك ال بد من التحلي بسالمة النطق، والوضوح، وتوفر اخلربة.

 يستطيع مذيع اإلذاعة احمللية ان:اذ 

خياطب كل الطوائف وفئات الناس مهما اختلفت درجة تعليميهم، متخطية حاجز  -
 االمية، لتصل بذلك اىل اجلماعات اخلاصة، مثل األطفال وكبار السن.

ان جيلب املستمع ويستحوذ على اهتمامه، من خالل املؤثرات الصوتية، املوسيقى  -
    3ستمع اىل التفاعل مع الربامج املقدمة.واحلوار، حيث تدفع امل

فمن تقنيات االقناع، وكسب املصداقية لدى اجلمهور، ان ُيشعر املذيع، املستمع انه ميارس 
عمله حبرفية، واتقان، فاحلرفية تعكس خربة املذيع اليت تتجلى يف الثقة بالنفس، وااللتزام، وعدم 

 4االذاعة، ليقتنع مبا يستمع اليه.التحيز، هذه السمات البد ان تصل اىل مجهور 

                                                           

 . 030، ص0307، دار الفكر العريب، القاهرة، د.ط، األسس العلمية لنظرية االعالمجيهان امحد رشيت،  1 
  .07ص، 0101د.ط، ، عامل الكتاب، القاهرة، نظريات االعالم واجتاهات التأثريحممد عبد احلميد،  2 
 . 000، ص0115، دار النهضة العربية، بريوت، الطبعة األوىل، نشأة وسائل االعالم وتطورهاحممد علي القوزي،  3 
 .70، مرجع سبق ذكره، اإلذاعة النوعية رفعت عارف الضبع، 4 
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كما على املذيع ان ينوع من طريقة األداء، والقدرة على اإلحياء باملناخ النفسي للمستمع، 
يف املواقف االذاعية املختلفة، فاألداء املرح الذي يتوفر يف تقدمي الربامج الرتفيهية، واملوسيقية، هو ليس 

املناقشات واحلوار املتعلقة بالقضايا، واملشكالت اليت نفس األداء الذي جيب ان يكون يف برامج 
 تتعدد فيها اآلراء، ووجهات النظر.

 اإلعالمية للقائم باالتصال يف اإلذاعة احمللية. درجة الكفاءة 22يبني اجلدول رقم 

 والية تلمسان والية مستغامن اجملاميع
 الفئات

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

2.15 11 22 11 1.5 02 
كلهم ذوي  

 كفاءة

26.15 65 21 11 21.5 12 
جلهم ذوي  

 كفاءة

21 21 24.5 11 12.5 41 
بعضهم ذوي  

 كفاءة

54 126 52.5 201 56.5 221 
قليلهم ذوي  

 كفاءة

4.5 21 4 01 5 20 
كلهم منعدم 

 الكفاءة
 اجملموع 100 % 100 100 % 100 400 % 100
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 1، على ان القائمني باإلعالم سواء املذيعون، او معدوا %70نسبة من خالل اجلدول تعرب 
الربامج، قليلهم ذوي كفاءة باملوازاة لطبيعة الربامج اليت ال يوفق فيها القائمون باالعالم على اختيار 

املواضيع، اليت هتم الطبقة االجتماعية البسيطة، فيطغى أسلوب الغلو خاصة يف الربامج املتعلقة 
من حيث امللبس، و الزينة، يف حني ان الفرد البسيط منهمك يف احلصول على قوته اليومي،  بالرتاث،

على حسب احد افراد عينة البحث، باإلضافة على الغموض الذي يطرأ على بعض املضامني وخيلف  
كثري من االستفهامات لدى املستمع احمللي الذي يتعبه املضمون، و األسلوب يف حني على املذيع 

 لي ان يكون على دراية، خبصائص الظروف االجتماعية اليت يعيشها الفرد احمللي.   احمل

لفئة جلهم ذوي   %00.07ذهبوا اىل ان بعضهم ذوي كفاءة، ونسبة  %00ونسبة 
لتعرب على ان القائمون باإلعالم يف اإلذاعة واملذيعون هلم كفاءة  %5.07كفاءة، وجاءت نسبة 

 مهنية وهي نسبة ضئيلة إذا قرنت بباقي النسب.   

اال ان ما جيدر اإلشارة اليه ان القائم باالتصال عامة، أو مذيعو اإلذاعة احمللية، هم أيضا 
األخرى، هذا االمر ال يربر العمل عبارة عن افراد حتيطهم مجلة من الضغوطات كسائر االفراد واملهن 

اإلعالمي الالمسوؤل، كون االعالم يف هذا العصر أصبح يُتخذ عربه كثري من القرارات، يف كثري من 
 األمور احلساسة، وامنا لنضع يف الصورة الظروف اليت حتيط بالعمل الصحفي. 

ه، هذا األخري الذي اذ ترجع مسؤولية تدين مستوى االعالم، بالدرجة األوىل، اىل القائم ب
 حتيطه مجلة من الضغوطات الشخصية، مهنية، والنفسية، واملادية، اليت قد تؤثر على عمله اإلعالمي: 

تأثري القيم الشخصية، اليت تعد معيار مهما يف عملية انتقاء ونشر االخبار، على حسب  -
وابة، اليت ترى اهتمامات الصحفي، وقناعاهتم الذاتية، وهذا اجتاه اىل دراسات حارس الب

            2من حق حارس البوابة، تقرير ما إذا كانت املادة االعالمية ستمر او تستبعد.
                                                           

يف العمل اإلذاعي عامة، على املعاجلة الفنية لنص من النصوص حىت يتم تقدميه بالطريقة املناسبة اليت تالئم طبيعة الراديو، من  نطلق كلمة اعداد 1 
نقول هذا  م، وبالتايلترتيبات احلوار، واجلوانب الفنية كاختيار املواضيع واألشخاص املشاركني حىت االنتهاء من انتاج الربنامج، سواء كان املذيع، او املقد

، دار اإلذاعة النوعية وإنتاج الربامج االذاعيةالربنامج من اعداد وتقدمي نفس الشخص، او نقول من اعداد كذا وتقدمي كذا، رفعت عارف الضبع، 
 .    00، مرجع سابق، ص0100الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة األوىل، 

 . 00 ، ص0330العريب للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة األوىل،  ،االخبار وتزييف الوعيصحافة املصرية: قيم الخبيث حممد درويش،  2 
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الشعور بنوع من الالمباالة عما يقدمه، فيتدىن مستوى األداء، والذي يكون سببه سيطرة  -
 سياسة املؤسسة اإلعالمية على املواقف، الذي حيد من مسؤولية الصحفي.   

لسياسية، والعقوبات املرتتبة عنها، فالقوانني اإلعالمية باجلزائر ال تضمن الضغوطات ا -
الدميقراطية للصحفيني، بل تعمل على تقييدهم وختويفهم، من نقد سياسة الدولة، 

ودفعهم على االهتمام بالرمسيات، والزيارات، ونشاطات رئيس اجلمهورية بشيء من 
    1املبالغة.

القائم باإلعالم بطبعة املناخ النفسي الذي يعمل فيه، فهو الظروف النفسية، اذ يتأثر  -
 عرضة للشعور باإلحباط والقلق، الذي يؤثر على أدائه املهين. 

، فالصحفي يعمل يف إطار جمتمع يتألف من مجاعات اجتماعية 2"الضغوط االجتماعية" -
يف االهتمامات، متباينة من الناحية العمرية، والثقافية، واالقتصادية، الذي يطرح تباينا 
 واالنطباعات، وتعدد االذواق، االمر الذي يدخل الصحفي يف صراع.

الضغوط االقتصادية، واملتعلقة مبستوى الدخل الشهري املنخفض، بالنسبة لدول العامل  -
الثالث، مما يؤثر على صحتهم النفسية، وظهور مشاكل أخرى كاحلصول على الرشوة، 

 3على العملية االتصالية واإلعالمية. من ذوي النفوذ، االمر الذي يؤثر
 
 
 
 
 

                                                           

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستري، كلية العلوم -دراسة ميدانية بقسم االخبار-سوسيولوجيا القائم باإلعالم يف التلفزيون اجلزائريبداين فؤاد،  1 
 . 00-07، ص، ص0101-0113س، مستغامن، االجتماعية، جامعة عبد احلميد ابن بادي

عرف علماء االجتماع الضغوط االجتماعية عل ااها اجلهود املوجهة حنو االفراد، واجلماعات، بغرض تعديل سلوكها للوصول اىل بعض األهداف  2 
، مرجع سابق، 0110، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، الطبعة الثانية، : دراسة مقارنةاخالقيات العمل اإلعالمياحملددة، حسن عماد مكاوي، 

 .   070ص
  . 03، ص0300، تر: كمال عبد الرؤف، الدار الدولية للنشر، القاهرة، الطبعة األوىل، دليل الصحفي يف العامل الثالثألربت مسرت،  3 
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 اإلذاعة والسلطة احمللية. 

حصل جدل كبري بني الباحثني، حول حتديد مفهوم السلطة احمللية، فمنهم من عرفها على 
املصطلحني  ااها اإلدارة احمللية، ومنهم، من عرفها على ااها احلكم احمللي، إشارة منهم اىل اختالف

يتعلق بالالمركزية  "احلكم احمللي" ،يتعلق بالالمركزية اإلدارية يف حني ان الثاين" احملليةاإلدارة "فاألول 
 1.الفدرالية االحتاديةالسياسية الشائعة يف نظم الدول 

وباعتبار اإلذاعة احمللية وسيلة إعالمية تابعة جلهاز الدولة من جهة، وأقرهبا اىل أفرد اجملتمع 
منها أكثر األدوات واوسعها انتشارا واستخداما، كأداة وصل وربط بني احمللي من جهة ثانية، جيعل 

 املواطن احمللي والسلطات احمللية.    

 اإلذاعة كأداة اتصال بني املواطن والسلطة احمللية. 2 

السلطة احمللية، او احلكم احمللي، ظهر كنظام يف أواخر القرن التاسع عشر، نتيجة لطبيعة 
الدولة احلديثة وواجباهتا، وأيضا التوسع الكيفي الذي ميس اجلانب احلقوقي  التوسع الكمي يف وظائف

 للمواطنني.

من خالل املهام اليت يؤديها يف ظل  واستقالليةاحلكم الذي يتميز بصالحيات واسعة  فهو 
 نوع احمللي املنتخبة، فاحلكم تنازل احلكومة املركزية عنها لفائدة اجملالس احمللية مبوجب سيادة الدولة،

مفوضة هلا من طرف السلطة  لسلطات ممارستها طريق عن صغرية مساحة ختدم اليت احلكومة من
  2املركزية، ودستور الدولة.

ويعرفه آخرون على أنه نظام شامل تتنازل مبوجبه احلكومة املركزية عن بعض صالحياهتا  
املفوضة من طرف املواطن احمللي عرب لية احملماعات اجللفائدة  ،والقضائية والتنفيذية،التشريعية 

                                                           

، على 0101اكتوبر 00املوارد البشرية،  إلدارة، املنتدى العريب دراسة مقارنة: دارات احملليةالعالقة بني احلكومة املركزية واإلالرزاق الشيخلي، عبد  1 
  . 0100جوان 00، تاريخ الزيارة:  http://www.hrdiscussion.com/hr18877.htmlالرابط:

 .00، ص0300 عمان، د.ط، والنشر، للدراسات العربية ، املؤسسةاالردنية والتجربة احمللية االدارة نظرية الشيخلي، القادر عبد 2 

http://www.hrdiscussion.com/hr18877.html
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، فالسلطة احمللية هي الذراع متارس مهامها على إقليم جغرايف حمدداالقرتاع، وهبذا يتسىن هلا ان 
 1اإلداري للسلطة املركزية.

اما املواطنة فهي الصفة اليت يتحدد من خالهلا حقوق ووجبات املواطن اجتاه وطنه، حيث 
ن طريق مجلة من االعمال، سواء كانت فردية، او مجاعية، يف اطارها تتسم بالوالء له، وخدمته ع

 التطوعي، او يف إطار املؤسسات، بغية حتقيق األهداف املسطرة خلدمة الوطن.  

وتعرفها دائرة املعارف الربيطانية، ااها العالقة بني الفرد والدولة، كما حيددها قانون تلك 
 2واجبات وحقوق.الدولة، ومبا تتضمنه تلك العالقة من 

ويشري قاموس علم االجتماع ان املواطنة هي عالقة اجتماعية بني طرفني: شخص وجمتمع 
 3سياسي، يقدم الطرف األول الوالء، بني يقدم الطرف الثاين احلماية.

فاملواطنة هي املشاركة العضوية الكاملة للمواطن يف الدولة، باعتباره فرد من اجملتمع وعضو  
  4لواجبات يف الدولة، واليت يضبطها الدستور. كامل احلقوق وا

ومن خالل هذا يتضح العالقة بني السلطة واملواطن، واختلفت األدوار، والنظم عرب مراحل 
التطور الذي مل يكن مبعزل عن  متعددة من التاريخ، بدأ من العصور البدائية اىل العصور املدنية،

تعاملت معه حسب ما توفر هلا من إمكانية، وحسب اخلصوصيات السياسية،  وسائل االعالم، اليت
 واالجتماعية لكل جمتمع ويف أي عصر.   

وما طرئ على اجملتمعات، من تغيريات مسة النظم السياسية، مثل التقسيمات اإلدارية، 
وطنية، فمحلية واحمللية للدولة الواحدة، من جهة والتطور الذي مس أجهزة االعالم، من دولية، اىل 

                                                           

 ، على الرابط:0110-10-00، 0070، جملة احلوار املتمدن، العدد حقائق ومعايري عن االدارة احمللية او احلكم احملليأكرم سامل،  1 
http://www.ahewar.org :0100جوان  00، تاريخ الزيارة . 

 . 00، ص1002، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، د.ط، املواطنة والدميقراطية، يف البلدان العربيةعلي خليفة الكواري واخرون،  2 

 .77، ص0335، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، د.ط، علم االجتماع قاموسحممد عاطف غيث واخرون،  3 
 .  07، ص0330، أكادمييا، بريوت، الطبعة األوىل معجم العلوم االجتماعيةفريدريك معتوق،  4 

http://www.ahewar.org/
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من جهة ثانية، أدى اىل إعطاء وسائل االعالم احمللية، أدوار مل تكن تشغلها، قبل ان يطرأ هذا 
 التطور، والتغيري.   

عتمدها كل اجلهات، واهليئات، احلكومية، اهم مصادر املعرفة يف اجملتمع، ت فباعتبارها من
 هتا، او إرشاداهتا، اىل خمتلف شرائح اجملتمع.والغري حكومية يف التبليغ عن رسائلها، وإعطاء تعليما

وتقوم اإلذاعة احمللية عرب موادها اإلعالمية بتبليغ، ونشر كل االحداث، عرب عمليات االتصال 
والتوصل اليت هلا عالقة بالسلطة احمللية واملواطن احمللي، كتجسيد منها للدور اجلديد الذي باتت 

 ا جمتمعها احمللي. تشغله كل وسيلة إعالمية حملية اجتاه

 اإلذاعة أداة تواصل واتصال بني املواطن والسلطة احمللية. اعتبارمدى  21يبني اجلدول رقم 

 والية تلمسان والية مستغامن اجملاميع
 الفئات

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 نعم 242 20.5 211 61 121 61.25
 ال 51 11.5 61 12 212 10.15
 اجملموع 100 % 100 100 % 100 400 % 100

 

من عينة الدراسة أشاروا اىل كون اإلذاعة احمللية  %03.57من خالل اجلدول جند ان نسبة 
تلعب دور، االتصال والتواصل بني املواطن احمللي، والسلطات احمللية، من خالهلا عرضها شؤون وامور 

السلطات احمللية، يف مقابل فتح اجملال للموطن احمللي ليعرب عن مشاغله، وطلباته، ونقلها للسلطة 
 احمللية.

فندوا دور اإلذاعة يف لعبها الدور الوسيط، باعتبار االن الرسائل %  01.07بينما نسبة 
اإلعالمية، تندرج ضمن مستويات االتصال النازلة، و اليت تكون عبارة عن أوامر، او تشريعات، او 
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قرارات، من طرف السلطة احمللية، يف غياب شبه تام ملستوى االتصال الصاعد، واملتمثل يف شكاوي، 
 .1مطالب املوطن احمللي ،وهبذا تكون اإلذاعة احمللية غري حمققة "للفائدة االجتماعية"واقرتاحات، و 

 دور اإلذاعة يف عالقة املواطن بسلطاته احمللية.  1 

تقوم اإلذاعة احمللية كغريها من وسائل االعالم، يف اشراك املواطن، وتوعيته، باألمور والشؤن 
وحرية الرأي،  2لي من مفاهيم الدميقراطية، و"اجملتمع املدين"احمللية، كما تعمل على، تقريب املوطن احمل

 واملواطنة باعتبارها قيمة انسانية ملفهوم املواطن.

 سياسية وموضوعات قضايا كما تلعب اإلذاعة دور مهم يف تشكيل الراي العام احمللي وطرح
املواطنني، كما هلا القدرة على توجيه  هتم، اراء، ومصاحل واجتماعية، والقضايا الوطنية واقتصادية

 أفكاره، حنو قضية دون اخرى، وفق أيديولوجيا سياسية. 

كما تساهم وسائل االعالم، يف جتسيد مبدئ املشاركة السياسية يف اجملتمع، وعملية صنع 
ة، واختاذ القرارات، من خالل برامج التوعية السياسية، واحلث على املشاركة يف االنتخابات املختلف

باعتبار وسائل 3واالستفتاءات املتنوعة، واختيار املمثلني الذين من شأاهم التأثري يف السلطة وممارستها.
 االعالم مؤسسة إعالمية سياسية. 

 

 

 

 
                                                           

 اجاته الفائدة االجتماعية: من اهم احتياجات الفرد يف اجملتمع هو االتصال مع االخر والتفاعل معه، هبدف حتقيق التكامل االجتماعي، واشباع ح 1 
 . 01، ص0117، مكتبة نانسي للنشر، دمياط، د.ط، مقدمة اىل علم االتصالمن خالل ممارسته االتصال، عبد الرحيم درويش، 

دين هو جمموع املؤسسات السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية والثقافية، اليت تعمل يف امليادين املختلفة، مستقلة عن سلطة الدولة، اجملتمع امل 2 
الدولة اجملتمع والدميقراطية و لتحقيق أغراض سياسية، وثقافية، واجتماعية، كاملشاركة يف صنع القرارات السياسية، ونشر الوعي الثقايف، مرتوك الفاحل، 

 .  07، ص0110، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، د.ط، : دراسة مقارنةيف البلدان العربية
 .  050، ص0110، واملؤسسات السياسية، دار الكتاب احلديث، القاهرة، د.ط، الوجيز يف القانون الدستوريبوكرا ادريس،  3 
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 احمللية.  السلطةباإلذاعة ضمن عالقة املواطن  موقع 21يبني اجلدول رقم  

 والية تلمسان والية مستغامن اجملاميع
 الفئات

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
طةمنحازة إىل السل 216 61 241 21.5 125 61.25  
نمنحازة إىل املواط 21 1 21 1.5 12 1.15  
 غري منحازة 56 11 11 26 11 11

 اجملموع 100 % 100 100 % 100 400 % 100
 

اىل السلطة بنسبة  من خالل اجلدول يتضح ان اإلذاعة احمللية كجهاز اعالمي هي منحازة
، استنادا اىل كون الربامج، واالخبار اليت تبثها، ال حتمل نوع من املوضوعية يف حترير 00.57%

االخبار، وال تعتمد اىل النقد البناء، بقدر اعتمادها على تثمني مشاريع السلطات، وتفخيم الدور 
 لي.الذي تقوم به السلطات احمللية يف سبيل محاية حقوق املواطن احمل

فهي هبذا تلغي مجيع املشاكل، والضغوطات اليت يتعرض هلا املواطن احمللي، من طرف بعض 
املسؤولني احملليني، وهذا ما يؤولون للحديث عن نظرية السلطة اإلعالمية، اليت تستند فلسفتها كون 

الذي يطال  الدولة تقوم بإصدار القوانني االعالم، وفتح الرقابة عليها، وذلك هبدف احلد من النقد
   1سياساهتا الداخلية واخلارجية. وان من واجب وسائل االعالم احملافظة على قداسة النظام.

وباعتبار ان اإلذاعة احمللية هي جهاز اعالمي تابع ألمالك الدولة، فهي ملزمة هبذه الفلسفة 
 يف طرحها القضايا واملواضيع، وطريقة معاجلتها. 

كتعبري على ااها غري منحازة، بدليل التزامها احليادية، واملوضوعية، يف طرح   % 00ونسبة 
مواضيع انتقدت فيها مشاريع عديدة، ووضعت حمل نقاش رغم من اخنفاض سقف النقد، والنقاش 

                                                           

 .   50، ص 0350 د.ط، القاهرة، العريب، الفكر دار ،والدعاية اإلعالم محزة، اللطيف عبد 1 
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مع امهال جوانب حساسة اىل ااها عرضت على املباشر، كطريقة تعرض فيها اإلذاعة احمللية أمهية الرأي 
 اه االحداث.    احمللي اجت

على أساس ان اإلذاعة احمللية منحازة للمواطن، فيما يتعلق  %3.07كما جاءت نسبة 
مبواد الرتفيه واإلعالن فقط، بينما تبقى األمور االقتصادية، والسياسية بعيدة كل البعد عن املواطن 

 احمللي. 

ت احلكومية، من خالل شعور الثقة يف املواطن بانه قادر على التأثري يف القرارا خلق ان
تعميق شعور املواطن باملسئولية جتاه القضايا واالهداف العامة، وتعبئة اجلماهري وتوعيتهم، والتقليص 

قبل ان يكون دور  1من حالة التناقض القائم بني ذات الفرد، وبني مؤسسات النظام السياسي،
 العالم يف اجملتمع.  السلطة، او مؤسسات اجملتمع املدين، هو الدور األمسى لوسائل ا

 .تطوير عالقة الثقة بني املواطن والسلطة مدى صحة عمل اإلذاعة يف 10يبني اجلدول رقم 

 والية تلمسان والية مستغامن اجملاميع
 الفئات

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 نعم 61 12.5 12 40.5 244 16
 ال 212 61.5 221 51.5 156 64

 اجملموع 100 % 100 100 % 100 400 % 100
 

من عينة البحث صرحوا ان اإلذاعة ال تعمل على  %00من خالل اجلدول نسجل نسبة 
، اذ خيتلف فجوة الثقة السياسية بقدر ما تعمل على توسيع خلق الثقة بينهم وبني السلطات احمللية،

الثقة باختالف اجملال، فقد نلتمس نوع من الثقة فيما خيص املواد الثقافية، بينما تنعدم الثقة متام فيما 

                                                           

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستري يف العلوم -2111،2111-مسألة التنمية السياسية والتجربة الدميقراطية يف اجلزائربومدين طامشة،  1 
 . 05، ص0110-0111السياسية والعالقات الدولية، جامعة اجلزائر، 
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خيص املواد االقتصادية، والسياسية، اليت تعاجلها اإلذاعة احمللية، حبيث تطغى عليها التبعية، ونوع من 
 الوالء للسلطة احلاكمة.     

على دور اإلذاعة احمللية يف تدعيم عامل الثقة، بني السلطة أكدوا  %00فيحني نسبة 
احمللية، وجمتمعها احمللي، كواها تعرض اهتمامات السلطة احمللية، ونياهتا يف احملافظ على متاسك اجملتمع 

احمللي، من خالل دعم التعددية الفكرية، والثقافية، واالجتماعية، والسياسية، ونبذ كل ما من شأنه 
التوازن واستقرار اجملتمع، يف مقابل تشجيع املواطن على املشاركة والتعاون وحل مشاكلهم االخالل ب

 بأنفسهم، عن طريق منرب اإلذاعة احمللية. 

 .الية اإلذاعة احمللية يف ترقية القيم الوطنية واحلفاظ عليهافع   21جدول رقم 

 والية تلمسان والية مستغامن اجملاميع
 الفئات

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 نعم 211 61 221 11 126 21
 ال 61 12 11 22 14 12

 اجملموع 100 % 100 100 % 100 400 % 100
 

من عينة البحث أكدوا على دور اإلذاعة يف ترقية القيم الوطنية، واحلفاظ  %53نسبة 
أفادوا عكس ذلك، من خالل امهاهلا القضايا الوطنية، وجتديد الضوء عليها فقط  %00عليها، بينما 

يف املناسبات، وتنتهي بانتهائها، فضال ان ترقية القيم الوطنية ليس بإحياء األعياد واملناسبات الوطنية، 
ور بقدر ما هو اشعار الفرد على انه جزء ال يتجزأ عن وطنه، من خالل إعطائه قيمة كمواطن له د

 يف بناء وطنه، من خالل اشراكه يف عملية اختاذ القرارات الصائبة، اليت تستند على املعلومة اهلادفة.

فلوسائل االعالم عامة دور يف نشر الثقافة، وترسيخ قيم املواطنة، والوالء، اليت تعترب من بني 
اهداف، ومتطلبات اهم املقومات احلضارية، حبيث تكون املادة اإلعالمية، ملبية لكل حاجات، و 

 اجملتمع منسجمة مبعايري الصدق واألمانة، ومن اهم هذه األدوار:
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 ترسيخ قيم الوالء، والوطنية، واالنتماء، اىل جانب احرتام االخر. -
 تكوين الشخصية الوطنية وضرورة محاية الوطن من العدوان.  -
  1عرب الربامج اهلادفة.نشر ثقافة املواطنة والدعوة الة التمسك باالنتماء الوطين والقومي  -

 اإلذاعة جند اذ والعادية، املومسية، براجمها خالل من األدوار، هبذه احمللية اإلذاعة تقوم حبيث
 تعرض والربامج االخبار، من باقة هلا تعد اليت الوطنية، املناسبات يف خاصة وبشدة، حاضرة احمللية
 .    عنها مطلقا يغيب ال الذي الوطين النشيد اىل إضافة وابطاهلا، اجلزائرية، الثورة تاريخ فيها،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستري يف االعالم -دراسة التجربة اجلزائرية-االعالم يف ترقية اجملتمع املديناسهام وسائل بن عودة العريب،  1 
 . 001-000، ص، ص0110واالتصال، جامعة وهران، 
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 خالصة

أصبحت اإلذاعة احمللية مصدر معلومات قوي، اذ أصبحت تلعب الدور السليب واإلجيايب، 
يف حياة االفراد واجملتمعات احمللية، فأصبحت يف كثري من اجملاالت املرشد واملوجه، من خالل طرحها 

 والسياسية، واالقتصادية، فيلتف حوهلا الفرد احمللي إلشباع حاجاته املعرفية.للقضايا االجتماعية، 

فلإلذاعة احمللية اليوم مجهورها املتتبع بصفة منتظمة طيلة أيام األسبوع، ليس تعبريا عن ثقته 
يف حمتواها اإلذاعي، بقدر ما حتكمه الظروف االجتماعية، والثقافية، كسهولة اللغة، وسهولة احلصول 

ى املعلومة، بأقل جهد، وأقل تكلفة، عكس وسائل االعالم األخرى، فاإلذاعة جيدها يف البيت، يف عل
السيارة، يف مكان العمل، خاصة مع التطور التكنولوجيا الذي يسمح باالستماع لإلذاعة، عن طريق 

 اهلاتف النقال، وغريها من التقنيات السهلة احلمل.

شيد وتثقيف، تعترب أيضا وسيلة لبلورة الوعي الزائف، من فإىل جانب اعتبار اإلذاعة اداة تر 
خالل تغطيتها الالموضوعية لألحداث، باعتبار ان تغطيتها تكون سطحية، ال تتصف باملصداقية 

اإلعالمية، وال تليب متطلعات الفرد احمللي، كما ال حترتمه كمواطن له احلق يف احلصول على املعلومة 
بالربامج السياسية، واالقتصادية، باستثناء بعض الربامج الثقافية، الصحيحة، خاصة فيما يتعلق 

والرياضية، وهذا راجع اىل طبيعة السلطة السياسية، اليت تفرض رقابة على وسائل االعالم الوطنية، و 
احمللية، اليت حتد حرية االعالم وتؤثر يف مضامينه االعالمية، بصفتها هي احملدد الرئيسي خلطوطه 

االمر الذي أنتج رقابة من نوع اخر، وهي رقابة املستهلك، الذي أصبح يراقب األجهزة العريضة، 
اإلعالمية، وحيرص على تتبع االخبار، هدفا منه لكشف مصداقية وموضوعية أي قناة، او أي حمطة 

 عن غريها.   

له من ومن خالل هذا الفصل تبني أثر العامل التكنولوجي على مصداقية اإلذاعة احمللية، ملا 
دور كبري يف تسهيل مجع، وحتليل، وبث املعلومة، يف الوقت املناسب، وبالشكل املالئم، االمر الذي 

يوثر على مصداقية املعلومة، باإلضافة على عمله يف حتسني الرسالة اإلعالمية ككل، مما يرفع من 
 نسبة تتبعها، وشدة تأثريها.  
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كفاءة القائم باألعالم، يف جناح العملية االتصالية، باإلضافة اىل الدور الفعال الذي تلعبه  
اليت حملنا ااها تكاد تنعدم يف اإلذاعة احمللية، وذلك راجع لضغوطات داخلية، وخارجية يتعرض هلا 
القائم باإلعالم يف وسائل االتصال اجلماهريية، على رأسها السياسة اليت تتبعها الدولة يف تنظيم 

 اعالمها.

العالقة اليت تشغلها بني املواطن، والسلطات احمللية، اذ حظيت بدور اىل جانب طبيعة 
املنحاز للسلطة احمللية، واليت عكسته طبيعة الربامج، واالخبار املثمنة ملشاريع السلطات، واخلالية من 
االنتقادات، ولو على حساب املواطن، لكن هذا مل يلغي دور اإلذاعة احمللية يف تفعيل قيم املواطنة، 

 لوالء للوطن.وا
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احمللية وتوجيه الرأي 

 .العام احمللي
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تعترب قدرة اإلذاعة على الوصول اىل عدد كبري من املستمعني، وبتكلفة منخفضة، ميزة 
جلية على وسائل على وسائل االعالم األخرى، فقد أضحت اإلذاعة احمللية، من بني اهم وسائل 
االتصال اجلماهريية يف عملية تدفق املعلومات، وانتشارها، واليت أصبحت من بني الوسائل 

فضلة يف اجملتمع احمللي، للحصول على املعرفة املتعددة، واملتنوعة يف خمتلفة اجلوانب، اإلعالمية امل
من خالل عملية التفاعل بني القائمني بعملية االتصال واملستمعني، اليت تعد إشارة يف عملية 
 تكوين الرأي العام وتشكله، عن طريق املناقشة واحلوار، وما هلا من دور أساسي يف تعبئة الراي

 اجتاه القضايا االجتماعية، والسياسية، والدينية، الذي يوصل يف اهاية املطاف اىل حكم مجاعي. 

فمن اهم خصائص الرأي العام انه استجابة ملنبهات معينة، او استجابة لواقع معني 
تكون يف الغالب احداث، وليست جمرد اقوال، اذ هتتم اإلذاعة احمللية من خلق مواضيع، تسعى من 

  خالهلا اىل اثارة انتباه املستمع احمللي، وجلبه، هبدف التأثري على اجتاهاته، وافكاره، وسلوكياته. 

ويف هذا الفصل سنتعرض اىل االهتمامات اإلعالمية للفرد احمللي، وكيفية واسهام اإلذاعة 
يف اثارهتا من خالل موادها ومضامينها اإلعالمية، باإلضافة اىل تأثري اإلذاعة احمللية على قيم 

 جمتمعها، على غرار وسائل االتصال اجلماهريية االخرى عن طريق ترسيخها وجتديدها.

تطرق يف هذا الفصل اىل دور برامج النقاش واحلوار، يف تفعيل اآلراء واالجتاهات كما سن
 اليت تعد من اهم العوامل املسامهة يف تشكيل والتكوين الرأي العام.

 باإلضافة اىل هذا سنتناول دور اإلذاعة كإعالم حملي، يف توجيه وحتديد الرأي العام احمللي.  
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 مات الفرد احمللي.الرسالة اإلعالمية واهتما 

ان الرسالة اإلعالمية هي حمتوى السلوك اإلتصايل، حبيث تتخذ الرسائل اشكاال عديدة، 
بعضها يستخدم االتصال اللفظي الذي جيمع بني اللغة املنطوقة والرموز الصوتية، وبعضها االخر 

جمال االعالم  يتخذ الشكل الغري لفظي، الذي يتمثل يف لغة اإلشارات، واحلركات، اذ يشرتط يف
واالتصال ان تراعي الرسالة اإلعالمية اهتمامات اجلماهري وميوالهتم، مع احرتام اخلصوصيات 

 الفكرية، واالجتماعية، والثقافية، لتضمن بذلك حدوث اهلدف املنشود الذي أسست ألجله.  

 الرسالة االعالمية. 2 

 معلومات من و املوضوع وما حيملاملراد ايصاهلا للمتلقي، ا الرسالة اإلعالمية هي املادة 
 املرسل بني الرابط العنصر الرسالة وتعد "،1وقيم، و"عادات، وتقاليد، واجتاهات وأفكار،

 تؤدي كبري، لكي واهتمام بدقة إعدادها التواصل، مما يتطلب حيدث ال دواها من واليت واملستقبل،
 .اإلعالمية الرسالة توسط دون تتم أن ميكن ال اإلقناع أو التواصل هبا، فعملية املناطة املهمة

فهي منبه يثريه القائم بالعملية اإلعالمية االتصالية، لتحقيق استجابة من طرف املتلقي، 
 2وهي ذات مضمون حضاري حمدد سلفا. 

 واهم األمور اليت جيب مراعاهتا يف الرسالة هي:

سهولة استيعاهبا من قبل املتلقي، من خالل مراعاة املستويات املختلفة للجمهور املستقبل   -
 للرسالة اإلعالمية.

                                                           

 اجتماعية قاعدة ااها أي ومستقرة، ثابتة وهي طويل، لزمن وتستمر جيل، اىل جيل من تنتقل اليت االجتماعي، السلوك أمناط هي العادات 1 
 الضغط بعامل والثبات االستمرارية عامل اىل إضافة فتتسم التقاليد، اما القبول، اىل إضافة االجتماعي االحرتام واكتسبت الزمن، مر على تكونت

 قضية مع للتكيف اجلماعة او الفرد عند نفسية حالة فهو االجتاه، اما عليها، تعد ألي واملانعة هبا املتماسكة االجتماعية القوى نفوذ بفعل واالكراه،
، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الرأي العام واالعالم والدعايةهاين الرضا، رامز عمار،  معني، حدث او معني، واقع او معينة،

 .  00، مرجع سابق، ص0330بريوت، الطبعة األوىل، 
 .   07، ص0110، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، د.ط، جيا االتصالقراءة أبستمولوجيا يف تكنولو عبد الرمحان عزي،  2 
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ان ال تأيت الرسالة اإلعالمية متناقضة مع عادات اجملتمع، وتقاليده، وان تشعر املتلقي انه يف   -
    1حاجة ان يبدي اهتماه اجتاهه مضمون الرسالة.

الناجح، هو الذي  املناسب لنشر الرسالة فاملرسلعلى الرسالة اإلعالمية ان تراعي الوقت  -
ألحداث التأثري املرغوب فيه، مع جترد الرسالة اإلعالمية الوقت األنسب لبث الرسالة  حيدد

  .الذاتية وتتحلي باملوضوعية من
 كسب بأاها البالغة يعرف ونأفالط كان يرتبط حمتوى الرسالة عادة بالقدرة على االقناع، فقد

 السبل مجيع كشف على القدرة على ااها البالغة أرسطو ورأى بالكلمات، الناس عقول
 بعينها.  حالة كل يف لإلقناع املمكنة

 اسرتاتيجية االقناع للرسالة اإلعالمية. 02رقم  رسم البياينيبني ال

 

 

 

 
 .000، ص0110 املصدر: حسن عماد مكاوي، عاطف عديل العبد، نظريات االعالم، الدار العربية للنشر والتوزيع، د.ط،

فعند احلديث عن الرسالة، سوف نالحظ ان القائم باالتصال، عليه اختاذ عدة قرارات، 
أوهلا حتديد األدلة اليت عليه استخدمها، وتلك اليت سيستبعدها، ثانيها ضرورة استحضار احلجج 

والرباهني اليت يتم من خالهلا اقناع املتلقي مبضمون الرسالة، واثارة فضوله النفسي، والعقلي يف 
 " اليت يستعملها يف االقناع. 2حلرص على متابعتها، وثالثها" االستماالتا

                                                           

 .  00، ص0300 الثانية، الطبعة مكتبة اخلاجني، القاهرة، ،العملية وتطبيقاته اإلسالمي اإلعالم احلليم، عبد الدين حمي 1 
، باختالف مضامينها، وتعدد اإلعالميةالربامج  مشاهدة ةنسب من رفعال إىل للوصولوسائل االعالم  تستعملها اسرتاتيجيةهي  االستماالت 2 

 متلقي الرسالة اإلعالمية.   على لتأثريجماالهتا هبدف االقناع، وا

 رسالة اقناعية
 

تؤدي إىل تعديل أو تنشيط 
 العوامل اإلدراكية
 )حاجات..دوافع(

 تؤدي إىل سلوك علين
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وهنالك ثالثة انواع أساسية من االستماالت املستخدمة، يف الرسالة اإلعالمية، اليت 
تعتمدها كل وسائل االعالم واالتصال، سواء كانت دولية، او إقليمية، او وطنية، او حملية، إلثارة 

 ة التأثري فيه، والتحكم يف حتديد اجتاهاته، وتوجهاته:انتباه املتلقي، بغي

االستماالت العاطفية: اليت تستهدف التأثري يف وجدان املتلقي وانفعاالته، واثارة حاجاته  -
النفسية واالجتماعية، وخماطبة حواسه، باالعتماد على الشعارات، واألساليب اللغوية، مثل 

ز، وهنا اخلطاب اإلعالمي دور مهم يف جتسيد هذه التشبيه، واالستعارة، والكناية، واجملا
 االستمالة.  

باإلضافة اىل االستشهاد مبصادر ذات مصداقية للمتلقي، وعرض الرأي على انه حقيقة، 
 واستخدام معاين التوكيد، وعرض الرأي باعتباره يعرب عن األغلبية.  

املنطقية، وخماطبة عقل  االستماالت العقالنية: تعتمد على احلجج والرباهني، والشواهد -
  1املتلقي مع عرض الرأي والرأي املضاد.

استماالت التخويف: تعمل هذه االستماالت على تنشيط االثارة العاطفية لدى املتلقي،  -
مثل اثارة خوف الناس من احلروب لتربير زيادة االعتماد على االسلحة، اىل جانب حتذير 

ارعوا اىل الكشف الطيب، فيستجيب املتلقي الناس من االمراض اخلطرية، مثال حىت يس
ملضمون الرسالة اإلعالمية عن طريق شدة االثارة العاطفية، وإمكانية جتنب اخلطر الذي قد 

  2حييط به.
 
 
 
 

 
                                                           

 . 000-000ص، ص مرجع سابق، ،0101، دار عامل الكتب، القاهرة، د.ط، نظريات االعالم واجتاهات التأثريحممد عبد احلميد،  1 
 .007السابق، ص املرجع  احلميد، عبد حممد 2 
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 تأثري وسائل االعالم على الفرد. 01رقم  رسم البياينيبني ال

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

مثل: عالقات راسخة على وسائل اإلعالم وحمتويات وسائل إعالم حمدد 
 برنامج، فيلم، كتاب

 كلما زاد االشرتاك يف تنسيق املعلومات زاد احتمال التأثريات: 
 السلوكية-العاطفية-اإلدراكية

كلما زادت اإلثارة العاطفية أو اإلدراكية كان االشرتاك يف تنسيق املعلومات 
 أكرب

 القائم باالختيار نشيط 
 تعرض تلقائي

 املتعلقة باملوضوع زادت:كلما زادت شدة اإلثارة 
 اإلثارة اإلدراكية   اإلثارة العاطفية

 مثل: مستوى االنتباه()   الكراهية( -)احلب

 ال تنشيط وينتهي
 التعرض للوسيلة

 تعرض غري مقصود )عرضي(

تنشيط االعتماد أثناء 
 للوسيلة التعرض للوسيلة

 اخلطوة األوىل: 
 

 : لثانيةاخلطوة ا
 

 : ثالثةاخلطوة ال
 

 : رابعةاخلطوة ال

 

 
 .000، ص0110 والتوزيع، د.ط، الدار العربية للنشر مكاوي، عاطف عديل العبد، نظريات االعالم،املصدر: حسن عماد  

 عالم على الفرد
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 ويعرفها املواقف، تناسب اليت واآلراء واألفكار، للخرب، تعين تضمنها اإلعالمية فالرسالة
املرئية،   والعالمات والكتابة واحلديث اللغوية، والعالمات اإلشارات تشمل: "بأاها ما كويل دينيس

 1املستهدفة". اجلماهري وختاطب والتنوع، واالتساع بالشمول كما تتميز

 باألخبار، أفرادها تزود والبشري، اجلغرايف، النطاق حمدودة وسيلة احمللية، اإلذاعة ان
 االحداث حول جدية واراء سليمة، مواقف تكوين من متكنهم اليت واحلقائق، واملعلومات
 رأي تكوين يف سببا اآلراء تفاعل ناتج ويصبح واالتصال، التواصل عمليات طريق عن والقضايا،
 .قناعة عن احمللي اجلمهور

 الرسالة االذاعية واستثارة الفرد احمللي.  1 

 املستقبل انتباه تثري أن من بد ال معينا أثرا حتدث أن اإلعالمية الرسالة تستطيع لكي
 االنتباه على وحتفيزه املستقبل جذب على اإلعالمية الرسالة قدرة وهي تركيزه، على وتسيطر
 الرسالة، وهي من بني أول خطوات االقناع. ملضمون

ستمع احمللي، إذا راعت فمضمون الرسالة االذاعية هو الذي من شأنه اثارة اهتمام امل
 شروط جناح العملية االتصالية. 

هذا ال يلغي دور الوسيلة اإلعالمية باعتبارها مهمة جدا يف عملية االتصال، فقد أشار 
، مبعىن ان املضمون ليس هو األساس، فحسب "إن الوسيلة هي الرسالة"إىل القول:  ماكلوهان

 مجهورها،هي التلفزيون نفسه، مشريا ان لكل وسيلة  ،ماكلوهان ان الرسالة األساسية يف التلفزيون
 .  من اهتمامهم مبضمواها أكثر هلا الذي يفوق حبهم

فمثال مشاهدة مباراة كرة قدم عرب شاشة التلفزيون أفضل من متابعتها يف املذياع، وأفضل 
ة عنها يف من متابعتها عرب اجلرائد، وعلى خالف ذلك مطالعة اخبار اجلرائم يف الصحف أكثر اثار 

                                                           

 الفكرية األبعاد: التغيري ثقافة، 05 الـ الدويل املؤمتر، عربية التغيريية: املضامني والرؤىالرسالة اإلعالمية القوي بوحنية، عصام بن الشيخ،  1 
 .   3، ص0100 نوفمرب 10- 10، األردنية اململكة، فيالدلفيا جامعة، والتمثالت والعوامل
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، فلكل وسيلة خصائصها اخلاصة جتعلها األفضل يف مارشال ماكلوهانالتلفزيون، وهكذا يربر 
 اثارة موضوعات معينة. 

كما ابتكر مصطلحي: "البارد" و "الساخن"، ليشري األول اىل الوسائل اليت حتتاج اىل 
وسائل االعالم اليت الثاين ب، والتلفزيون، ويقصد بممارسة جهد كبري من جانب املتلقي، مثل الكتا

  1ال حتتاج بذل جهد وتكون جاهزة وحمددة، مثل الطباعة، السينما، واإلذاعة.

وتعد اإلذاعة احمللية بطبيعة احلال من وسائل االعالم الساخنة، لدرجة وضوحها،   
مع، حماولة وسهولة رسائلها اإلعالمية، اذ تتنوع باقاهتا اإلعالمية، املوجهة اىل خمتلف شرائح اجملت

 منها يف اثارة انتباه املستمع احمللي، قصد التأثري يف اجتاهاته، وسلوكياته.       

 .ستمع احملليامل اهتمام اثارةيف  قدرة املعلومات اإلذاعيةمدى  11يبني اجلدول رقم 

 والية تلمسان والية مستغامن اجملاميع
 الفئات

رالتكرا النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة  
 نعم 12 41.5 204 51 212 42.25
 ال 221 56.5 16 41 101 51715
 اجملموع 100 % 100 100 % 100 400 % 100
 

من تتبعي اإلذاعة، ال تثريهم املعلومات  %70.07من خالل اجلدول نالحظ ان نسبة 
االذاعية، فتلقيهم الرسالة اإلعالمية ال يكون هبدف الفهم او التقصي، بل فقط من اجل 

االستماع، وكنتيجة ألحباث عديدة عن االستعمال واالشباع لوسائل االعالم، قامت الدكتورة 
"ممتصي املعلومات"، وهم الناس بالكشف عن وجود فئة يطلق عليها  كامبل روبنسوناألمريكية 

                                                           

ص 0113، تر: موريس شربل، مؤسسة حممد بن راشد املكتوم، ديب، الطبعة االوىل، سوسيولوجيا االتصال ووسائل االعالمأريك ميغريه،  1 
00  . 
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الذين ميتصون املعلومات من وسائل االعالم، بدون التفكري هبا، عكس فئة "الفنانون احملللون"، 
  1الذين تكون متابعتهم للربامج اإلعالمية، بقصد االستفادة، والتحليل، والفهم.

عالمية املتعلقة فهنا نكون يف إطار نظرية االشباع واالستخدام، وهي أحد النظريات اإل
باستخدامات اجلمهور لوسائل االعالم، حبيث تفرتض ان اجلمهور يستخدم املواد اإلعالمية 

  2إلشباع رغبات كامنة لديه، وان دور وسائل االعالم هو تلبية احلاجات فقط.

من عينة البحث عربوا عن مدى اهتمامهم مبحتوى الرسالة % 05.57فنسبة 
االنتباه، وشدة التأثر من فرد اىل اخر، حسب اخلصوصية، وجمال  اإلعالمية، اذ ختتلف درجة

 االهتمام. 

 اهتمام املتلقي. ريثتاليت االذاعية  طبيعة املعلومة 11يبني اجلدول رقم 

 والية تلمسان والية مستغامن اجملاميع
 الفئات

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 االجتماعية 22 21.64 21 21.16 10 25.20
 الثقافية 2 1.05 0 0 2 1.66

 السياسية 21 21.10 12 10.21 11 22.12
 الرياضية 25 22.14 21 22.10 11 22.12
ةاالقتصادي 14 11.01 16 15 60 12.42  
 الدينية 0 0 22 20.52 22 5.26
 اإلرشادية 1 1.21 1 2.61 26 1.12
 أخرى 0 0 2 0.16 2 0.51

 اجملموع 12 % 100 204 % 100 212 % 100
                                                           

مرجع  ،0330، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، الطبعة األوىل، الرأي العام واالعالم والدعايةهاين الرضا، رامز عمار، 1 
 .  057ص سبق ذكره،

 . 00، مرجع سابق، ص التأثري واجتاهات االعالم نظريات احلميد، عبد حممد 2 
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الربامج االقتصادية تثري اهتمام املستمع بنسبة  طبيعةمن خالل اجلدول يتضح ان 
، مث تليها الربامج االجتماعية %05.05، تليها الربامج السياسية والرياضية بنسبة 00.00%

والثقافية ، %7.50مث الربامج الدينية  %0.05، وكذا الربامج االرشادية بنسبة %07.51بنسبة 
 .%0.00بنسبة 

فنستنج أمهية املعلومة السياسية، واالقتصادية بالنسبة للمستمع احمللي، كنتيجة للظروف 
اليت متر هبا اجلزائر، من توترات على الساحة السياسية، وتدهور االقتصاد الوطين بسبب ااهيار 

لسياسي، واالقتصادي لبالده، أسعار البرتول، فباتت تشغل الفرد احمللي عدة تساؤال عن املستقبل ا
وعن املخاطر املرتتبة عن ذلك، وتداعياهتا على املوطن البسيط، لذلك جنده يويل اهتماما كبريا هلذه 

الرسائل اإلعالمية. فنجده حريصا على متابعتها، والتقصي صحة املعلومة يف وسائل إعالمية 
 أخرى، سواء حملية، او وطنية.   

االرشادية من طرف املستمع احمللي، فنجده منتبها، ومركزا  امجبالرب كذلك جند االهتمام 
معها، باعتبارها مواد إعالمية ختص يوميات الفرد احمللي من ارشاد، ونصح، تساعده يف حل 

وختطي مشاكله، فمن بني الدراسات املتعلقة باستعمال وسائل االعالم، البحث عن أسباب مساع 
  الراديو، واليت حددت لثالثة أسباب:الناس لربامج االرشاد والتوجيه يف

التعويض: كوننا أعضاء يف اجملتمع، نفرتض وجود أدوار معينة علينا اختاذ قرارات تعتمد هذه  -
قرارنا، بالقبول املباشر الذي يأيت من شخص على األدوار، حبيث نبحث عن نوع من املوافقة 

نا ان هناك اخرين يفعلون األشياء ليخربنا اننا على صح، او الغري املباشر عن طريق افرتاض
اليت نفعلها، فهناك افراد يعيشون حياة مشاهبة حلياتنا. وبالتايل فان الربامج االرشادية، 

والتوجيهية تكون موجهة اىل االفراد الذين يعانون نفس املشاكل، او كوقاية لألفراد الذين ال 
 يعشواها، وما جيب فعله ان حدثت معهم.   

يعطي رغبة للمتلقي يف تغيري أسلوب حياته، وعن كيفية التعامل مع العالقات  حتقيق الرغبة: -
 اإلنسانية يف أوقات املشاكل.
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النصيحة: التعرف على مشاكل االخر، ومعرفة الطرق الواجب اختاذها، اذ قوبل بنفس  -
     1املواقف خالل احلياة اليومية.

 اإلذاعة ومنظومة القيم واملعتقد.  
 املعتقد.ماهية القيم و  2 

II. 2-2 .القيم . 
مل يتداول يف العلوم االجتماعية اال حديثا، اذ  القيم مفهوميقول حممد عاطف غيث، ان 

 :اول من استخدم هذا املفهوم يف كتاهبمازنانيكي  فلوريانو توماس آي دابليويعد كل من 
"الفالح البولندي يف أوروبا وامريكا"، اذ عرف القيمة االجتماعية بااها املعىن املنطوي على 

مضمون واقعي تتقبله مجاعة اجتماعية معينة، اذ هلذه القيمة معىن حمددا، تصبح يف ضوئه موضوعا 
 2معينا، او نشاطا خاصا.

و اجلماعة، وحيدد ما واضح، او مضمر، مييز الفرد ا تصوركما تعرف القيمة على ااها 
هو مرغوب فيه، حبيث يسمح لنا باالختيار من األساليب املتغرية للسلوك، والوسائل، واالهداف 

      3اخلاصة بالفعل.

اخر، حبيث تتعدد تعاريفها داخل اجملتمع الواحد، ولكل شعب  اىلالقيم ختتلف من جمتمع ف    
ثابتة يف اجملتمع، فالقيم املتغرية هو امجاع فئة، او قيمه، ولكن هنالك فرق بني القيم املتغرية، وال

 شرحية، او جمموعة، على اختاذ موقف سليب او إجيايب، اجتاه فكرة او قضية يف ظرف معني. 

داخل أي جمتمع، والقيم املتغرية اليت يتم االمجاع  دسرتهتااما الثابتة فهي القيم، اليت يتم 
صارت عرفا او قانونا، وهي تنتشر يف مجيع جماالت احلياة،  حوهلا، قد تصبح من ثوابت اجملتمع، اذ

     4ويتفاوت التعامل معها.
                                                           

 . 050-057املرجع السابق، ص، ص ،والدعاية واالعالم العام الرأي عمار، رامز الرضا، هاين1 
 .  717حممد عاطف غيث، قاموس علم االجتماع، مرجع سبق ذكره، ص 2 
 . 710املرجع نفسه، ص 3 
 .  015، ص0110، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، د.ط، اخلرب يف الصحافة، اإلذاعة، التلفزيون واالنرتنتعبد العايل رزاقي،  4 
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تعد القيم مبثابة نسق من املعايري الثابتة، توجه سلوك الفرد واجملتمع، اذ يكون للفرد فيها 
حرية االختيار، وقد ال يكون، وتكون انساق هذه القيم متفاوت من جمتمع اىل اخر، وما يضعه 
جمتمع يف قائمة أولوياته، قد ال يراه كذلك جمتمع اخر، وان كان ذلك ال ينفي وجود بعض القيم 

     1العامة اليت تكون مشرتكة بني اجملتمعات املختلفة، او حىت داخل اجملتمع الواحد.

كما جيدر اإلشارة اىل ان القيم ليست على درجة واحدة من األمهية، اذ تتخذ الشكل 
لقيمة األكثر صدارة اىل األقل، كما تتعدد تصنيفات القيم بتعدد تعريفاهتا، وابعادها اهلرمي، من ا

 ومنها:

 بعد احملتوى: كالقيم اجلمالية واالقتصادية، والسياسية، واالجتماعية. -
 بعد املقصد: كقيم وسائلية، وهدفية، او غائية. -
 بعد الشدة: كالقيم امللزمة، والتفضيلية، واملثالية. -
مية: كالقيم املنتشرة يف اجملتمع، والقيم اخلاصة بفئات اجتماعية، او معينة، او بعد العمو  -

 عامة، او خاصة. 
بعد الوضوح: حيث تصنف القيم يف هذه احلالة اىل قيم ظاهرة، او صرحية يعرب عنها  -

بالكالم، وأخرى ضمنية ميكن استخالصها، ويستدل على وجودها بالسلوك واالختبارات 
 .   وحتليل املضمون

بعد الدوام: حيث تصنف اىل القيم العابرة )املادية(، وقيم دائمة )روحية(، كما ان هناك من  -
يقسمها طبقا للنظم االجتماعية اىل قيم بيئية، وايديولوجيا، وسياسية، وعائلية، وتعليمية 

        2وتربوية، ودينية.
، القيم القومية الوطنية كما ختتلف القيم باختالف جماالهتا، فهناك القيم االجتماعية،

 القيم اإلنسانية، القيم املعرفية، والعلمية، القيم الدينية، وكذا القيم الشخصية.
                                                           

السياسية  ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف علوم االعالم واالتصال، كلية العلومالقيم اخلربية يف الصحافة اجلزائرية اخلاصةفوزية عكاك،  1 
 .  000، ص0100-0100، 0واالعالم، جامعة اجلزائر 

، ص، 0113، العريب للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة األوىل، أثر القنوات الفضائية على القيم االسريةحممد عبد البديع عبد السميع،  2 
 . 010-33ص
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II. 2-1  .املعتقد 
، يكره االنسان على تصديق فكرة، أو راي شعورياملعتقد هو اميان ناشئ عن مصدر ال 

 1او تأويل، او مذهب جازف، حبيث يرسم وجهة األفكار، والسري.

 تفاعالت كما سامهت خاصة، ظروف أثر الفرد عند نشأت أفكار مجلة املعتقد فإن
 ال حقيقة إىل لتتحول واجلزم اليقني مسار إىل الزمن مبرور اجتهت مث من صناعتها، يف واجملتمع البيئة
 خيالفها، من معاداة بل بشراسة عنها الدفاع ضرورة اإلنسان على يفرض وإميان اجلدال، تقبل

 من حلرمة انتهاك هبا املساس يعد النفس داخل يف متأصلة ومشاعر قيم إىل األفكار تتحول عندئذ
 هبا. يسلم

 اجلماعة، على التأثري يف كبريا دورا الفرد يلعب حينما مجاعية حالة تصبح املعتقد وأفكار
 من جمموعة تفرز إاها كما ومبادئ، وواجبات، وتعاليم، طقوس،: صور يف ذلك بعد تتشكل
 قلوب يف ترسيخها يتم اليت القومية أو الدينية أو الشعبية الطبيعة ذات والعادات واألعراف التقاليد
 يقابل ومرجعيات، وأقوال ومواقف ومشاهد معلومات من املصادر بشىت اجلماعة أفراد وعقول

 اإلنسانية، مشاعره يدغدغ ما فيه جيد حينما املعتقد وحمتوى الفرد بني قوية عاطفة نشوء ذلك
 على( اخلالق) باملطلق ارتباطه ويعزز والطمأنينة، األمان مشاعر ويزرع النفسية، حاجاته ويغذي

 أعماق يف تتمركز البشرية والنفس املعتقد هذا بني عالقة ذلك بعد لتظهر أمساؤه، اختالف
 وتعزيز والطاعة، الوالء مبدأ تقوية يف الرغبة لديهم يولد مما واملريدون األتباع فيتكاثر اإلنسان،

  2املبادئ. لتلك ونفعية اجيابية مفهوم

 

 

 
                                                           

 . 05، ص0100، تر: عادل زعيرت، كلمات عربية للرتمجة والنشر، القاهرة، د.ط، اآلراء واملعتقداتغوستاف لوبون،  1 
 ، على الرابط التايل:0113فيفري 10، جملة الركن األخضر، اإلنسان حياة يف والةسلوك املعةتقةد بيةن الةعالقة قةوةهيثم البوسعيدي،  2 

http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=14780،  :0100ماي  00تاريخ الزيارة . 

http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=14780
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 تأثري اإلذاعة احمللية على القيم واملعتقدات.  1 

تلعب وسائل االعالم واالتصال دورا أساسيا يف التأثري على القيم، واملعتقدات، فهي 
والقيم، والعادات، اليوم أصبحت الوسيلة اليت يتم مبوجبها التعرف على خمتلف املعتقدات، 

 والتقاليد، يف خمتلف اجملتمعات.

كما لوسائل االعالم خطورة على اجملتمع فيما خيص عاداته واعتقاداته، فبإمكااها ان 
 تعلي شأن القيم والعادات، من خالل امتصاصها وإعادة فرزها وتقدميها للجماهري العريضة، حيث

 وصياغتها تشكيلها مع إعادة وتلفزيون، وإذاعة،بالنشر والتوزيع، من صحف،  احلياة إليها تعيد
أوسع، او العكس اذ بإمكااها ان تسيئ اليها، من خالل  دوائر على ونشرها وتعديلها، جديد، من

 1امهاهلا، او تشويه حقائقها.

فاإلذاعة احمللية اليوم، تذيع اخبار، ومعلومات متنوعة ومتجددة، وتنشر اراء وأفكار 
دى اجملتمع احمللي، فكما سبق الذكر، فالقيم، واالعتقادات نلمس اختالفها ومعتقدات، خمتلفة، ل

 وتباينها، حىت لدى اجملتمع الوحد.    

 عاكسة العتقاده.امل ات االذاعيةعلوماملمدى تأثر املستمع ب 14 يبني اجلدول رقم

 والية تلمسان والية مستغامن اجملاميع
 الفئات

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 نعم 64 11 41 12 206 16.5
 ال 216 61 251 21 114 21.5

 اجملموع 100 % 100 100 % 100 400 % 100
 

                                                           

، 0لوجيا، ثقافة شعبية، العدد ، موقع ارنرتوبوس لألنثروبولوجيا والسوسيوانثروبو املنهج يف دراسة املعتقدات والعادات والتقاليدحممد اجلوهري،  1 
 . 0100جوان 05، تاريخ الزيارة:  http://www.aranthropos.com:، على الرباط التايل0100اوت  03

http://www.aranthropos.com/
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، صادفوا معلومات اذاعتها اإلذاعة احمللية %00.7من خالل اجلدول نالحظ ان نسبة 
تسري ضد قيمهم، ، مل يتعرضوا ألخبار، او ملواقف، % 50.7معاكسة متاما العتقاداهتم، ونسبة 

 او معتقداهتم.

ألثر وسائل اإلعالم على القيم،  يف دراستهمامريتون والزار سفيلد  كل منأشار  فقد 
سلوك وأمناط تدعم املعتقدات والقيم السابقة، واالجتاهات  االتصال اجلماهرييةإىل أن وسائل 

فردية اخلاصة واآلداب العامة اجملتمع أيضا، فالنشر اإلعالمي يسد الفجوة بني االجتاهات والقيم ال
  1.السائدة يف اجملتمع

البحوث والدراسات املتصلة بتأثري وسائل  معظمالذي راجع جوزيف كالبر ويرى 
  2االتصال اجلماهريية، ااها تعمل على تدعيم القيم واآلراء املوجودة بدال من تغيريها.

اإلعالمية، االخذ بعني االعتبار  الرسالةكذلك تعمل اإلذاعة احمللية يف عملية بثها 
   3ظروف اجملتمع احمللي، دون اغفال العوامل الوسيطة، واليت يقصد هبا قيم االفراد واطرهم املرجعية،

فإىل جانب العامل التكنولوجي الذي ميكن القائم بالرسالة اإلعالمية على مجع الكم 
ا يسمح للوسيلة اإلعالمية بالتأثري على اهلائل من املعلومات، وإعادة بثها بالتقنية الناجحة، مم

املتلقي، نتحدث كذلك عن العامل االجتماعي لفهم وحتليل تأثري وسائل االعالم على الرأي 
العام، الذي ميكن املرسل من ترتيب األولويات متاشيا مع طبيعة اجملتمع، خاصة فيما يتعلق بالدين 

 ما.واملعتقدات، عند بث أي معلومة، او اثارة قضية 

تعترب وسائل اإلعالم اجلماهريية عامة، من أهم الوسائل الفعالة يف تثبيت قيم اجملتمع 
وهذا لقدرهتا على إحداث تأثري خاص لدى أفراده، وهذا مرهون بنجاح الرسالة اإلعالمية اليت 

  4تبثها.
                                                           

 .  000، ص 0110، الدار العاملية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، الطبعة األوىل، مبادئ علم االتصال ونظريات التأثريحممود حسن إمساعيل،  1 
 .030، مرجع سبق ذكره، صمدخل اىل االتصال والرأي العام: األسس النظرية واالسهامات العربيةعاطف عديل العبد عبيد،  2 
 .00، ص0101، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، د.ط، االعالم السياسي واالخباري يف الفضائياتهيثم هادي اهلييت،  3 
  . 00ص ،0300، د.ط ، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،علم اجتماع القيمحممد امحد بيومي،  4 
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عاقبة اذ تقوم وسائل اإلعالم بتدعيم املعايري والقيم، وإعادة التأكيد عليها من خالل م 
 .اخلارجني عنها، من خالل اإلشهار باجملرمني وفضحهم أمام الرأي العام

أن دور وسائل اإلعالم تعمل على بناء سلطة اجملتمع ومعتقداته، عن  صمويل بيكريؤكد 
طريق دراسة أنواع الرتفيه الشعبية السائدة، والكامنة فيه، فهي معربة عن الوعي الشعيب، ألاها 

 .1تعكس قيم اجملتمع ومعتقداته

 طبيعة املعلومة املعاكسة العتقاد املستمع. 15يبني اجلدول رقم 

مستغامنوالية  اجملاميع  والية تلمسان 
 الفئات

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 االجتماعية 1 21.5 20 11.12 21 26.11

 الثقافية 0 0 0 0 0 0
 السياسية 22 22.21 1 12.41 10 21.12
 الرياضية 4 6.15 1 12.41 21 21.16
ةاالقتصادي 22 16.56 2 26.66 14 11.64  
 الدينية 1 4.61 5 22.10 1 2.55

 اإلرشادية 12 11.12 1 4.26 11 12.20
 أخرى 0 0 0 0 0 0

 اجملموع 64 % 100 41 % 100 206 % 100
 

من املعلومات االقتصادية جاءت عكس  %00.00يتضح ان نسبة  اجلدولمن خالل 
بالنسبة للربامج االرشادية، وهو امر طبيعي كون الربامج % 00.51اعتقاد املستمع، ونسبة 

                                                           

، ص، 0110، القاهرة، الطبعة السابعة، اللبنانية املصرية الدار ،ونظرياته املعاصرة االتصال السيد، حسني ليلى مكاوي، عماد حسن 1 
 .  53-55ص
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التوجيهية، واالرشادية، خصصت حملاربة االعتقادات السلبية، سواء يف اجملال الديين، او السياسي، 
 او الثقايف. 

بنسبة للربامج  %00.30بالنسبة للربامج السياسية، ونسبة %00.05ونسبة 
ن وسائل االعالم ككل، واإلذاعة خاصة متأثرة بقيم اجملتمع، االجتماعية. كما جيدر اإلشارة اىل ا

ومؤثرة فيه من خالل ترسيخ قيمه، او حىت غرس قيم جديدة، قد جتد نوع من املقاومة لدى افراد 
اجملتمع، لكن جند ان العامل القيمي، تبدأ تقل قوة املقاومة لديه مع عمليات التكرار، والرتاكم 

قناعية اليت تعتمدها وسائل االعالم يف التأثري على اجتاهات االفراد، للمعلومات، واألساليب اإل
مستعملة أسلوب التدرج يف ااهاك املعتقد، وهذا هو الدور اخلطري الذي قد أشرنا اليه سابقا، كون 

قيم ومعتقدات األفراد مرهون بكيفية استغالل الوسائل اإلعالمية هلا، سواء مبدحها، او بذمها، 
 ية القناة، ومدى متسكها مببادئها اإلعالمية، واالجتماعية.    حسب أيديولوج

بعملية تكوين الصور لدى الفرد من أجل خلق قيم معينة  اجلماهرييةتقوم وسائل اإلعالم 
والعمل على نشرها وتنميتها،  ،اجتماعية تسلوكيالديه، مع الشكل الذي تريده، وفرض 

  .وترسيخها يف أذهان الناس

 اجلدول التايل سيتضح كيف اثرت اإلذاعة احمللية على اعتقاد املستمع.من خالل 
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 .ة فعل املستمع اجتاه املعلومة املعاكسة العتقادهرد   16يبني اجلدول رقم 

 والية تلمسان والية مستغامن اجملاميع
 الفئات

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

14.10 12 16.21 22 40.61 16 
ومة القبول باملعل

والتخلي عن 
 االعتقاد

طرح املعلومة  26 15 25 15.22 12 11.14
نللنقاش مع آخري  

21.11 21 12.41 1 26.21 20 
ا عدم املباالة مب

 أذيع

12.16 11 40.41 22 21.15 21 
التحري من 
ائل املعلومة يف وس
 إعالم أخرى

 أخرى 0 0 0 0 0 0
 اجملموع 64 % 100 41 % 100 206 % 100

 

من خالل اجلدول نؤكد على ما سبق اإلشارة اليه كون اإلذاعة احمللية تؤثر على معتقدات 
 وسائل دور ، اذ يُعد% 00.31افراد جمتمعها، وتدفعهم للتخلي عنه، والذي ُعرب عنه بنسبة 

 بقوله:" شوارتز توين إليه أشار ما واجملتمعات وهذا األفراد عند القيم خلق يف حامساً  عامال اإلعالم
 من دين كأي عميقة بصورة وشكلت معتقداتنا حياتنا، على أثرت قد اإلعالم وسائل إن

  1األديان".

                                                           

 . 003ص ،مرجع سابق ،التأثري ونظريات االتصال علم مبادئ إمساعيل، حسن حممود1 
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أعربوا عن طرح املعلومة املعاكسة ملعتقدهم قيد النقاش، بغية % 00.03بينما نسبة 
التأكد من وجهات نظر االخرين، وابداء انطباعاهتم، كواهم يعيشون ضمن بناء اجتماعي، الذي 

، على انه جمموعة العالقات واملعايري املنظمة لسلوك األشخاص واليت راد كليف براونعرفه 
ر كوسيلة مطمئنة ملعتقدهم، ومعرفتهم، إزاء القضايا املطروحة اذ يعتمدون رأي االخ1خيضعون هلا.

من وسائل االعالم، او إطار مرجعي للتأكد، ما إذا كانوا سيحتفظون باعتقادهم ام سيتخلون 
، ومتاسك اجلماعة 2"االنتماء االجتماعي"امهية عنه، واجلماعة هنا هي اليت ستحدد ذلك، فتربز 

 فكار والسلوك. الذي ينتج عنه التأثري على األ

من افراد عني البحث يتحرون عن املعلومات املعاكسة  % 05.00اما نسبة   
 العتقاداهتم من وسائل إعالمية أخرى، االمر الذي يعكس نوع من انعدام الثقة يف اإلذاعة احمللية.  

بالرغم من اثارت اإلذاعة ملعلومات عكس معتقداهتم، فااهم ال  %03.30اما نسبة 
وال يولون اهتمام باملعلومة اجلديدة، فاإلذاعة احمللية هنا مل خُتلف عندهم نوع من االستفهام يبالون 

قد عجزت يف التأثري على القيم سواء، دعمها، او -اإلذاعة–فيما يعتقدونه، ويف هذه احلالة تكون 
    تعديلها، او تغيريها، بغض النظر عما إذا كانت من األسواء اىل األفضل، او العكس.  

 اإلذاعة احمللية وبرامج النقاش واحلوار.  
 ماهية برامج احلوار والنقاش. 2 

III. 2-2 :برامج احلوار 
تعد برامج احلوار من أكثر اشكال برامج الراديو انتشارا، وكلها تقوم على املقابلة، أي 

احلديث املتبادل بني اثنني أحدمها اإلذاعي املختص، واالخر الضيف، ويتوقف جناح هذه الربامج 
على جاذبية املشرتكني فيها من حيث شهرة الشخص أي الضيف، وبراعة املذيع احملاور يف توجيه 

                                                           

 . 003، منشأة املعارف، اإلسكندرية، د.ط، د.ت، ص علم االنسانقباري حممد إمساعيل،  1 
ث االنتماء االجتماعي من بني اهم املفاهيم األساسية يف علم النفس االجتماعي، فمن خالله تتحدد طبيعة العالقة بني الفرد واجلماعة، حبي 2 

، او عتهاالنتماء هنا هو عكس االغرتاب، الذي يعين ابتعاد الفرد عن ذاته ومجاعته، االمر الذي يفقده انتماؤه االجتماعي، اما بابتعاده عن مجا
 رفض اجلماعة له، وذلك الختالف العادات والقيم، اليت ال تتالءم وروح اجلماعة وقيمها.   
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ة احلوار حنو الزوايا اليت تثري اهتمام املستمع، فال ميكن جناح أي عمل دون يثري اهتمامات العامة دف
 1أي مجهور املستمعني.

ولنجاح ذلك جيب اعداد احلوار اعدادا كامال من جانب احملاور واملتحاور معه، كما 
تلقائية دون اعداد  ميكن وضع خطوط ارشادية لألسئلة واالجابات، فأحيانا تكون برامج احلوار

 مسبق، وأحيانا يتم اعدادها بشكل جزئي فقط.

وينطوي تقدمي احلوار التلقائي متاما، على بعض املخاطر مثل ان يكون املتحاور معه  
قليل املعلومات، او ال جييد التعبري عن أفكاره، او تكون اجابته خمتصرة جدا، او طويلة أكثر من 

   2ا ما تسفر احلوارات املعدة بدقة عن قدر من التكلف.الالزم، ومن ناحية أخرى، فكثري 

 ويوجد أربعة انواع من برامج احلوار:

حوار الرأي: يركز على استجالء رأي أحد اخلرباء، او املختصني يف موضوع ما، سواء   -
 فكري، سياسي، اقتصادي، ديين، رياضي، ثقايف، اديب، فين، علمي. 

على راء، وأفكار وخواطر العامة، واملختصني، يف  هذا النوع من احلوار غرضه التعرف
 موضوعات خاصة، او مسائل بعينها، ويف أي موضوع يهم الرأي العام.

واحلقيقة ان اللجوء ألهل الرأي ألخذ رأيهم هو اقل قوة بكثري من رأي املواطن العادي، ألنه 
    3راي اجملتمع.

 النوع هذا ويستخدم اجلمهور، هتم واقعية معلومات تقدمي اىل يسعى: املعلومات حوار  -
 .والوثائقية واجملالت، االخبار، برامج يف كثريا

 معني، موضوع عن للناس معينة معلومات إعطاء اىل يسعى الذي احلوار من نوع هو
 والربامج والفالحني، للشباب املوجهة كالربامج العامة، اخلدمات برامج يف عليه يعتمد النوع وهذا

                                                           

 .  30، ص0113، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، د.ط، اإلذاعة والربامج اجلماهرييةعيسى حممود احلسن،  1 
 . 50، مرجع سبق ذكره، صناإلذاعة يف القرن احلادي والعشريحسن عماد مكاوي، عادل عبد الغفار،  2 
 . 30-31املرجع نفسه، ص، ص  ،اجلماهريية والربامج اإلذاعة احلسن، حممود عيسى 3 
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وهو من الربامج اليت يستمتع هبا اجلمهور، ويتفاعل معها إذ يتصور ان األسئلة بالصحة،  اخلاصة
     1موجهة اليه، وحيس هبا فيما يتعلق باملوضوع املطروح عليه.

حوار الشخصية: يهدف اىل اثارة االهتمامات اإلنسانية من خالل سرب اغوار احدى  -
وسلوكياهتا، وال يهم ان كانت الشخصية الشخصيات، والكشف عن افكارها، واجتاهاهتا، 

هامة او بارزة، والفرق بينهما ان البارزة كعامل، او فنان، اما الشخصية اهلامة فهي اليت 
اكتسبت أمهيتها بسبب حدث معني، وجناح احلوار هنا يتوقف على التلقائية الطبيعية، فبقدر 

  2ما يكون طبيعيا بقدر ما ينجح.
هذا النوع على توجيه أسئلة بسيطة للمواطن العادي، للتعرف على حوار االستدالل: ينطوي  -

رايه، او جتاربه، او اجتاهاته، حيال موقف، او مشكلة، او قضية، وغالبا ما يستخدم احلوار 
االستداليل كجزء من برنامج تفصيلي حول شخصية، او قضية، او فكرة، هبدف التأكيد 

، من خالل احلوارات امليدانية، مقابالت على فكرة الربنامج والتوحد مع املستمعني
االستوديو، وحوار اهلاتف من خالل مقابالت إذاعية سريعة تشعر املستمع بفورية اإلذاعة 

   3وتلقائيتها.
 ودراسة مصدر مع والتفاهم، االلفة إجياد يف احملاور ينجح ان بد ال احلوار ينجح وحىت

 األسئلة وحتديد مقدما، املقابلة اجتاه حتديد جيب اكم املقابلة، اجراء قبل وافية دراسة املوضوع
 او والتوضيح، للمتابعة أسئلة توجيه مع والبساطة، الوضوح على األسئلة القاء يعتمد وان الرئيسية،
 والعالقات املودة إطار يف معه املتحاور مع جيد اتصال على واحلفاظ معينة نقاط تصحيح
 4.املستمع على إجيابا تنعكس اليت االنسانية

 

                                                           

 . 011، املرجع نفسه، صاجلماهريية والربامج اإلذاعة احلسن، حممود عيسى 1 
 . 010، مرجع سابق، صاجلماهريية والربامج اإلذاعة احلسن، حممود عيسى 2 

3 Peigh, T.D, The Use of Radio in The Social Development, Media Monograph The 
University of Chicago N°5, Chicago, 1979, p 96.  

 . 01، مرجع سابق، صاإلذاعة النوعية وإنتاج الربامج االذاعيةرفعت عارف الضبع،  4 
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III. 2-1 .برامج املناقشات 
هتدف برامج املناقشات، اىل تبادل اآلراء واملعلومات، للوصول اىل حلول أسئلة هامة، او 

مشكلة معينة، وجيدر بنا عدم اخللط بني برامج احلوار، وبرامج املناقشات، فاألوىل هتدف اىل 
 احلصول على املعلومات واستنباط اآلراء، بينما تستهدف الثانية تبادل اآلراء واملعلومات. 

تيح برامج املناقشات املناخ املالئم لتبادل األفكار اليت تشكل أمهية خاصة، لدى  كما
اجلمهور املستهدف، وقد تكون املناقشات جادة، او خفيفة، ولكن اهلدف منها دائما دفع 

املستمع اىل التفكري، وابسط أنواع املناقشات هي امتداد لربامج احلوار، حيث يقوم احملاور بدور 
ية، فهو يطرح األفكار اليت حتفز املتناقشني على التمعن يف املوضوع بشرط ان يقوم أكثر إجياب

 بذلك مذيع حمنك يف العمل اإلذاعي. 

 وتنقسم برامج املناقشات اىل أربعة أنواع رئيسية: 

املائدة املستديرة: يعد هذا النمط من أكثر برامج املناقشات شيوعا يف اإلذاعات ويطلق عليه  -
دوة املستديرة"، وهي تعتمد على تقدمي عدد من الضيوف حول مائدة مستديرة، أحيانا "الن

 يف موقف يتبادلون فيه األفكار واآلراء حول موضوع يهم اجلمهور.  
الندوة االفقية: يعتمد على استضافة بعض الشخصيات اخلبرية بالقضية املطروحة للنقاش،  -

معينة هتم اجلماهري، اذ يسمح للمستمعني من واليت لديها حلول واقعية قابلة للتطبيق ملشكلة 
املشاركة عرب اهلاتف، وابداء آرائهم، وإدارة النقاش بتوازن وحياد، وتلخيص مجيع اآلراء يف 

 ختام الندوة. 
املناقشة اجلماعية: يركز هذا النوع من املناقشات على بعض القضايا اليت هتم فئة معينة من    -

استخدام أسلوب التفكري اجلماعي لطرح اآلراء بكل حرية،  اجلمهور، وتعتمد املناقشة على
من جانب اخلرباء وبعض االفراد الذين ميثلون اجلمهور املعين باملشكلة، ويسعى كل مشارك 
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اىل عرض أسباب املشكلة، ومظهرها، مستفيدا من نتائج البحوث والدراسات العلمية اليت 
     1تقدم بعض احللول القابلة للتنفيذ.

اظرة: يكون بوجود طرف نقيض مثل احلزب احلاكم واملعرضة، ويستخدم كل طرف يف املن -
املناظرة امكانياته، ومهاراته، وقدراته، على االقناع يف شرح أفكاره، وتفنيد اراء وأفكار 

     2الطرف االخر، فيما ترتك النهاية مفتوحة حلكم اجلمهور. 

 راء.برامج النقاش واحلوار ودورها يف تفعيل اآل 1 

تعترب الربامج اليت تشرتك فيها اجلماهري، سواء برامج احلوار، او املناقشات، أكثر وأشهر 
الربامج شيوعا، ويقول النقاد االذاعيون ان مشاركة اجلمهور يف الربامج االذاعية تنقل املستمع 

 للربامج، بدال من ان ينقل الربنامج اىل املستمع.
ري ملثل هذه االشكال الرباجمية، ملا هلا من تأثري على فاإلذاعة احمللية تويل اهتمام كب

املتلقي، وذلك باعتباره عنصرا أساسيا من العناصر العملية االتصالية، اذ ختصص عادة برامج 
وحوار للنقاش، من اجل ابداء اآلراء واالجتاهات املختلفة، اليت تكون كبدايات أساسية يف عملية 

 تكوين الرأي العام.  
 املخصصة للنقاش. والربامج باحلصص املستمع احمللياهتمام  مدى 12اجلدول رقم يبني 

 والية تلمسان والية مستغامن اجملاميع
 الفئات

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 نعم  26 11 21 11.5 255 11.25
 ال 214 61 212 60.5 145 62.15
 اجملموع 100 % 100 100 % 100 400 % 100

 

                                                           

 . 01-55، ص، صذكره سبق مرجع ،والعشرين احلادي القرن يف اإلذاعة الغفار، عبد عادل مكاوي، عماد حسن 1 
2 Hilliard, R.L, Radio Broadcasting : An Introduction to the Sound Medium, New 
York, Hastings House Publishers, 1982, p 197.   
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من مستمعي اإلذاعة ال تستهويهم  %00.07نالحظ من خالل اجلدول ان نسبة 
اولوا اهتماما لطبيعة هذه الربامج اليت  %00.57برامج، او حصص النقاش، بينما نسبة 

ختصصها اإلذاعة، يف معاجلة خمتلف القضايا، السياسية، االجتماعية، الثقافية، االقتصادية، 
" يرى ان اجلماهري سيكولوجية اجلماهرييف كتابه:" غوستاف لوبونوغريها، فاملؤرخ الفرنسي 

ة له هناك دافع غريزي لدى اجلماهري يقودها فبالنسبتقبل األفكار بعفوية وبعاطفة، وال تناقشها، 
يتم انتقاؤه بناء على  الضرورة أن يكون رجل حكيم أو عامل ولكن غالبابلتنصيب قائد هلا ليس 

 ، اذ ميارس عليهم عملية التنومي املغناطيسي كما ميارسه الطبيب على املريضممارساته يف القيادة
القائد كي يصبح طاغية فيما بعد من خالل هنا هي من تساعد  ،بأن اجلماهري كما يضيف

ما عليه فعله هو دغدغتهم بكلمات عاطفية  القائد فكل بالطاعة، أماوع وااللتزام ضحس اخل
حلرية وتنصهر ا يناكل مع  بذلك شيئا فشيئا تنسى اجلماهري، فللتجمع واالنقياد وراءهتدفعهم 

 1وليس العكس.بقائدها الرمز ويصبح كل مهها يف احلياة إرضاء حاجاته 
وهذا ما يتجلى يف فئة البحث ااها من نوع اجلمهور املتبين لألفكار اإلعالمية يف خمتلف 
اجملاالت، وأراء الغري، دون حتليلها او تفسريها، واتباع راي اجلماعة، او قائد اجلماعة، مما جيعالها 

يف طمس الرأي العام  فريسة سهلة يف عملية التضليل اإلعالمي، وهو من اهم العوامل املساعدة
 اجتاه احداث وقضايا االجتماعية، والسياسية، والثقافية.  

 . نسبة مشاركة املستمع احمللي يف حصص وبرامج النقاش االذاعي 11يبني اجلدول رقم 

 والية تلمسان والية مستغامن اجملاميع
 الفئات

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 نعم 11 44.5 64 11 251 11.15
 ال 222 55.5 216 61 142 62.25
 اجملموع 100 % 100 100 % 100 400 % 100

  
                                                           

 .  00، ص 0330، تر: هاشم صاحل، دار الساقي احلديث، بريوت، الطبعة األوىل، سيكولوجية اجلماهريغوستاف لوبون،  1 



  اإلذاعة احمللية وتوجيه الرأي العام احمللي  الفصل الثالث: 

 

 
156 

 

156 156 

شاركوا يف برامج احلوار االمر الذي  %00.07من خالل اجلدول يتضح ان نسبة 
يعكس جدية اهتمامهم هبذا النوع من الربامج إلبداء اراءهم ومشاركتها مع الغري، فهنا يكون 
احلديث عن نوع اجلمهور املتفاعل، وهو ذلك النمط من اجلمهور الذي يتعرض باستمرار اىل 

اخلارجي(، ويزود معارفه منها، وسائل االعالم، يستقي منها معلوماته عن احمليط )الداخلي و 
وتشكل بالنسبة ملناقشاته، مصدرا رئيسيا، يريد من خالل ذلك التمي ز عن االخرين واحلفاظ على 

مكانته االجتماعية يف التأثري على االخرين و فرض الرأي، كما متكنه وسائل االعالم من تقوية 
مي اليها، وهو مجهور خُيضع مضامني روابطه الطبقة، والرمزية مع اجلماعات املختلفة اليت ينت

وسائل االعالم اليت يتعرض هلا، اىل النقد وابداء الرأي، واملشاركة يف املناقشات، وقد يكون هذا 
النمط من اجلمهور من ذوي الثقافة الواسعة، واملستوى العلمي العايل، تأهلهم لصنع القرار 

ية وعرض أفكارهم اليت تتسم بالتنوع يف اإلعالمي، واملشاركة يف احلياة االجتماعية والسياس
      1املصادر، وربط األشياء فيما بينها.

من عينة البحث ال يهتمون بربامج احلوار، ومل تتسىن هلم فرصة  %00.57بينما 
املشاركة يف مثل هكذا برامج، اليت ختصصها اإلذاعة احمللية، وهو ذلك النوع السليب من اجلمهور، 

ئل االعالم، اال ناذرا، اما ألنه ال يثق يف مضامينها، او ان لديه مصادر الذي ال يتعرض لوسا
أخرى ملعلوماته عن الوضع، وان كان تعرضه لوسائل االعالم للتلفزيون، او اإلذاعة اليت ال تتطلب 

جهد او عناء يف فهم مضمواها، كما انه مجهور ال مييل اىل التفكري، وهلذا ترضيه الصورة 
   2، دون حاجة اىل الفهم او تفسري اآلراء.السطحية للمجتمع
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 طبيعة احلصص االذاعية اليت شارك فيها املستمع. 11يبني اجلدول رقم 
 والية تلمسان والية مستغامن اجملاميع

 الفئات
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

 االجتماعية 16 40.45 16 40.61 61 40.51
 الثقافية 21 21.41 1 1.21 24 1.25

 السياسية 22 21.16 5 2.12 26 20.46
 الرياضية 01 1.11 22 16.52 15 26.14
ةاالقتصادي 0 0 5 2.12 5 1.12  

 الدينية 21 12.15 1 24.06 11 21.10
 اإلرشادية 01 1.12 2 20.14 20 6.51

 أخرى 0 0 0 0 0 0
 اجملموع 11 % 100 64 % 100 251 % 100

 
من مشاركة املبحوثني يف برامج احلوار ذات طبيعة اجتماعية،  %01.70إن نسبة 

، %00.00للربامج الدينية، اما بالنسبة للربامج الرياضية فكانت بنسبة  %00.01ونسبة 
بالنسبة للربامج  % 3.07، كانت مشاركتهم يف إطار الربامج السياسية، و%01.00ونسبة 

 الثقافية. 
ة، مييل اىل اجلماعة، واحملافظة على بقائه فيها، واستمراره كعضو فاإلنسان ذو طبيعة اجتماعي

فيها، وهو حباجة ان يفرض مكانته فيها، من خالل مسايرته االحداث، واالطالع قدر املستطاع 
على ما جيري فيها من احداث اجتماعية، كحاجة منه اىل توطيد انتمائه، باكتساب املعلومات 

 اجلماعة، فيشاركها افكاره واهتماماته، واجتاهاته، وهذا ما تقدمه واملعرفة اليت تدعم مكانته يف
اإلذاعة احمللية للجمهور املتفاعل، من خالل برامج النقاش واحلوار اليت تدفع بالفرد بتعزيز انتماءه 
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من خالل اثراء املناقشات حول القضايا واملشاكل، واالهتمامات االجتماعية اليت تذيعها اإلذاعة 
   احمللية.

كذلك هنالك عالقة وطيدة بني اإلذاعة احمللية والفرد احمللي يف اجملال الديين، اذ 
يستقطبه هذا النوع من الربامج، فنجده متفاعال معها، من خالل ابداء أرائه، وافكاره، وذلك 

إميل كما يراه عامل االجتماع   فالدينيرجع اىل أمهية الدين يف حياة الشعوب، واجملتمعات، 
 ، فهووتوثر فيهم ،القوة الغامضة اليت يشعر هبا األفراد باعتبارههو جوهر اجلماعة  دوركهامي

ولكنه  ،حياهتم ويعطيهم الشعور باألمن والسعادة ، اذ ينظمالشيء الذي يشرتكون فيه مجيعا
 1وتصبح وظيفته احملافظة على وحدة اجلماعة.يفرض عليهم سلوك اجلماعة األخالقي 

ه الفئة من جمتمع البحث، مهتمة جديا بكيفية انتمائها اىل جمتمعها من وعليه جند هذ
خالل املسامهة يف عملية بناء أفكاره، وحتديد اجتاهاته، من خالل اثراء النقاش واحلوار عرب 
وسائل االعالم، الذي يعد نافذة على اجملتمع فيما خيص الربامج االجتماعية، والسياسية، 

 والدينية. 
 شكل مشاركة املستمع احمللي يف حصص النقاش. 10رقم  يبني اجلدول

 والية تلمسان والية مستغامن اجملاميع
 الفئات

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

22.26 21 22.21 22 2.12 02 
 يف استوديوهات

 اإلذاعة
 عن طريق اهلاتف 22 21.21 41 65.61 221 21.16
 أخرى 01 20.22 22 22.21 10 21.02
 اجملموع 11 % 100 64 % 100 251 % 100
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شاركوا  %50.00يوضح اجلدول طبيعة املشاركة يف حصص النقاش، فكانت نسبة 
عن طريق وسائل أخرى أمهها ارسال رسائل بريدية اىل مواقع  %00.15عن طريق اهلاتف، و

شاركوا يف الربامج احلوارية من خالل استوديو اإلذاعة، بصفتهم  %00.50اإلذاعة احمللية، و
 مجهور هتمه القضية املطروحة للنقاش.

من خالل التقنيات التكنولوجيا، اليت توفرها اإلذاعة للمستمعني من اجل اشاركهم يف 
للفرد احمللي  العملية االتصالية اليت بفضلها يتم التأثري والتأثر يف اآلراء، واالجتاهات، حبيث يتسىن

املشاركة يف احلدث عن قرب، وابداء انطباعاته حول املشاكل والقضايا، عرب التفاعل والتواصل 
بواسطة وسائل االعالم واملشاركة فيها، خاصة الربامج التفاعلية واليت تكون أساسا متعلقة باجملال 

اعي، واالنرتنت، االجتماعي، أيضا تستخدم اإلذاعة احمللية عادة شبكات التواصل االجتم
، والتويرت، وغريها من مواقع التواصل االجتماعي، اليت تتيح للجمهور بوكفيس اإللكرتوين، وال

 إلبداء آرائه، او كأداة تستعملها  يف بث رسائلها املتنوعة. 
فتكون وسائل االعالم عامة واإلذاعة خاصة يف هذا الوضع مسؤولة عن نوع االتصال 

لى انه ذلك االحتكاك املتبادل بني االفراد بعضهم مع بعض عن طريق االجتماعي الذي يعرف ع
        1وسائل االعالم اليت تتوىل تعميق الصالت االجتماعية وتنميتها.

 اإلذاعة احمللية والرأي العام. 
 االعالم احمللي. 2 

ان االعالم عملية تنطوي على جمموعة األنشطة االتصالية، اليت هتدف اىل تزويد 
ري بكافة احلقائق عن القضايا، واملوضوعات بطريقة شفافة وموضوعية، االمر الذي يؤدي اجلماه

اىل خلق أكرب درجة من املعرفة، والوعي واالدراك، مما يساهم يف عملية تنوير الرأي العام وتكوينه 
   2تكوينا صائبا لدي اجلمهور، اثناء الوقائع، واألحداث املثارة.
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ل من اشكال االعالم ككل، فهو اعالم حمدود النطاق خيتص ان االعالم احمللي هو شك
مبنطقة معينة تدعى اجملتمع احمللي، اذ يهتم بشكل مباشر بأفراد اجملتمع احمللي، بعاداهتم 

وتقاليدهم وكل ما مييزهم عن باقي املناطق األخرى، فهو اعالم خيتص بالدرجة األوىل بتخزين 
ذاعات احمللية لتغطية ما مل تستطع اإلذاعة الوطنية من تراث األجيال الالحقة، وقد جاءت اإل

 1تغطيته.
فاإلعالم احمللي يهدف اىل خدمة جمتمع حملي، من خالل التعبري عن حاجاته، 

واهتماماته، وتنويره، مع احملافظة على قيمه، وعاداته وهويته الثقافية، خبطة واضحة، واهداف 
  2شفافية واملوضوعية.حمددة تقوم على حرية الرأي والتعبري، وال

ان لإلعالم احمللي أمهية يف تزويد افراد جمتمعه بالثقافة والرتبية، واملعلومات احلضارية اليت 
تتعلق بأمور حياهتم ومشاكلهم اليومية، وتنمية القيم، مع مسايرة اجملتمع الكلي، وحتسني أمناط 

  3وسبل العيش.
ككل، ملسامهته يف الدفع لكسب املعرفة، كما يعد االعالم احمللي وسيلة ختدم اجملتمع  

والثقافة، والتحرر من اجلهل والتخلف، جبميع اشكاله، ليتمكن اجملتمع من االزدهار، واحراز 
    4التقدم الشامل.

كما جيد اإلشارة اىل اهم اشكال، ووسائل االعالم احمللي سواء التقليدية كالصحف، 
نت، ومواقع الشبكات االجتماعية، اليت من خالهلا يقدم واإلذاعة، والتلفزيون، او احلديثة كاألنرت 

رسائله، وبراجمها اهلادفة اىل التأثري يف افراده، وحتسني قيمهم، وهتذيب سلوكياهتم، اىل جانب 

                                                           

-03، ص، ص0330، دار العريب للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة األوىل، تمع احملليالراديو والتلفزيون وتنمية اجملعبد هللا املسلمي ابراهيم،   1 
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، دار الفكر العريب، ودوره يف الدول النامية واملتقدمة-اسسه نظرياته وسائله-االعالم احمللي يف ضوء متغريات العصرعبد اجمليد شكري،  2 
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، دار الكتاب املصري، -الصحافة، اإلذاعة، التلفزيون، املسرح، األقمار الصناعية-مدخل اىل وسائل االعالم واالتصالعبد العزيز شرف،  4 

 .  000، ص0301القاهرة، د.ط، 
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الكم املعريف، الذي يقدمه االعالم احمللي يف خمتلف القضايا، واجملاالت، االجتماعية، والسياسية، 
 ومبني هذه الوسائل نقتصر على اهم الوسائل التقليدية وهي: والثقافية، واالقتصادية،

IV. 2-2  :الصحافة احمللية 
واليت ترتكز على االخبار والقضايا، واملشاكل اليومية للمجتمع احمللي، اىل جانب تطرقها 
أيضا اىل االخبار والقضايا الوطنية، والعاملية، باعتبار اجملتمع احمللي البيئة اليت تستقي منها الصحافة 

 القارئ احمللي، احمللية، واجلوارية مادهتا األولية، واليت تقوم على أساس الثقة املتبادلة بني
  1والصحيفة.

كما ان تشجيع مثل هذه الصحف الصغرية، املوجهة بالدرجة األوىل اىل اجملتمعات 
احمللية، تساهم يف تعبئة الرأي العام احمللي، وتوعيته مع خلق لعادة القراءة واملطالعة، اليت من شأاها 

  2حتسني ثقافة الفرد احمللي وتطويرها.
IV. 2-1    احمللي:التلفزيون 

يعد التلفزيون احمللي اليوم من اهم وسائل النشر، اذ يستطيع دخول املنازل واقناع االفراد 
بكل سهولة، وسالسة، وقد أصبح التلفزيون احمللي من أوسع الوسائل انتشارا، وأكثرها جاذبية، 

    3الفكري.وذلك لقدرته على خماطبة الطبقات املختلفة من اجلمهور يف النوع، ومستوى العمري، و 
وكانت البدايات األوىل لظهور التلفزيون احمللي بالواليات املتحدة االمريكية، تلتها اليت 

  0370عرفت تأخر نسيب يف ظهوره، اما فيما خيص الوطن العريب فقد ظهر التلفزيون بالعراق عام 
عن ، ولكنه كان 0370و املغرب سنة 0305كأول بث منتظم داخل أراضيه، قد سبقته مصر 

طريق شركات فرنسية، وسط دعوات للمقاطعة، باعتباره وسيلة للدعاية يستعملها احملتل خاصة انه  
حتت اسم الديوان الفرنسي لإلذاعة  0370كان يبث باللغة الفرنسية، اما يف اجلزائر فظهر 

لثمانينات حيث والتلفزيون، وبعد االستقالل مت تغيري امسه اىل اإلذاعة والتلفزة اجلزائرية، اىل أواخر ا
مت فصلهما، اما فيما خيص التلفزيون احمللي يف اجلزائر كان من خالل انشاء جمموعة من احملطات 

                                                           

 . 010، دار العرب للنشر والتوزيع، مرجع سبق ذكره، ص-دراسة نظرية وميدانية-عبد هللا املسلمي ابراهيم، االعالم اإلقليمي 1 
 . 010، املرجع السابق، ص اإلقليمي االعالم ،ابراهيم املسلمي هللا عبد 2 
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العمومية للقطاع، اليت تبث براجمها باالشرتاك مع التلفزيون الرمسي، وهي حمطة قسنطينة، وهران، 
 1ورقلة، و حمطة بشار.

حداث احمللية، وتسليط الضوء على قضايا يعمل التلفزيون احمللي على تغطية االخبار واال
ومشاكل االفراد احملليني، بطريقة تتماشى وطبيعة اجلماهري احمللية واحتياجاهتا املعرفية يف ظل 

 االهتمام الواسع بالتلفزيون، واإلذاعة.
IV. 2-1   :اإلذاعة احمللية 

جغرافيا، واليت سبق ان أشرنا اليها على ااها وسيلة إعالمية موجهة جملتمع حمدود 
واجتماعيا، واقتصاديا، وثقافيا، وعليه تكون اإلذاعة احمللية من خالل رسائلها ختاطب جمتمع له 

ارتباطات اجتماعية، وتقاليد، وعادات وتراث فكري خاص، وحىت هلجة حملية مما يشعر املستمع 
ه ومشكالته اليومية مما حبس االنتماء اليها، مع توفري املشاركة املباشرة والغري مباشرة ملناقشة قضايا

   2يعزز طبيعة العالقة بينها.
يف األخري ميكن القول انه ال يوجد بيت يف العامل املعاصر خيلو من هذه الوسائل 

اإلعالمية، اليت قد جندها أيضا يف سياراتنا، ومكاتبنا، مقدمة بذلك مواد أساسية، نتشوق لقراءهتا، 
 او مشاهدهتا، او االستماع اليها.

 ريات التأثري لوسائل االعالم.نظ 1 

أدى ظهور علوم االعالم واالتصال كمجال معريف، ومرافقها من الكم اهلائل يف الوسائل 
اإلعالمية اجلماهريية، اىل ظهور مشاكل أخرى تربطها وعالقاهتا بالرأي العام، باعتباره اهلدف 

ليت يعمل هبا االتصال يف اعادة األمسى هلا، باإلضافة اىل حماولة معرفة طرق الكشف عن الكيفية ا
    3بناء االستعدادات الثقافية، واالجتماعية للفرد داخل جمتمعه.

                                                           

 .   50-51، ص، ص0115، دار الفجر، بريوت، د.ط، الربنامج التلفزيوين: كتاباته ومقومات جناحهفاروق ناجي حممود،  1 
 .  01-03، ص 0300، مكتبة االجنلو مصرية، القاهرة، الطبعة األوىل، اإلذاعة اإلقليمية وحتقيق اهداف التنميةيوسف مرزوقي،  2 

3 Lazar Judith, Sociologie de la communication de masse, Paris : Armand colin, 1991, P 
35.  
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مريطون و الزار سفيلدوموضوع تأثري وسائل االعالم على االفراد ليس جديدا بدأ من 
اىل اليوم نظرا النتشارها الواسع وكثرة مضامينها، أدى اىل ظهور دراسات، واحباث، نشأة عنها 

دة نظريات، لفهم طبيعة اجلماهري، والوسائل اإلعالمية ومضامينها ومدى تأثريها، اليت ختتلف ع
ويف هذا العنصر سنتطرق اهم نظريات التأثري لوسائل االعالم حسب طبيعة  من جمتمع اىل اخر،

 ة.التأثري، واجلمهور، والقائم باالتصال، واليت كان انتقاؤها يتماشى وفق احتياجات هذه الدراس
IV. 1-2 .النظريات املتعلقة بالقائم باالتصال 
لرسالة تصل إىل كل فرد بشكل مستقل وهو ا نظرية الرصاصة او احلقنة حتت اجللد: -0

، وتكون االستجابة قوية وحمققة ألهداف القائم فال تفاعل بينهم، منعزل عن اآلخرين
باالتصال، اذ حتقن وسائل االعالم اراء االفراد املنعزلني، ومواقفهم دون ان يكون هلم 

 ويفر. و شانوناية مقاومة. وهو االنتقال اخلطي للعملية االتصالية الذي اقرتحه 
وزمالؤه، اذ  الزر سفيدنظرية تدفق االتصال: واليت جاءت بفضل الدراسة اليت قام هبا  -0

تفرتض ان قادة الرأي العام يف اجملتمع هم املستقبلني للمعلومات من وسائل االعالم 
وميررواها، واالهم هنا ان هؤالء القادة يتغريون من وقت اىل اخر، والتأثري هنا يكون 

   1تأويالت املتلقي للرسالة.غري مباشر، ولكن من 
نظرية حارس البوابة: يرجع الفضل اىل عامل النفس النمساوي األصل واالمريكي  -0

يف تطوير ما أصبح يعرف بنظرية حارس البوابة اإلعالمية، اذ  كريت ليويناجلنسية، 
يرى ان طول الرحلة اليت تقطعها املادة اإلعالمية حىت تصل اىل اجلمهور املستهدف 

نقاط، او كما يسمى بوابات، يتم فيها اختاذ القرار مبا يدخل وما خيرج، ويصبح توجد 
    2نفوذ من يديرون هذه البوابات له أمهية كبرية يف انتقال املعلومات.

نظرية ترتيب األولويات: هتتم هذه النظرية بدراسة العالقات التبادلية بني وسائل  -0
ل يف ترتيب أولويات القضايا اليت هتم االعالم واجلمهور الذي يتعرض هلذه الوسائ

                                                           

 .  00، د.ط، ص 0117، دار هومة، اجلزائر، واحباث وسائل االعالم مناذجمقاربات السلوك االتصايل للجمهور: علي قسايسية،  1 
 . 035-030، صصمرجع سابق،  ،نظريات االعالمعماد حسن مكاوي، عاطف عديل العبد،  2 
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اجملتمع، فوسائل االعالم هي اليت توجه اهتمام اجلماهري حنو قضايا بعينها، أي ان 
وسائل االعالم هي من تقوم برتتيب اهتمامات االفراد من خالل ابراز، او امهال 

  1قضايا معينة.
ل االعالم والنظم االجتماعية، عن االعتماد املتبادل بني كل من وسائملفني ديفلري ويقرتح 

 واجلمهور.

 العالقات التبادلية بني اجملتمع ووسائل االعالم واجلمهور. 01رقم  رسم البياينيبني ال

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 .010، ص0110 املصدر: حسن عماد مكاوي، عاطف عديل العبد، نظريات االعالم، الدار العربية للنشر والتوزيع، د.ط،

نظرية الغرس الثقايف: هي نظرية اجتماعية هتدف اىل دراسة تأثري التلفزيون على  -7
األمريكيني، يف الستينيات والسبعينيات، وضعها جمموعة من العلماء، ولكن مؤسسها 

تعلقت بوسيلة التلفزيون لدراسة العنف  ،جورج جريبنرالرئيسي هو العامل األمريكي 
                                                           

1Charron Danielle, Une Introduction à la Communication, Troisième édition, 
Université de Québec, 2009, p34.   

 اجملتمع
 )تنوع درجة االستقرار البنائي(

 وسائل اإلعالم
)تنوع وظائف املعلومات من 

 حيث:العدد والرتكيز(

 اجلمهور
االعتماد على وسائل اإلعالم يف )تنوع درجات 

 احلصول على املعلومات(

 :اآلثار

 معرفة

 وجدانية

 وسلوكية
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واجلرمية يف املضامني التلفزيونية، فتطورت ونتج عنها اكتشاف  ان الفرد الذي يتعرض 
للتلفزيون، تنغرس فيه قيم، وتصورات جتعله يتبناها ويظن ااها فعال ما حيدث بالواقع، 
وبالتايل تنغرس فيه ال شعوريا، فاذا سألناه عن ظاهرة ما يكون تفسريه ونظرته حسب 

صبح الواقع اإلعالمي املدرك يوبالتايل ون ،و مغايرة متاما للواقع، ما يتلقاه من التلفزي
 1من التلفزيون هو ما يعتمد عليه الفرد يف عالقته باآلخرين.

نظرية املسؤولية االجتماعية: ترجع نشأة هذه النظرية اىل ما بعد احلرب العاملية الثانية،  -0
دور وسائل االعالم يف اجملتمع يف الواليات املتحدة االمريكية، واليت اهتمت بدراسة 

اجتماعية، اذ  مسؤولية على قائمة حبرية اإلعالمية املمارسة على النظرية هذه وتقوم
البد من التزام وسائل االعالم مبسؤوليات معينة اجتاه اجملتمع، اىل جانب الصدق 
 واملوضوعية، مع ضرورة دراسة القائمني باالتصال يف املؤسسات اإلعالمية، والدور

    2الذي تلعبه يف التأثري على اجملتمع.
IV. 1-1 .النظريات املتعلقة باجلمهور 

نظرية االشباع واالستخدام: وفق هذه النظرية فان االفراد يستخدمون وسائل االعالم لتلبية  -0
استعماالهتم، واشباع حاجياهتم كحاجة اجتماعية، او نفسية تدفعهم اىل ذلك، فتأثري 

يكون قوي، فاألفراد هنا يتعرضون لوسائل االعالم قصد مساعدهتم وسائل االعالم هنا ال 
على الفهم والرتفيه، ويف هذه احلالة تصبح وسائل االعالم رهينة اجلماهري، يستخدمواها 

 عند احلاجة، ويستغين عنها إذ أرى ااها ال تليب حاجاته.
 يف الشكل االيت: وزمالؤه عن منوذج االستخدمات واالشباعات كاتزويعرب 

 

 

                                                           

 . 000صمرجع سابق، ، مبادئ علم االتصال ونظريات التأثريحسن إمساعيل،  ودحمم 1 
 .    050ص مرجع سابق، ، 0101 القاهرة، الطبعة األوىل،، دار املعارف اجلامعية، االتصال واالعالم سوسيولوجياعبد هللا حممد عبد الرمحان،  2 
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 يبني منوذج كاتز لالستخدامات واالشباعات لوسائل االعالم. 20رقم  رسم البياينال

 

 

 

 

 

 
 .007، ص0110 املصدر: حسن عماد مكاوي، عاطف عديل العبد، نظريات االعالم، الدار العربية للنشر والتوزيع، د.ط،

 األخرى االجتماعية والقوى اإلعالم وسائل بني العالقة لتوضيح منوذج: االعتماد نظرية -0
 األخرى األنظمة مع تبادلية طبيعة ذو اجتماعي نظام هي اإلعالمية املؤسسة أن ورأي

 يتم مل ما وتأثريها، اإلعالم وسائل ادوار طبيعة فهم يصعب وبالتايل اجملتمع يف املوجودة
 األخرى، االجتماعية واألنظمة اإلعالمية الوسائل نظام بني املتبادل االعتماد طبيعة فهم
 فكلما عليها، االفراد اعتماد وتقوية اإلعالمية الرسالة مضمون يف يؤثر الذي التبادل هذا

 قوي التأثري هنا يكون وبالتايل عليها، االعتماد يف زاد للفرد مهمة مضامني قدمت
   1.عليهم

نظرية الفروق االجتماعية: ترى هذه النظرية ان االفراد الذين ينتمون اىل الطبقات  -0
االجتماعية العليا، يوسعون معارفهم عند التعرض حملتوى الرسالة اإلعالمية، أكثر من 

االفراد الذين ينتمون اىل الطبقات الدنيا، وبالتايل تزداد حدة الفروق املعرفية بني الطبقات 
عكس ما كان متوقع كون وسائل االعالم تقضي على الالمساواة االجتماعية، 

االجتماعية، والثقافية، فالفروق املعرفية تلعب دورا أساسيا يف الكيفية اليت تؤثر هبا مضامني 
                                                           

، 0110كمال عبد الرؤوف، الدار الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة، د.ط،  ، تر:نظريات وسائل االعالمميلفن ديفلر، ساندرا بول، روكيتش،   1 
 .  000مرجع سابق، ص 

عوامل نفسية 
 واجتماعية

توقعات  حاجات
 من

 وسائل اإلعالم

 مصادر أخرى

التعرض لوسائل 
 اإلعالم

ممارسة أنشطة 
 أخرى

إشباع لبعض احلاجات  دوافع وحاجات وتوقعات جديدة
 وعدم إشباع حاجات أخرى

1 2 3 4 
5 

7 6 
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الرسالة اإلعالمية، فاالعرتاف بوجود هذه الفروق واالعتماد عليها يف بناء الرسالة 
  1ناحية النفسية واالجتماعية.اإلعالمية له اثر على املتلقي من ال

 برلسونو لزار سفيلدواليت اشارت اليها كل من دراسة نظرية العالقات االجتماعية:    -0
احلمالت  حول تأثري دراساتحيث قاموا بإجراء  0307أوائل عام  يف جوديتو

اعات مجاألمريكيني، واليت افضت اىل ان  الناخبنيعلى االعالم وسائل  عرب االنتخابية
تبثها وسائل  فكار اليتعارف قد تساعد على قبول أو رفض االهل والصدقاء واملاال
   2عالم.اال

نظرية لولب الصمت: من اهم النظريات اليت تؤكد على قوة وسائل االعالم يف تكوين  -7
الرأي العام، فالفرد املتلقي اذا مل يلمس نوع من املوافقة من طرف احمليط اخلارجي، او 

وسائل االعالم على آرائه، وافكاره، فانه يلزم الصمت، او ينسحب من النقاش، فوسائل 
درة يف توجيه االفراد ليس يف الكيفية اليت جيب ان يفكروا فيها ، بل االعالم هنا لديها الق

اليزابيث نويل فيما ال جيب التفكري فيه، وقد طورت هذه النظرية الباحثة األملانية 
اليت نادت بالعودة اىل قوة وسائل االعالم باعتبارها دور حموري يف تكوين االجتاه نيومان، 

    3 اجملتمع.السائد حول القضايا املثارة يف
IV. 1-1  .النظريات املتعلقة بنوع التأثري 

 يظهر ال اإلعالم وسائل تأثري هذه النظرية أن أصحاب نظرية التأثري الرتاكمي: يرى -0
واملتابعة الطويلة هلا،  تراكم املضامني اإلعالمية، خالل من طويلة زمنية فرتة وإمنا بعد مباشرة،

واالجتاهات، واالعتقادات، بطريقة غري مباشرة، الفرد حيتاج اىل حبيث تعمل على تغيري املواقف، 
فرتة زمنية حىت يغري من منط تفكريه، وعيشه، اىل جانب الرتكيبة الشخصية، واالجتماعية، ونوع 

 4الوسيلة ومضمواها، وهذا ما ينطبق على نظرية لولب الصمت.
                                                           

، ، دراسة نقدية على ضوء احلقائق االجتماعية والثقافية واإلعالمية يف اجملتمع اإلعالميAgenda settingنظرية يوسف متار،   1 
 . 07ص

 .  071ص مرجع سابق، الدار املصرية اللبنانية،  العاصرة، ونظرياته االتصال: السيد حسي ليلى مكاوي، عماد حسن 2 
 .00املرجع نفسه، ص ، settingAgenda نظرية متار، يوسف 3 
 .00، مرجع سابق، ص دراسة يف النظريات واألساليبكيف تؤثر وسائل االعالم: حممد بن عبد الرمحان احلضيف،  4 
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ي، يف عالقة تأثري مباشر مع حمتوى نظرية التأثري املباشر: ترى هذه النظرية ان الفرد املتلق -0
الرسالة، ومضامني الوسيلة اإلعالمية، كما هلا أثر مباشر، وفوري على االجتاهات، واآلراء، 

  1والسلوك، وهذا ما ينطبق على نظرية احلقنة حتت اجللد.

 تأثري اإلذاعة احمللية على توجهات الرأي العام احمللي.  1 

بني االعالم والرأي العام، فاذا كان االعالم يزود الناس ال أحد ينكر العالقة املوجودة 
بأكرب قدر ممكن من املعلومات، فان الرأي العام يتشكل، ويتكون، وفق ما حيتويه االعالم من 
مضامني، وارتباط رأي عام واعي مبين على أسس صحيحة، مرهون مبدى موضوعية، وشفافية 

 هذه املضامني اإلعالمية.     
كوسيلة   ذاعةاالالتكنولوجي الذي مس وسائل االعالم واالتصال، تطورت  و مع التقدم

اآلخرين، معىن جديدا لالتصال والتأثري يف  أعطى االمر الذي إعالمية فع الة يف هذا اجملال ،
فأصبحت من أفضل وسائل االتصال، على املستوى الدويل، والوطين، واحمللي، وأوسعها انتشارا، 

هري يف حصوهلا على املعلومات بشىت أنواعها، وخمتلف اجتاهاهتا، االمر فبدأت تعتمدها اجلما
الذي تستغله اإلذاعة على غرار وسائل االعالم األخرى يف التأثري على سلوكيات االفراد، 

وافكارهم من خالل تقدمي الرسالة اإلعالمية املنشودة وتوصيلها اىل الراي العام احمللي، والوطين، 
 د جيزم ماهية، او قوة التأثري اال نه ميكن حصرها يف ثالثة جماالت:والعاملي، فال اح

املعرفة واالدراك: يكون دور وسائل االعالم هنا بكشف الغموض الناتج عن نقص  -0
املعلومات، عن القضايا، او االحداث، اذ يتعمدها املتلقي لتفسري، وتوضيح، ما يدور 

هذا ما اشارة اليه نظرية االعتماد،  حوله من احداث غامضة، ومعلومات ناقصة لديه، و 
كذلك تعمل وسائل االعالم هنا على تكوين االجتاهات، لدى االفراد وتوسيع دائرة 

  2اهتماماهتم، ومعارفهم، من خالل تزويدهم مبعارف ومعلومات جديدة.

                                                           

 . 00املرجع نفسه،  ،واألساليب النظريات يف دراسة: االعالم وسائل تؤثر كيف احلضيف، الرمحان عبد بن حممد 1 
، العدد 05، جملة جامعة دمشق، اجمللد -دراسة حتليلية-االعالم يف العصر الرقمي يف تشكيل قيم االسرة العربيةدور حممد خليل الرفاعي،  2 

 .   005، ص 0100األول+ الثاين، 
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القيم واالجتاهات: تعمل وسائل االعالم داخل جمتمعها، بتعزيز قيمه، واجتاهاته اليت  -0
دخال لتكوين القيم، وهو الدور املكمل ملؤسسات التنشئة االجتماعية، كاألسرة، تشكل م

واملدرسة، واجلماعات احمللية، واملسجد، اال ان دور وسائل االعالم هنا يقل اذا كان دور 
هذه املؤسسات قويا، خاصة فيما يتعلق باألبعاد النفسية، واالجتماعية، والدينية، االمر 

وسائل االعالم مرهون بالبعد االجتماعي، فكلما كانت هذه الوسائل الذي جيعل التعرض ل
تتماشى وفق قيمهم كلما زادت نسبة التعرض، وكلما ابتعدت عن قيم البعد االجتماعي 

زادة شدة النفور، ويتم هذا عن طريق منط االستعمال لوسائل االعالم الذي يتم يف عمومه 
حال التلفزيون واإلذاعة، وكذلك من خالل وسط االسرة، او مع بعض افراد االسرة يف 

    1حمتويات اخليال اليت ال هتدد هذه القيم ألاها تستعمل لغرض الرتفيه أساسا.
 تتشكل االجتاهات نتيجة مثري يؤدي اىل استجابة. 2كارل هو فالندوطبقا ل 

 
 
 
 
 

، جملة جامعة -دراسة حتليلية-املصدر: حممد خليل الرفاعي، دور االعالم يف العصر الرقمي يف تشكيل قيم االسرة العربية
 .500، ص0100، العدد األول+ الثاين، 05دمشق، اجمللد 

للسلوك، حبيث تأثر وسائل االعالم يف املعتقدات،  مقياسا يعد القيم السلوك: َتشكل -0
واالجتاهات، والسلوك هو النشاط الذي يقوم به املتلقي، والناتج عن التعرض لوسائل 

     3االعالم، ويكون املعرب عن شدة، ونوع هذا التأثري.

                                                           

هادة ، أطروحة مقدمة لنيل ش-دراسة استطالعية مبنطقة البليدة-أثر وسائل االعالم على القي م والسلوكيات لدى الشبابالسعيد بو معيزة،  1 
  .037-030، ص، ص0110-0117دكتوراه دولة يف علوم االعالم واالتصال، جامعة اجلزائر، 

عامل نفس امريكي له اسهامات هامة يف علم النفس التجرييب، واملعريف، واالجتماعي، ويعترب من الرواد -Hovland Carl-كارل هو فالند 2 
 يف جمال البحث عن تأثري وسائل االعالم على املواقف، واملعتقدات.       

 .    000، ص0101لطبعة األوىل، ، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، ااالعالم والرأي العام العريب والعامليسناء حممد اجلبور،  3 

 مثري
انتباه، فهم، تذكر، 
نفسية  استنتاج، )عمليات

 / معرفية، وعي(

 استجابة
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وهلذا تسعى اإلذاعة احمللية يف التأثري على اجتاهات، وأراء مستمعيها من خالل باقاهتا 
العام احمللي، توجيها سليما واعيا حلقيقة ما يدور  اإلعالمية املتنوعة، هبدف حتديد، وتوجيه الرأي

 من حوله من قضايا، واحداث هتمه كفرد حملي.  

 انطباع املستمع حيال املعلومة االذاعية. 12يبني اجلدول رقم 
 والية تلمسان والية مستغامن اجملاميع

 الفئات
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

41.15 261 16.5 21 41 16 
االستماع 

 فقط
 االستيعاب 41 12 62 10.5 201 15.25
 املناقشة 11 26.5 16 21 15 11.25
 املتابعة 11 24.5 40 10 61 22.15
 اجملموع 100 % 100 100 % 100 400 % 100

 
من مستمعي اإلذاعة احمللية، يرون ان املعلومة  % 00.07يواضح اجلدول ان نسبة 

املذاعة هي جديرة فقط لالستماع، االمر الذي يعكس انعدام الثقة فيما تقدمه اإلذاعة كوسيلة 
إعالمية، هذا من جهة، اما من جهة ثانية نلتمس هنا وجود أثر لنظرية االشباع واالستخدام 

لي يلجأ لإلذاعة احمللية، ليس جلوء سليب يف ان يستقبل  املتعلقة بتأثري وسائل االعالم، فالفرد احمل
كل ما تعرضه، ولكن تعرضه يكون وفق مضامني تليب حاجاته، ومتطلباته النفسية، واالجتماعية،  
 كالرتفيه، او التقصي عن معلومة، لكن ليس بالضرورة ان يصدقها او يعتمدها يف حياته اليومية. 

واجتماعية، وثقافية، تسهم يف مساعدة الفرد على  كما تقدم اإلذاعة برامج سياسية،  
سواء كانت ياته حاجفهم وإدراك، ما حييط به داخليا، او خارجيا، اذ يعتمدها املتلقي يف اشباع 

أو احلاجات العاطفية الوجدانية اليت ، ترتيب األولوياتو االجتاهات، كحاجات معرفية إدراكية  
 % 07.57، وهذا ما اعتربته عينة البحث بنسبة اجملتمعتساهم يف استقرار ادوار الفرد يف 
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مصرحني على ان املعلومات االذاعية هي جديرة بالفهم واالستيعاب، وهذا ما جاءت به نظرية 
 االعتماد.  

أكدوا على ان املعلومات االذاعية جديرة باملناقشة، وهذا هو االمر املهم  % 00.57اما نسبة
 قدير. اال ان االعتقاد كان بأقل ت

فاملناقشة هي من أحد اهم مراحل تكون الرأي العام وتشكله، تسبقها القضية او 
املشكلة، وتليها اختاذ القرارات وتبنيها كرؤية، او اجتاه، حتدد طبيعة مواقفنا وآرائنا اجتاه 

االحداث، فاملناقشة تسمح بتناول األفكار، واآلراء بني طرفني او أكثر، بتعمق واستقصاء 
 اىل احلق.   للوصول

اال انه يف هذه احلالة جند عامل املناقشة واحلوار املتبادل ال خيرج عن حميط اإلذاعة، 
الذي يكون بني القائم باالتصال والضيف املتحاور معه بعيدا عن اهتمامات الفرد احمللي، الذي 

ناقشات، يف اغلب األحيان ال تكون هذه الربامج ضمن جمال اهتماماته، حبجة ان كل هذه امل
واحلوارات، تكون بعيدة عن أسس الشفافية، واملوضوعية، وذات معاجلة وصفتها عينة البحث 

بالروتينية، ال حتمل أي جديد، وال تصب يف صاحل الفرد احمللي، بقدر ما ختدم هيئات خاصة، او 
 شرحية معينة من اجملتمع احمللي. 

ى ان املعلومات االذاعية من عينة البحث جيملون القول عل % 05.07بينما نسبة 
جديرة باملتابعة، ليس بالضرورة ان يكون هدفها الفهم، واالستيعاب، بقدر ما تعرض املستمع اىل 

 نوع من التشتت يف األفكار واآلراء.
فاذا كان االستماع غرضه تلبية حاجات معينة، واالستيعاب هدفه الفهم والتفسري،  

وج حبقائق موضوعية، فانه ينتج عن املتابعة التعرض لكم كبري واملناقشة لتبادل اآلراء من اجل اخلر 
من املعلومات، ينعدم فيه الفهم واالستيعاب، االمر الذي يعرض الفرد احمللي اىل نوع من التشتت 

على مستوى املعارف واملعلومات، كما تلعب الفروق املعرفية دور فعال يف كيفية تلقي الرسائل 
ذات املستوى التعليمي املنخفض لشكل هذه املتابعة، بينما ختتلف  االذاعية، اذ متيل الفئات

 اشكال املتابعة لفئة املستوى التعليمي العايل اليت يكون هدفها االستفسار والتقصي.   
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تسعى وسائل االعالم، واإلذاعة خاصة يف معاجلة موضوعات شىت يف سياقات    
ضيع الساعة وأولويتها، ودرجة تناسقها خمتلفة، تتفاوت فيها حدة األمهية، على حسب موا

وحاجات اجلمهور املتلقي هلا، فتعرض اإلذاعة احمللية برامج متنوعة، وخمتلفة، موجهة اىل اجملتمع 
احمللي مراعية بذلك اخلصائص االجتماعية، والثقافية، والفكرية، هتدف من خالهلا اىل التأثري يف 

كيفية استقباهلا، والتعامل معها من طرف املتلقي   آراءه واجتاهاته هذا من جهة، بينما ختتلف
 احمللي من جهة ثانية، وهذا ما يوضحه اجلدول.   

 كيفية تعامل املستمع مع مضمون الرسالة االذاعية.  11 يبني اجلدول رقم
 والية تلمسان والية مستغامن اجملاميع

 الفئات
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

21.11 15 15.16 12 1.21 01 
احلرص على 

 متابعتها

40.02 11 55.22 51 14.41 10 
نشرها لدى 

 معارفك

12.14 62 21.12 21 41.12 41 
مناقشتها مع 
 األهل واملعارف

1.66 02 0 00 1.04 02 
عة االتصال باإلذا
هالالستفسار عن  

0 00 0 00 0 00 
عة االتصال باإلذا
فإلبداء رأي خمال  

 اجملموع 12 % 100 204 % 100 212 % 100
يقمون بنشر املعلومات اليت يستقواها  %01.15يتضح من خالل اجلدول ان نسبة 

من اإلذاعة احمللية لدى املعارف، كتثمني على أمهيتها بالنسبة هلم، واحلرص على ان متر الرسالة 
اإلعالمية اىل أكرب عدد ممكن، فهنا يكون التأثري مباشر لإلذاعة احمللية، اذ يستقبل الفرد الرسالة 

ي تعليق عليها، مع إعادة نشرها كما هي يف حميطه اإلعالمية بدون أي مقاومة، او ابداء أ
 االجتماعي.  
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حيرصون على نشر املعلومات اليت يستمدواها لدى املعارف مع  %00.03ونسبة   
لدى الفرد، الذي يتفاعل داخلها هبدف  1احلرص على مناقشتها مربزين بذلك أمهية "اجلماعة"

نظم واملؤسسات األخرى، وعلى رأسها املؤسسة إجياد مبادئ وقوانني حتكم عالقته باجلماعة وال
اإلعالمية، دون االخالل بأهداف، او اخلروج عن اخلصائص الفكرية، واالجتماعية للجماعة، 

 .2وهذا ما يعرف بديناميكية اجلماعة
وهنا يتضح ان تأثري اإلذاعة احمللية على الفرد، يكون اقل من تأثري مجاعة الرفاق  

نظرية  واالصحاب الذين تربطهم مجلة من االهتمامات، واالعتقادات، وهذا ما اشارت اليه
قبول  ، ودورها يفعارفهل والصدقاء واملاعات االمجالعالقات االجتماعية: اليت تؤكد على أمهية 

 عالم.  تبثها وسائل اال فكار اليتأو رفض اال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، وتربط بينهم عدة روابط، كوحدة اهلدف، والشعور يف زمن معني اجلماعة هي عبارة عن شخصني أو أكثر بينهما تفاعل اجتماعي معني 1 
، تر: الصناعي والتنظيميمدخل إىل علم النفس رجيو،  . يباالنتماء، مع حتقيق غاية حمددة، مثل إنتاج سلعة أو حتقيق خدمة معينة، رونالد

  . 070، ص0111 الطبعة األوىل،، عمان، للنشر والتوزيع فارس حليمي، دار الشروق
-003، ص، ص0330، دار احلرف العريب للطباعة والنشر، بريوت، الطبعة األوىل، أسس علم النفس االجتماعيامحد حممد الزغيب،   2 

000  . 
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 تأثري اجلماعة على اجتاهات وسلوكيات الفرد. 22رقم  رسم البياينيبني ال
 
 
 
 
 

 
 .000، ص0110 املصدر: حسن عماد مكاوي، عاطف عديل العبد، نظريات االعالم، الدار العربية للنشر والتوزيع، د.ط،

 
من عينة البحث حيرصون على متابعة املعلومات االذاعية،  % 00.00 نسبةبينما 

ونتيجة املتابعة الطويلة، وتراكم املعلومات من شأنه احداث أثر على املتلقي، ففي هذه احلالة 
 املتابعة تراكم خالل من طويلة زمنية فرتة بعد وإمنا مباشرة، يظهر ال اإلعالم وسائل فان تأثري

 اإلعالمية، وهذا ما تؤولوا اليه نظرية التأثري الرتاكمي لوسائل االعالم.  
  %11فقط يلجؤون لالتصال باإلذاعة للحصول على تفسري، ونسبة  %0.00بينما 

كانت لفئة االتصال باإلذاعة إلبداء رأي خمالف، هنا نكون بصدد الكشف عن حقيقة وجدود 
م هو حصيلة األفكار، واملعتقدات، ومواقف الفرد رأي عام من عدمه، فاذا كان الرأي العا

واجلماعة، اجتاه شؤون متس النسق االجتماعي، من افراد ونظم، اليت تتأثر تشكيالهتا بطبيعة 
، فأننا ال نكاد نراه يف عينة البحث، اليت تكون مستقبلة 1االتصال داخل اجلماعة االنسانية

من مؤثرة فيه، فالرأي العام الفعلي هو نتاج عن للرسائل اإلعالمية، ومتأثرة مبحتواها اكثر 
عمليات النقاش، واحلوار، القائم بني جمموعة من االفراد إزاء قضية هتمهم، تلعب فيها وسائل 

االعالم دورا أساسيا يف تكوينه و تشكيله، من خالل ما تقدمه من معلومات شفافة مبنية على 
دفعه اىل اختاذ مواقف صحيحة اجتاه االحداث، أسس موضوعية، من شأاها تنوير الرأي العام و 

 او تظليله بتزييف الوقائع واالحداث، الذي ينعكس سلبا على توجهاته.
                                                           

 .   00، ص0353، دار املعرفة اجلامعية، القاهرة، د.ط، -مبحث يف القوة وايديولوجيا-العاماالتصال والرأي سعد إمساعيل علي،  1 

رسالة 
 إقناعية

 

حتدد أو تعيد حتديد 
 متطلبات ثقافية أو أو

قواعد سلوك للجماعة، 
أدوار أو رتب، أو 

 جزاءات

تغيري يف 
االجتاه أو 
 السلوك 

 تعديل أو صياغة،
 اجتماعي لسلوك تعريفات
 أعضاء من عليه متفق

 اجلماعة
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لكن يف هذه الدراسة جند ان اإلذاعة احمللية غري قادرة على لعب هذا الدور، فهي مل 
فنجد اغلبية تستطع من خالل براجمها، وسياستها اإلعالمية من تكوين وتشكيل رأي عام حملي، 

عينة الدراسة معرضني عن الربامج التفاعلية اليت حيتدم فيها اجلد، والنقاش خبصوص املواضيع 
السياسية، و االجتماعية هامة، فهي مل تدفع الفرد احمللي اىل التعبري عن آرائه وابداءها، سواء  

رشادية اليت ختصها كانت خمالفة او حىت مؤيدة، فاملتلقي يكتفي فقط بالربامج الرتفيهية، واال
اذاعته احمللية، وتكون ردود األفعال عبارة عن رأي و ميوالت شخصية، ال ترتقي اىل مفهوم راي 

 عام. 
كما ان مسؤولية صناعة الرأي العام وتشكله مهمة تقع على عاتق وسائل االعالم،   

واالذاعة احمللية يف هذا الوضع مل تستطع صناعة راي عام حملي، بقدر ما تعمل على تنميته من 
خالل الربامج واملواد اإلعالمية اليت تسعى من خالهلا اىل خلق اهتمامات، واستعدادات لدى 

 لي من اجل هذا اهلدف. اجلمهور احمل
 الدور الفعلي لإلذاعة احمللية يف حتديد الرأي العام. 11يبني اجلدول رقم

 والية تلمسان والية مستغامن اجملاميع
 الفئات

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 نعم 244 21 212 65.5 125 61.25
 ال 56 11 61 14.5 215 12.15
 اجملموع 100 % 100 100 % 100 400 % 100

 
من عينة البحث أفادوا ان اإلذاعة % 00.57من خالل اجلدول نالحظ ان نسبة 

احمللية تسهم يف حتديد، وتوجيه الرأي العام، وهنا نتعرض اىل نوع من التناقض، فمن خالل 
اجلدول السابق اتضح ان اإلذاعة احمللية ال يتخطى دورها يف عملية الرأي العام دور حماولة يف 

فعهم اىل التعبري عن آرائهم، و أفكارهم تنميته، وخلق نوع من االستعداد لدى االفراد احملليني بد
االمر الذي مل تنجح فيه اإلذاعة بشكل كبري ولكنها ال تزال حتاول من خالل موادها اإلعالمية، 



  اإلذاعة احمللية وتوجيه الرأي العام احمللي  الفصل الثالث: 

 

 
176 

 

176 176 

بينما نسجل بنسبة اكثر اعتقاد على ان اإلذاعة احمللية تعمل على حتديد وتوجيه الرأي العام، 
الغري معرب عنه، ألن العام وباألخص الرأي الكامن  االمر الذي يتطلب منا الرجوع اىل أنواع الرأي

السياسات العامة ضد  قد تكون  اجلماعة خيشون التعبري عن آراءهم واجتاهاهتم ألاها أفراد
، وغريها من األسباب اليت تكون سببا يف االجتماعية املتعارف عليهاوالقيم  املعايري أوللدولة، 

حتني الفرصة للتعبري  إال أنه يبقى كامنا حىتود رأي عام إخفاء اآلراء، االمر الذي ال يلغي وج
  . عنه

وينتشر ويتجسد هذا النوع يف الدول ذات احلكم الشمويل، ذات النظام اإلعالمي 
املوجه، والذي خيشى فيها االفراد االدالء بآرائهم، حول خمتلف االحداث والقضايا، اال انه ميكن 

ومعرب عنه، فيما إذا ازدادت شدة اجتاه اجلماهري صوب مشكلة  اىل رأي عام ظاهران يتحول 
ما، سواء بعد فرتة زمين طويلة، او غضب اجلماهري املتمثل يف االنتفاضات والثورات، أيضا رفع 

  1القوانني اليت حتضر التعبري عن اآلراء واألفكار.
ارهم، عرب اإلذاعة وهذا ما عرب عنه افراد العينة يف استحالة التعبري عن آرائهم، وافك

احمللية باعتبارها جهاز اعالمي تابع للدولة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ان اإلذاعة خالل 
معاجلتها املواضيع ال يضنون ااها ستعطي مثل هذه الفرص اليت من شأاها عرض اجتاهات، 

حملي اجتاها واهتمامات الفرد احمللي البسيط، وال ترتقي اإلذاعة احمللية اىل صناعة رأي عام 
القضايا سواء كان رأي يدعم برامج الدولة، او رأي معاكس لسياسات وبراجمها، على حسب 

 افادة عينة الدراسة.  
وسائل االعالم لديها القدرة يف توجيه االفراد ليس يف الكيفية اليت اىل كون  باإلضافة

 األملانية قامت هبا الباحثةجيب ان يفكروا فيها، بل فيما ال جيب التفكري فيه، فالدراسة اليت 
، حول تشكل الرأي العام يف كون ان الناس بطبيعتهم خيفون من العزلة نيومان نويل اليزابيث

االجتماعية، ولكي يتفادوها جندهم يعربون عن اراء مقبولة عند األغلبية ملغني آرائهم، وداعمني 

                                                           

 . 000، ص 0110، دار الفكر العريب للطباعة والنشر، القاهرة، د.ط، ، الرأي العام وطرق قياسهعاطف عديل العبد 1 



  اإلذاعة احمللية وتوجيه الرأي العام احمللي  الفصل الثالث: 

 

 
177 

 

177 177 

نويل تعلقة باجلمهور، اذ ترى بذلك رأي األغلبية وهذا ما جاء يف خضم نظرية لولب الصمت امل
 1، ان وسائل االعالم هي املسؤولة عن هذا.نيومان

فاإلذاعة احمللية توجه اهتمامات الرأي العام سواء كان ظاهر، او كامن، وفق أولوياهتا، 
بتسليط الضوء على قضايا دون أخرى، والتأكيد على اراء وتوجهات يف مقابل جتاهل أخرى 

 ا. وهذا ما تؤل اليه نظرية الرتتيب األولويات. حسب ما تقتاضيه اجندهت
أكدوا العكس، حبجة ان اإلذاعة احمللية تلعب دور ثانوي يف عملية  %00.07بينما 

توجيه اآلراء وتفعيلها، فاملعلومات الواردة من مؤسساهتا، هي معلومات يف غالب األحيان ال 
تعكس حقيقة الواقع، عكس ما تعرضه البدائل اإلعالمية األخرى وعلى رأسها الفضائيات 

ماعي، اليت جيد فيها الفرد متنفس يعرب فيه عن ارائه وافكاره اإلخبارية، وشبكات التواصل االجت
بكل صرحة، ووضوح، كواها فضاءات تقل فيها نوعا ما املراقبة واملتابعة من طرف اهليئات 

 واملؤسسات احلكومية.     
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 خالصة:      

تقدم اإلذاعة احمللية على مدار الساعة، رسائل إعالمية يسهل استيعاهبا من طرف 
اجلمهور احمللي، مراعية بذلك خمتلف املستويات االجتماعية، والثقافية، واخلصوصيات املتعلقة 

بطبعة اجملتمع احمللي، اىل جانب استخدام اإلذاعة احمللية أساليب اقناعية كاالستماالت العاطفية، 
عقلية، واستماالت التخويف اليت تعتمدها يف رسائلها اإلعالمية اليت من شأاها اثارة انتباه وال

 املتلقي الذي تسمح من خالهلا إمكانية التأثري على آرائه، واجتاهاته.    
وما استنتجناه من هذا الفصل ان انتباه الفرد احمللي للمعلومات االذاعية ال يفسر 

ىل الفهم والتقصي، بقدر ما يفسر هدفه اىل تلبية حاجاته واشباع رغباته بالدرجة األوىل، دافعه ا
النفسية واالجتماعية، بوصفه متلقي ممتص للمعلومة بدون تفكري، كما ختتلف شدة االنتباه، 

والتأثري على حسب اخلصوصية، وجمال االهتمام، والصادرة كانت من نصيب الربامج السياسية، 
 ة الظرف االقتصادي، والسياسي الذي متر به اجلزائر.واالقتصادية، نظرا لطبيع

باإلضافة اىل دور اإلذاعة احمللية يف التأثري على القيم واملعتقدات، اما برتسيخها، او 
غرس قيم جديدة، من خالل أساليب التدرج يف إاهاك املعتقد القدمي، واحالل اجلديد، وهذا هو 

مرهون بكيفية استغالل اإلذاعة احمللية، سواء مبدحها الدور اخلطري كون قيم، ومعتقدات االفراد 
مما يعزز قيمتها داخل اجملتمع، او دمها االمر الذي يؤدي اىل نفرها والتخلي عنها من قبل افراد 

اجملتمع، وتكون املسؤولية االجتماعية لوسائل االعالم هي الركيزة األساسية يف حتديد هذا الدور، 
 لية ملتزمة هبا يف مضامينها اإلعالمية. واليت الزالت اإلذاعة احمل

كما تطرقنا يف هذا الفصل اىل اشكال الربامج االذاعية، وباألخص برامج احلوار، 
والنقاش، اليت تساهم يف خلق اآلراء، واالجتاهات املختلفة، اليت تكون ضمن البدايات األوىل يف 

ن الفرد احمللي يستقبل الرسالة عملية تشكل الرأي العام وتكونه، حبيث توصلنا اىل نتيجة ا
 االذاعية بكل عفوية، وال يطرحها للنقاش، وال هتمه مثل هذه الربامج، باستثناء البعض منهم.
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فطبيعة الفرد هنا هو متلقي متبين لألفكار، ال مييل اىل التفكري بقدر ما ترضيه الصورة 
االحداث، والقضايا  السطحية، وهذا من العوامل املساعدة يف طمس الرأي العام اجتاه

 االجتماعية، والسياسية، والثقافية.  
كما تعرضنا يف هذا الفصل اىل أهم وسائل االعالم احمللية، واعتبار اإلذاعة كيان حملي 
له ارتباطات اجتماعية، وتقاليد، تنمي حس االنتماء وتعزز العالقة احمللية، باإلضافة اىل التطرق 

ل اعطاء نظرة عن طبيعة تأثري وسائل االعالم واسقاطها على اىل اهم نظريات التأثري، من اج
طبيعة تأثري اإلذاعة احمللية على جمتمعها، مستنتجني ان اإلذاعة احمللية ال تقوم بتحديد وتوجيه 
اآلراء، اكثر من عملها على تنمية الرأي العام احمللي، من خالل املعلومات املذاعة واليت هي 

اقشة من طرف املتلقي احمللي، وهذا راجع اىل املعاجلة السطحية خاصة جديرة باالستماع ال املن
يف األمور السياسية، واالقتصادية، كون اإلذاعة احمللية جهاز اعالمي تابع لسلطة وسياسة الدولة، 
االمر الذي ال يسمح للفرد احمللي يف التعبري بكل صراحة، وموضوعية عن رائه اليت تبقى حبيسة 

ته اليت يشرتك معها اآلراء، واالجتاهات، االمر الذي خيولنا للقول انه هناك بفعل بينه وبني مجاع
رأي عام حملي اجتاه االحداث، لكنه يظل كامنا وغري معرب عنه خاصة يف اإلذاعة احمللية، ووسائل 

، االعالم التابعة للسلطة السياسية، كما اعتربت اإلذاعة احمللية هي اليت حتدد ما يفكر فيه الفرد
 وما ال جيب ان يفكر فيه، وفقا ألجندهتا، وترتيب أولوياهتا.  
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مواكبة التطور الذي مس اجملتمعات البشرية من جهة،  واالتصال االعالم تطورت وسائل
ومسامهة فيه من جهة ثانية، فوسائل االعالم سواء كانت املقروءة، او املسموعة، او املرئية املسموعة، 

او املتعددة الوسائط، تعترب ظاهرة اجتماعية، ملا هلا من دور اساسي يف تشكيل، وتفعيل العالقات 
جعلت العامل كله اإلنسانية، فغريت بشكل كبري طبيعة االتصال والتواصل لدى اجملتمع البشري، ف

حدود بلد، او  عند تقف ال وسائل تفاعلية الوسائل هذه عبارة عن قرية صغرية، االمر الذي جعل من
 جمتمع معني.

اجملتمعات، ووسائل االعالم واالتصال والسرعة يف تدفق املعلومة واالخبار  ومع تطور 
الرتفيه، والتثقيف واملعرفة، مثلها  وتداوهلا،  برزة احتياجات ضرورية، وجديدة للفرد مثل احلاجة اىل

مثل حاجته اىل االكل والشرب، وكانت وسائل االعالم و االتصال وال تزال املصدر واملوفر الوحيد 
لسد هذه احلاجات، فعملت كل وسيلة إعالمية منذ ظهورها اىل اليوم اىل توفري اكرب قدر من 

وامليادين، مراعية خمتلف االجتاهات، واألفكار، املعلومات و االخبار، واخلدمات، يف كافة اجملاالت، 
واآلراء، معتمدة بذلك على شىت الربامج، واحلصص، والفقرات، واملواد اإلعالمية املوجهة لألفراد من 

 خمتلف الطبقات، واملراكز االجتماعية والثقافية.

صوصيات اذ تراعي كل وسيلة اعالمية يف نشر، او إيداع، او بثها ملوادها اإلعالمية اخل
الفكرية والثقافية، واالجتماعية، اىل جانب اهتمامات وميوالت االفراد، لتضمن جناح العملية 

االتصالية، اليت تكون غايتها شد االنتباه قصد تكوين االجتاهات واآلراء والتأثري فيها، فنشهد منافسة 
، وشبكة االنرتنيت إعالمية شرسة بني وسائل االعالم واالتصال، من صحف، واذاعات، وتلفزيون

 للعب هذا الدور نظرا ألمهيته يف اجملتمعات املعاصرة.

واإلذاعة خصوصا تعترب من الوسائل اإلعالمية االوىل اليت عرفتها اجملتمعات البشرية، قبل 
التلفزيون، وشبكات االنرتنت وغريها من الوسائل االتصالية احلديثة، اليت هلا دور يف خدمة االتصال 

إلنساين، اذ تعددت اشكاهلا، وانواعها، وتطورت وسائلها وادواهتا، مواكبة بذلك التطور والتواصل ا
التكنولوجي الذي مس كافة وسائل االعالم سواء احمللية، او الوطنية، او اإلقليمية، او العاملية، لتثبت 

 والعاملية.      بذلك استمراريتها، وامهيتها كوسيلة إعالمية رائدة يف املنظومة االعالمية الوطنية،
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 وسائل االعالم وحتديد االجتاهات. 

تعترب وسائل االتصال، احدى وسائل االتصال اإلنساين القادر على إيصال املعاين اليت 
يشرتك يف خربهتا كل من القائم باالتصال واملستقبل، وهو ما جيعل منها فضاء حتكمه عالقات 

صور واشكال مؤثرة تتميز خبصائص بيولوجية، موضوعية، وتنافسية، اذ تعتمد هذه العملية على 
تكون مشرتكة بني املرسل واملستقبل ليتمكن من فك رموز، وفهم اهلدف  1وسيكولوجية، واجتماعية،

 الذي اوجدت من اجله الرسالة.  

 وسائل االعالم واالتصال. 2 

رتب عنه من أدى التطور التكنولوجي لوسائل االعالم واالتصال، اىل انتشار املعلومات وما ت
تغريات لدى اجملتمعات الوطنية، والدولية، بدأ من البث اإلذاعي يف االربعينيات، مث التلفزيون، 

فاألقمار الصناعية وشبكات االنرتنيت، اذ تعد وسائل االتصال أساليب تعمل على نقل اإلشارات، 
ي العملية اليت تتم مبوجبها نقل واملعلومات بني االفراد، وما يرافقها من تبادل يف األفكار، واآلراء، فه

   2الرسائل من شخص مرسل اىل شخص مستقبل.

كما تعترب وسائل االعالم هي كل ما يتعلق بالتقنيات، والتنظيمات، واحملتوى واجلمهور، اذ 
  3تعترب هذه األشياء األربعة احملدد املناسب للوسيلة اإلعالمية.

 :تصنف وسائل االعالم حسب اقدميتها اىل صنفني

وسائل االتصال التقليدية: ومن أمهها القصيدة الشعرية اليت تعد من اول ما عرفه الغرب  -
والعرب من وسائل االعالم واالتصال، اذ كانت تعرب عن رأي القبيلة، وهي اىل اليوم الزلت 

، كذلك اخلطبة اليت لعبة دورا مهاما يف 4تشغل الوظيفة االجتماعية، السياسية، واإلعالمية
ئة للحروب ونشر الرسالة االسالمية، أيضا املنادى باعتبار النداء وسيلة لنشر االخبار التهي

                                                           

 . 03، مرجع سابق، صاخلطاب اإلعالمي واجملتمع اجلزائري بني االصالية واالنفصاليةبلحضري بلوفة،  1 
 ، ص   0100، املكتب اجلامعي، اإلسكندرية، د.ط، االتصال اجتاهات نظرية واسس تطبيقية يف اخلدمة االجتماعيةالسيد عبد احلميد عطية،  2 

3 Balle Francis, Médias et Société, Edition Montchrestien, Lextenso, Paris, 2009, p09.    
  . 00ص مرجع سابق، ،االعالم والدعاية، محزة عبد اللطيف 4 
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واليت هلا صدى منذ العصور القدمية، كذلك جيدر اإلشارة اىل البعثات والوفود اليت عرفها 
العرب واملسلمني منذ القدم، وكأبرز مثال على ذلك البعثات اليت كان الرسول صلى هللا عليه 

 1وم ببعثها للتبشري بالدين و الدعوة اىل الدخول يف االسالم.وسلم يق
وسائل االتصال احلديثة: وأبرزها الكتاب، الصحافة، الراديو، التلفزيون، واالنرتنيت واليت  -

 سنتطرق اليها بالتفصيل يف هذا الفصل. 
 كما تصنف وسائل االعالم اىل:

 ت.وسائل اعالم مطبوعة: مثل الصحف، واجلرائد، واجملال -
 وسائل اعالم مسموعة: كاإلذاعة. -
 وسائل اعالم مسموعة ومرئية: كالتلفزيون، والسينما. -
   2وسائل اعالم متعددة الوسائط: مثل االنرتنيت. -

ان اإلعالم قدميا كان ام حديثا، مطبوعا، ام مقروءا،  هو واحد بوسائله املتعددة، فكافة 
االعالم احلديث، او قبل احلديث، اختالف وسائل االعالم هي وسائل مشرتكة، اكان ذلك يف 

اشكاله، وتنوع مضامينه، فاخلطبة، املناداة، كلها وسائل اعالم استعملت قدميا والزالت تستعمل حىت 
اليوم، كما ان الصحافة استعملت كوسيلة اعالم رئيسية يف القرن الثامن عشر اىل اليوم، ومن هنا 

مية، وامنا ميكن القول ااها وسائل اعالم استعملت خالل فوسائل االعالم ليست حبديثة، وليست بقد
قرون قدمية، وما زالت تستعمل حىت االن، أيضا ميكن اعتبار االعالم احلديث هو حتديث لوسائل 

 االعالم وتطويرها.

ولكن هناك وسائل اعالم جديدة ال جدال يف ذلك، واليت هي حصيلة التطور احلضاري، والتقدم 
والتلفزيون، واالنرتنيت، اىل جانب هذا فان التحديث الذي حلق بالصحافة يكاد التقين كاإلذاعة، 

  1جيعل منها وسيلة إعالمية حديثة جدا، رغم ااها تعود جذورها اىل القرون الوسطى، او رمبا القدمية.

                                                           

 .  05ص، املرجع السابق، 0300 والدعاية، االعالم ،محزة اللطيف عبد 1 
، ص، ص 0100، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة االوىل، وسائل االعالم واالتصال دراسة يف النشأة والتطورحممد صاحب سلطان،  2 

03-00   . 
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ان وسائل االعالم واالتصال متعددة ومتنوعة، ختتلف تصنيفاهتا واشكاهلا، ويف هذه الدراسة  
ي بأنواع معينة ختدم مسار البحث، لنكون أكثر حتديدا، واملاما، دون اخلروج عن حدود سنكتف

 الدراسة كون الوسائل االعالمية كثرية ومتشعبة.     

I. 2-2 :الصحافة املكتوبة   
تطلق كلمة "صحافة" على األوراق املطبوعة اليت تصدر يف مواعيد حمددة، وحتتوي اخبار 

 تل مكانة هامة خاصة يف البلدان اليت يكثر فيها عدد القراء، والصحفيني. واراء ومواد للتسلية، وحت

كما تعرف الصحافة على ااها نشرة تطبع على أوراق حمدودة، كطبعة يومية، او أسبوعية، او شهرية، 
 2او دورية، ذات فائدة عامة ومتعلقة باألحداث اجلارية، قصد تكوين مجهور واالحتفاظ به.

على ااها عملية اجتماعية لنشر االخبار واملعلومات اىل مجهور القراء،  كما تعرف الصحافة
  3واملرتبطة مبجال اهتماماته وحاجاته، لتحقيق اهداف معينة.

مل تكن املطبوعات باملعىن الذي نعرفه اليوم، وامنا مرت مبراحل كثرية، فبعدما كانت موجهة اىل فئة 
األغلبية، خاصة بعد انتشار التعليم الذي تبعه اهتمام افراد معينة من اجملتمع، اجتهت اىل خماطبة 

اجملتمع باألخبار السياسية، واخبار اجملتمعات احمللية، إضافة اىل بعض الطرائف والنوادر احمللية او 
 الوطنية.

 

    

 

 

                                                                                                                                                                                     

 . 00، ص0337، منشأة املعارف، اإلسكندرية، د.ط، املرجع يف االعالم واالعالم الزراعيحممد عمر الطنويب،  1 
 .   0، ص 0110، مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية، اإلسكندرية، الطبعة األوىل، الصحافة املتخصصةصالح عبد اللطيف،  2 
 . 00، ص0330، دار عامل الكتب، القاهرة، الطبعة األوىل، حبوث الصحافةحممد عبد احلميد،  3 
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 كما جيدر االشارة اىل العوامل اليت سامهت يف تطور الصحافة وانتشارها، ومن امهها:

 يف أواخر القرن اخلامس عشر، حيث ساهم هذا االخرتاع يف زيادة  الطباعة اخرتاع الة
املعلومات، وضخامتها من حيث الكمية، والنوعية، واتاح الفرصة لألفراد من اقتناء الكتب، 
وتثقيف أنفسهم، واالطالع على ثقافة الغري، اذ أصبحت املطبوعات مؤثر فع ال يف سلوك 

رتاع الة الطباعة آنذاك فكرة جتميع االخبار، وإعادة نشرها، واجتاهات الفرد، كما صاحب اخ
 مما شجع على ظهور الصحافة. 

شيئا فشيئا تطورت الصحافة يف الواليات املتحدة األمريكية والدول األوروبية، فظهرت 
الصحافة اجلماهريية، او كما يطلق عليها الصحف الصفراء اليت حتمل العناوين العريضة اليت 

ام القراء، كاجلرائم، والفضائح، وباألخص يف اململكة املتحدة الربيطانية، وفرنسا، تثري اهتم
 وإيطاليا. 

  ساعد اخرتاع السكك احلديدية، وتطور وسائل النقل اىل تعميم ونقل املطبوعات، االمر
الذي وسع من رقعة القراء، باإلضافة اىل حتسني فن الطباعة والورق، اىل جانب حتسن 

يت هتم القراء، االمر الذي جعل الصحافة الوسيلة اإلعالمية الرئيسية آنذاك، املوضوعات ال
باإلضافة اىل تطوير الصور والرسوم، وتطور اإلخراج الفين للصحف، الذي ساهم يف حتسني 
الصحافة وانتشارها باإلضافة اىل بداية الثورة الصناعية يف أوروبا وما صاحبها من احلاجة اىل 

   1احداث ووقائع. معرفة ما يدور من
ان الصحافة يف معظم الدول العربية هي وليدة االستعمار، الذي عمل على التحكم يف  

الراي العام احمللي، وتوجيه الصحافة اىل خدمة أهدافه، عن طريق انشاء صحف، وجمالت بأكثر من 
 ث يف لبنان. لغة، كما عمل على تكوين صحفيني حمليني اوكلهم االمر حىت بعد رحيله، وهو ما حد

اذ ارتبط ظهور الصحافة يف الوطن العريب حبمالت التنصري اليت خطط هلا مسيحيو أوروبا، 
خاصة يف مصر، ولبنان، اذ سامهت صحف بارزة يف دعم انتشار الكنيسة، ومساندة الغزو الثقايف 

 الغريب. 
                                                           

 . 30، املرجع السابق، صاملرجع يف االعالم واالعالم الزراعيحممد عمر الطنويب،  1 
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   Leالفرنسية:، حيث أصدرت جريدتني ب1798نابوليون بونابرت فمصر عرفت الصحافة مع محلة 

Courier de l'Egypt الساعي املصري"، وجريدة" La Décade Egyptienne 
  0010.1"العقد املصري"، واليت توقفت خبروجه من مصر عام 

اما الصحف اللبنانية فكان منشأها وتوجهها مسيحي معادي للفكر العثماين واإلسالمي،  
كنتيجة للمخطط املسيحي الذي وضع لفرض سيطرة الدول الغربية على بلدان العامل العريب 

 اإلسالمي، واستمر هذا االمر اىل غاية اهاية احلرب العاملية االوىل. 

القالئل اليت كانت تتوفر لديها مطابع قبل االحتالل  اما بالنسبة اىل العراق فتعترب من
األورويب، فكان للعراق مطبعة يف مدينة البصرة اليت قام االحتالل اإلجنليزي باالستيالء عليها سنة 

، مع باقي املطابع األخرى، اليت التزال الصحافة العراقية اىل اليوم حتمل يف طياهتا نوع من 0300
 يف سحاهتا اإلعالمية.    التأثري املسيحي املنظم

من املعلوم ان اجلزائر عرفت الصحافة من خالل االستعمار الفرنسي، واليت جندها 
االستعمار اىل نشر ثقافته، وسياسته، باإلضافة اىل تبين االستعمار نظاما ليرباليا لإلعالم ميتاز حبرية 

صحف، مع العلم انه كان ، والذي ال يسمح للحكومات من امتالك ال0000الصحافة الصادر يف 
يوجد عدد كبري من الصحف االستعمارية حتت اشراف الفرنسيني، هذا النظام الذي تناقض مع 

النظام السياسي اجلديد للبالد الذي سعت السلطات اجلزائرية من خالله اىل القضاء على امللكية 
 اخلاصة لوسائل االعالم، وبالتحديد الصحافة.

 L’estafette De Sidiئر هي جريدة باللغة الفرنسية "اول جريدة ظهرت يف اجلزا
Ferruch 0001.2" اليت اعدت داخل البواخر االستعمارية اليت غزت اجلزائر سنة 

، اشتد القمع على الشعب اجلزائري، اىل درجة ان بعض االحرار 0050وبعد ثورة 
الفرنسني مدوا يد العون للجزائريني، من خالل فتح اجملال امامهم للتعبري عن معاناهتم، وكانت أحسن 

                                                           

 .   53، ص0115، مكتبة اإلسكندرية، اإلسكندرية، د.ط، وعاء املعرفة من احلجر اىل النشر الفوريخالد حممد عزب، إمساعيل سراج الدين،  1 
 .   30، ص0110، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، د.ط، مدخل لعلوم االعالم واالتصالإحدادن زهري،  2 
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، وهي اول جريدة إسالمية مهتمة 0000وسيلة هي الصحافة، وعليه تأسست جريدة "املنتخب" 
 ني اجلزائريني، ولكنها مل تعمر طويال حتت ضغط اجلالية الفرنسية.بشؤون املسلم

اذ ظهرت صحيفة جزائرية أصدرها  0310بعدها حل نوع من الصمت يف هذا اجملال اىل غاية 
، تلتها 0300، باإلضافة اىل جريدة الفقار عام 0300األستاذ عمر راسم، وجريدة الفاروق سنة 

، ولكنها ُصدرت بعد عددها الثامن عشر، 0307ميد بن باديس فيما بعد جريدة املنقذ لعبد احل
    1االمر الذي تطلب تغيري امسها من املنقذ اىل الشهاب لتصدر يف نفس السنة.

وبعدما أخذت الثورة طريقها بعد مثانية عشر شهرا من الكفاح املسلح، تقرر اصدار جريدة 
مة، اال ان االستعمار كشف مقرها مما اضطر اىل بالعاص 0370اجملاهد باللغة العربية والفرنسية سنة 

، دخلت جريدة اجملاهد 0300نقل املقر اىل املغرب ومن مث اىل تونس، وبعد استقالل اجلزائر عام 
، باإلضافة اىل 0301اىل ارض الوطن، واستقرت معها وكالة االنباء بالعاصمة واليت أنشأت سنة 

صدور اول جريدة بعد االستقالل يف اجلزائر العاصمة صدور جريدة االحرار يف مدينة قسنطينة، و 
      0300.2باللغة العربية والفرنسية حتت مسمى جريدة الشعب عام 

كما اهتمت جبهة التحرير ابان الثورة باإلعالم، ووضعه اىل جانب الكفاح املسلح، فتزايد 
السلطات االستعمارية جريدة، االمر الذي جعل  71اىل  0370و 0301عدد اجلرائد ما بني 

تعاقب بالسجن، او أكثر من ذلك أي فرد حيتفظ جبريدة وطنية سواء كانت ممنوعة، او غري ممنوعة، 
نظرا للدور اخلطري الذي لعبته اجلرائد يف التأثري على اجلماهري، من خالل الدعوة اىل الكفاح، ونيل 

ر جتربة عميقة يف ميدان االعالم، اذ االستقالل، فيمكن القول ان اجلزائر اكتسبت غداة االستعما
  3وجدت نفسها بعد االستقالل برصيد وافر لالنطالق من جديد يف امليدان اإلعالمي.

                                                           

 . 00، ص 0300، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر الطبعة الثانية، االعالم والتنمية يف الوطن العريبسيف اإلسالم الزبري،  1 
 . 07املرجع السابق، ص ،العريب الوطن يف والتنمية االعالم الزبري، اإلسالم سيف 2 
 .  30-30، املرجع نفسه، ص، صواالتصال االعالم لعلوم مدخل زهري،حدادن إ 3 
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عند االستقالل كانت السياسة اجلزائرية اجتاه الصحافة املكتوبة يف طور التكوين، ورهن الظروف، ومل 
صة بتنظيم املؤسسات الصحفية، ، عندما اختذت قوانني خا0305ختضع ألي خطط اال بعد سنة 

 واليت حاولت من خالهلا اىل حتقيق ثالثة اهداف:

  جزأرة الصحافة اليت كانت تصدر اثناء االستعمار، واملقصود هنا الغاء كل الصحف اليت
صحيفة  00يديروها وميوهلا الفرنسيون، واليت كان يصدر منها على الرتاب الوطين حوايل 

 صحف يومية. 0منها 
  احلكومة واحلزب على النشاط الصحفي، فعملت احلكومة على الغاء مجيع الصحف هيمنة

اليت ال تنتمي اىل احلكومة، او احلزب احلاكم، فبدأت بإنشاء صحف جديدة وتقويتها حىت 
حتل كبديل لليت ستلغى، فكانت اليومية األوىل التابعة للدولة اجلزائرية باللغة الفرنسية حتمل 

 . 0300سبتمرب  03اسم "الشعب" يف 
  إقامة نظام اشرتكي للصحافة الوطنية، أي ان الصحافة يف اجلزائر هي ملك للحكومة، يف

مقابل قيامها مبهمة تكوينية طبقا للنظام االشرتاكي، عكس النظام الرأمسايل الذي تكون فيه 
ار الصحافة مؤدية لدور التبليغ بالدرجة األوىل، فبقيت الصحافة يف اجلزائر تغطي االخب

 1الدولية أكثر من االخبار الوطنية.
وهذا دور ال هو بالتبليغ وال هو بالتكوين، وامنا كانت مرحلة فوضى مرت هبا الصحافة يف  

اذ بدأت تتحسن حالة الصحافة اجلزائرية، من خالل اتباعها وظيفة التوعية،  0300اجلزائر اىل الغاية 
ت ببعض املشاكل كاألمية، وفوضى التوزيع، واألوضاع واالهتمام باملواضيع الوطنية، اال ااها اصطدم

 االقتصادية املرتدية الناتج عن خملفات احلرب.  

دخلت اجلزائر مرحلة جديدة، وهي مرحلة البناء والتنمية بدأ من  0300ابتداء من سنة 
ج فيما يتعلق قطاع احملروقات، اذ شارك االعالم يف هذه املرحلة يف بلورة الرأي العام يف الداخل واخلار 

حبقوق البلدان املنتجة للبرتول، يف بسط سيادهتا على ثرواهتا الطبيعية، حيث لعبت وسائل االعالم 

                                                           

 . 33، املرجع السابق، صمدخل لعلوم االعالم واالتصالإحدادن زهري،  1 
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اجلزائرية كافة الصحافة باخلصوص دور خطري يف توجيه الرأي العام، ودفع اجلزائر اىل تبين املشاريع 
      1.االقتصادية، واإلمنائية للخروج من حالة الفقر والفوضى والتخلف

وتزخر اجلزائر اليوم بكم هائل من اجلرائد والصحف اليومية، أمهها اخلري اليومي، الشروق 
اجلزائرية، الفجر، الشعب، البالد، النهار اجلديد، اجلمهورية، باإلضافة اىل اجلرائد املطبوعة باللغة 

، باإلضافة اىل le Quotidien d’Oran-Liberté-El Moudjahid الفرنسية مثل:
 . Algérie1-Algérie Focusالصحف االلكرتونية ومن أمهها: 

التنمية وكذا  عملية يف وفعاال أساسيا دورا اإلعالم، وسائل من كوسيلة الصحافة تلعب
 اإلعالمية الوسائل بني من الوحيدة تعترب واملطبوعات الصحف وأن السيما التأثري على االجتاهات،

عملية التكرار يف قراءة موادها،  له تتيح كما ،2التعرض ظروف على بالسيطرة للقارئ تسمح اليت
 ومضامينها اإلعالمية، وهذا يعترب الية من اليات التأثري.

 وهلذا فيه، العام الرأي وقادة احمللي، اجملتمع أبناء إىل قادرة يف الوصول الصحف أن كما
 االعالم، جمال يف اجلزائرية على السياسة من أكثر الوسائل اإلعالمية تأثريا، اال ان ما يعاب اليوم تعترب

 اذ اخلصوص، بوجه الصحافة على ينطبق ما وهذا الوظيفة، من أكثر الوسيلة بوجود مهتمة يف كواها
 اهتمامها من أكثر والشهرية، واالسبوعية، اليومية، الصحف من كبري عدد بإنشاء مهتمة اجلزائر
 .البالد واجلرائد يف حفالص هبا تقوم والوظيفة الفعلية الذي بالدور

 

 

 

 

                                                           

 . 77املرجع السابق، ص ،العريب الوطن يف والتنمية االعالم الزبري، اإلسالم سيف 1 
، 0337، العريب للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة األوىل، االتصال اإلعالمي والتنمية: افاق املستقبل وحتديات القرن اجلديدعبد اجمليد شكري،  2 
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I. 2-1:التلفزيون 
كان ظهور التلفزيون كوسيلة إعالمية مميزة، تأثري باهر جتاوز كل ما حدثته وسائل االعالم 

األخرى، نظرا لقدرته يف اجلمع بني الكلمة والصورة، اليت تقرب املشاهد من الواقع وتضيف عليه 
، خالل عرض القضايا، واالحداث، اليت مل يتوقع االنسان ان يستحضرها يوما ما التأثريات االنبهارية

 امام ناظريه. 

اليت تعين  Visionو ،"بعـــــد عـــــن"  ومعنـــــاه Téléمنشقني:  مركبة كلمة-التلفزيون ولعل
اإلعالمية، مستخدمة   والربامج احلصص بث تضمن اجتماعيـة، مؤسسـة ، باعتبار التلفزيون"الرؤيـــــة" 

 1كل التقنيات احلديثة يف جمال تكنولوجيا االعالم، واالتصال.

بول ، حني اخرتع العامل األملاين 0000ميكن الرجوع بتطوير مبدأ التلفزيون اىل عام 
" عملية املسح عن طريق مترير أسطوانة لولبية فوق الصورة، اليت أدت اىل Paul Nipkow"نيبكو

رة، اذ متكن من ارسال صورة من العاصمة االمريكية واشنطن اىل نيويورك، عرب  حتسني ووضوح الصو 
كابل سلكي، ويف هذه االثناء جاء التقدم املفاجئ حنو التلفزيون االلكرتوين يف العشرينات على يد 

 "   فرانسوورثفيلو  واالمريكي "Vladimir Zorykin"فالدميري زواركني املهاجر الروسي 
Philo Farnsworth ." 

  0301.2جويلية عام 01فتم افتتاح اول حمطة تلفزيونية جتريبية يف مدينة نيويورك بتاريخ 

، على غرار فرنسا، أملانيا، إيطاليا، واالحتاد 0300اما بريطانيا فبدأت يف البث التلفزيوين منذ سنة 
، حيث اخدت 0307حىت عام السوفيايت، اال ان احلرب العاملية الثانية أخرت من تطور التلفزيون 

الواليات املتحدة االمريكية يف انتاج األجهزة التلفزيونية بشكل واسع ومتطور، نظرا إلمكانياهتا 
     3االقتصادية والفنية.

                                                           

 .  000، ص 0110، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة األوىل، -وسائله-نظرياته-مفاهيمه-االتصالفضيل دليو،  1 
 .  000، املرجع السابق، صالرأي العام واالعالم والدعايةهاين الرضا، رامز عمار،  2 
 .  007املرجع نفسه،  ،والدعاية واالعالم العام الرأي عمار، رامز الرضا، هاين 3 
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اما التلفزيون كأول جتربة عربية مل يكون كما هو اليوم، حاله حل الدول الغربية اذ اقتصر يف 
ذي كان حمدود االرسال، وبسيط املواد اإلعالمية واليت خنتزهلا فيما البدايات على البث التجرييب، ال

 يلي:

، الكويت 0301، سوريا 0370، العراق واجلزائر 0370، لبنان واملغرب 0370مصر عام 
، ليبيا واألردن 0300، تونس 0307، اململكة العربية السعودية 0300، السودان 0300
، سلطنة 0350، البحرين 0351قطر  ،0303املتحدة  العربية االمارات ،0300

 غزة يف استوديوهات بينما انطلق التلفزيون الرمسي الفلسطيين وله0357.1، اليمن 0350عمان
   .0330 العام ويف والضفة،

ان اول ظهور للتلفزيون يف اجلزائر كان ابان االستعمار الفرنسي، اذ أنشأت اول حمطة  
بدأ  0301، أي بعد قيام الثورة اجلزائرية بسنتني، ويف سنة 0370تلفزيونية باجلزائر العاصمة سنة 

ون يف ، كما أنشأ اجلزائري0300التلفزيون بنقل برامج تلفزيون باريس اىل ان مت حترير البالد عام 
نقابة وطنية للصحفيني العاملني يف التلفزيون، هتدف هذه النقابة اىل تطوير وسائل  0303نوفمرب 

   2االتصال اجلزائرية لكي يتلقى املواطن اخلرب بكل موضوعية، وحيادية.

، اذ مت يف هذه السنة 0300ظهر االهتمام بالتلفزيون من قبل السلطات اجلزائرية بعد سنة 
ذاعة والتلفزيون بقسنطينة، ومل يكد ميضي سنتني حىت أصبح التلفزيون اجلزائري يغطي  انشاء دار اإل

نقطة حتول يف الساحة السياسية، اذ ترتبت  0300كافة الرتاب اجلزائري، كما لعبت احداث أكتوبر 
ة واملاد 03عنها تعديالت دستورية تقر بالتعددية السياسية غريت الكثري من النقاط، أمهها املادة 

، اليت نصت على   محاية وحقوق املواطن وضمان حرية التعبري، مع انشاء مجعيات ذات طابع 01
 سياسي معرتف به.

                                                           

، ص، 0113، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، د.ط، الفضائيات العربية العوملة اإلعالمية املعلوماتيةتنظري االعالم: حممد نصر مهنا،  1 
 . 001-000ص

 . 000املرجع السابق، ص  ،العربية العوملة اإلعالمية املعلوماتيةالفضائيات : تنظري االعالمحممد نصر مهنا،  2 
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ورثت اجلزائر بعد االستقالل حمطة تلفزيونية معتربة، قامت بتطويرها من سنة اىل أخرى، اال 
 بإمكااها تغطية كل الرتاب ان أصبح للتلفزيون اجلزائري اليوم القناة األرضية العمومية األوىل، واليت

اجلزائري، من اقصى الشمال اىل اقصى اجلنوب، ومن اقصى الشرق اىل اقصى الغرب، وهو ما يتيح 
لكل اجلزائريني فرصة املشاهدة، أيضا هناك قنوات جزائرية عمومية أخرى واملتمثلة يف القناة اجلزائرية 

ة الفرنسية واليت كانت موجهة بصفة خاصة " الناطقة باللغCanal Algérieالثانية كنال أجلريي"
املتنوعة الربامج، والقناة االمازيغية  0110اىل اجلالية اجلزائرية باخلارج، أيضا القناة اجلزائرية الثالثة عام 

، باإلضافة اىل القناة 0113الرابعة الناطقة باللغة االمازيغية اطلقت من قبل التلفزيون اجلزائري سنة 
ة القران الكرمي، كأول قناة جزائرية عمومية متخصصة يف اجملال الديين واليت كانت اخلامسة وهي قنا
   0113.1بدايتها منذ سنة 

يف حقيقة القول ال ميكن ان ننكر ان التلفزيون اضحى سيد وسائل االتصال، فقوته التأثريية 
ة وغربية، فالتلفزيون يقع تفوق القوة التأثريية ألي وسيلة إعالمية، وهذا ما اثبتته عدة دراسات عربي

ضمن االتصال املباشر وذلك لقدرته على تقدمي املضامني اإلعالمية بكل حيوية وواقعية، مما يزيد من 
فاعلية تأثريه، باإلضافة اىل خماطبته كافة فئات اجملتمع، اذ ال يتطلب مستوى ثقايف عايل، عكس 

 الصحافة اليت تكون موجهة اىل فئة معينة.

يون اليوم بنك معرفة للمشاهد، الذي من خالله يقيم األشياء وحيكم عليها، ميثل التلفز 
فالتغريات اليت أحدثها التلفزيون يف أساليب حياتنا منذ اخرتاعه متعددة ومتنوعة متسى كافات جماالت 

حياتنا اليومية، سواء كانت ثقافية، اجتماعية، او غريها فربنامج عاملي مبدع هو كفيل بتغيري أسلوب 
    2حياة، ومنط عيش.

ان التلفزيون وسيلة إعالمية وجدة بصفة خاصة من اجل تزويد االفراد، واجملتمعات، بكافة 
االخبار احللية، واإلقليمية، والعاملية، مع مسامهته يف التثقيف والتعليم واإلرشاد يف جمال الصحة، 

حتسب له كوسيلة إعالمية فع الة  االقتصاد، السياسة، وغريها من امليادين، اليت تعد نقطة إجيابية
                                                           

 .  70، مرجع سبق ذكره، صاخلطاب اإلعالمي واجملتمع اجلزائري بني االصالية واالنفصاليةبلحضري بلوفة،  1 
 . 050السابق، ص  املرجع ،والدعاية واالعالم العام الرأي عمار، رامز الرضا، هاين 2 
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بطريقة إجيابية داخل اجملتمع، اال ان التلفزيون قد حييد عن هذا الدور من خالل استغالله لقدراته 
الفائقة على االقناع، والتأثري يف تقدمي برامج ومواد اعالمية خطرية املضامني، خاصة على ذوي الثقافة 

كرية مثل فئة االميني، او النضوج الكامل كاألطفال اليت متكنهم احملدودة الذين ال ميتلكون احلصانة الف
من التصدي للتأثري السليب، باإلضافة اىل العزلة وغياب التواصل االجتماعي وتفكك العادات 

 أطلق ولقد ، وتعد االسرة من أوىل املؤسسات االجتماعية اليت تأثرت بالتلفزيون1االجتماعية
 إىل ليشري الثالث االب تعبري "Dany Robert Dufour" ديفورد روبرت داينالفيلسوف 

 االجتماعية. والتنشئة الرتبية عامل واقتحامه التلفزيون مشاهدة شيوع درجة

 والتلفزيون اجلزائري، اجملتمع يف واالتصال االعالم وسائل احدثته الذي التغري اىل باإلضافة
 يف الغريب النموذج وتكريس واملظهر، اللباس، طريقة تغري يف جليا يظهر والذي خاصة، بصفة

 سيطرة يف ساهم الذي االعالم، جمال يف والتقين التكنولوجي التقدم سببه وسلوكياتنا، تعامالتنا،
 نتيجة الثقافية، وخصوصياهتم االجتماعية حياهتم يف العامل شعوب على الغريب، النموذج وهيمنة

 أساليب متتلك اليت اهلوية تغلب إىل أدى مما واالتصال اإلعالم وسائل طريق عن والتقارب االحتكاك
 2.الغري هوية على واالستمالة للتأثري

اىل جانب لعب التلفزيون الدور السليب بتظليله الرأي العام، عن طريق بث مواد إعالمية 
االحنالل مغلوطة، وعدم التزام احليادية يف تغطيته االخبار، ومواضيع الساعة، باإلضافة اىل مسامهته يف 
اخللقي يف اجملتمع، بسبب الربامج اخلادشة للحياء، واملتعارضة مع قيم ومبادئ اجملتمع العريب، 

واجلزائري، االمر الذي يدفع املنظومة اإلعالمية اجلزائرية اىل ضرورة إجياد احللول، ومواكبة التطور 
راريتها، وايضا محاية املوروث احلاصل يف اجملال اإلعالمي حلماية نفسها كمؤسسة إعالمية تضمن استم

 االجتماعي، والثقايف، واخلصوصيات الفكرية، والسياسية للمجتمع اجلزائري.  

   

                                                           

 الطبعة األردن، والتوزيع، للنشر النفائس دار ،السياسي االعالم واملهنية لرجل الفنية املقوماتوالتلفزيوين:  اإلذاعي االعالم فرحان، طالب 1 
 .  05، ص0100األوىل، 

 .07 ص ،0115، األوىل الطبعة ليبيا، ابريل من السابع جامعة ،السياسي االجتماع علم الطبيب، زايد مولود  2 
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I. 2-1:شبكة االنرتنيت   
يقصد باألنرتنيت على ااها شبكة معلومات دولية ضخمة متصلة مع بعضها البعض، عن 

معلومات دولية غري خاضعة ألي حكم طريق اهلاتف، واالقمار الصناعية، كما تعرف على ااها شبكة 
   1مركزي.

كما تعرف على ااها شبكة معلوماتية عاملية مكونة من جمموعة من الشبكات الوطنية، 
تتعامل فيما بينها بغية توفري واجهة  TCP/IP 2واحمللية واخلاصة، مرتبطة فيما بينها عرب بروتوكول

  3موحدة للمستخدمني.

املية مكونة من عدد من الشبكات املتصلة مع بعضها البعض بأاها شبكة عتعرف أيضا  كما
عرب خطوط اهلاتف  ، تتناقل عربه املعلوماتميكن الوصول إليها من أي جهاز موصول بالشبكة

 أجهزة الكمبيوترتتشكل االنرتنيت من  ، كماواألقمار الصناعية من املرسل إىل املستقبل والكابالت
، يتم تكنولوجية بطريقةبإرسال واستقبال هذه املعلومات فيها معلومات ومستخدمني يقومون 

  .4هلذه احملتويات ونقلإجياد  بواسطتها

كما جيدر اإلشارة اىل ان شبكة االنرتنيت قد أنشأت من قبل وكالة املشروعات والبحوث   
، وهي من أكثر وسائل االعالم 0303التابعة لوزارة الدفاع االمريكية سنة  ARPAاملتقدمة   

   5انتشارا وتأثريا على اجلماهري.

                                                           

 . 730، ص 0115، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، د.ط، سويق باألنرتنيت والتجارة االلكرتونيةالتطارق طه،  1 
خل يعرف الربوتوكول على انه جمموعة من األسس، والقواعد، اليت يستوجب االلتزام هبا يف عملية الرتاسل اليت حتدث بني أجهزة الكمبيوتر دا 2 

اللغة األساسية لالتصال داخل شبكة االنرتنيت، اذ ميثل عنوان كل جهاز عن اخر داخل الشبكة، ومييزه عن باقي األجهزة  TCP/IPالشبكة، ويعترب
 .  003، ص0113، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، نظم املعلومات اإلداريةاألخرى، مزهر شعبان العايل، 

دراسة حالة التذاكر االلكرتونية يف مؤسسة -املعلومات واالتصاالت يف تفعيل االعمال التجارية للمؤسساتأثر تكنولوجيا لونيس نادية،  3 
 .  77، ص0100-0101، 0، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستري يف ادارة العمليات التجارية، جامعة اجلزائر -اخلطوط اجلوية اجلزائرية

 شهادة لنيل مقدمة مذكرة، -دراسة حالة بعض البنوك يف اجلزائر-لى جودة اخلدمات املصرفيةأثر التسويق االلكرتوين عشريوف فضيلة،  4 
 . 37، ص 0101-0113التسويق، جامعة منتوري، قسنطينة،  يف ماجستري

 . 70، املرجع نفسه للمؤسسات التجارية االعمال تفعيل يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا أثر نادية، لونيس    5 
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 كبرية خدمات توفري يف سامهت االنتشار، واسعة تفاعلية اتصالية أداة االنرتنت كما تعترب  
 وبالتايل البلدان، بني فيما اجلغرافية املسافات تلغي أن خالهلا من استطاعت االتصاالت، جمال يف

 شىت يف املعلومات تبادل من ومتكنه وتطوراته، العامل أحداث على االطالع لإلنسان تتيح صارت
 1والفكرية. التقنية القدرات امتالك شريطة ولكن وجد، وحيثما أين اجملاالت

 : وهي االنرتنيت شبكة هبا تتصف رئيسية صفات ثالثة كما ميكن استخالص

 . اآللية للحاسبات شبكات بداخلها تضم النطاق واسعة شبكة أاها مبعىن: الشبكات شبكة -
 العامل أحناء خمتلف من فمستخدميها دولية شبكة ألاها نظرا: جمهولني الشبكة مستخدمي -

 . البعض لبعضهم جمهولون فهم وبالتايل
 2.مستخدميها بعدد ينخفض ال الشبكة أداء أن بذلك ويقصد: حمدودة غري قدرات ذات -

ميكن القول ان االنرتنيت هو قفزة نوعية يف عامل االتصاالت، واملعلومات اليت ال تضاهيها أي وسيلة 
إعالمية أخرى، وهذا راجع اىل قوة تأثريه وانتشاره الواسع، باإلضافة اىل كونه اتصال الكرتوين مكثف 

  3وفع ال يتم بفضل تقنيات الكمبيوتر.

يف مرحلة متأخرة، وكانت الكويت الدول العربية األول، دخلت االنرتنيت اىل العامل العريب 
، فاجلزائر واملغرب عام 0330، تلتها مصر واالمارات العربية املتحدة يف عام 0330وكان ذلك سنة 

 .0300، اما اململكة العربية السعودية فلم حتصل على االنرتنيت اال عام 0330

االنسان ان عدد مستخدمي االنرتنيت  أشار تقرير للشبكة العربية حلقوق 0113ويف عام 
 01-07مليون مستخدم معظمهم شباب، إذا ان الفئة العمرية بني  70يف العامل العريب وصل اىل 

  4باملئة. 07سنة هي الشرحية األكثر استخداما بنسبة 

                                                           

  .00 ص ،0330 القاهرة، والنشر، للطباعة مصر اهضة ،االنرتنت عامل إىل الشخصي دليلك احلجاح، أبو يوسف أسامة 1 
  .37 صاملرجع السابق،  ،-اجلزائر يف البنوك بعض حالة دراسة-املصرفية اخلدمات جودة على االلكرتوين التسويق أثر فضيلة، شريوف 2 
 .   00، ص0333، دار هومة، اجلزائر، الطبعة االوىل، ثورة املعلوماتاالنرتنيت وعصر لعقاب حممد،  3 
 .  055-050مرجع سبق ذكره، ص، ص  ،واجملتمع االعالم كنعان، الفتاح عبد علي 4 
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، ان 0101أكد السيد موسى بن محادي وزير الربيد وتكنولوجيات االعالم واالتصال لسنة 
 ، كما أكد0100لسنة  مستخدم مليون 00 بلغ قد باجلزائر النطاق عايل األنرتنت دميمستخ عدد

 االنرتنت بشبكة مربوطة حاليا هي التكوينية واملعاهد واجلامعات الرتبوية املؤسسات مجيع ان الوزير
 الرتبوية املؤسسات من باملائة 07 االنرتنت، ونسبة بشبكة مزودة جامعية إقامة 011 حنو وأن

االبتدائية، اإلضافة  املدارس من باملائة 07و املتوسطات من باملائة 51و العنكبوتية الشبكة تستخدم
خدمة االنرتنت غري مكلفة باجلزائر وتبقى يف متناول الصحة، كما أشار الوزير اىل كون  اىل قطاع

  1.يف حتسن ملحوظايل هي اجلميع مؤكدا ان جودة االتصاالت 

ان االنرتنيت كوسيلة اإلعالمية متكن من االنفتاح على الثقافات األخرى، واملسامهة يف 
التعليم والتعلم عن بعد، كما يسمح بتحقيق التفاعل من خالل مواقع الدردشة، كلها أشياء إجيابية 

 ولكن هذا ال يعين خلوه من السلبية كسائر وسائل االعالم األخرى، فقد حتتوي شبكة االنرتنيت
على معلومات غري موثوقة، وجمهولة املصدر تعمل على نشر االشاعات الكاذبة، او احتوائه على 

أفكار واعتقادات، تؤدي اىل زعزعة أواصر العالقة بني افراد اجملتمع، باإلضافة اىل استغالل االنرتنيت 
يف الرتويج اىل يف جماالت خطرية تكون سببا رئيسيا يف ضرب استقرار وامن البالد، مثل استعماله 

 األسلحة، واملخدرات، والدعارة، من طرف العصابات الدولية. 

I. 2-4    :مواقع التواصل االجتماعي 
ان أمهية االنرتنيت تكمن قدرهتا يف إمكانية تغيري مفهوم االتصال، واملتزامن مع ظهور 

تغري بشكل كبري ان شبكات ومواقع التواصل االجتماعي، مثل الفايسبوك والتويرت، اليت استطاعت ان 
مل نقل كلي طريقة تواصل الناس وتفاعلهم، وتواصل احلكومات ومواطنيها، مع تغري الكيفية اليت 
 ميارس هبا الناشطون السياسيون، واالجتماعيون، ومنظمات اجملتمع املدين، واحلقوقيون أنشطتهم.

اسية والدميقراطية، أكثر من فالشبكات االجتماعية أصبح هلا القدرة على التأثري يف العملية السي
الوسائل اإلعالمية االخرى، وهذا ما اثبتته االحداث العربية يف اآلونة األخرية اليت شهدهتا كل من 

                                                           

 على ،0100ماي 00 اخلميس ،0105 العدد ،اجلزائر يف لألنرتنت مستخدم مليون 22 ،منري ركاب يومية، جزائرية جريدة اليومي، الشروق 1 
   .0100 جويلية 00: الزيارة تاريخ ،http://www.echoroukonline.com/ara/articles/164875.html: التايل الرابط
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مصر، وتونس، وليبيا، وسوريا وغريها من البلدان العربية، فمواقع التواصل االجتماعي كانت هلا حصة 
ا أعطت نوع اخر من التفاعل والتأثري يف امليدان األسد يف حتريك هذه االحداث والتأثري فيها، مم

   1اإلعالمي.

الشبكات االجتماعية هي مصطلح يشري اىل تلك املواقع على شبكة االنرتنيت، واليت 
، حيث تتيح التواصل بني مستخدميها يف بيئة (Web2)ظهرت مع ما يعرف باجليل الثاين للويب 

 2هتم او انتماءاهتم )جامعة، بلد، صحافة، شركة...اخل(،ذات جمتمع افرتاضي، جيمعهم وفقا الهتماما
 ان االفراد خالهلا من يتمكن واليت االنرتنيت، خالل من تتشكل االجتماعي التواصل فشبكات
   .واالنتماءات االهتمامات فيه يشرتكون افرتاضي، جمتمع ضمن يتواصلوا

كما تعرف مواقع التواصل االجتماعي على ااها منظومة من الشبكات االلكرتونية اليت 
تسمح للمشرتكني بإنشاء مواقع خاصة هبم، سواء كانوا جمموعات او افراد، ومن مث ربطه عن طريق 

     3نظام اجتماعي الكرتوين مع أعضاء اخرين لديهم نفس االهتمامات، والتطلعات، وامليوالت.

بكات االجتماعية هي مفهوم يشري اىل كل موقع يف الشبكة العنكبوتية، والذي يتيح ان الش
للمستخدم إمكانية وضع صفحة شخصية عامة معروضة، تتيح إمكانية تكوين عالقات شخصية مع 

املستخدمني االخرين، الذين يقومون بدخول اىل تلك الصفحات او الصفحة، فمواقع الشبكات 
   4ل املواقع ذات الطابع االجتماعي، الغين بالنقاش احلي وغرف الدردشة.االجتماعية هي وصف لك

يف األعوام األخرية ولكل  ظهرتالتواصل االجتماعي اليت وشبكات هناك العديد من مواقع 
 يفضل بعض األشخاص مواقع دون غريها وذلك بسبب امليزاتاذ موقع منها مستخدموه، 

ن غريها، واليت تتمشى وفق اخلصوصيات الفردية، وهناك مواقع واخلصائص اليت تنفرد هبا كل وسيلة ع
كثرية: )الفيسبوك، التويرت، اليوتيوب، الفايرب، االنستجرام، ماي سبيس، جوجل بلس، واملدونات 

                                                           

 .  003، مرجع سبق ذكره، صاالعالم واجملتمععلي عبد الفتاح كنعان،  1 
 . 051، املرجع نفسه، صواجملتمع االعالم كنعان، الفتاح عبد علي 2 
 .  00، ص0110، مؤسسة الفكر العريب، بريوت، د.ط، التقرير العريب األول للتنمية الثقافيةبشرى مجيل الراوي واخرون،  3 
 . 051السابق، ص املرجع ،واجملتمع االعالم كنعان، الفتاح عبد علي 4 
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االلكرتونية...( وغريها من املواقع االخرى وسنقتصر بالذكر على الفيسبوك، والتويرت، باعتبارمها من 
 االستعمال، والتداول خاصة لدى جمتمع الدراسة.  اهم املواقع من حيث

 : Facebookالفيسبوك  -
ذو  مارك زوكربريغ، على يد الشاب األمريكي 0110موقع الفيسبوك مت إنشاؤه عام 

، وهو 0110االمريكية سنة  هارفاردالتخصص األكادميي علم النفس، وعلم احلاسوب يف جامعة 
 أحد أشهر مواقع الواصل االجتماعي، واوسعها انتشارا.

متاحا فقط لطالب جامعة هارفارد، مث لطلبة اجلامعات االمريكية  املوقعيف بداية االمرا كان 
االخرى، فطالب الثانوية وعدد حمدود من الشركات، واخريا مت اتاحته ألي شخص يرغب يف فتح 

 00مليون مستخدم، اي ما يقدر ب واحد من كل  001، واالن ميلك حوايل 0115حساب عام 
   1شخص يف العامل لديه صفحة على الفيسبوك.

عرفت اجلزائر مؤخرا هذا النوع من التواصل، فال يكاد خيلو جمال، او ميدان، اال ووجد أثر 
 07 املرتبة حتتل اجلزائرلوسائل االعالم عامة، ومواقع التواصل االجتماعي وباخلصوص الفيسبوك، ف

بلغ عدد الفيسبوك، اذ  استخدام حيث عربيا بعد كل من مصر، السعودية، واملغرب من 0عامليا و
 منتصف شخص ألف 000و ماليني ثالثةالثالثة  الذين ميتلكون حساب فيسبوكي حوايلاجلزائريني 

باملائة من  00 ، فنسبة2(Socialbakers باكرز )سوشيال ، حسب موقع0100 السنة
 فيما أما النساء هذا من  ناحية اجلنس، من باملائة 00 مقابل مستخدمي الفيسبوك هم الرجال،

 نشاطا الفئات أول هم سنة 00و 00 بني أعمارهم املرتاوحة الشباب فئة فنجد العمرية الفئات خيص
 باملائة، بينما تبقى 05 بنسبة سنة 00و 07بني العمرية الفئة تليها باملائة 00 بنسبة الشبكة على
اال ان هذه 3.باملائة 0 جمموعها يف تتعدى ال حيث جدا نسبتها حمتشمة 07و 77 بني العمرية الفئة

                                                           

 . 050املرجع السابق، ص ،واجملتمع االعالم كنعان، الفتاح عبد علي 1 
 التويرت، الفيسبوك،، شركة عاملية متخصصة يف إحصاء وحتليل البيانات املتعلقة بشبكات التواصل االجتماعي مثل Socialbakers باكرز سوشيال 2 

 ... اخل، وإعادة نشرها.  راماالنستج اليوتيوب،
جوان 0، االحد 0050، العدد الفيسبوك استخدام حيث من عامليا 45 املرتبة حتتل اجلزائرالشروق اليومي، جريدة جزائرية يومية، كرمية.خ،  3 

 . 0100جويلية  00، تاريخ الزيارة: http://www.echoroukonline.com/ara/?news=131042: ، على الرابط التايل0100

http://www.echoroukonline.com/ara/?news=131042
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النسب تظل افرتاضية نظرا لطبيعة هذه املواقع اليت تكون اغلبية املعلومات، والبيانات فيها افرتاضية 
 وغري حقيقية. 

لفيسبوك هو حركة اجتماعية، وليس جمرد أداة او ان ا مارك زوكربريغويرى خمرتع الفيسبوك 
وسيلة للتواصل، االمر الذي يعطيه األولوية القصوى يف السيطرة على كل اشكال النشاط البشري 
على الشبكة العنكبوتية، باعتباره موقع يتيح لألفراد العاديني ان يصنوا من أنفسهم كيان عام، من 

ن معلومات حول أنفسهم، واهتماماهتم، ومشاعرهم، وصورهم خالل االدالء واملشاركة مبا يريدون م
   1الشخصية، فاهلدف الرئيسي من هذا االخرتاع بالنسبة اىل مارك هو جعل العامل أكثر انفتاحا.

 :  Twitter التويرت -
عبارة عن موقع من مواقع الشبكات االجتماعية، يسمح ملستخدميه بإرسال وقراءة  التويرت

واليت  Tweetsحرفا او رمزا، وهذه التعليقات تعرف باللغة اإلجنليزية  001تعليقات ال تتجاوز 
 تعين تغريدات.

ن اذ يتم هذا عن طريق رسائل نصية قصرية، او برامج احملادثات الفورية، االمر الذي يزيد م
أمهية هذا املوقع يف احلصول على االخبار، والتطورات احلاصلة فور حدوثها، اذ يعترب التويرت موقع 

    2فع ال يف عملية االخبار العاجلة.

، وقد 0110يف مارس  Jack Dorseyجاك دورسي مت إنشاؤه على يد األمريكي 
يون تغريدة، ويصفه البعض مل 011اشتهر شهر تويرت بشكل سريع حىت وصلت عدد تغريداته يوميا 

 571اىل  0101بأنه موقع رسائل االنرتنيت النصية القصرية، وقد تواصل منوه السريع ليصل سنة 
 تغريدة يتم ارساهلا كل ثانية. 

ان مواقع الشبكات االجتماعية مثل الفيسبوك والتويرت، ليست جمرد أدوات تتيح 
ت لكثري من الدول عبارة عن نوافذ إعالمية يتم للمستخدمني نشر تعليقاهتم، وآرائهم، ولكن أصبح

                                                           

 . 050السابق، ص املرجع ،واجملتمع االعالم كنعان، الفتاح عبد علي 1 
 .  70، ص0100، دار جسور للنشر والتوزيع، اجلزائر، د.ط، مدخل اىل االعالم اجلديد: املفاهيم الوسائل والتطبيقاترضوان بلخريي،  2 
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من خالهلا تناقل االخبار اثناء وقوعها، وبسرعة تفوق يف كثري من األحيان وسائل إعالمية إخبارية 
أخرى، االمر الذي دفع بأي وسيلة إعالمية مهما كان طابعها اىل فتح حسابات خاصة على مواقع 

قة يف االملام جبوانب املعلومات واالخبار، وتضع نفسها يف التواصل االجتماعي، لتكون هي أيضا سبا
الصورة اإلعالمية اليت أصبحت تسيطر عليها مواقع التواصل االجتماعي اليوم اكثر من ذي قبل، 

 باإلضافة اىل من وشرحية الشباب اليت تبدي اهتمام كبري ملثل هذه الوسائل اإلعالمية.         

 يد االجتاهات.دور وسائل االعالم يف حتد 1 

ان وسائل االعالم هتدف اىل التأثري على الرأي العام، من خالل تزويد اجلماهري بأكرب قدر 
من املعلومات، حبيث ختتلف جماالت التأثري باختالف التوجهات واالهتمامات، كذلك ختتلف طبيعة 

، وغريها، تلعب دور التأثري باختالف طبيعة املعلومة، فوسائل االعالم من تلفزيون، وإذاعة، وصحف
التأثري اإلجيايب بالتزامها املوضوعية والشفافية يف نقلها االخبار واالحداث، وتعترب كذلك وسائل 

االعالم يف نظر كثري من الكتاب والباحثني يف جمال االعالم واالتصال أداة أساسية يف نشر 
املهنية اإلعالمية، االمر الذي ينتج  كما ميكنها ان تؤثر سلبا على الرأي العام بابتعادها عن1الثقافة،

 عنه تزييف الوعي والتظليل اإلعالمي.

كما جتدر اإلشارة اىل طبيعة الرأي العام، باعتباره جمموعة من اآلراء الناجتة عن قضية هتم 
الناس، اليت قد تكون يف غالب األحيان تضم جمموعة من املعلومات، واألفكار املتناقضة، فقد يكون 

ام حائر، ويعوزه التبلور والتغري من يوم اىل اخر، وهو ما حدده برايز يف كتابه الدميقراطية الرأي الع
العصرية، معتربا ان الرأي العام ليس جمرد إحساس او انطباع، وامنا هو عقيدة واقتناع وأكثر قابلية 

    2للثبات.

 

                                                           
1 Bouron Jérôme, Introduction aux médias, Édition Montchrestien, Lextenso, paris, 2000, 
p31.     

 .  00، ص0307، دار الفكر العريب، القاهرة، د.ط، االعالم له تارخيه ومذاهبهعبد اللطيف محزة،  2 
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ة، هتدف اىل تغيري ان وسائل االعالم من خالل حتليها باملسؤولية اإلعالمية واالجتماعي
االجتاهات واآلراء السلبية يف مقابل تدعيم االجتاهات اإلجيابية، كما تعمل على تنشيط حافز الوقاية، 
والعالج، والتنمية، خالل تناوهلا املواضيع اليت متس كافة القطاعات، واجملاالت، واحلرص على تنشأت 

، كون وسائل االعالم مؤسسة حيوية من 1ي"االفراد تنشئة سوية، واملسامهة يف "التطبيع االجتماع
مؤسسات التنشئة االجتماعية، هلا تأثري على حياة الفرد مثلها مثل االسرة واملدرسة، او أكثر من 

ذلك، يف ظل تكنولوجيا االعالم واالتصال، اليت جعلت من الوسيلة اإلعالمية حتل حمل االسرة يف 
 ة يف انشاء عالقات اجتماعية غري مباشرة. الرتبية، و حمل املدرسة يف التعليم، ومدعا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ودور  التطبيع االجتماعي هو عملية اجتماعية، تكون قصدية، وأحيانا غري قصدية، ترافق الفرد طوال حياته بدأ من االسرة، مث املدرسة والرفاق، 1 
عي الذي ُيكسب الفرد طيلة حياته مهارات إنسانية، وقيم ومعايري وتقاليد اجتماعية، باإلضافة اىل العبادة، فثقافة اجملتمع، فهو نوع من التعلم االجتما

 .    00، ص 0330، القاهرة د.ط، والتوزيع والنشر للطباعة قباء دار، رعاية منو الطفلميكانزميات التفاعل االجتماعي، عالء الدين كفايف، 
مؤسس مدرسة التحليل النفسي، مفهوم التطبيع االجتماعي ليشري به اىل  الطبيب النمساوي (Sigmund Freudفرويد ) سيغموندكما أطلق 

عملية  فرويدعملية التنشئة االجتماعية، باعتبارها عملية منو وتطور حتمية واساسية، متداخلة فيما بينها وذات تأثري بالغ يف شخصية الفرد، فريى 
أن هذا سيتم من خالل أساليب عقلية  فرويداستدخاله ملعايري والديه وتكوين األنا األعلى لديه، ويعتقد التنشئة االجتماعية تتضمن اكتساب الطفل و 

مشكالت الطفل السلوكية وأسلوب معاملة  امساعيل،أمحد السيد حممد ، واالنطفاء القائم على الثواب والعقاب، واجتماعية أمهها: التعزيزوانفعالية 
 .  00ص  ،0330، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، د.ط، الوالدين
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وسيلة االعالم األكثر استقطابا للجمهور من حيث مجع ونشر  14يبني اجلدول رقم 
 .املعلومات

 والية تلمسان والية مستغامن اجملاميع
 الفئات

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 اإلذاعة 11 21 44 11 82 20.5
 التلفزيون 100 200 100 200 400 100

66.5 266 22.5 241 62.5 211 
شبكة 

 األنرتنيت

49.75 199 50.5 202 41 11 
مواقع 

االتصال 
 االجتماعي

8 32 4 01 21 14 
الصحافة 
 املكتوبة

29.5 118 16.5 51 11.5 65 
االتصال 
 الشفهي

 اجملموع 100  200  400 
 

من خالل اجلدول يتبني ان التلفزيون يتصدر قائمة استقطاب اجلمهور من حيث مجع 
ومعاجلة ونشر املعلومات، ويف جمال هذه الدراسة كان االختيار هنا على أساس عامل الثقة، فنجد 

عينة البحث لديها ثقة يف الربامج التلفزيونية، أكثر من برامج وسائل االعالم األخرى، اذ يضع 
عند استقبال الرسالة اإلعالمية عامل الثقة باملصدر، واليت هي درجة الصدق اليت يوليها  اجلمهور

للرسالة اإلعالمية، حبيث يكون التلفزيون  بنظر اجلمهور يف هذه احلالة االكثر مصداقية وتعبريا عنه،  
                                                           

  إجابة من أكثر اختيار يف احلق له املبحوث ألن العينة مفردات عدد عن تعرب ال اجملاميع . 
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ثر مالئمة كما متيل اجلماهري اىل تلقي الرسالة اإلعالمية اليت جيد ااها اكثر موضوعية، واألك
  1الهتماماته وتلبية الحتياجاته وميوالهتم الشخصية.

تليه شبكة االنرتنيت، اليت جتدها عينة البحث، وسيلة تكنولوجية جد متطور، تسهم بشكل  
كبري يف تدفق املعلومات، اذ توفر اىل كافة شرائح اجملتمع معلومات واخبار متنوعة، وخمتلفة، يف شىت 

األنرتنيت اليوم حتدث تغريا على مستوى السلوك، والقيم، ورؤية الفرد للعامل اجملاالت، وامليادين، ف
ومكانته فيه، اذ تراه عينة الدراسة انه أكثر احاطة ومشولية باألخبار، واملواضيع اليت من شأاها توجيه 

 معرفة الفرد اىل حقيقة، او كذبة عن غريها.   

هور وانتشار شبكة االنرتنيت عامليا، حيث تغريت صور الوسائل اإلعالمية كثريا بعد ظاذ  
جتمعت اجلرائد، اذ التقليدي كاإلذاعة والتلفزيون و عكس باتت هذه الشبكة كوسيط اتصايل جديد 

وهي جتمع بني خصائص  ،يف االنرتنيت خربات الوسائل املادية لالتصاالت السلكية والالسلكية
اىل جانب هذا تعترب شبكة  ،اجاته إعالميااالتصال اجلماهريي والتخصيص وحق الفرد يف تلبية ح

   2تتم عربها.وسيلة اتصالية تصنف بعض اخلدمات من خالل شبكات ومواقع االنرتنيت 

كما هتم عينة الدراسة مبواقع االتصال االجتماعي، واعطائها مكانة هامة يف جمال تناقل    
تويرت، ليست جمرد أدوات تتيح وتبادل االخبار، فمواقع الشبكات االجتماعية مثل الفيسبوك وال

للمستخدمني نشر تعليقاهتم الشخصية، ومشاركة االخرين هبا، ولكنها أصبحت لكثري من 
املستخدمني منصات لنشر االخبار، فعلى سبيل املثال كان التويرت من أوائل الوسائل اإلعالمية اليت 

    0110.3ة يف نوفمرب قامت بنشر احداث وتقارير اهلجمات اإلرهابية على مومباي اهلندي

مث يأيت التواصل الشفهي، وكان املقصود به التواصل اإلنساين الشفهي، الذي يتم بني افراد 
وهو نوع من  واملستقبل، املرسل بني املشرتكة واللغة اخلربة من نوع يتطلب اجملتمع بشكل مباشر، وهذا

جتاهات اجلديدة والتأثري فيها، ويكون التفاعل البشري له أمهية كبري ة يف إيصال األفكار، وخلق اال
                                                           

 .   00، مرجع سبق ذكره، ص دور التكتيك يف االعالم الدويل: دراسة نظرية وتطبيقيةحممد علي لعوينيت،  1 
 . 01، ص0110، الظفرة للطباعة والنشر، أبو ظيب، الطبعة األوىل، صحافة االنرتنيت وقواعد النشر االلكرتوينعباس مصطفى صادق،  2 
 . 050، مرجع سابق، ص االعالم واجملتمععلي عبد الفتاح كنعان،  3 
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هذا النوع قوي كلما توافقت السمات االجتماعية، والثقافية اجلمهور، وجتانست فيه اآلراء، 
 واألفكار. 

وبعدها اإلذاعة وهي أيضا تعترب وسيلة لتقصي االخبار، واملعلومات، فقد اخذت على 
العام، والرتبية الثقافة والسياسية واالجتماعية داخل عاتقها خمتلف املهام كالتسلية واالنباء ذات النفع 

، واخريا الصحافة املكتوبة كانت يف اخر القائمة، اذ تؤثر معرفة القراءة والكتابة يف االستخدام 1اجملتمع
الفع ال للوسائل اجلماهريية املطبوعة، وكلما كان معدل القراءة والكتابة منخفضا حيد من جدوى 

اال ان هذا ال ليس بالضرورة  ان يكون املؤثر يف العزوف عن وسائل  2املطبوع،االتصال اجلماهريي 
االعالم املطبوعة او ان يشكل عائق خاصة يف هذا العصر الذي ارتفعت فيه نسبة التعليم والتثقيف، 

بقدر ما يدال على إمكانية اندثار الوسائل االعالمية املطبوعة، او العزوف عنها واحالل وسائل 
ة بدلية، والدليل على هذا ان جممل عينة البحث هلم مؤهل علمي يسمح هلم بالرجوع للوسائل إعالمي

املطبوعة، اال ااهم يفضلون وسائل اخرى، هي بنظرهم اكثر مصداقية وسالسة، ووصوال اىل خمتلف 
الذي يبني توزيع العينة على أساس املستوى  70، ص10رقم شرائح اجملتمع، انظر الرسم البياين 

 التعليمي.     

 .الفرد مدى مسامهة وسائل االعالم يف تكوين وحتديد اجتاهات 15يبني اجلدول رقم 

 والية تلمسان والية مستغامن اجملاميع
 الفئات

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 نعم 167 83.5 182 91 349 87.25
 ال 33 16.5 18 9 42 10.5

 اجملموع 100 % 100 100 % 100 400 % 100
 

                                                           

 .  50، ص0110، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الثانية، أثر وسائل االعالم على الطفلصاحل ذياب هندي،  1 
 . 00ص ، مرجع سبق ذكره،نظريات االعالمحسن عماد مكاوي، عاطف عديل العبد،  2 
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من عينة البحث أفادوا على ان وسائل  %05.07من خالل اجلدول نالحظ ان نسبة 
االعالم تسهم يف تكوين وحتديد اجتاهات الفرد، باعتبار ان وسائل االعالم بشىت أنواعها، تعترب من 

 املصادر اإلخبارية والتثقيفية اهلامة، ووسائل مؤثرة على االجتاهات، فنتيجة للتطور العلمي اصبحنا
كبري يف تغيري مسارات عدة  اليت جتتاح العامل واليت كان هلا دور نعيش اليوم يف عصر الثورة املعلوماتية

، واالنفتاح على الثقافات املختلفة يف العامل حيث األفكار، و االعتقادات، والتوجهاتيف العامل من 
، كل هذا عن طريق وسائل االعالم واالتصال والتكنولوجيات بزمن قياسي مل يعهده العامل من قبل

 اليت صاحبتها.

فتعمل وسائل االعالم واالتصال على نقل األفكار واآلراء، واالجتاهات السائدة من جمتمع 
اىل اخر، كما تعمل على الرتويج للثقافة احمللية وجماهبة الغزو الثقايف، كما ميكن هلا ان تقوم بالدور 

ر الفعلي الذي السليب بنشر الدعاية الكاذبة، وبث املعلومات املنحازة االمر الذي يبعدها عن الدو 
السليمة، اىل جانب  االجتاهات وتطوير ودعم العام الرأي اوجدت من اجله واملتمثل أساسا يف تنوير

اال انه ال احد  التعليم والتوجيه والتثقيف، وغريها من الوظائف اليت تؤديها كل الوسائل اإلعالمية،
 ينكر دور وسائل االعالم يف حتديد والتأثري على االجتاهات.   
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 .الوسيلة األكثر فعالية يف جمال تكوين وحتديد االجتاهات 16يبني اجلدول رقم 

 والية تلمسان والية مستغامن اجملاميع
 الفئات

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 اإلذاعة 74 12 95 42.5 165 42.15
 التلفزيون 100 200 100 200 400 200

44.15 177 11.5 79 41 98 
شبكة 

 األنرتنيت

11.5 154 40.5 81 16.5 73 
مواقع 

االتصال 
 االجتماعي

11 128 11.5 45 42.5 83 
الصحافة 
 املكتوبة

45.15 181 41.5 79 52 102 
االتصال 
 الشفهي

 اجملموع 100  100  400 
 

من خالل هذا اجلدول سنالحظ نوع من التناقض، او التباين ان صح القول يف تصرحيات 
عينة البحث، اليت كان ترتيبها للوسائل اإلعالمية األكثر استقطابا من حيث مجع املعلومات 

ومعاجلتها، ال يتوافق وترتيبها للوسائل اإلعالمية األكثر فع الية يف تكوين، وحتديد االجتاهات، فهذا 
االمر يعين ان كون الوسيلة اإلعالمية األكثر استقطابا ومتابعة، ليس بالضرورة ان جيعل منها الوسيلة 

                                                           

  إجابة من أكثر اختيار يف احلق له املبحوث ألن العينة مفردات عدد عن تعرب ال اجملاميع . 
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األكثر حتديدا واألدق توجيها لآلراء واجتاهات االفراد، فمسألة التأثري على االخرين، جيب ان تكون 
  1متميزة وواضحة، عن مسالة نشر املعلومات.

فظ على الصدارة يف القائمة باعتباره الوسيلة األكثر استقطابا، فبالرغم من ان التلفزيون حا 
واألكثر على سلوك االفراد وحتديدا الجتاهاهتم، وآرائهم، فصنفته عينة البحث على انه الوسيلة األكثر 

جتسيدا للواقع املعاش، وهذا يعود اىل قوة الصورة واستحواذها على الفرد، واليت تكون وحدها كافية 
 مهما وفع اال على تأثريا اع والتأثري باإلضافة اىل إعطاء التلفزيون مناذج حية ومتنوعة حتدثعلى االقن
اذ يعترب التلفزيون اليوم املوزع األساسي يف عملية التنشئة االجتماعية، واملسيطر الرئيسي  2املشاهد،

    3على حياة االفراد.

  Albert Bandura" ندورابا أللربتوهذا ما اكدت عليه نظرية التعلم االجتماعي 
اليت ترى ان معظم السلوك اإلنساين يتم تعلمه من خالل املالحظة، اليت تسمح له بتكوين فكرة ، 4" 

عن كيفية تبين اجتاهات، وسلوكيات، من خالل اتباع مناذج وامثلة حية من الواقع، حبيث تكون 
ع املعلومات الدليل املوجه الكتساب مناذج جديدة عن طريق عملية التفاعل املستمر واملتبادل م

، التعلم باملالحظة او Banduraالتأثريات املعرفية، والسلوكية، والبيئية للفرد، والذي امساه 
 وهنا يكون التلفزيون أبرز وسيلة إعالمية توفر ذلك.   5النمذجة،

كما ان للتلفزيون أمهية كبرية يف التأثري على اجتاهات واآلراء، فهو وسيلة فعالة أكثر من 
اية السياسية، حيث يستطيع ان يوثق الصلة بني اجلمهور والشخصيات اإلذاعة يف جمال الدع

السياسية أكثر مما تستطيع اإلذاعة، لذلك أصبح التلفزيون من اهم األسلحة اليت تلجأ اليها األحزاب 
                                                           

 . 30، صذكره سبق مرجع ،االعالم نظريات العبد، عديل عاطف مكاوي، عماد حسن 1 
 .  003، مرجع سابق، صالرأي العام واالعالم والدعايةهاين الرضا،  2 

3Dagnaud Monique, Médias et Violence-L’état du débat Mars 2003, Édition Centre de 
Documentation Du Conseil Supérieure De L’audiovisuel, France, 2010, p19.   

، هو عامل نفس كندي قدم اسهامات كثري يف علم النفس االجتماعي، وعلى راسها نظرية االدراك Albert Bandura"  باندورا أللربت 4 
 االجتماعي.

، دار النشر للجامعات، القاهرة، الطبعة الثانية، سيكولوجية التعلم بني املنظور االرتباطي واملنظور املعريففتحي مصطفى يوسف الزيات،   5 
 .   000، ص، ص0110
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لكسب ثقة اجلمهور، والتأثري على الرأي العام، كما يعترب التلفزيون املدرسة العامة للشعب، يبث من 
ويستطيع  التلفزيون التأثري إجيابيا كما ميكنه التأثري سلبيا بتظليل  1وعي السياسي واحلضاري،خالهلا ال

الرأي العام، اىل جانب بثه برامج قد تتعارض مع عادات وتقاليد املشاهد، االمر الذي يؤدي اىل 
قة باستمارة الفساد اخللقي يف اجملتمع، كما اكدت عينة الدراسة من خالل األسئلة املفتوحة املتعل

البحث عم مدى إمكانية التلفزيون يف التشجيع على اجلرمية والعنف والتقليل من نسبة املطالعة، 
باعتبار ان لكل وسيلة إعالمية إجيابيات وسلبيات، ويكون املتلقي هو احملدد الرئيسي واملسؤول 

 جيابية.      الفعلي ملا يأخذه او يرتكه، من الرسائل اإلعالمية سواء سلبية كانت ام إ

اال ان فئة االتصال الشفهي غريت من مركزها فيما خيص دورها يف حتديد اآلراء واألفكار، 
، اليت اعتربته عنصر فع ال يف جمال تكوين وحتديد االجتاهات، والتأثري 00وهو ما بينه اجلدول رقم 

 لالجتانس.  على اآلراء، واملواقف، خاصة يف اجملتمعات احمللية اليت تقل فيها درجة ا

بريلوسون والزر سفيلد ان من اهم الدراسات اليت تناولت االتصال املباشر، دراسة 
، حيث  وجد الزر يف دراسته ان الطريقة اليت تؤثر يف تكوين الناس آلرائهم وتغيريهم هلذه وجوديت

ا الفرد بأسرته اآلراء ان عملية االدالء باألصوات ليست عملية فردية وامنا عملية مجاعية، يتأثر فيه
وبزمالئه، حيث ان الناس الذين يعيشون يف ظل ظروف اجتماعية واقتصادية مماثلة، تتشابه عادة 

مصاحلهم واحتياجاهتم، وينعكس ذلك األثر على اجتاهاهتم السياسية، كما ان بعض الناس ال 
ب منها خالل حيصلون على معلوماهتم من أجهزة االعالم بطريقة مباشرة، وامنا حيصلون على جان

يف مجاعتهم األولية، كون القادة حيصلون على معلوماهتم عن طرق هذه  2مناقشتهم مع قادة الرأي
    3الوسائل اليت تكون بدورها مكملة لدور االتصال املباشر.

                                                           

، ، دار الفكر العريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة األوىلالنظرية والنماذج التطبيقية الدعاية واالقناع: األسسعاطف عديل العبد،  1 
 .  000، ص0115

اهر بطريقة تعرف قيادة الراي على ااها اليت يكون عندها الفرد قادرا على التأثري بصورة غري رمسية يف اجتاهات االفراد االخرين، اويف سلوكهم الظ 2 
 .  50، صذكره سبق مرجع ،االعالم نظريات العبد، عديل عاطف مكاوي، عماد حسنمطلوبة ومتكررة، 

 . 07، ص 0330، دار الفكر العريب، القاهرة، د.ط، دليل حبوث االتصال يف الوطن العريبعاطف عديل العبد،  3 
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يتداول خرباء االتصال مصطلح التأثري عن طريق كلمة الفهم اليت تكون تلقائية بشكل عفوي غري 
عتربوها أكثر فع الية وتصديقا يف اجملمعات النامية من الكلمة املطبوعة، ولذلك يثق مقصود، واليت ا

ولرب الناس يف االتصال املباشر أكثر من االتصال اجلماهريي، ليس تقليال ألمهيته، ولكن كما ير 
       1ثري.ان الوسائل التقليدية كالسوق واملقهى واجلمعات احمللية، تلعب دورا هاما يف تعميق التأ شرام،

 بشكل يتم ألنه السيكولوجية املزايا ببعض اجلماهريي االتصال على يتميز املباشر فاالتصال 
   2كبري. يكون فيه الصدى ورجع مرونة وأكثر مقصود، غري عفوي،

مث جاءت شبكة االنرتنيت، واليت هي يف اعتقاد عينة البحث ااها من الوسائل اليت تقل  
فيها درجة الرقابة يف اجلزائر، مما يعطي متنفس للتعبري عن اآلراء واألفكار، اليت ال يستطيع املواطن 

املعلومة يف  اجلزائري طرحها يف وسائل إعالمية أخرى، كما متتاز شبكة االنرتنيت بسهولة الوصول اىل
ظرف زمين قصري. ان االنرتنيت أعطى اعظم نقلة نوعية يف جمال التطور التكنولوجي، واليت لوالها ما 

االعالم التقليدي الذي يضم الصحف  هو مصطلح حديث يتضاد معبرز مفهوم  االعالم البديل، 
اجلديد مل يعد  حمصور يف  خنبة ما أو قادة إعالميني، بل  اإلعالمف، واجملالت واإلذاعة والتلفزيون

 أصبح متاحاً جلميع شرائح اجملتمع وأفراده كاحملطات التلفزيونية التفاعلية، الصحافة اإللكرتونية،
 ،اقع الشخصية واملؤسساتية ، مواقع الشبكات االجتماعيةاإلذاعات الرقمية، منتديات احلوار، املو 

  3من الوسائل اليت يكون االنرتنيت هو احملرك واملكون األساسي هلا. وغريها

 :االعالم البديلخصائص ومن بني اهم 

: حيث يتبادل القائم باالتصال واملتلقي األدوار، مما خيلق نوع من والالتزامنية التفاعلية   -
 . إمكانية التحكم يف الوقت، مع ل األفكاراحلوار وتباد

اجلديد لكل شخص ميتلك أدوات بسيطة أن يكون  االعالم يتيحاذ املشاركة واالنتشار:   -
 سواء كان صحفي أو فرد عادي.ملختلف الرسائل، رسل ، مناشرا

                                                           

 .00ص ، مرجع سبق ذكره،نظريات االعالمحسن عماد مكاوي، عاطف عديل العبد،  1 
 . 07، دار الفكر العريب، نفس املرجع، صدليل حبوث االتصال يف الوطن العريبعاطف عديل العبد،  2 
 .  010، مرجع سبق ذكره، صتكنولوجيا االعالم واالتصالهالة إمساعيل البغدادي،  3 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
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 .الكونية: حيث أصبحت بيئة االتصال بيئة عاملية، تتخطى حواجز الزمان واملكان والرقابة -
ادماج الوسائط: من خالل استخدام كل وسائل االتصال، مثل النصوص، والصوت، والصورة  -

 .الثابتة، والصورة املتحركة، والرسوم البيانية ثنائية وثالثية األبعاد
االنتباه والرتكيز: نظرا ألن املتلقي يف وسائل اإلعالم اجلديد يقوم بعمل فاعل يف اختيار   -

نه يتميز بدرجة عالية من االنتباه والرتكيز، خبالف التعرض لوسائل احملتوى، والتفاعل معه، فإ
 .ياسلبيا وسطح اإلعالم التقليدي الذي يكون عادة

حيث يسهل على املتلقي خترين وحفظ الرسائل االتصالية واسرتجاعها،  : التخزين واحلفظ -
 1.كجزء من قدرات وخصائص الوسيلة بذاهتا

 أواخر منذ ظهرت واليت قد شبكة االنرتنيت، تتحها اليت الدردشة اىل خدمة باإلضافة
 نصية رسائل شكل يف االنية احملاورة طريق عن االفراد بني مباشرة اتصال وسيلة وتعترب الثمانينات

اليت متكن من تبادل التجارب واخلربات بني الكفاءة املنتشرة يف خمتلف دول العامل، اليت جيد  2.متبادلة
فيها الرتفيه، والتعليم والرتبية، واالشهار، واالخبار، من خالل ما يعرف بعملية التواصل االجتماعي 

     3اليت يتم مبوجبها نقل املعلومات وحمتوى الرسالة االتصالية.

اعة اليت تعترب وسيلة اتصال قوية، تستطيع الوصول اىل خمتلف االفراد وبعدها اإلذ 
واجلماعات، سريعة االنتشار، فهي تتفوق بذلك على الصحافة، بتميزها بالسبق واولوية النشر، واالثر 
األول للخرب او الرأي ال ميحى بسهولة ويصعب معارضته، فهناك من يعترب ان من يقول الكلمة أوال 

  4ق دائما، ولذلك تصلح اإلذاعة ان تكون وسيلة هجومية بالدرجة األوىل.يكون حلى ح

                                                           

 . 005، املرجع السابق، ص، تكنولوجيا االعالم واالتصالهالة إمساعيل البغدادي 1  
 . 01، ص0110، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، د.ط، التطبيق يف املؤسسةالتجارة االلكرتونية: مفاهيم واسرتاتيجيات إبراهيم خبيت،  2 

3 Berton Philippe, Serge Proulx, L’explosion De La Communication : Introduction aux 
Théories et aux Pratique De La Communication, Collection, Grands Repères, Paris, 
2006, p26.       

 .  00، مرجع سبق ذكره، صاألسس العلمية لنظريات االعالمجيهان امحد رشىت،  4 
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كما تعمل اإلذاعة برأي عينة الدراسة على هتيئة املستمعني نفسيا من خالل الربامج 
الصباحية اليت تدخل البهجة على القلوب وتدفع اىل التفاؤل، كما تعتربها فئة البحث مناسبة للفئات 

 او الكتابة واليت ال حتتاج اىل تركيز كما حتتاجه الصحافة.   اليت ال تعرف القراءة

ان االستماع اىل الراديو يدفع اىل اإلحساس اجلمعي، من خالل فتح املشاركة يف الربامج 
االذاعية، فيشعر الفرد انه عضو يف مجهور كبري من املستمعني، فاإلذاعة هبذا تتيح للمستمع ان 

وم واخباره مع االخرين، فينتج عنه نوع من التفاعل االجتماعي يف يشارك سيكولوجيا يف احداث الي
والعمل على حتفيز الناس ودفعهم اىل االهتمام بالقضايا، واملسائل العامة  1موضوعات جديدة،

ومناقشتها، يف مقابل دعم القيم وتعزيز أفكار التنمية االقتصادية واالجتماعي، وهذا ما عربت عنه 
الذي يثبت صمود اإلذاعة كوسيلة اعالمية هلا دور كبري يف التأثري على الرأي  عينة الدراسة، االمر

 العام. 

مث مواقع التواصل االجتماعي اليت اكدت عينة الدراسة على مدى األمهية اليت تلعبها يف  
مجع ونشر املعلومات، واملسامهة يف تكوين اآلراء وحتديد االجتاهات، فعند احلديث عن التأثريات 

اسية لشبكات التواصل االجتماعي يرتاءى لنا الدور الذي تلعبه يف االحداث العربية الراهنة، السي
، يف ظل التحركات الشعبية اليت مست جل 0100وكذلك الدور الذي قامت به يف مطلع سنة 

تداولة الدول العربية، او كما يطلق عليها البعض بالثورات العربية، الربيع العريب، وغريها من األمساء امل
 يف هذا اخلصوص.

اذ لعبت شبكات التواصل االجتماعي دور فع ال يف التحفيز على املشاركة الشعبية، والنزول 
اىل الشارع، االمر الذي عكس قدرهتا على التأثري واحداث حتوالت يف االجتاهات، واستخدامها يف 

العريب باعتبارهم الفئة األكثر حشد وتشكيل اآلراء، والتأثري املباشر خاصة لفئة الشباب يف الوطن 

                                                           

 . 000، ص 0303، مكتبة االجنلو املصرية، القاهرة، الطبعة االوىل، االعالم واالتصال باجلماهريإبراهيم امام،  1 
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استعمال هلذه الوسيلة اإلعالمية، وهنا يربز الدور اجلديد هلذه الوسائل من أغراض جتارية واجتماعية، 
        1اىل أغراض سياسية.

الصحافة املكتوبة اليت حافظة على املرتبة األخرية من حيث استقطاب اجلماهري والتأثري 
 اإلعالمية الوسائل من يتلقاه ما عكس أكرب، جهد تكلفه وسيلة، ااها حاليا اجلمهور يعتربها فيهم، اذ
 تفكيك يتطلب الذي املكتوب النص عن ختتلف الصورة ان باعتبار واالنرتنيت، كالتلفزيون، األخرى

   .واحدة دفعة الرسالة تعطي الصورة بينما وبطء، وتركيز جبهد الكلمات، بني القائمة العالقات

 واالعالم اجلواري.اإلذاعة  

تسهم اإلذاعة احمللية يف ترقية ودعم االعالم اجلواري من خالل حرصها على جودة احملتوى، 
واملضمون، والسهر على مواكبة التطور احلاصل يف اجملال اإلعالمي، باإلضافة اىل اهتمامها 

بانشغاالت املواطن احمللي، والعمل على إيصال آرائه، وافكاره، هبدف الوصول اىل حلول مشرتكة 
ضع االيادي على مكان اخللل، االمر الذي يزيد من قيمة التفاعل احمللي، والدفع حنو التنمية وو 

 احمللية، اليت تعد من اهم اهداف االعالم التنموي الصادق.    

 االعالم اجلواري. 2 

يف حقيقة االمر جيدر اإلشارة اىل اللبس الذي ينطوي عليه كل من االعالم احمللي، واالعالم 
، واالمر ليس neighborhood، وباجلواري local، ففي اللغة األجنبية نعين باحمللي اجلواري

  2سي ان خاصة ااها تستعمل لإلشارة اىل عدة معاين خمتلفة.

، وتعين locus، يف الدول األوروبية من الكلمة الالتينية localيشتق مصطلح احمللي 
غات األوروبية كإشارة عن املكان الصغري بشكل حريف املكان، وقد وجدت الكلمة يف كثري من الل

                                                           

 .  001، مرجع سابق، صاالعالم واجملتمععلي عبد الفتاح كنعان،  1 
 . 71: دراسة نظرية وميدانية، مرجع سبق ذكره صاالعالم اإلقليميإبراهيم عبد هللا املسلمي،  2 
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، إضافة اىل كون املصطلح يعرب (large scale entities)املنفصل عن الكيانات الواسعة النطاق 
   1عن معاين عديدة أمهها النمط األورويب، واخلصائص القومية.

اجلوار،  اما بالنسبة لإلجنليزية يف يشمل مصطلح اىل املدينة او القرية، وبالتحديد تعين
وبالتايل فان االعالم اجلواري يتحدد يف فكرة اجملاورة بني القائم بالعملية اإلعالمية واملتلقي، باعتباره 

اعالم خيتص مبنطقة معينة، ويعكس ثقافتها، وواقعها، من خالل رسائله اإلعالمية اليت ختدم 
  2احتياجات افرادها.

عالقة بني املرسل واملستقبل واجلهات الرمسية، ان مفهوم االعالم اجلواري يشري اىل طبيعة ال
والذي يكون هدفه إزالة احلدود بني املواطن والسلطات احمللية، اذ من الضروري على القائم باإلعالم 

اجلواري تواجده يف أماكن ومناطقة معينة، بدافع نقل مشاغل ومشاكل املواطن احمللي اىل اجلهات 
باملعلومات الصادرة عن السلطات، اذ يكون مهزة وصل بني املواطن العليا، يف مقابل تزويد املواطن 

   3والسلطة احمللية.

اما فيما خيص مفهوم االعالم احمللي فهو يشري اىل معاين عديدة حسب اجملال الذي يوضع 
فيه، ففي جمال هذه الدراسة عندما نوظف كلمة اعالم حملي فنعين به االخبار اخلاصة والداخلية، اليت 

صر على جمتمع حمدود الرقعة اجلغرافية، واملتميز خبصائص ثقافية وفكرية متيزه داخل اجملتمع الكلي، تقت
 يف مقابل االخبار الوطنية، والعاملية.

ولكن الوضع خيتلف إذا قلنا بضاعة حملية اليت نعين هبا بضاعة وطنية ال اجنبية، وهذا ما 
احمللي، الذي يعين يف بعض املرات كل ما يتعلق يعكس التعدد يف املعاين واالستخدامات ملصطلح 

                                                           

 . 00، ص0101دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، بريوت، الطبعة األوىل،  االعالم احمللي يف عصر العوملة،طارق سيد امحد اخلليفي،  1 
 . 50، املرجع السابق، ص عصر العوملة االعالم احمللي يفطارق سيد امحد اخلليفي،  2 
، مرجع سبق ذكره، ص االعالم احمللي يف ضوء متغريات العصر اسسه نظرياته وسائله ودوره يف الدول النامية واملتقدمةعبد اجمليد شكري،  3 

007. 
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بالوطن ونفي صفة األجنبية عنه، وتارة أخرى يشري اىل جمتمع حملي أصغر مقابل جمتمع كلي، او إقليم  
     1كبري.

ان كلمة جوار تشري اىل وحدة إقليمية، اليت هي عبارة عن منطقة حمددة طبقا للتقسيم 
حمددة، اذ يفصل بني عادة بيت اإلقليم واألخر حاجز او أكثر، كاللغة، اإلداري للدولة، وطبقا ملعايري 

    2والدين، او احلواجز اجلغرافية مثل اجلبال، واالاهار، والبحريات.

لتعين اجلهوية وهو املصطلح الشائع يف اجلزائر، فيزداد  Régionalكما ترمجت الكلمة الفرنسية 
مي، فال ندرك ما إذا ما كان اجلهوي أقرب اىل احمللي، او اىل االمر تعقيدا عندما يقرن اجلهوي باإلقلي

  3اإلقليمي، لدى ارتباطهما باإلعالم.

ان مصطلح االعالم اإلقليمي يقرتب كثريا من مصطلح االعالم احمللي، غري ان االشكال 
دن يتعلق باحمللي ال اإلقليمي، كونه قد يشري اىل وسائل إعالمية خمتلفة متواجدة يف عواصم امل

الكربى، فيلتزم االعالم هنا باحملدودية والقصور داخل هذه األماكن، كما قد ينطوي مفهوم االعالم 
احمللي على طابع الوطنية فتتصرف الوسائل اإلعالمية داخل حدود الدولة كلها، وهو عكس االعالم 

   4اإلقليمي الذي يتصرف داخل التقسيم اإلداري للدولة.

الم اإلقليمي لإلشارة اىل النشطة اليت متارسها مراكز االعالم  كما يستخدم مفهوم االع
  5كأجهزة عالقات عامة على املستوى الوطين.

ما فيما خيص مفهوم االعالم اجلواري، اذ يعد النمط اإلعالمي األقرب اىل الفرد، فالغرض 
يزات من انشائه هو خدمة حي واحد، او شارع واحد، باعتباره خدمي تنموي، وهو من اهم مم

االعالم املتقدم، اذ جنده يف البلدان املتطورة فعلى سبيل املثال دولة السويد اليت جند يف معظم بنياهتا 
                                                           

 . 005، املرجع نفسه، صالدول النامية واملتقدمةاالعالم احمللي يف ضوء متغريات العصر اسسه نظرياته وسائله ودوره يف عبد اجمليد شكري،  1 
 . 00، املرجع نفسه، صاالعالم احمللي يف ضوء متغريات العصرعبد اجمليد شكري،  2 
، مذكرة مقدمة لنيل -إذاعة ورقلة اجلهوية منوذجا-االعالم احمللي وابعاده التنموية يف اجملتمع: دراسة حتليلية للخطاب اإلعالميسويقات لبىن،  3 

 .  007، ص 0101-0113شهادة ماجستري يف علوم االعالم واالتصال، جامعة وهران، 
 . 05، املرجع السابق، صاالعالم اإلقليمي دراسة نظرية وميدانيةإبراهيم عبد هللا املسلمي،  4 
  .50 ص السابق، املرجع ،العوملة عصر يف احمللي االعالم اخلليفي، امحد سيد طارق 5 



  مكانة اإلذاعة يف منظومة االعالم الوطين والكوين                            : الفصل الرابع

 

 
215 

 

215 215 

اذ يعترب االعالم اجلواري األكثر تأثريا نظرا لقربه الشديد من  1إذاعة تغطي احتياجات القاطنني فيها،
 اك املباشر بني القائم باالتصال واملتلقي.االفراد، واتاحته فرص أوسع للمشاركة والتفاعل نظرا لالحتك

عموما فان استخدام لفظ االعالم احمللي، او اإلقليمي، او اجلواري، او اجلهوي، مرتبط مبدى اخلدمة 
اليت تقدمها الوسيلة اإلعالمية داخل اجملتمع، اليت تكون احيانا موجهة ملنطقة معينة تدعى باجملتمع 

جملتمعات احمللية واليت على أساسها تندرج ضمن مفهوم االعالم احمللي، او موجهة جملموعة من ا
  2اإلقليمي.

يتميز االعالم احمللي عن غريه، باهتمامه يف خدمة منطقة معينة متثل جمتمعا حمليا، اذ تقوم  
هذه اخلدمة مبراعاة اخلصوصية احمللية، واحرتام حرية الرأي والتعبري والشفافية واملوضوعية، ومن اهم 

 خصائص االعالم احمللي ما يلي:

ثل كيانات صغرى مقارنة باملناطق الكبرية اليت اعالم حمدود النطاق: فوسائل االعالم احمللية مت -
تكون مستهدفة من قبل وسائل االعالم املركزية، او اإلقليمية، فتقتصر التغطية على منطقة او 

 مدينة صغرية. 
اعالم عاكس لثقافة جمتمعه: فاإلعالم احمللي يعرب عن عادات وتقاليد وقيم اجملتمع الذي  -

توى وطبيعة الربامج، فاإلذاعة احمللية تنطلق يف أدائها يغطيه، والذي يتجلى يف طبيعة احمل
لوظائفها من منطلق يضع يف اعتباره السمات الرئيسية للمجتمع احمللي، باعتباره حمدد رئيسي 

يف عملية اختيار املواد املذاعة، االمر الذي يضمن التحكم يف العملية اإلعالمية، وزيادة 
 3وحتديدها.القدرة يف التأثري على االجتاهات 

اعالم حيقق التفاعل واملشاركة: يتميز هذا االعالم يف اشراك اجلمهور يف برامج احلوار،  -
واملناقشة، اليت تطرح مشاغلهم واهتماماهتم، مع إمكانية اجلمهور يف اقرتاح، او اختيار 

                                                           

 . 03، مرجع سابق، ص االتصال اإلعالمي والتنمية: افاق املستقبل وحتديات القرن اجلديدعبد اجمليد شكري،  1 
   .00 ص السابق، املرجع ،0101 ،العوملة عصر يف احمللي االعالم اخلليفي، امحد سيد طارق 2 
 . 50نفسه، ص املرجع ،العوملة عصر يف احمللي االعالم اخلليفي، امحد سيد طارق 3 
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اعالم املضامني والربامج اإلعالمية اليت تليب حاجياهتم وترقى اىل مستوى تطلعاهتم باعتباره 
           1يهدف اىل حتقيق التفاعل االجتماعي املتبادل.

اعالم خدمايت: تزداد هنا جماالت التأثري إذا متسك االعالم احمللي هبذه اخلاصية يف تلبية  -
احتياجات اجملتمع احمللي، من خالل طرح القضايا واملشاكل قيد النقاش، واالستفادة من 

       2ا حلوال ورؤى تتناسب وطبيعة الفرد احمللي.اخلربات والتجارب اليومية، مقرتح
كما يعترب االعالم احمللي باختالف وسائله، وسيلة للتثقيف وتزويد أبناء اجملتمع بشىت 

املعلومات وتفسريها، مع دفعهم للتعبري عن افكارهم وآرائهم مما يزيد من حدة املشاركة والتفاعل، 
خمتلفة داخل اجملتمع الواحد، االمر الذي يزيد من قوة  فينتج عنه نوع من االحتكاك بني شخصيات

 االتصال اجلماعي فينمي شعور االفراد باالنتماء للمجتمع احمللي.

كما يعمل االعالم احمللي على نقل الرتاث، واحلفاظ على اهلوية احمللية وتعزيز اجلوارية، اىل 
     3جانب الرتفيه والتسلية.

واري، بكافة وسائله وسيلة فع الة يف الوصول اىل انشغاالت ميثل االعالم احمللي، او اجل
اجملتمعات احمللية، ومناقشتها وإجياد حلول مشرتكة حللها، من خالل فتح جمال التعبري وتبادل اآلراء، 

باإلضافة اىل مسامهة االعالم احمللي يف دعم القيم الفردية واجلماعية الصاحلة على املستوى احمللي، مع 
اىل جانب هذا يعمل االعالم اجلواري على تكريس قيم املواطنة،  4مناط السلوكية السلبية،تغيري األ

 ومقومات اجملتمع اجلزائري ككل يف مقابل ابراز اخلصوصية احمللية للمجتمعات الصغرية.  

 

 

                                                           

، جدارا للكتاب العاملي مدخل اىل االعالم واالتصال: املفاهيم األساسية والوظائف اجلديدة يف عصر العوملة اإلعالميةرحيمة الطيب عيساين،  1 
 .    03، ص0110للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، 

  . 30، ص0113، دار العلوم للنشر والتوزيع، القاهرة، د.ط، اجملتمعمدخل اىل وسائل االعالم وقضايا حممد حممد علي هندي عمارة،  2 
 . 000-001، ص، ص0110، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، الطبعة الثالثة، االتصال واالعالم يف الوطن العريبراسم حممد مجال،  3 
 .  01، ص0101، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، االعالم االجتماعيسناء حممد اجلبور،  4 
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 مكانة اإلذاعة كإعالم جواري. 1 

 انفعالية ووسيلة اإلعالمي، التدفق فورية فيها تتحقق ساخنة اتصال وسيلة اإلذاعة تعترب 
اذ تكمن فاعلية الرسالة  املشاركة، طريق عن واألفكار واآلراء، األخبار، لتداول دميقراطية ذهنية

أظهرت  وقد قويا، انطباعا ترتك اليت خاصة وتأثريات موسيقى الصوتية من االذاعية باستغالل املؤثرات
 قدمت لو مما تذكرها يسهل اإلذاعة بواسطة تقدم اليت اهلامة، البسيطة اإلعالمية املواد أن دراسات
 1.ذكاء واألقل تعليما األقل األفراد بني خاصة مطبوعة،

 مدى جناعة اإلذاعة يف تكريس االعالم اجلواري. 12يبني اجلدول رقم 

 والية تلمسان والية مستغامن اجملاميع
 الفئات

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 نعم 211 66.5 255 22.5 111 21
 ال 62 11.5 45 11.5 221 11

 اجملموع 100 % 100 100 % 100 400 % 100
 

من افراد العينة ينظرون اىل اإلذاعة احمللية على ااها جنحت يف تكريس  %50ان نسبة 
االعالم اجلواري، اذ استطاعة ولو بنسبة معتربة نقل مشاغل واهتمامات املواطن احمللي، هذا األخري 

الذي عرب على ان اإلذاعة احمللية استطاعة اىل حد ما من خالل براجمها ابراز الوضع احمللي ومتييزه عن 
اقي القطر الوطين، بالرغم من ان نقلها للمشاكل والقضايا يظهر فيه نوع من االحنياز اىل السلطات ب

احمللية، والتشييد مبهامها حىت ولو كانت خمالفة لرغبات املواطن، اال ااها يف نفس الوقت تشري اىل 
من خالل طرح  وجد مواطن حملي له خصوصياته، الفكرية والثقافية، واالجتماعية واليت يلتمسها

 اإلذاعة للمواضيع. 

                                                           

 . 31-03، املرجع نفسه، ص، صاالتصال اإلعالمي والتنميةعبد اجمليد شكري،  1 
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فاإلذاعة احمللية من خالل هذا استطاعت كوسيلة إعالمية الوصول اىل اجملتمعات احمللية ذات 
األوضاع اخلاصة، اليت ختتلف فيها عن غريها من اجملتمعات داخل الدولة الواحدة، وهو االمر الذي 

 1ينطبق على كافة واشكال وسائل االعالم احمللية.

أبرز ما مييز اإلذاعة احمللية من وجهة نظر املبحوثني، ااها وسيلة ختاطب الفرد احمللي بلغته، ان 
وثقافته، هبدف وصول الرسالة اإلعالمية اىل خمتلف شرائح اجملتمع املتعلمني واالميني، كما ااها حريصة 

ية اجملتمع اجلزائري ككل، على زرع قيم املواطنة وحب الوطن بدءا من اجملتمعات احمللية الصغرية اىل غا
 معتمدة على تعدد الربامج تعددا خيدم امليوالت، واملستويات الثقافية املختلفة. 

فعمل اإلذاعة احمللية اليوم مرتبط بنشر الثقافة احمللية، واالحتكاك الفعلي واملباشر مع 
واألخالق والدين، وتنمية  املواطنني، وخدمتهم، مع احملافظة على قيم العلم، والفن واملواطنة الصاحلة،

     2املعايري االجتماعية وتنوير الرأي العام احمللي، باإلضافة اىل تشجيع املواهب والرتفيه عن االفراد.

 اإلذاعة يف ظل تكنولوجيا االعالم واالتصال.  

مل يعد االعالم اليوم مقتصرا على خنبة او جهة حمددة، بل أصبح متاحا جلميع شرائح 
عليه  ادخل جمال االتصال واالعالم، وما ا للتكنولوجيا اليت مست جماالت متعددة أمههااجملتمع نظر 

 الثقافية، اإلنسانية سواء احلياة جوانب خمتلف يف عميقة تغيريات حديثة نتج عنها تكنولوجيات من
 واسعة جماالت اإلنساين وفتح االتصال أمناط كافة على كبري بشكل أثر كما واالجتماعية، الفكرية
 الكونية القرية ملفهوم جديد جتسيدا نوع من عالقات وانشاء والتفاعل التواصل متكنهم من لألفراد
 . ماكلوهان مارشال إليه أشار الذي

                                                           

 .   073ص مرجع سابق، ،0011، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، الطبعة األوىل، االعالم واجملتمعمىن سعيد احلديدي، سلوى امام علي،  1 

، 0330، مؤسسة شباب اجلامعة للطباعة والنشر، اإلسكندرية، د.ط، االتصال والعالقات العامة يف اجملتمع املعاصرغريب،  غريب عبد السميع 2 
 . 00ص
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يف ظل هذا التطور السريع واملتنامي يسعى القائمون على اإلذاعة اىل مواكبة هذا التطور، 
وتطوير براجمها رغبة يف بناء هيكل إذاعي متطور يقوم من خالل ادخال النظم احلديثة وااللكرتونية، 

 بالدور اإلعالمي جنبا اىل جنب مع الوسائل اإلعالمية اجلديدة.

فاستغلت االذاعة هذا التطور مستخدمة البث الرقمي، واألقمار الصناعية يف ارساهلا، كما 
ظهر الراديو الفضائي الرقمي، وتطور أجهزة االستقبال اإلذاعي من الناحية التكنولوجيا، االمر الذي 

 ميكن من التجاوب مع متطلبات التطور يف جمال البث اإلذاعي. 

، تزايد انشاء القنوات اصاخلاىل منط  ة من منط العاميت اإلذاعباإلضافة اىل حتول اخلدما
أداء  وتطويرفنية، لاالذاعية والرتكيز على املوضوعات احمللية، والتطوير من اشكال القوالب والربامج ا

يعد  لذيكما استغلت اإلذاعة  تكنولوجيا االتصال يف تنمية التفاعل والتواصل ا  باالتصال، القائمني
 الدور الفعال لإلذاعة يف اجملتمع املعاصر، والعمل على تطويره وتنميته بواسطة تكنولوجيا احد معامل

 انشأكتوفري بريد الكرتوين او   ،االتصال كاهلاتف و الفاكس واالستناد اىل خدمات شبكة االنرتنيت
 تهامكان بذلك ضمنت لكيبوسطتها التفاعل بني اإلذاعة واملستمع،  ميتالكرتونية  مواقع 

        1تصال األخرى.مع وسائل االعالم  واال داواستمراريتها يف ظل التنافس احل

 

 

 

 

 

 

   
                                                           

 . 005-005، مرجع سابق، ص، صاإلذاعة يف القرن احلادي والعشرينحسن عماد مكاوي، عادل عبد الغفار،  1 
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 تكنولوجيا االعالم واالتصال. 2 

III. 2-2 :ماهية االتصال 
يعرف االتصال لغويا يف القواميس العربية على انه الصلة وبلوغ الغاية، والوصول ضد 

تعود اىل الكلمة الالتينية " Communicationاما كلمة االتصال " 1اهلجران،
"Communes،اذ يعترب االتصال العملية اليت يتم من خالهلا تفاعل  2" واليت تعين الشيء املشرتك

بني القائم باالتصال، واملتلقي، يف مضامني اجتماعية معينة، فينجم عن هذا التفاعل نقل لألفكار 
واملعلومات، عن قضية، أو حدث، او واقع معني، وعرفه إبراهيم امام بانه العملية االجتماعية، 

ان لتغيري وتنظيم حياته، يف مقابل إعادة نقل اشكاهلا ومعانيها من والوسيلة اليت يستخدمها االنس
  3جيل اىل جيل اخر.

" processus de participationوهبذا يكون االتصال عبار عن عملية مشاركة "
يتم مبوجبها التشارك يف األفكار واملعلومات عن طريق خلق استجابات معينة بني املرسل واملستقبل 

 لواقعة، املستهدفة من مضمون الرسالة االتصالية. عن القضية، او ا

ان االتصال عملية مركبة ال تتم اال من خالل عناصر، يتم مبوجبها تشكيل وتكوين العملية    
 االتصالية وهي: 

وهو مصدر الرسالة، يتميز بامتالكه األفكار واملعلومات احملددة  ":l’ émetteurاملرسل" -
 واهلدف من الرسالة. 

": هي القناة اليت تتم من خالهلا support de message او حامل الرسالة" الوسيلة -
نقل املعلومات مثل وسائل االعالم اجلماهريية كاإلذاعة، التلفزيون، الصحف، اجملالت، او 

غريها من الوسائل الكتابية كاملنشورات والتقارير، او الوسائل الغري اللفظية كاإلحياءات وتعابري 
 من الوسائل األخرى.  الوجه، وغريها

                                                           

 . 07صاملرجع السابق،  ،-وسائله-نظرياته-مفاهيمه-االتصال دليو، فضيل 1 
 .  00، ص 0100، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة االوىل، نظريات االتصال: مدخل متكاملبشري العالق،  2 
 .  0، مرجع سابق، صاالعالم واالتصال باجلماهريإبراهيم امام،  3 
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": وهي حمتوى األفكار واملعاين املراد ارساهلا اىل اجلهة املستهدفة، le message الرسالة " -
 وتكون عبارة عن لغة شفهية او مكتوبة، او عبارة عن رموز واشارات، وصور ...وغريها.  

لتفسري وفهم ": وهو املستهدف من العملية االتصالية، واحملاول  le récepteurاملستقبل" -
 حمتواها ومضمواها ضمن عملية فك شيفرات ورموز الرسالة.

": التغذية الراجعة او العكسية او  feedback "أو" la réaction التغذية العكسية"  -
رجع الصدى، الذي يعين رد الفعل الذي يبديه املتلقي استجابة ملا يكون املرسل قد ارسله من 

استجابة املستقبل للرسالة االتصالية، واليت هي عبارة عن معلومات ورسائل، اذ تتضمن عنصر 
  1ردة فعل املتلقي اجتاه مضمون الرسالة.

 وهنالك من يضيف عنصر:

الضوضاء او التشويش: وهي مجيع املعوقات سواء الشخصية املتعلقة باملرسل كعدم الكفاءة،  -
ترجع اىل املعوقات املادية   او املتعلقة باملتلقي وتكون يف عدم مقدرته على فهم الرسالة، او

 كاخللل التقين الذي قد يصيب قناة االتصال، االمر الذي يؤثر على الرسالة االتصالية. 
 وهذا ما يوضحه الشكل االيت: 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، د.ط، عمان والتوزيع، للنشر العلمية اليازوري، دار -مدخل اسرتاتيجي-شاكر العسكري، االتصاالت التسويقية املتكاملةامحد محيد الطائي،  1 
 . 00، ص0113
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 .عناصر العملية االتصالية 21رقم  رسم البياينيبني ال

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

   
 للنشر العلمية دار اليازوري-مدخل اسرتاتيجي-محيد الطائي، امحد شاكر العسكري، االتصاالت التسويقية املتكاملةاملصدر: 

 .07، ص0113عمان، د.ط،  والتوزيع،

كما يتميز االتصال بعدة اشكال وأنواع تعددت وتنوعت من حيث الشكل، والنوع، ودرجة التأثري 
 وتتمثل فيما يلي:

 االتصال من حيث الشكل: -
  لفظي: يكون شفهي او كتايب، ويتمثل يف نقل األفكار واملعلومات عرب املقابالت

الشخصية، الندوات، اخلطب، املقابالت واملكلمات اهلاتفية، او الكتابية مثل 
 املذكرات واملنشورات. 

لالمستقب  
تحويل 

األفكار 

 إلى رموز

 الضوضاء

يةالتغذية العكس  

 مجال خبرة المرسل

 االستجابات

 

 الرسالة

 

 المرسل

 

ترجمة 

 وتفسير

 الرموز

 

ل مجال خبرة المستقب  
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 غري لفظي: عن طريق اإلشارات والرموز، بدال من اللغة املنطوقة 
 االتصال حسب النوع: -

  عبارة عن تفاعل نفسي بني الفرد وذاته، عن طريق صورة ذهنية.ذايت: وهو 
  ،شخصي: يكون وجها لوجه دون قنوات وسيطة، سواء عن طريق اللغة، او اإلشارة

 شريطة االتفاق على مضمون اللغة او اإلشارة، بني املستقبل واملتلقي. 
 .داخلي: يشمل كل االتصاالت اليت تتم داخل املؤسسة او منظمة ما 
  1جي: كل االتصاالت اليت تتم خارج املؤسسة.خار 

 اتصال حسب الكيفية: -
 .مباشر: عن طريق املواجهة الشخصية، ويكون وجها لوجه دون وساطة 
  .غري مباشر: عن طريق وساطة إنسانية، او من خالل أجهزة االتصال كاهلاتف 

 اتصال وفقا ملصدره: -
  ق الرمسية، ويكون اما نازل عبارة رمسي: وهو اتصال يتم بني املستويات اإلدارية بالطر

أوامر، وتوجيهات، او صاعد واملتمثل يف االقرتاحات وشكاوى، او يكون افقي يف 
نفس املستوى، ويكون هذا النوع من االتصال بني املستويات اإلدارية، او االجتماعية 

ر او السياسية او االقتصادية، اليت تقع يف نفس املستوى، بني مدير ومدير، او وزي
 ووزير، باإلضافة اىل نوع االتصال املتشابك الذي يتم بني فئات خمتلفة املستويات. 

  غري رمسي: وحيدث خارج القنوات الرمسية، ويكون اما معيقا او مكمال لالتصال
  2الرمسي.

 اتصال على حسب مدى التأثري: -
 و اتصال شخصي مباشر: يتم من خالله تبادل األفكار واملعلومات، دون وسائط ا

 وسائل نقل. 

                                                           
 . 05ص ، 0101الطبعة األوىل،  ، عمان،للنشر والتوزيع ، دار الصفاءاالتصال الفعال يف إدارة األعمالخضريي كاظم محود،  1
 . 01صاملرجع السابق،  ،-وسائله-نظرياته-مفاهيمه-االتصال دليو، فضيل 2
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  ،اتصال مجاهريي: وهو االوسع واألكثر تثريا الستعماله وسائل االتصال اجلماهريي
 فيتم االتصال بني مجاهري عريضة حول خمتلف القضايا.   

ان عملية االتصال هي احلياة، وهو ظاهرة بشرية اذ ترجع أمهيته يف املقدرة على املشاركة 
والتفاعل مع االخرين يف حني ان عدم القدرة على االتصال مع الغري يعد نقصا اجتماعيا 

 وسيكولوجيا خطريا، وعليه تكمن أمهية االتصال يف النقاط التالية: 

رب االتصال وسيلة يستخدمها االنسان يف مراجعة احتياجاته االعالم والتعليم والتثقيف: يعت -
األساسية، اذ يتمكن من خالله معرفة ما جيول حوله من احداث، باإلضافة اىل تنمية مهاراته 
وخرباته عن طريق التعليم والتعلم، مع امداد االفراد مبعلومات تساهم يف رفع رصيدهم املعريف 

 واتساع افاقه. 
تصال على خلق فرص االحتكاك والتقارب بني االفراد، وما يتولد عنه من االقناع: يعمل اال -

حتسن يف اآلراء واألفكار، االمر الذي يساعد يف احداث حتوالت يف وجهة نظر االخرين 
 واقناعهم. 

 التوجيه واختاذ القرارات: دفع الفرد اىل اجتاهات إجيابية، مع تدريبه وتطوير امكانياته اليت  -
 السليم واختاذه.  1قادر على "صنع القرار"بصددها يكون 

الرتفيه: باعتبار الفرد كائن اجتماعي، يرحيه التواصل مع غريه يف التعبري عن مشاغله،  -
ومشاكله، ويتم حصوله على هذه الراحة النفسية من خالل عملية االتصال، باإلضافة اىل 

    2التسلية واملتعة والراحة.
 

                                                           

 البـديل األنسب يعرف القرار على انه اختيار بني البدائل املختلفة، اذ ان صنع القرار هو سلسلة االستجابات الفردية أو اجلماعية اليت تنتهي باختيـار  1 
، 0110، دار الفكر العريب، القاهرة، الطبعة االوىل، القران احلادي والعشرينيف مطلع  اإلدارة املدرسيةيف مواجهة موقف معني، أمحد إبراهيم أمحد، 

 .   000ص 
حلسم املشاكل ويرى بعض املفكرين أن صنع القرار أساس اإلدارة بل قلبها، ولذلك ينبغي أال ينظر إىل القرار أنه جمرد إجراء شكلي للبث يف األمور أو 

، اهليئة املصرية العامة للكتاب، اإلدارة الرياضية: األسس والتطبيقاتختلفة فحسب، كمال درويش وآخرون، أو أنه وسيلة لالختيار بـني احللول امل
  .005، ص 0330القاهرة، الطبعة االوىل 

 .    00، ص0117، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، االتصال والعالقات العامةرحبي مصطفى عليان، عدنان حممود الطوباسي،  2 
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III. 2-1 :ماهية االعالم 
   1كلمة مشتقة من العلم، وتعين لغويا نقل االخبار.  االعالم

هو تزويد الناس باألخبار الصحيحة واملعلومات السليمة واحلقائق الثابتة اليت هو  واالعالم
هذا  تساعدهم على تكوين رأي صائب يف واقعة من الوقائع أو مشكلة من املشكالت، حبيث يعرب

  2.مهتم وميوالهتواجتاها الرأي تعبريا موضوعيا عن عقلية اجلماهري

ميثل ساحة كربى، يلتقي فيها أبناء اجملتمع الواحد على اختالف فئاهتم، اذ  االعالمان 
يلتقون على اخلرب او احلدث الواحد، ويتعارفون على صعيد واحد رغم اختالفهم واهتماماهتم، لكنهم 

 يت تعنيهم كأبناء جمتمع واحد.رغم ذلك يتعارفون على االهتمامات األساسية واملشرتكة بينهم وال

أداة خطرية فيعد املرآة العاكسة للسياسات والتوجهات، وأثره ال يكاد خيفى على  االعالمان 
 الفرد واجملتمع، اذ يعمل على تطوير اجملتمع بشىت فئاته، وقطاعاته وحل مشاكله، وذلك من خالل: 

 اماته املختلفة. وصل املواطن بكل ما يعنيه يف اجملاالت اليت تتصل باهتم -
 نقل اخلربات وتنمية املهارات يف خمتلف اجملاالت. -
 رفع مستوى الثقافة وتطوير الفكر العام للمجتمع. -
تكوين الرأي العام املستنري إزاء قضايا اجملتمع الداخلية واخلارجية، من خالل توفري املعلومات  -

 3الصحيحة والكافية.
الثقايف وحتسني أداء االفراد لوظائفهم، مع اكساهبم  أمهية كبرية يف رفع املستوى لإلعالمان 

 القيم االجتماعية، ومع تنوع وسائله تعددت وظائفه داخل اجملتمع ومن أمهها:

التوجيه: تستطيع وسائل االعالم املختلفة اكساب اجلماهري اجتاهات جديدة، او تعديل  -
 ومالئمتها للجمهور.  القدمي منها يف ظل شروط معينة كحسن اختيار املادة اإلعالمية

                                                           

 .   00، مرجع سابق، صمدخل لعلوم االتصالإحدادن زهري،  1 
 . 00، املرجع السابق، صاالعالم واالتصال باجلماهريإبراهيم امام،  2 
 . 3السابق، ص  املرجع ،واجملتمع االعالم كنعان، الفتاح عبد علي 3 
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الدعاية: هتتم احلكومات املختلفة باستخدام وسائل االعالم يف الدعاية، بغرض تفادي خطر  -
وصول شيء لشعبها قد يشوش األفكار ويعيق تنمية مواردها املوجهة على وفق ايديولوجياهتا 

 النابعة من ظروفها اخلاصة.  
عن طريق تعرض الفرد لوسائل االعالم التثقيف: هو غري مقصود عكس األكادميي، ويتم  -

 وتفاعله معها.
 بني االجتماعية الصلة تقوية على اجملتمع داخل االعالم وسائل تعمل: االجتماعي التعارف -

 تقدمي او مشاعرهم، عن يعرب رقيق أسلوب يف تعاطفهم اظهار طريق عن االفراد،
 . الناس نفوس اىل احملببة الشهرية الشخصيات

 هلذا يكون ان ينبغي ولكن الناس، تسلية يف املختلفة االعالم وسائل استخدام هو: الرتفيه -
 .   للمجتمع مرسومة فلسفة اجتاه يف التأثري اىل التسلية يتجاوز بُعد الرتفيه

 وكذلك ومكااها، املختلفة بالسلع اجلماهري تعريف هي هنا االعالم وسائل ومهمة: اإلعالن -
   1.وشرائها جتربتها على حثهم
ووسائله مكانة هامة يف حياة الفرد واجملتمع، سواء كان يف امليدان السياسي،  لإلعالمان 

االجتماعي، الثقايف، الرتبوي وغريها من امليادين اليت هي يف حقيقة االمر تعكس ختصصات االعالم 
ن االعالم وجماالته، فنجد االعالم السياسي، االجتماعي، الثقايف، الرتبوي، الطيب، وغريها من ميادي

 واالتصال اليت بات يشغلها. 

لعب دورا كبري يف تشكيل ثقافة اإلنسان املعاصر، فقد أصبح اليوم ي االعالمفقد أصبح 
بارز يف رسم السياسات الدور اللعب لواضح أن وسائل اإلعالم متتلك من القوة واحلرية ما يؤهلها 

  2.احمللية، واإلقليمية والدولية

                                                           

 . 0-7، املرجع السابق، ص، صاالعالم واجملتمععلي عبد الفتاح كنعان،  1 
 سلسلة ،بغزة االزهر جامعة جملة ،الفلسطيين الشباب لدى الوعي تشكيل يف االعالم وسائل دور مهدي، علي ناصر حلس، الرحيم عبد موسى 2 

  .000 ص ،0101 ،0 العدد ،00 اجمللد اإلنسانية، العلوم
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 الـشعوب، بني الوسيط لعب ودوره يف العام، الرأي تشكيل يف دورا يلعب اليوم فاإلعالم
 ان هذا احلـساسة، القـضايا وبعـض للحكومات السياسي والدعم التعبئة يف واضحا دورا يلعب كمـا
 السياسي بالتوظيف يسمى عما نتحدث فإننا العكس حدث إذا اما مهنية، بطريقة يعاجل كان

 هلم تسمح الذين وهم سلوكهم، وإمالء الناس تصورات بناء على القادرة السياسية للنخب لإلعالم
 1واجتاهاهتم. االفراد أراء التأثري علـى ثـم ومـن املعلومات على بالسيطرة مواقعهم

 الثقافية، االجتماعية، جماالهتا مبختلف واالتصال وسائل االعالم بكونفنختم القول 
متباينة،  بصيغ ومعاجلتها بطرحها متنوعة، تقوم وقضايا مواضيع تتناول وغريها، السياسية، واالقتصادية

، -إنسانية كقيم الغربيـة الثقافة قيم تعميم اىل هتدف اليت االتصالية الثورة و 2"العوملة" مفهوم رغم-
 و بينه الفجوة وسد اجملتمع، على دخيل هو ما كل مقاومة اىل يهدف وطين اعالم من اجل اقامة

 اجملاالت غرار على هامة مادة يعترب الذي السياسي اجملال عن نتحدث عندما خاصة جمتمعه بني
 تعد اليت السياسية العملية وتطوير تنمية يف فع ال دور اليوم عاتقها على تقع االعالم فوسائل األخرى،

 والتأثر التأثري وهذا سياسيا وتنميته الفرد تثقيف هي واليت السياسي، االعالم وظائف أبرز من وظيفة
 الغربية.  اجملتمعات عكس خاصة اجلزائري واجملتمع عامة العريب اجملتمع يف انعدم يكون قد الذي

 

 

                                                           

-000، صص 0110 ،0 العدد 00 اجمللد ،الفكر عامل جملة ،ورموزه السياسي االتصال لغة يف دراسة: الوصف قوة راشد، بن امحد سعيد بن 1 
000 . 

 القيم توحيد إىل عام بشكل هتدف واتصالية إعالمية ظاهرة فهي، والكونية ،والكوكبة ،العوملة وهي، Globalisation باإلجنليزية بالعوملة يقصد  2 
 ااها أي املكتوب، بعـد مـا ثقافـة هي العوملة ثقافة أن واملفكرين الباحثني من كثري فريى وامللبس، واملأكل الذوق يف السلوك وأمناط واالجتاهات، واألفكار

 فيما الغرب، مصدره األرضية الكرة جيتاح ثقايف فيض أمام اجملال وفتح االتصال لوسائل اهلائل التطور ظل يف االسرتاتيجية هذه وتأيت الصورة، ثقافة
العوملة الثقافية والثقافة ، عمر مصطفى حممد مسحة، اإلنساين بالتمايز يعرف ما انصهار بسبب ،هلا وليس اإلنسانية على انتصار البعض اعتربها

 .00، ص0117فلسطني، ،جامعة النجاح، مذكرة ماجستري يف التخطيط والتنمية السياسية، السياسية العربية

 عبد، سياسيةالو  ،ثقافيةالو  ،قتصاديةاال جوانـب تتضـمن األبعـاد متعددة ظاهرة والعوملة ،Globalisme العاملية اصطالح السـتخدام الـبعض مييل فيما
   .700 ، ص0113، 0 العدد ،07 اجمللد والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة جملة ،املستقبلية العربية واخليارات العوملة املنصور، العزيز
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III. 2-1 مفهوم تكنولوجيا املعلومات واالتصال . 
اىل مفهوم تكنولوجيا املعلومات واالتصال، البد من الوقوف على بعض  اإلشارةقبل 

 املفاهيم املتداخلة واملرتابطة فيما بينها:

 نظم املعلومات: -
 والربامج واملعدات األفراد، من منظمة جمموعة أاها على املعلومات نظام تعريف ميكن

 وشبكات

 الالزمة املعلومات وتوزيع وختزين، وتشغيل، بتجميع تقوم واليت البيانات، وموارد االتصال،
  1املنظمة. داخل والرقابة والتنسيق القرارات الختاذ
 ونشر وتوزيع وختزين وتشغيل جتميع تتضمن اليت اإلجراءات جمموعة بأنه املعلومات نظام يعرف كما

 2املنظمة. داخل والرقابة القرار صنع عمليات تدعيم هبدف املعلومات واسرتجاع

 نظم االتصاالت:  -
تعرف نظم االتصاالت على ااها جمموعة متوافقة من املكونات املادية والغري املادية 

للحواسيب، اليت تتيح إمكانية تبادل املعلومات مع االفراد، اذ تتم من خالهلا من خالهلا توزيع 
  3بكة.الوظائف األساسية لعملية االتصال على جمموعة االجهزة واملعدات املرتبطة بالش

 

 

 

 
                                                           

، 0110، إلسكندريةا والتوزيع، والنشر للطباعة اجلامعية الدار ،اإلدارية املعلومات نظم يف مقدمة، العبد إبراهيم جالل الكردي، حممد منال 1 
 . 00ص

 . 00، ص0117 د.ط، اإلسكندرية، اجلامعية، الدار النظم، مدخل: اإلدارية املعلومات نظم سلطان، إبراهيم  2 
، 0110، دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الثالثة، تكنولوجيا شبكات احلواسيبجعفر صادق احلسين، سرحان سليمان داود،  3 

 .   03ص
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 تكنولوجيا االتصال: -
 املستعملة يف معاجلة الوسائل أو التقنيات على ااها جمموعة االتصال تكنولوجيا تعرف -

 املعلومات مجع يتم خالهلا من املراد اصاله للجماهري العريضة، اذ تعترب التقنية اليت املضمون
 1املرئية. أو املسمـوعة، أو املقروءة، والبيانات

تكنولوجيا االتصال على ااها الوسيلة اليت يتم مبوجبها نقل املعلومات من مكان كما تعرف 
 2اىل اخر   بفعالية وسرعة عالية.

 تكنولوجيا املعلومات: -
تكنولوجيا املعلومات هي التكنولوجيا اليت تركز على استخدام املعلومات يف أداء العمل، 

  3يانات.وتتمثل يف املعدات والشبكات والربامج، وقواعد الب

كما تشري تكنولوجيا املعلومات على ااها الوسائل املستخدمة يف مجع، وختزين، وتعديل، 
 4وحتويل املعلومات، عرب احلاسبات االلية والوسائل املرتبطة هبا.

 تكنولوجيا االتصال واملعلومات: -
 تكنولوجيا بني االندماج على ترتب ما كل واملعلومات على ااها االتصال تكنولوجيا تعرف

 املتعددة، والوسائط الدقيقة واإلليكرتونيات والالسلكية، السلكية والتكنولوجيا االليكرتوين، احلاسوب
 ومعاجلتها وختزينها ومجعها املعلومات إنتاج على فائقة قدرات ذات لتكنولوجيا جديدة أشكال من

 وغريها واللون واحلركة رةوالصو  والصوت النص على يعتمد مسبوق غري بأسلوب واسرتجاعها ونشرها
 5.معا والشخصي اجلماهريي التفاعلي االتصال مؤثرات من

                                                           

، مركز احلضارة العربية لإلعالم والنشر والدراسات، القاهرة، الطبعة األوىل، تكنولوجيا املعلومات وصناعة االتصال اجلماهريي، حممود علم الدين 1 
 .  05، ص0330

، املرجع 0117، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، االتصال والعالقات العامةرحبي مصطفى عليان، عدنان حممود الطوباسي،  2 
 . 013السابق، ص

 . 030، ص 0110، اإلسكندرية، د.ط، للطباعة والنشر والتوزيع ، الدار اجلامعيةمقدمة يف االعمال يف عصر التكنولوجياحممد الصاحل احلناوي،  3 
   .000، ص 0110، الدار اجلامعية، للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، الطبعة االوىل، السلوك التنظيمي املعاصرراوية حسن،  4 

دراسة مقارنة لكل من مؤسسة موبيليس وروائح –نظم املعلومات ملراقبة التسيري على اختاذ القرارات داخل املؤسسةأثر دادة عبد احلميد،  5 
 .   00، ص 0100، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري، يف نظم املعلومات واملراقبة والتسيري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،-الورود
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ان التطور التكنولوجي يف ميدان االعالم واالتصال أدى اىل ظهور وسائل وتطبيقات جديدةـ، 
جراء االبتكارات، واالخرتاعات فأصبح يطلق عليها االن التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم 

 Nouveau Technologie de l'information et de la واالتصال "
communication  واليت تشري اىل مجيع أنواع التكنولوجيات املستخدمة يف تشغيل ونقل ،"

وختزين املعلومات بشكل الكرتوين، الذي يعمل على تبسيط ونقل وحفظ املعلومة، ومجيع 
مات من حيث مجعها، وختزينها، االخرتاعات واملخرجات اليت تتعامل مع شىت أنواع املعلو 

 وحتليلها، وتنظيمها، وإعادة اسرتجاعها يف الوقت املناسب والطريقة الالزمة.

وعليه ميكن القول ان تكنولوجيا املعلومات ال ميكن فصلها عن تكنولوجيا االتصال، فهما 
وزيع املعلومات،  عبارة عن وجهان لعملة واحدة، اذ تقوم تكنولوجيا االتصاالت بتسهيل عملية نقل وت

كما تعمل تكنولوجيا املعلومات بتحليلها، وتعديلها، فيما تسمح تكنولوجيا االتصال واالعالم على 
 نقل املعلومات، وحتليلها، وختزينها، واسرتجاعها، وإعادة اتاحتها بالشكل املناسب، والوقت املالئم.            

 لكوين. مستقبل اإلذاعة يف منظومة االعالم الوطين وا 1 

تعترب اإلذاعة أحد موروثات عصر البخار، اذ عمدت منذ بداياهتا على اتاحة التعددية 
الفكرية، والثقافية، ومراقبة البيئة الداخلية واخلارجية، ونقل الرتاث االجتماعي عرب األجيال، والدفع 

يع وسائل االعالم، اىل حتسني التنمية االجتماعية واالقتصادية يف اجلزائر، وتنسيق التعاون مع مج
مستخدمة التقنيات اجلديدة لتضمن مكااها بدال من االضمحالل واجلمود، لكن تبقى هنالك العديد 

من الدول ومن ضمنها اجلزائر مل تستطع بالقدر الكايف على استغالل إمكانيات اإلذاعة سواء 
 او احمللية على تأدية هذا الدور.الوطنية، 
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 األخرى. ضمن وسائل االعالم اإلذاعةمكانة  11يبني اجلدول رقم 

 والية تلمسان والية مستغامن اجملاميع
 الفئات

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 نعم 52 15.5 16 41 212 14.15
 ال 241 24.5 224 52 161 65.25

 اجملموع 100 % 100 100 % 100 400 % 100
 

من عينة البحث اوضحوا ان مستقبل االعالم  %07.57نسبةيتضح من خالل اجلدول ان 
املسموع ال يدعو اىل التفاؤل، مربرين ذلك برتاجع استقطاب اإلذاعة للجمهور، بسبب ظهور 

تكنولوجيات إعالمية أحدثت نقلة نوعية يف جمال االعالم واالتصال، أفظت اىل تراجع مكانة اإلذاعة 
ذه الوسيلة اإلعالمية حسب املبحوثني هو ضمن الوسائل اإلعالمية اجلديدة، وأشد منافس هل

التلفزيون، وخدمات االنرتنيت التفاعلية، باعتبارها وسائل إعالمية تتيح تبادل املعلومات وتتفوق على  
كثري من وسائل االعالم األخرى، فبالرغم من حماولة اإلذاعة مواكبة التطور التكنولوجي، واستغالالها 

كلما خطت خطوة تسبقها الوسائل التفاعلية والتلفزيون بأكثر من   لتكنولوجيا االتصال، اال ااها
خطوة، وهذا جيعل  نضال اإلذاعة يتوقف فقط بإبقائها كوسيلة إعالمية رمسية ذات طابع عمومي 
فقط، اما كواها وسيلة إعالمية مؤثرة اىل درجة خوضها غمار املنافسة مع بقية وسائل االعالم اليت 

ا بفضل التطور التكنولوجي يعترب امر غري منطقي بنسبة لفئة البحث، والذي تشهد اوج تطورها وقوهت
وخلق روح املبادرة اليت تعترب امليزة   يعود يف نظرهم اىل أسباب عديد امهها االبتعاد عن جمال االبداع

ت الفعلية لتحقيق التنافس مع بقية الوسائل االخرى، والعزوف عن األفكار اجلديدة سواء يف اإلذاعا
 احمللية، او اإلذاعة الوطنية.

من عينة البحث أفادوا على كون اإلذاعة ال تزال حتافظ على  %00.07اما نسبة  
مكانتها ضمن املنظومة اإلعالمية، فبالرغم ما افرزته تكنولوجيا االتصال احلديثة من وسائط جديدة 
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ت املعلومات، وخدمات االنرتنيت لالتصال مثل التلفزيون، والفيديو، واالتصال املباشر بقواعد وشبكا
التفاعلية، اال ان هذه الوسائل مل تستطع القضاء على اإلذاعة كوسيلة اتصال مجاهريية حتظى 

باملصداقية والتأثري الفع ال، والطباعة مل تقض على االتصال املباشر والتفاعل االجتماعي بني االفراد، 
، اليت الزالت حتتفظ مبصداقيتها وداللتها، والتلفزيون والراديو مل يستطع ااهاء عصر الصحافة املطبوعة
 مل يقوض دعائم اإلذاعة وقدرهتا على التأثري.  

ان اإلذاعة اليوم تتجه حنو توسيع قنواهتا املتخصصة، وخماطبة اجلماهري نوعية يصعب 
سطة الوصول اليها من طرف وسائل االعالم األخرى، واستخدامها كوسيلة للتعليم واإلرشاد، بوا

مضامني متنوعة، وحتقيق ال مركزية االتصال من خالل االف احملطات اليت تعمل على جذب 
 اهتمامات اجلمهور وتلبية رغباته واحتياجاته.

انه ليس من املتوقع زوال االعالم املسموع، ولكن شكل الربامج هو الذي يتعرض بصفة   
ة، وسوف يظل الراديو وسيلة أساسية لنقل مستمرة، ليليب احلاجات اجلديدة، وخدمة املناطق احمللي

  1املعلومات، ولعله أكثر الوسائل االلكرتونية استقرارا وثباتا على مر الزمن.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 070، مرجع سبق ذكره، صاإلذاعة يف القرن احلادي والعشرونحسن عماد مكاوي، عادل عبد الغفار، 1 
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 خالصة:

أدى التطور التكنولوجي اىل احداث تغريات هامة على كافة األصعدة، ولعلى ميدان 
املخلفات التكنولوجية احلديثة واستغالهلا يف االعالم واالتصال كانت له احلصة الوافرة من استخدام 

 جمالته الواسعة.

ان وسائل االعالم من أوىل بداياهتا كالقصيدة واملنادى، اىل أحدثها من أقمار صناعية 
وانرتنيت، وجدت خلدمة غاية رئيسة تتمثل يف التبليغ ونشر االخبار يف خمتلف اجملالت، اىل جانب 

واإلرشاد، وهذا كله هبدف التأثري واحداث التغيريات على الفرد  وظائف أخرى كالتعليم والتثقيف
 واجملتمع على مستوى االجتاه والسلوك، اذ خيتلف هذا التأثري باختالف الوسيلة والزمان واجلمهور.   

ومن خالل هذا الفصل تبني ان لكل وسيلة إعالمية خصائص، واهداف متباينة عن 
لة على إجيابيات وسلبيات، من صحف، وإذاعة وتلفزيون، صديقاهتا، اىل جانب انطواء كل وسي

ومواقع وشبكات انرتنيت، اليت تعترب من أبرز وسائل االعالم احلالية انتشارا، وأكثرها تأثريا وحتديدا 
 لالجتاهات، سواء على الصعيد احمللي، او اإلقليمي، او الدويل.

وسائل االعالم استقطابا للجماهري  اذ تبينا يف هذا الفصل ان التلفزيون اليوم هو من أكثر
وأقواها تأثريا على االجتاهات واآلراء، يليه االتصال الشفهي باعتبار كلمة الفم األكثر تصديقا يف 

اجملتمعات النامية ومن ضمنها اجلزائر، كما توقفنا على الدور الفع ال الذي تقوم به شبكة االنرتنيت يف 
نقطة يف العامل اذ يعترب االنرتنيت اعظم نقلة نوعية يف جمال  نشر ونقل االخبار واالحداث من أبعد

التطور التكنولوجي لوسائل االعالم واالتصال، إضافة اىل دور مواقع التواصل االجتماعي يف التحفيز 
، واليت  0100والتأثري على اآلراء واالجتاهات ولعلى االحداث اليت مست الدول العربية منذ سنة 

ى الدور الذي تلعبه مثل هذه الوسائل اإلعالمية احلديثة يف التأثري على كانت اكرب دليل عل
 االجتاهات وبلورة األفكار.   

كما الحظنا نوع من التقهقر والرتهل ملكانة الصحافة املكتوبة كوسيلة إعالمية من حيث 
حركة، اىل استقطاب اجلماهري والتأثري فيهم، بسبب عزوف اجلماهري عنها واستبداهلا بالصورة املت
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جانب لعب اإلذاعة دور هام يف تكريس االعالم اجلواري، واعتبارها األداة الرائدة يف ذلك بسبب 
قرهبا اجلغرايف، واحتكاكها باألفراد املنتميني اىل جمتمعات حملية، والذي عكسته طبيعة براجمها اليت هتتم 

ة والثقافية ضمن اجملتمع الكلي بالرغم بنشر ثقافة اجملتمع احمللي واحلرص على ابراز خصوصياته الفكري
 من تسجيل نوع من االحنياز للسلطات احمللية على حساب مشاغل املواطن. 

اال ان مكانة اإلذاعة ترتاجع ضمن وسائل االعالم األخرى وعلى رأسها التلفزيون 
نفسها يف  واالنرتنيت، فربغم من التطور الذي مس اإلذاعة وما ادخل عليها من تقنيات جديدة، جتد

 منافسة دائمة حتتل فيها املراتب األخرية ضمن وسائل االعالم األخرى.

لكن بالرغم من هذا كله فان لإلذاعة مكانة هامة يف نفوس اجلماهري اذ تعترب من أقدم 
 الوسائل اإلعالمية واعرقها، هلا مميزات خاصة تضمن وجودها واستمراريتها عرب الزمان.
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 اإلذاعة املذاعة عرب واالخبار املعلومات طبيعة عن الكشف ان دراستنا هذه متثلت يف حماولة
العام احمللي، وعن  الرأي توجهات على وانعكاساهتا اإلعالمية واملهنية املوضوعية حيث من احمللية،

كوسيلة إعالمية يف بلورة وخلق وتغيري اآلراء واالجتاهات وتفعيلها، ضمن بيئة مدى جناعة اإلذاعة  
إعالمية موضوعية، يتسىن للفرد احمللي من خالهلا ابداء اراءه وتكوين مواقف سليمة اجتاه االحداث 
والقضايا يف جماالت عديدة، وهنا نكون نتحدث عن الدور اإلجيايب الذي البد ألي وسيلة اعالمية 

حملية، وطنية، إقليمية، عاملية ان حتذوا خلفه، باعتبار ان للفرد حق احلصول على املعلومة  سواء
 الصحيحة، واالبتعاد عن االحنياز وحجب احلقائق عنه.

كما حاولنا يف هذه الدراسة الكشف عن الوجه السليب لإلذاعة احمللية ان وجد؟ وذلك من 
أاها تظليل الرأي العام احمللي وتوجيهه حسب خالل بثها للمعلومات الغري صحيحة اليت من ش

اجندهتا، باإلضافة اىل التعرض اىل طبيعة اآلراء اليت تساهم اإلذاعة احمللية يف تكوينها وتنميتها، عما 
إذا كانت فعال ترتقي ان تكو ن رأي عام، ام هي ال تتعد كواها جمرد وجهات نظر متغرية وغامضة، 

 ة للرأي العام واليت تتمثل بالوضوح والثبات اىل حد ما.خصوصا إذا نظرنا اىل اهم خاصي

ومن خالل هذه الدراسة، وعرب خمتلف مراحلها توصلنا اىل جمموعة من اإلجابات واحلقائق، 
املرتكزة على املوضوعية واملتقيدة خبطوات البحث العلمي يف العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية وهي  

 كالتايل:

 أوال:

زائرية عموما هي وسيلة إعالمية جلبها االستعمار على غرار باقي الدول العربية، اإلذاعة اجل -
 وسيلة االستعمار فرتة ووسائل االعالم األخرى من صحافة وتلفزيون، واليت أصبحت بعد

األصعدة:  كافة على االستعمار خملفات جتاوز يف تساهم وثقافية اجتماعية وأداة، للتنمية،
 واالقتصادية. الثقافية، االجتماعية، الدينية،
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عرفت اإلذاعة اجلزائرية بعد فرتة االستعمار تطورا وتنوعا ملحوظا، اذ أصبح اليوم للجزائر  -
أكثر من حمطة إذاعية وطنية، باإلضافة اىل اإلذاعة احمللية اليت أصبحت تغطي كل والية من 

 واليات الوطن، مهتمة ومعربة عن كيااها وجمتمعها احمللي وخصوصياته.
تسعى اإلذاعة احمللية اىل تقدمي النصائح واالرشادات، واملسامهة يف عرض اهتمامات  -

وانشغاالت االفراد من خالل الربامج املتعددة واملضامني املتنوعة، مراعية اخلصوصيات الفكرية 
والثقافية، واالجتماعية ملستمعيها احملليني، وقيامها بوظائف عديدة: كالتثقيف والتوجيه 

د التعليم، واحلفاظ على الرتاث احمللي كالعادات والتقاليد، وامهها اللهجة احمللية والعمل واإلرشا
على تصديرها، اال ااها صرفت النظر عن أمهية اللغة العربية كأحد اهم املقومات الوطنية، 

 وتغاضت عن تطوريها والعمل على ترسيخها.   
 ثانيا: -
أصبحت اإلذاعة احمللية اليوم تشكل قوة إعالمية ال يستهان هبا يف بلورة وخلق اآلراء  -

واالجتاهات، اال ان االفراد يعتمدواها ليس ثقة مبا تقدمه من معلومات، بقدر ما هو مرتبط   
ببعض الظروف املالئمة الستقبال الرسائل االذاعية كسهولة اللغة، وسهولة احلصول على 

 قل جهد واقل تكلفة. املعلومة بأ
لإلذاعة دور هام يف التثقيف والتعليم، اال ان هذا ال يلغي لعبها الدور السليب، اذ تعمد يف   -

كثري من األحيان على املعاجلة السطحية، والتغطية الغري موضوعية، خاصة فيما يتعلق 
ية، اليت تفرض بالربامج السياسية واالقتصادية، باعتبارها جهاز اعالمي تابع للسلطة السياس

نوع من الرقابة على وسائل االعالم وحتد من حرياهتا، االمر الذي يؤثر على حمتوى ومضامني 
 الرسالة االذاعية.   

تتصف اإلذاعة احمللية باحنيازها للسلطة، االمر الذي عكسته طبيعة الربامج، واالخبار، اليت  -
ملباشرة او الغري مباشرة، ولو على تثمن مشاريع الدولة، وتكادوا تنعدم فيها االنتقادات ا

 حساب املواطن، لكن هذا مل يلغي دور اإلذاعة احمللية يف تفعيل قيم املواطنة، والوالء للوطن.
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يسهم العامل التكنولوجي يف حتسني الرسالة االذاعية، ويعمل على زيادة معدالت التأثري،  -
عة احمللية اليت تلعب دور أساسي يف باإلضافة اىل الكفاءة املهنية للقائم باإلعالم يف اإلذا

جلب اهتمام املستمع، ودفعه اىل التتبع والتأثر، اال انه بالرغم من حصول اإلذاعة احمللية على 
خمتلف الوسائل التكنولوجية، اال ااها تفتقر اىل عامل الكفاءة الذي يؤدي اىل ترهلها 

 وتقهقرها كوسيلة إعالمية حملية.  
 ثالثا: -
كيان حملي له ارتباطات اجتماعية، وتقاليد، تنمي حس االنتماء وتعزز العالقة   تعترب اإلذاعة -

احمللية، اذ ال تقوم بتحديد وتوجيه اآلراء، أكثر مما تعمل على تنميتها، من خالل املعلومات 
املذاعة واليت هي جديرة باالستماع، ال املناقشة من طرف املتلقي احمللي، خاصة يف األمور 

القتصادية، اليت جتعل من الفرد متبين لألفكار، ال مييل اىل التفكري بقدر ما السياسية، وا
 ترضيه الصورة السطحية، وهذا من العوامل املساعدة يف طمس الرأي العام اجتاه االحداث.

كون اإلذاعة احمللية جهاز اعالمي تابع لسلطة وسياسة الدولة، وجدنا ااها تعمل على حتديد  -
ع، وما ال جيب ان يفكر فيه، وفقا ألجندهتا، وترتيب أولوياهتا، وذلك عن ما يفكر فيه املستم

طريق تركيزها على احداث دون غريها، وغض النظر عن أخرى، االمر الذي جيعل املستمع 
عند تعرضه لرسائلها ال يكون دافعه فهم والتقصي، بقدر ما يفسر هدفه اىل تلبية حاجاته 

 عية. واشباع رغباته النفسية واالجتما
لكن بالرغم من هذا هناك ما خيولنا للقول انه يوجد بالفعل رأي عام حملي، لكنه يظل كامنا  -

وغري معرب عنه خاصة يف اإلذاعة احمللية، ووسائل االعالم التابعة للسلطة السياسية، اذ يبقي 
 املواطن آرائه يف كثري من االحيان حبيسة بينه وبني مجاعته اليت يشرتك معها اآلراء،

واالجتاهات، وهذا يرتبط بطبيعة األنظمة الدميقراطية اليت تكفل حرية التعبري، عكس األنظمة 
 الديكتاتورية اليت حتد من هذا احلق االنساين.  

بالرغم من كون اإلذاعة احمللية تعمل على بلورة اآلراء واالجتاهات، فيما خيدم مصاحل السلطة،  -
ل وفية يف جمال ترسيخ قيم وعادات وتقاليد جمتمعها أكثر من املواطن احمللي، اال ااها تظ
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احمللي، وإبراز خصائصه والعمل على احرتامها، واحملافظة عليها، وهذا ما تعرب عنه مضامينها 
 وبراجمها االجتماعية، والثقافية.  

 رابعا: -
يف استغلت اإلذاعة احمللية التطور التكنولوجي لوسائل االعالم واالتصال، مستخدمة إي اه   -

تطوير نوعية براجمها واتساع رقعة بثها، االمر الذي زاد من وثرية استقطاهبا، وأثريها يف جمالت 
 واسعة.

لعبت اإلذاعة دور هام يف تكريس مفهوم االعالم اجلواري، والذي عكسته طبيعة براجمها اليت  -
ية ضمن اجملتمع هتتم بنشر ثقافة اجملتمع احمللي واحلرص على ابراز خصوصياته الفكرية والثقاف

 الكلي، وذلك راجع اىل قرهبا اجلغرايف واحتكاكها املباشر مع املستمعني واالفراد احملليني. 
تراجعت مكانة اإلذاعة ضمن وسائل االعالم األخرى وعلى رأسها التلفزيون واالنرتنيت، من   -

حيث مجع املعلومة ونشرها واحداث التأثري على اآلراء واألفكار، االمر الذي جيعل اإلذاعة 
داخل منافسة دائمة، حتتل فيها املراتب األخرية ضمن وسائل االعالم األخرى، اال ان هذا ال 

املكانة اهلامة اليت حتتلها يف نفوس مجاهريها، واخلصائص اليت متيزها عن باقي الوسائل  يلغي
األخرى، باعتبارها الوسيلة اإلعالمية الوحيدة اليت تكون موجهة ملختلف الفئات سواء 

املتعلمني، او األميني، واليت تستطيع بسهولة الوصول اىل متتبعيها باقل جهد وتكلفة، اىل 
 نة اليت حتتلها باعتبارها اعرق وسائل االعالم وامهها اىل اليوم.جانب املكا

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة املراجع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة املراجع   

 
241 

 

241 
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 كتب باللغة العربية: -
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 .0303االوىل، 
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 .0110املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، د.ط، 
الوحدة، اجلزائر،  جريدة ، مطبعةوالتلفزيون لإلذاعة األخبار كتابة فنزيوش،  إبراهيم -0

 د.ط، د.ت.
اإلسكندرية،  اجلامعية، الدار النظم، مدخل: اإلدارية املعلومات نظم سلطان، إبراهيم  -7

 .0117 د.ط،
الطبعة ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، تاريخ اإلذاعة والتلفزيونإحدادن زهري،  -0

 .0303، االوىل
، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، مدخل لعلوم االعالم واالتصال، إحدادن زهري  -5

 .0110د.ط، 
، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة علم اجتماع العائلةاحسان حممد حسن،  -0

 . 0117األوىل، 
، دار الفكر يف مطلع القران احلادي والعشرين اإلدارة املدرسيةأمحد إبراهيم أمحد،   -3

 .0110العريب، القاهرة، الطبعة االوىل، 
، السلوكية وأسلوب معاملة الوالدينمشكالت الطفل  أمحد السيد حممد امساعيل،  -01

 .0330املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، د.ط، 
، دار الفكر النظم السياسية والدستورية يف لبنان وكافة الدول العربيةامحد سرحال،  -00

 .0331العريب، بريوت، د.ط، 
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ملنهج العلمي وأساليب كتابة ا أصول البحث العلمي: أمحد عبد املنعم حسني،  -00
 .0330األوىل، الطبعة  القاهرة، املكتبة األكادميية للنشر،، البحوث والرسائل العلمية

، دار احلرف العريب للطباعة والنشر، أسس علم النفس االجتماعيامحد حممد الزغيب،   -00
 .0330بريوت، الطبعة األوىل، 

، دار لألطفالبرامج التلفزيون والتنشئة الرتبوية واالجتماعية أسامة ظافر كبارة،  -00
 .0110النهضة العربية، لبنان، الطبعة األوىل، 

 للطباعة مصر اهضة ،االنرتنت عامل إىل الشخصي دليلك احلجاح، أبو يوسف أسامة  -07
 .0330 القاهرة، والنشر،

تكنولوجيا االتصال التفاعلي يف عصر الفضاء االلكرتوين املعلومايت أمساء هناء حافظ،  -00
 . 0117لنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة األوىل، ، الدار العربية لالرقمي

، دار الكتاب احلديث، القاهرة، الطبعة االتصال بني العوملة واحملليةاكرام امحد األهواين،  -05
 .0101األوىل، 

، دار صفاء للنشر نظم املعلومات اإلدارية، إميان فاضل السامرائي، هيثم حممد الزغيب -00
 .0110 ، الطبعة األوىل،والتوزيع، عمان

، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلعالنات التلفزيونية وثقافة الطفلايناس حممد غزال،  -03
 .0110اإلسكندرية، د.ط، 

العريب للنشر  ،صحافة املصرية: قيم االخبار وتزييف الوعيالخبيث حممد درويش،  -01
 .0330والتوزيع، القاهرة، الطبعة األوىل، 

 لدنيا الوفاء ، داراجملتمع سوسيولوجيا يف مةمقد :االجتماع علممرسي،  بدر حيىي  -00
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، مؤسسة الفكر التقرير العريب األول للتنمية الثقافيةبشرى مجيل الراوي واخرون،   -00
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، وسائل االعالم واجملتمع: دراسة يف االبعاد االجتماعية واملؤسساتيةبن روان بلقاسم،  -00
 .0115الدار اخللدونية، اجلزائر، الطبعة األوىل، 

، واملؤسسات السياسية، دار الكتاب الوجيز يف القانون الدستوريبوكرا ادريس،  -07
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، دار القلم، الكويت، وسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعليمحسني محدي الطوجبي،  -07
 .0330الطبعة الثانية عشر، 
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، مؤسسة االسرة واجملتمع: دراسة يف علم اجتماع االسرةحسني عبد احلميد رشوان،  -00
 .0110شباب اجلامعة، اسكندرية، د.ط، 

مدخل -امحد شاكر العسكري، االتصاالت التسويقية املتكاملةمحيد الطائي،   -05
 .0113عمان، د.ط،  والتوزيع، للنشر العلمية ، دار اليازوري-اسرتاتيجي

، وعاء املعرفة من احلجر اىل النشر الفوريخالد حممد عزب، إمساعيل سراج الدين،   -00
 .0115بة اإلسكندرية، اإلسكندرية، د.ط، مكت

، للنشر والتوزيع ، دار الصفاءاالتصال الفعال يف إدارة األعمالخضريي كاظم محود،   -03
 .0101الطبعة األوىل،  عمان،

الطبعة والتوزيع،  ، الدار العربية للنشرانتاج اللغة يف النصوص االعالميةحممود،  خليل -01
 .0113األوىل، 

، مركز دراسات الوحدة العربية، االتصال واالعالم يف الوطن العريبراسم حممد مجال،   -00
 .0110بريوت، الطبعة الثالثة، 

، الدار اجلامعية، للطباعة والنشر والتوزيع، السلوك التنظيمي املعاصرراوية حسن،  -00
 .0110اإلسكندرية، الطبعة االوىل، 

، دار والعالقات العامةاالتصال رحبي مصطفى عليان، عدنان حممود الطوباسي،   -00
 .0117الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، 

والتوزيع،  للنشر جرير دار ،العريب والواقع املعلومات جمتمععليان،  مصطفى رحبي -00
 .0110 عمان، د.ط،

مدخل اىل االعالم واالتصال: املفاهيم األساسية والوظائف رحيمة الطيب عيساين،   -07
، جدارا للكتاب العاملي للنشر والتوزيع، عمان، عوملة اإلعالميةاجلديدة يف عصر ال

 .0110الطبعة األوىل، 
، دار املناهج للنشر تكنولوجيا التسويقردينة عثمان يوسف، حممود جاسم الصميدعي،  -00

 .0110والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، 
، دار بيقاتمدخل اىل االعالم اجلديد: املفاهيم الوسائل والتطرضوان بلخريي،   -05

 .0100جسور للنشر والتوزيع، اجلزائر، د.ط، 
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، دار الفجر للنشر اإلذاعة النوعية وإنتاج الربامج االذاعيةرفعت عارف الضبع،  -00
 .0100والتوزيع، القاهرة، الطبعة األوىل، 

، جروس برس للنشر والتوزيع، لبنان، مدخل يف الرأي واالعالم، والدعايةرفيق سكري،  -03
0300. 

، دار أسامة للنشر والتوزيع، الطبعة وسائل االعالم ومستويات الثقةرواء هادي الدهان،  -71
 .0100األوىل، 

، مكتبة الرشد للنشر، الرياض، اقتصاد االعالم: اسرار واخبارزيد بن حممد الرماين،  -70
 .0117الطبعة األوىل، 

، دار املعرفة -يامبحث يف القوة وايديولوج-االتصال والرأي العامسعد إمساعيل علي،   -70
 .0353اجلامعية، القاهرة، د.ط، 

، مؤسسة ة: رؤية اسالميةالبحث العلمي ومناهجه النظريسعد الدين السيد صاحل،  -70
 . 0330، بعة الثانيةالط االسراء للطباعة والنشر، القاهرة،

، دار أسامة للنشر اإلعالن التلفزيوين وتأثريه على اجلمهورسعد سلمان املشهداين،  -70
 .0100وزيع، عمان، د.ط، والت

 ، ودار القمة، دار االميانالدميقراطية ونظريات اإلصالح يف امليزانسعيد عبد العظيم،  -77
 .0110، الطبعة اخلامسة، مصروالنشر والتوزيع،  ةعاللطب

، أساسيات نظم املعلومات احملاسبية وتكنولوجيا املعلومات، سليمان مصطفى الدالمهة -70
 .0110الطبعة األوىل،  والتوزيع، عمان،الوراق للنشر دار 

، عامل الكتب، القاهرة، االعالم واالتصال باجلماهري والرأي العاممسري حممد حسني،  -75
 .0330الطبعة الثانية، 

، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة االعالم االجتماعيسناء حممد اجلبور،   -70
 .0101األوىل، 

، دار أسامة للنشر والتوزيع، الرأي العام العريب والعاملياالعالم و سناء حممد اجلبور،   -73
 .0101عمان، الطبعة األوىل، 
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االتصال اجتاهات نظرية واسس تطبيقية يف اخلدمة السيد عبد احلميد عطية،   -01
 .0100، املكتب اجلامعي، اإلسكندرية، د.ط، االجتماعية

 ،د.ط اإلسكندرية، اجلامعية، دار املعرفة ،االجتماعالنظرية يف علم  لسيد عبد العاصي،ا -00
0111 . 

، املؤسسة الوطنية للكتاب، االعالم والتنمية يف الوطن العريبسيف اإلسالم الزبري،   -00
 .0300اجلزائر الطبعة الثانية، 

، دار الفكر للنشر والتوزيع، أثر وسائل االعالم على الطفلصاحل ذياب هندي،   -00
 .0110عمان، الطبعة الثانية، 

، مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية، الصحافة املتخصصةلطيف، صالح عبد ال  -00
 .0110اإلسكندرية، الطبعة األوىل، 

دار النهضة العربية للنشر  االعالم احمللي يف عصر العوملة،طارق سيد امحد اخلليفي،   -07
 .0101والتوزيع، بريوت، الطبعة األوىل، 

، دار اجلامعة اجلديدة، سويق باألنرتنيت والتجارة االلكرتونيةالتطارق طه،   -00
 .0115اإلسكندرية، د.ط، 

 االعالم واملهنية لرجل الفنية والتلفزيوين: املقومات اإلذاعي االعالم فرحان، طالب  -05
 .0100األوىل،  األردن، الطبعة والتوزيع، للنشر النفائس دار ،السياسي

، دار النهضة العربية، القاهرة، د.ط، فن اإلعالن وترويج املبيعاتطاهر مرسي عطية،  -00
0110. 

 . 0305، دار الفرقان، عمان، الطبعة الثانية، مائة سؤال عن االعالمطلعت مهام،  -03
، دار الدعاية واالقناع: األسس النظرية والنماذج التطبيقيةعاطف عديل العبد عبيد،   -51

 .0115، الفكر العريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة األوىل
، دار الفكر العريب للطباعة والنشر، ، الرأي العام وطرق قياسهعاطف عديل العبد عبيد  -50

 . 0110القاهرة، د.ط، 
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األسس النظرية : والرأي العام االتصال إىلمدخل عاطف عديل العبد عبيد،  -50
 .0330 د.ط،القاهرة،  دار املصرية للطباعة والنشر، ،واإلسهامات العربية

، دار الفكر العريب، دليل حبوث االتصال يف الوطن العريبعاطف عديل العبد،    -50
 .0330القاهرة، د.ط، 

، الظفرة للطباعة صحافة االنرتنيت وقواعد النشر االلكرتوينعباس مصطفى صادق،   -50
 .0110والنشر، أبو ظيب، الطبعة األوىل، 

، مكتبة مدبويل، القاهرة، مياحلوار اإلذاعي: االعداد والتقدعبد الدائم عمر احلسن،  -57
 .0110الطبعة األوىل،

، مركز دراسات الوحدة قراءة أبستمولوجيا يف تكنولوجيا االتصالعبد الرمحان عزي،  -50
 .0110العربية، بريوت، د.ط، 

 ،واألساليب النظريات يف دراسات اإلعالم: وسائل تؤثر كيفاحلضيف،  الرمحن عبد -55
 .0330العبيكان، الرياض، الطبعة األوىل،  مكتبة

، مكتبة نانسي للنشر، دمياط، د.ط، مقدمة اىل علم االتصالعبد الرحيم درويش،  -50
0117. 

، دار الكتب اجلامعية، ، السلوك اإلنساين نظرة علميةعبد الستار إبراهيم، واخرون -53
 القاهرة، د.ط، د.ت.

، دار هومة للطباعة التلفزيون واالنرتنت اخلرب يف الصحافة، اإلذاعة،عبد العايل رزاقي،  -01
 .0110والنشر والتوزيع، اجلزائر، د.ط، 

الصحافة، اإلذاعة، -مدخل اىل وسائل االعالم واالتصالعبد العزيز شرف،   -00
 .0301، دار الكتاب املصري، القاهرة، د.ط، -التلفزيون، املسرح، األقمار الصناعية

، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ظرية والتطبيقالن: السياسة العامةعبد الفتاح ياغي،  -00
 .0101جامعة الدول العربية، القاهرة، د.ط، 

 للدراسات العربية ، املؤسسةاالردنية والتجربة احمللية االدارة نظرية الشيخلي، القادر عبد -00
 .0300 عمان، د.ط، والنشر،
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 االجتماعالفكرية يف نظرية علم  االجتاهات ،يعبد الكرمي الغريب، عبد احلميد لطف -00
 . 0305د.ط،  القاهرة، الشروق، مكتبة اهضة ،راملعاص

، دار الفكر العريب، القاهرة، د.ط، االعالم له تارخيه ومذاهبهعبد اللطيف محزة،   -07
0307. 

 .0350 القاهرة، د.ط، العريب، الفكر دار ،والدعاية اإلعالم محزة، اللطيف عبد -00
، دار العريب للنشر االعالم اإلقليمي: دراسة نظرية ميدانيةإبراهيم،  عبد هللا املسلمي -05

 .0330والتوزيع، القاهرة، د.ط، 
، دار العريب للنشر الراديو والتلفزيون وتنمية اجملتمع احملليعبد هللا املسلمي ابراهيم،   -00

 .0330والتوزيع، القاهرة، الطبعة األوىل، 
القاهرة،  عربـي للنشـر والتوزيع،، دار الالصةحافة ةىمةدخل إل ابراهيم، سلميامل هللاعبد  -03

 .0333د.ط، 
، ايرتاك تكنولوجيا املعلومات ودورها يف التسويق التقليديعبد هللا فرغلي علي موسى،  -31

 .0115للنشر والتوزيع، القاهرة، 
 بريوت، دار املعرفة اجلامعية، ،النظرية يف علم االجتماع عبد هللا حممد عبد الرمحان، -30

 د.ت.  ،د.ط
سوسيولوجيا االتصال واالعالم: النشأة التطورية عبد هللا حممد عبد الرمحن،  -30

، دار املعرفة اجلامعية، القاهرة، الطبعة األوىل، واالجتاهات احلديثة والدراسة امليدانية
0110. 

االتصال اإلعالمي والتنمية: افاق املستقبل وحتديات القرن عبد اجمليد شكري،   -30
 .0337عريب للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة األوىل، ، الاجلديد

، دار الفكر العريب، القاهرة، د.ط، اإلذاعات احمللية: لغة العصرعبد اجمليد شكري،  -30
0330 . 

-اسسه نظرياته وسائله-االعالم احمللي يف ضوء متغريات العصرعبد اجمليد شكري،   -37
 .0115عريب، القاهرة، الطبعة االوىل، ، دار الفكر الودوره يف الدول النامية واملتقدمة
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، دار تكنولوجيا االتصال: إنتاج الربامج يف الراديو والتلفزيونعبد اجمليد شكري،  -30
 . 0330الفكر العريب، القاهرة، الطبعة األوىل، 

، دارا لفجر االعالم السياسي والرأي العام: دراسة يف ترتيب األولوياتعزيزة عبده،  -35
 .0110للنشر والتوزيع، القاهرة، د.ط، 

والتوزيع، القاهرة د.ط،  والنشر للطباعة قباء ، داررعاية منو الطفلعالء الدين كفايف،   -30
0330. 

الطبعة ، القاهرة، عامل الكتب، دراسات يف العالقات العامة واالعالمعلى عجوة،  -33
 .0307، االوىل

، مركز دراسات طنة والدميقراطية، يف البلدان العربيةاملواعلي خليفة الكواري واخرون،  -011
 .0110الوحدة العربية، بريوت، د.ط، 

، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، االعالم واجملتمععلي عبد الفتاح كنعان،  -010
 .0100د.ط، 

، دار هومة مجهور وسائل االعالم: الوسيط يف الدراسات االعالميةعلي قسايسية،  -010
 .0110والتوزيع، اجلزائر، اجلزء األول،  للنشر

، مقاربات السلوك االتصايل للجمهور: مناذج واحباث وسائل االعالمعلي قسايسية،   -010
 .0117دار هومة، اجلزائر، د.ط، 

، دار املعرفة النظرية املعاصرة يف علم االجتماع: دراسة نقديةعودة حممد إبراهيم،  -010
 . 0330 اجلامعية، اإلسكندرية، د.ط،

، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، اإلذاعة والربامج اجلماهرييةعيسى حممود احلسن،  -017
 .0113د.ط، 

، مؤسسة االتصال والعالقات العامة يف اجملتمع املعاصرغريب،  غريب عبد السميع  -010
 .0330شباب اجلامعة للطباعة والنشر، اإلسكندرية، د.ط، 

 ،خل النظرية الوظيفية لتحليل التغريمد التغري االجتماعي: فادية عمر اجلوالين، -015
 .  0330، ، د.طاإلسكندرية مؤسسة شباب اجلامعة،
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، دار الفجر، بريوت، -كتاباته ومقومات جناحه-فاروق ناجي حممود، الربنامج التلفزيوين  -010
 .0115د.ط، 

سيكولوجية التعلم بني املنظور االرتباطي واملنظور فتحي مصطفى يوسف الزيات،   -013
 .0110دار النشر للجامعات، القاهرة، الطبعة الثانية، ، املعريف

، دار الفجر للنشر والتوزيع، -وسائله-نظرياته-مفاهيمه-االتصالفضيل دليو،   -001
 .0110القاهرة، الطبعة األوىل، 

، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، مقدمة يف وسائل االتصال اجلماهرييفضيل دليو،  -000
 .0330د.ط، 

، منشورات احلليب، بريوت، البث التلفزيوين واإلذاعي والبث الفضائيالقاضي أنطوان،  -000
 .0110الطبعة األوىل، 

 ، منشأة املعارف، اإلسكندرية، د.ط، د.ت.علم االنسانقباري حممد إمساعيل،   -000
، اهليئة املصرية العامة اإلدارة الرياضية: األسس والتطبيقاتكمال درويش وآخرون،   -000

 .0330القاهرة، الطبعة االوىل للكتاب، 
، دار هومة، اجلزائر، الطبعة االوىل، االنرتنيت وعصر ثورة املعلوماتلعقاب حممد،   -007

0333. 
، منشأة املعارف للنشر، اإلسكندرية، د.ط، حرية االعالم والقانونماجد راغب احللو،  -000

0110. 
، دار عامل والفضائيمدخل اىل فن اإلذاعي والتلفزيوين ماجي احللواين حسني،  -005

 .0110الكتب، القاهرة، د.ط، 
، مركز اجملتمع والدميقراطية والدولة يف البلدان العربية: دراسة مقارنةمرتوك الفاحل،  -000

 .0110دراسات الوحدة العربية، بريوت، د.ط، 
، د.ط ، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،علم اجتماع القيمحممد امحد بيومي،   -003

0300. 
اإلسكندرية، د.ط،  اجلامعية، الدار ،اإلدارية املعلومات نظم حسان، محدا حممد -001

0110. 
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، االعالم واجملتمع: دراسات يف علم االجتماع اإلعالميحممد اجلوهري، فاطمة القليين،  -000
 .0330دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، د.ط، 

، املؤسسة الوطنية للكتاب مفاهيم علم االجتماع الثقايف ومصطلحاتهحممد السويدي،  -000
 .0330والطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، د.ط، 

 ، الدار اجلامعيةمقدمة يف االعمال يف عصر التكنولوجياحممد الصاحل احلناوي،   -000
 .0110، اإلسكندرية، د.ط، للطباعة والنشر والتوزيع

كادميية العربية ، اال نظريات االتصال واالعالم اجلماهرييحممد جاسم فلحي املوسوي،   -000
 املفتوحة يف الدمنارك، الدمنارك، د.ط، د.ت.

، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، املسؤولية اإلعالمية يف اإلسالمحممد سيدي حممد،  -007
 .0300د.ط، 

دار الكتاب  ،واجلمهور األخبار احملتوىنشرات  اإلعالم التلفزيوين: حممد شطاح، -000
 .0115،د.ط اجلزائر، احلديث،

، دار وسائل االعالم واالتصال دراسة يف النشأة والتطورحممد صاحب سلطان،   -005
 .0100املسرية للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة االوىل، 

، العريب للنشر أثر القنوات الفضائية على القيم االسريةحممد عبد البديع عبد السميع،   -000
 .0113والتوزيع، القاهرة، الطبعة األوىل، 

، عامل الكتب، القاهرة، الطبعة ، دراسات اجلمهور يف حبوث االعالمميدحممد عبد احل  -003
 .0330األوىل، 

 .0330، دار عامل الكتب، القاهرة، الطبعة األوىل، حبوث الصحافةحممد عبد احلميد،   -001
، دار عامل الكتب، القاهرة، د.ط، نظريات االعالم واجتاهات التأثريحممد عبد احلميد،  -000

0101. 
، مكتبة االجنلو املصرية، القاهرة، الطبعة األوىل، الرأي العامدر حامت، حممد عبد القا -000

 .0300القاهرة، 
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، دار احلامد للنشر والتوزيع، علم النفس السياسي واإلعالميحممد عبد هللا اخلوالدة،  -000
 .0113عمان، الطبعة األوىل، 

، -يقات القواعد واملراحل والتطب –منهجية البحث العلمي حممد عبيدات واخرون،  -000
 .0333، الطبعة الثانيةدار وائل للطباعة والنشر، عمان، 

، التوثيق اإلعالمي والنشر االلكرتوين يف ظل جمتمع املعلوماتحممد علي أبو العال،  -007
 .0100دار العلم واالميان للنشر والتوزيع، مصر، د.ط، 

بريوت، الطبعة ، دار النهضة العربية، نشأة وسائل االعالم وتطورهاحممد علي القوزي،  -000
 .0115األوىل، 

، عامل الكتب، القاهرة، د.ط، دور التكتيك يف االعالم الدويلحممد علي لعوينيت،  -005
0303. 

، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، علم االجتماع واملنهج العلميحممد علي حممد،  -000
 . 0300د.ط، 

شأة املعارف، ، مناملرجع يف االعالم واالعالم الزراعيحممد عمر الطنويب،   -003
 .0337اإلسكندرية، د.ط، 

، دار العلوم مدخل اىل وسائل االعالم وقضايا اجملتمعحممد حممد علي هندي عمارة،   -001
 .0113للنشر والتوزيع، القاهرة، د.ط، 

، دار قرطبة للطباعة والنشر والتوزيع، اهلوية يف مواجهة يف مواجهة االندماجحممد مسلم،  -000
 .0113اجلزائر، د.ط، 

، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة اساسيات الرأي العاممنري حجاب،  حممد -000
 .0111الثانية، 

 ، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة،اإلعالم والتنمية الشاملة، منري حجابحممد   -000
 .0111 د.ط،

، املكتبة اجلامعية، اإلسكندرية، النظرية العامة للمعرفة اإلعالميةحممد ناصر مهنا،  -000
 .0110د.ط، 
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، تنظري االعالم: الفضائيات العربية العوملة اإلعالمية املعلوماتيةحممد نصر مهنا،   -007
 .0113مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، د.ط، 

 ، الطبعة الثانية،اإلسكندرية، دار املعارف، رأي ومنهج :اللغة واجملتمعحممود السعران،  -000
0300. 

، الدار العاملية للنشر مبادئ علم االتصال ونظريات التأثريحممود حسن إمساعيل،   -005
 .0110والتوزيع، اإلسكندرية، الطبعة األوىل، 

، مركز احلضارة تكنولوجيا املعلومات وصناعة االتصال اجلماهرييحممود علم الدين،   -000
 .0330العربية لإلعالم والنشر والدراسات، القاهرة، الطبعة األوىل، 

 ، مكتبة اخلاجني، القاهرة،العملية وتطبيقاته اإلسالمي اإلعالم احلليم، عبد الدين حمي -003
 .0300 الثانية، الطبعة

مركز حبوث الرأي العام، القاهرة، د.ط،  الرأي العام،خمتار التهامي، عاطف عديل العبد،  -071
0117. 

والتوزيع، عمان، الطبعة  ، دار وائل للنشرنظم املعلومات اإلداريةمزهر شعبان العايل،   -070
 .0113األوىل، 

 ، الداراإلدارية املعلومات نظم يف مقدمةالعبد،  إبراهيم الكردي، جالل حممد منال  -070
 .0110والتوزيع، اإلسكندرية،  والنشر اجلامعية للطباعة

اللبنانية، الطبعة  املصرية دار ،واجملتمع اإلعالم على، إمام سلوى احلديدي، سعد مىن -070
 .0110 القاهرة، األوىل،

 الطبعة ليبيا، ابريل من السابع جامعة ،السياسي االجتماع علم الطبيب، زايد مولود  -070
 .0115، األوىل

 .0307، مكتبة االمارات، العني، الطبعة االوىل، مقدمة يف علم االتصالنبيل عارف،  -077
، الدار العربية للنشر الكتابة لإلذاعة والتلفزيوننسمة امحد البطريق، عادل عبد الغفار،  -070

 .0117والتوزيع، القاهرة، د.ط، 
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، دار اخللدونية للنشر الصحافة املكتوبة والسمعية البصرية يف اجلزائرنور الدين توايت،  -075
 .0110والتوزيع، اجلزائر، الطبعة األوىل، 

، املكتب اجلامعي احلديث، تكنولوجيا اإلعالم واالتصالهالة امساعيل بغدادي،  -070
 .0113اإلسكندرية، د.ط،

، املؤسسة اجلامعية للدراسات الرأي العام واإلعالم والدعاية، ، رامز عامرهاين الرضا -073
 .  0330 ، الطبعة األوىل،بريوتوالنشر والتوزيع، 

، دار أسامة للنشر االعالم السياسي واالخباري يف الفضائياتهيثم هادي اهلييت،   -001
 .0101والتوزيع، األردن، د.ط، 

، مكتبة االجنلو مصرية، اإلذاعة اإلقليمية وحتقيق اهداف التنميةيوسف مرزوقي،   -000
 .0300القاهرة، الطبعة األوىل، 

 كتب مرتمجة:  -
 القاهرة، رؤية، العناين، دار حممد تر: ،للشرق الغربية املفاهيم االستشراق سعيد، إدوارد -0

 . 0110د.ط، 
، تر: موريس شربل، مؤسسة حممد االتصال ووسائل االعالم سوسيولوجياأريك ميغريه،  -0

 .0113بن راشد املكتوم، ديب، الطبعة االوىل، 
، تر: كمال عبد الرؤف، الدار الدولية دليل الصحفي يف العامل الثالثألربت مسرت،  -0

 .0300للنشر، القاهرة، الطبعة األوىل، 
مسري عبد الرحيم، دار : ، ترليزيةمعجم التعابري األجنبية يف اللغة اإلنك ب.أ فتيان: -0

 .0305 د.ط، بغداد،، املأمون للنشر
حممد فتحي، اهليئة املصرية : ، تراملنظور االجتماعي لالتصال اجلماهرييتشارلزرايت:  -7

 .0300 ، د.ط،القاهرة العامة للكتاب،
، تر: بومجعة رضوان، دار هومة للنشر األثر االجتماعي لوسائل االعالمجوديت الزار،  -0

 .0117والتوزيع، د.ط، 
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، تر: عيسى منصور، منشورات استطالع الرأي العامحان ستوتزل، أالن جريار،  -5
 .0300عويدات، بريوت، الطبعة الثانية، 

، تر: فارس حليمي، دار مدخل إىل علم النفس الصناعي والتنظيميرجيو،  . يرونالد -0
 .0111 الطبعة األوىل،، عمان، عللنشر والتوزي الشروق

، تر: عادل زعيرت، كلمات عربية للرتمجة والنشر، اآلراء واملعتقداتغوستاف لوبون،  -3
 .0100القاهرة، د.ط، 

، تر: هاشم صاحل، دار الساقي احلديث، بريوت، سيكولوجية اجلماهريغوستاف لوبون،  -01
 .0330الطبعة األوىل، 

: تر ،املدنية احلياة على االعالم أثار: العام والرأي االخبار واخرون، ماكومز ماكس -00
 .0100 األوىل، الطبعة القاهرة، والتوزيع، للنشر الفجر حسن، دار امحد صفوت حممد

، تر: -تدريبات علمية  –منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية موريس اجنرس،  -00
 .0110-0110الطبعة الثانية، بوزيد صحراوي وآخرون، دار القصبة للنشر، اجلزائر، 

كمال عبد الرؤوف،  ، تر:نظريات وسائل االعالمميلفن ديفلر، ساندرا بول، روكيتش،  -00
 .0110الدار الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة، د.ط، 

 ثانيا: قائمة املراجع باللغات األجنبية:
1- Alfred Sauvez, l’opinion publique, Quardi GE/PUF, 

Paris, France. 
2- Balle Francis, media et société, cinquième Edition, 

Montchrestien, paris. 
3- Balle Francis, Médias et Société, Edition 

Montchrestien, Lextenso, Paris, 2009. 
4- Berton Philippe, Serge Proulx, L’explosion De La 

Communication : Introduction aux Théories et 
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aux Pratique De La Communication, Collection, 
Grands Repères, Paris, 2006. 

5- Bouron Jérôme, Introduction aux médias, Édition 
Montchrestien, Lextenso, paris, 2000. 

6- Charron Danielle, Une Introduction à la 
Communication, Troisième édition, Université de 
Québec, 2009. 

7- Childs Har Wook, Introduction to public opinion, 
New York, John Wiley & Sons Inc, 1940. 

8- Cooley C.H, social organization, Chrliers Scribners 
Son, New York, 1990. 

9- Dagnaud Monique, Médias et Violence-L’état du 
débat Mars 2003, Édition Centre de Documentation 
Du Conseil Supérieure De L’audiovisuel, France, 2010. 

10- François Laurent, Les études de marché, édition 
d’organisation, Paris 2001. 

11- Hilliard, R.L, Radio Broadcasting : An 
Introduction to the Sound Medium, New York, 
Hastings House Publishers, 1982. 

12- Lazar Judith, Sociologie de la communication de 
masse, Paris : Armand colin, 1991. 
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13- Peigh, T.D, The Use of Radio in The Social 
Development ,Media Monograph, The University of 
Chicago N°5, Chicago, 1979. 

14- Rieffel Remey, les effets des medias, deuxième 
Edition, France, Ellipses, 1999. 

15- W- Doob Leonardo, publicand propaganda, New 
Yourk, John Wiley & sons Inc, 1945. 

 ثالثا: اجملالت واملقاالت:
تأثري احملطات التلفزيونية األردنية اخلاصة على طالب اجلامعات إبراهيم فؤاد خصاونة،  -0

االنسانية واالجتماعية،  جملة دراسات العلوم ،يف ضوء نظرية املسؤولية االجتماعية
 .0100، 0، العدد 00اجمللد  األردن،

، جملة املفكر، كلية احلقوق والعلوم مبادئ ومقومات الدميقراطيةامحد صابر حوحو،  -0
 .0101السياسية، جامعة خيضر بسكرة، العدد اخلامس، 

زائرية ، انسانيات جملة جاللهجة بني احلتمية االجتماعية واالقتضاء العلميامحد قريش،  -0
 . 0113، 00يف األنثروبولوجيا والعلوم االجتماعية، العدد 

، جملة أليات التعددية السياسية وعالقتها بالدميقراطيةأسعد عبد الوهاب عبد الكرمي،  -0
 .0117، 03جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، العراق، اجمللد األول، العدد 

 جملة ،ورموزه السياسي االتصال لغة يف دراسةالوصف:  قوة راشد، بن امحد سعيد بن -7
 .0110، 0 العدد 00 اجمللد الفكر، عامل

، جملة العلوم اإلنسانية ، اهلوية الثقافية اجلزائرية وحتديات العوملةشرقي رحيمة -0
 .0100واالجتماعية، بسكرة، العدد احلادي عشر، جوان 

، املركز الدويل للدراسات رفةمفاهيم األسس العلمية للمع :الرأي العامصبحي عسيلة،   -5
 .0110، 00املستقبلية واالسرتاتيجية، سلسلة شهرية، العدد 
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 للعلوم دمشق جامعة جملة ،املستقبلية العربية واخليارات العوملة املنصور، العزيز عبد -0
 .0113، 0، العدد 07 اجمللد والقانونية االقتصادية

املؤسسات االقتصادية: رؤية  مؤسسات املعرفة وثقافةعزاوي عمر وعجيلة حممد،  -3
، جملة الباحث، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، العدد الرابع، مستقبلة
0110. 

، الرسالة اإلعالمية العربية التغيريية: املضامني والرؤىقوي بوحنية، عصام بن الشيخ،  -01
فيالدلفيا،  والتمثالت، جامعة والعوامل الفكرية األبعاد: التغيري ، ثقافة05 الـ الدويل املؤمتر

 .0100 نوفمرب 10- 10األردنية،  اململكة
-دور االعالم يف العصر الرقمي يف تشكيل قيم االسرة العربيةحممد خليل الرفاعي،  -00

 .0100، العدد األول+ الثاين، 05، جملة جامعة دمشق، اجمللد -دراسة حتليلية
، سلسلة دراسات، وزرة الثقافة واالعالم، نميةدور االعالم يف التحممد عبد القادر،  -00

 .0300، 000العراق، العدد 
، جملة الشاشة الصغرية االسبوعية، التلفزيون اجلزائري، العدد اعالم الثورةحممد عصماين،  -00

 . 0110نوفمرب،  01-أكتوبر 05، 010
 الوعي تشكيل يف االعالم وسائل دور مهدي، علي ناصر حلس، الرحيم عبد موسى -00

 ،00 اجمللد اإلنسانية، العلوم سلسلة بغزة، االزهر جامعة جملة ،الفلسطيين الشباب لدى
 . 0101، 0 العدد

، جملة العلوم القانونية تبلور التنمية املستدامة من خالل التجربة اجلزائريةوناسي حيي،  -07
 . 0110، 10واإلدارية، كلية احلقوق، جامعة تلمسان، العدد 
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 والرسائل اجلامعية: رابعا: االطروحات
دراسة ميدانية بقسم -سوسيولوجيا القائم باإلعالم يف التلفزيون اجلزائريبداين فؤاد،  -0

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستري، كلية العلوم االجتماعية، جامعة عبد -االخبار
 .0101-0113احلميد ابن باديس، مستغامن، 

واالتصال يف حتسني االتصال الداخلي يف دور تكنولوجيا املعلومات بشري كاوجة،  -0
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجيسرت، علوم املؤسسة االستشفائية العمومية اجلزائرية

 .0100التسيري، جامعة قاصدي رابح، ورقلة، 
، اخلطاب اإلعالمي واجملتمع اجلزائري بني االصالية واالنفصاليةبلحضري بلوفة،  -0

-0100راه يف علم االجتماع، جامعة الس انية، وهران، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتو 
0100. 

دراسة التجربة -اسهام وسائل االعالم يف ترقية اجملتمع املدينبن عودة العريب،  -0
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستري يف االعالم واالتصال، جامعة وهران، -اجلزائرية
0110. 

-ة الدميقراطية يف اجلزائرمسألة التنمية السياسية والتجرببومدين طامشة،  -7
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستري يف العلوم السياسية والعالقات -2111،2111

 .0110-0111الدولية، جامعة اجلزائر، 
دراسة مسحية يف -أثر تكنولوجيا االتصال على اإلذاعة واجلمهورتسعيدت قدوار،  -0

شهادة ماجستري يف  ، مذكرة مقدمة لنيل-االستخدامات واالشباعات لدى الشباب
 .0100-0101العلوم السياسية واالعالم، اجلزائر، 

 ،اجلزائر يف احمللي للمجتمع اإلستماعية والعادات احمللية اإلذاعة سنوسي، حفيظة -5
 اجلزائر. جامعة واالتصال، االعالم علوم يف ماجيسرت شهادة لنيل مقدمة مذكرة
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، واالتصال يف تطوير إدارة املوارد البشريةدور تكنولوجيا املعلومات حناشي توفبق،  -0
مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة 

 .0101ماي، قاملة، 10
 مقدمة مذكرة ،االجتماعي بالواقع وعالقتها اجلزائرية اإلذاعة برامج بغدادي، خرية -3

 .0110-0110اجلزائر، جامعة االجتماعية، العلوم كلية ماجيسرت، شهادة لنيل
أثر نظم املعلومات ملراقبة التسيري على اختاذ القرارات داخل دادة عبد احلميد،  -01

، مذكرة مقدمة -دراسة مقارنة لكل من مؤسسة موبيليس وروائح الورود–املؤسسة 
مرباح، لنيل شهادة املاجستري، يف نظم املعلومات واملراقبة والتسيري، جامعة قاصدي 

 .0100ورقلة،
دراسة -أثر وسائل االعالم على القي م والسلوكيات لدى الشباب السعيد بومعيزة، -00

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة يف علوم االعالم -استطالعية مبنطقة البليدة
 .0110-0117واالتصال، جامعة اجلزائر، 

اجملتمع: دراسة حتليلية للخطاب االعالم احمللي وابعاده التنموية يف سويقات لبىن،  -00
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستري يف علوم -إذاعة ورقلة اجلهوية منوذجا-اإلعالمي

 .0101-0113االعالم واالتصال، جامعة وهران، 
 ،اجلامعي الطالب لدى الصحي الوعي نشر يف احمللية اإلذاعة دورمالك،  شعبان -00

 منتوري جامعة التنمية، اجتماع علميف  دكتوراه، شهادة لنيل مقدمة أطروحة
 . 0110؛0117قسنطينة،

دراسة حالة -أثر التسويق االلكرتوين على جودة اخلدمات املصرفيةشريوف فضيلة،  -00
التسويق، جامعة  يف ماجستري شهادة لنيل مقدمة ، مذكرة-بعض البنوك يف اجلزائر

 .0101-0113منتوري، قسنطينة، 



 قائمة املراجع   

 
261 

 

261 

، مذكرة -القناة األوىل منوذجا-الوطنية يف التنمية الثقافيةدور اإلذاعة ضيف ليندة،  -07
-0110مقدمة لنيل شهادة ماجيسرت يف العلوم السياسية واالعالم، جامعة اجلزائر،

0115. 
، مذكرة مقدمة لنيل اسهام وسائل االعالم يف ترقية اجملتمع املدينالعريب بن عودة،  -00

 .0110معة وهران، شهادة ماجيسرت يف علوم االعالم واالتصال، جا
مذكرة ماجستري ، العوملة الثقافية والثقافة السياسية العربية، عمر مصطفى حممد مسحة -05

 .0117فلسطني، ،جامعة النجاح، يف التخطيط والتنمية السياسية
االعالم اجلواري السمعي ودوره يف التنمية الثقافية والفنية عيسى بن هاشم،  -00

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة -إذاعة تلمسان منوذجا-احملليةواالجتماعية واالقتصادية 
 .0117دكتوراه، يف الثقافة شعبية، جامعة ايب بكر بلقايد، تلمسان، 

 مذكرة ،اجلزائرية اإلذاعة مجهور لدى التلقي وإشكالية والفصحى العامية طباش، فارس -03
-0115اجلزائر، جامعة واالعالم، السياسية العلوم يف ماجيسرت شهادة لنيل مقدمة

0110. 
، مذكرة مقدمة لنيل دور اإلذاعة احمللية يف التنشئة السياسية باجملتمع احملليفقري رشيد،  -01

 .0107-0100، 0شهادة ماجيسرت يف علم االجتماع السياسي، جامعة وهران 
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة القيم اخلربية يف الصحافة اجلزائرية اخلاصةفوزية عكاك،  -00

، 0يف علوم االعالم واالتصال، كلية العلوم السياسية واالعالم، جامعة اجلزائر دكتوراه 
0100-0100. 

 اجللفة إذاعة-االجتماعية املشكالت ومعاجلتها احمللية اإلذاعة واقع طاهري، خلضر -00
 والعالقات االتصال اجتماع علم يف ماجيسرت شهادة لنيل مقدمة ، مذكرة-منوذجا احمللية

  .0100-0100بسكرة، جامعة العامة،
أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تفعيل االعمال التجارية لونيس نادية،  -00

، -دراسة حالة التذاكر االلكرتونية يف مؤسسة اخلطوط اجلوية اجلزائرية-للمؤسسات
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، 0مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستري يف ادارة العمليات التجارية، جامعة اجلزائر 
0101-0100. 

مجهور  –، دور اإلذاعة احمللية يف ترسيخ اهلوية الثقافية جلمهور املستمعني ليليا شاوي -00
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجيسرت يف علوم االعالم -إذاعة سكيكدة منوذجا 

 .0113-0110واالتصال، جامعة اجلزائر،
يف  واقع الصحافة وعالقته بالرأي العام: املراسلون احملليونموشريط إمساعيل،  -07

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجيسرت -سيدي بلعباس دراسة حالة-الصحافة املكتوبة
 .0100-0101يف علم االجتماع السياسي، جامعة اجلياليل اليابس، سيدي بلعباس، 

علوم االعالم يف  ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجيسرتمجهور القناة األوىلنصرية مزهود،  -00
 . 0330واالتصال، اجلزائر، 

، دراسة نقدية على ضوء احلقائق Agenda settingنظرية يوسف متار،  -05
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة االجتماعية والثقافية واإلعالمية يف اجملتمع اإلعالمي

 .0117-0110دكتوراه دولة يف علوم االعالم واالتصال، جامعة اجلزائر، 
 خامسا: املناجد والقواميس واملوسوعات.

 باللغة العربية: -
، دار صادر، لسان العربأبو الفضل مجال الدين حممد بن مكروم )ابن املنظور(،  -0

 .0110بريوت، اجلزء الثالث عشر، 
 .0307، دار الكتاب املصري، القاهرة، د.ط، مصطلحات االعالمامحد زكي بدوي،  -0
-عريب :املوسوعة امليسرة للمصطلحات السياسيةإمساعيل عبد الفتاح عبد الكايف،  -0

 . 0117د.ط، ،، إجنليزي
، رياض الريس قاموس املصطلحات السياسية واالجتماعية واالقتصاديةسامي ذبيان،  -0

 .0331للكتب والنشر، لندن، 
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، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، قاموس علم االجتماععبد اهلادي اجلوهر،  -7
 .0330 الطبعة الثالثة،

املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ، سياسيةالوسوعة املعبد الوهاب الكيايل واخرون،  -0
 .0331بريوت، 

 .0330، أكادمييا، بريوت، الطبعة األوىل معجم العلوم االجتماعيةفريدريك معتوق،  -5
والعشرون،  الثالثة املشرق، بريوت، الطبعة ، دارالطالب منجدالبستاين،  إفرام فؤاد -0

0300 . 
 .0303 الشروق، القاهرة، د.ط، دار ،اإلعالمية املصطلحات معجم :شليب كرم -3

، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، قاموس علم االجتماعحممد عاطف غيث واخرون،  -01
 .0335د.ط، 

، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، معجم علم االجتماع املعاصرمعن خليل العم،  -00
 . 0111 الطبعة األوىل،

 باللغة األجنبية: -
1- Lamjet Bernard, Ahmed Silem, Dictionnaire 

encyclopédique des sciences de l’information et 
de la communication ,Edit /Ellipse, paris, 1997 

2- Renaud Philipe, et Stéphane Rials, Dictionnaire de 
philosophie politique, Presse, Universitaire de 
France. 

 سادسا: املواد االلكرتونية:
1- Données du recensement général de la population et de 

l'habitat de 2008 sur le site de l'ONS. 
2- http://www.radiotlemcen.dz  

http://www.radiotlemcen.dz/
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3- https://www.google.dz/maps . 
، جملة احلوار املتمدن، االدارة احمللية او احلكم احملليحقائق ومعايري عن أكرم سامل،  -0

 ، على الرابط:0110-10-00، 0070العدد 
http://www.ahewar.org :0100جوان  00، تاريخ الزيارة. 

 يف احمللية االتصال: اإلذاعة سوسيولوجيا جملتمع اجل منبن عيسى حممد املهدي،  -7
على الرابط التايل: ؟ جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، أو موضوع ذات اجلزائر،

-10-ouargla.dz/index.php/numero-http://revues.univ
52-12-10-21-04-2013-ssh/70100جويلية  00زيارة: ، تاريخ ال. 

 من عامليا 45 املرتبة حتتل اجلزائرالشروق اليومي، جريدة جزائرية يومية، كرمية.خ،  -0
، على الرابط التايل: 0100جوان 0، االحد 0050، العدد الفيسبوك استخدام حيث

http://www.echoroukonline.com/ara/?news=131042 ،
 .0100جويلية  00تاريخ الزيارة: 

 يف لألنرتنت مستخدم مليون 22 منري ركاب، يومية، جزائرية جريدة اليومي، الشروق -5
: التايل الرابط على ،0100ماي 00 ، اخلميس0105 العدد ،اجلزائر

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/164875.ht
ml، 0100 جويلية 00: الزيارة تاريخ.  . 

، دراسة مقارنة: العالقة بني احلكومة املركزية واإلدارات احملليةعبد الرزاق الشيخلي،  -0
 ، على الرابط:0101اكتوبر 00املوارد البشرية،  إلدارةاملنتدى العريب 

http://www.hrdiscussion.com/hr18877.html :تاريخ الزيارة ،
 .0100جوان 00

، موقع ارنرتوبوس املنهج يف دراسة املعتقدات والعادات والتقاليدحممد اجلوهري،  -3
على ، 0100اوت  03، 0لألنثروبولوجيا والسوسيوانثروبولوجيا، ثقافة شعبية، العدد 

https://www.google.dz/maps
http://www.ahewar.org/
http://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero-10-ssh/7-2013-04-21-10-12-52
http://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero-10-ssh/7-2013-04-21-10-12-52
http://www.echoroukonline.com/ara/?news=131042
http://www.echoroukonline.com/ara/?news=131042
http://www.hrdiscussion.com/hr18877.html
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جوان 05، تاريخ الزيارة:  http://www.aranthropos.comالرباط التايل:
0100. 

، جملة الركن اإلنسان حياة يف والةسلوك املعةتقةد بيةن الةعالقة قةوةهيثم البوسعيدي،  -01
 ، على الرابط التايل:0113فيفري 10األخضر، 

http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=1478
 .0100ماي  00، تاريخ الزيارة: 0

 

 

 

 

http://www.aranthropos.com/
http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=14780
http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=14780
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 أسئلة االستمارة.  02امللحق رقم: 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 –تلمسان  –جامعة أيب بكر بلقايد 

 والعلوم االجتماعية.كلية العلوم اإلنسانية 
 استمارة حبث ميداين

 مشروع جامعي أكادميي لنيل شهادة دكتوراه ل.م.د
 يف علم اجتماع االتصال

 اإلذاعة احمللية ودورها يف حتديد توجهات الرأي العام
 إذاعات الغرب اجلزائري منوذجا 

 سيديت، سيدي املبحوث:
يف علةةم اجتمةةاع االتصةةال: أسةةئلتها إن هةةذه االسةةتمارة أدلةةة حبةةث إلجنةةاز أطروحةةة دكتةةوراه 

تصةةبو ملعرفةةة أراء املةةواطنني املسةةتمعني لإلذاعةةة احملليةةة حةةول الةةدور الةةذي تلعبةةه هةةذه القنةةوات يف 
 حتديد توجهات الرأي العام احمللي والوطين من خالل حمتويات الربامج اليت تبثها.

هويةةة املبحةةوث. وال إن هةةذه االسةةتمارة ال االيةةة ال حتمةةل مةةا ميةةنكن مةةن االسةةتدالل علةةى 
 هندف من وراءها إال للحصول على معطيات وأجوبة ستستخدم يف إجناز البحث األكادميي.

وتتعهد الباحثة باحملافظةة علةى سةرية املعلومةات واحةرتام أراء املبحةوثني واسةتخدامها بأمانةة 
 وصدق من أجل إنتاج معرفة علمية موضوعية.

أمةةام اإلجابةةة  (X)ه االسةةتمارة بوضةةع عالمةةة وعليةةه نرجةةو مةةنكم التعةةاون معنةةا مبةةلء هةةذ
 يف املكان املخصص لذلك. املناسبة أو بالتعبري عن أراءكم بكل حرية

 حنن نشكركم جزيل الشكر ملساعدتكم.                      
 

 .الطالبة الباحثة: بن عزة فاطمة الزهراء
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 احملور األول: مواصفات املبحوث – 1
 أنثى          ذكر  اجلنس:  1-1
 سنة 33إىل  22من           سنة 22السن:   أقل من  1-2

 سنة  34إىل  32من                   سنة  31إىل  33من           
 سنة  22إىل  25من   سنة          25إىل  25من                  

 املستوى التعليمي: 1-3         
   ثانوي           متوسط       ابتدائي      بدون مستوى           
 جامعي           

 املهنة: 1-3   
 أعمال حرة        متقاعد      موظف           عامل   بدون عمل      

 السكن: 1-2         
 دوار              قرية       بلدية       مقر دائرة   مقر الوالية   
 

 احملور الثاين: عالقة املستمع باإلذاعة – 2
 أين تستمع لإلذاعة؟ 2-1        

يف مكان آخر               يف السيارة          يف البيت          يف العمل 
 حدد:...........

 هل تستمع لإلذاعة: 2-2        
 يوم واحد يف األسبوع   بعض أيام األسبوع          يوميا   
 بكم تقدر احلجم الساعي الستماعك لإلذاعة: 2-3       

 كم ساعة يف اليوم:              كم يوم يف األسبوع:           كم أسبوع يف الشهر:  
 الربامج اإلذاعية حسب اهتمامك: 5إىل  1رتب من  2-3

 ضيةالريا           الدينية         الثقافية       االجتماعية     السياسية 
 .اإلرشادية التعليمية           االقتصادية              أخرى            حدد: ...............   
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 يف رأيك ما هي السمة الطاغية يف الربامج اإلذاعية؟ 2-2       
 اللغة العربية الفصحى           الدارجة           اللهجة احمللية                 

 كيف تفضل أن يكون اخلطاب اإلذاعي:    2-2       
 اللغة العربية الفصحى           الدارجة           اللهجة احمللية       
       
 ملاذا؟ 2-5      

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

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

 هل يستخدم املذيعون لغات أجنبية؟ 2-5      
 نعم             ال                                                      

 يف حالة )نعم( هل تعترب هذا االستخدام مربرا؟ 2-4       
 نعم             ال                                                      

 ملاذا؟ 2-15       
..........................................................................................

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

..........................................................................................
................. 
 احملور الثالث: قيمة اإلذاعة لدى املستمع – 3

 هل تثق فيما تبثه اإلذاعة؟ 3-1       
 دائما            أحيانا             أبدا                                                 
 كيف تصنف اإلذاعة؟  3-2       
 يد وتثقيف           وسيلة ترفيه وسيلة لبلورة الوعي الزائف            أداة ترش       

 .أخرى            حدد: ................................        
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 يف رأيك، يف أي اجملاالت تكون املعلومات املذاعة صحيحة: 3-3      
 الرياضية           الدينية         الثقافية       االجتماعية     السياسية  

 .ادية التعليمية            االقتصادية            أخرى           حدد:...............اإلرش      
 يف رأيك، يف أي اجملاالت تكون املعلومات املذاعة غري صحيحة: 3-3       

 الرياضية            الدينية          الثقافية       االجتماعية      السياسية  
 .اإلرشادية التعليمية            االقتصادية             أخرى            حدد: ...............   
 

 هل تعتقد أن للتكنولوجيا أثر يف مصداقية اإلذاعة؟  3-2      
 نعم              ال                                                      

 كيف ذلك:   3-2      
..........................................................................................

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

................. 
 هل تعتقد أن املذيعون والقائمون باإلعالم يف اإلذاعة: 3-5     
 كلهم ذوي كفاءة              جلهم ذوي كفاءة                بعضهم ذوي كفاءة      
 قليلهم ذوي كفاءة            كلهم منعدمو الكفاءة      
 ملاذا؟  3-5     

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

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

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

 
 يف رأيك، هل ميكن اعتبار اإلذاعة أداة تواصل واتصال بني املواطن والسلطات احمللية؟ 3-4  
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 نعم             ال                                                      
 ملاذا؟ 3-15      

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

.................. 
 هل تعتقد أن حمتوى املعلومات اإلذاعية:  3-11      

 موضوعي                موضوعي إىل حد ما                  غري موضوعي
 يف رأيك، هل اإلذاعة ضمن عالقة املواطن بالسلطة احمللية هي: 3-12      

 منحازة للسلطة               منحازة للمواطن                 غري منحازة
 هل تعتقد أن اإلذاعة تعمل على تطوير عالقة الثقة بني املواطن والسلطة؟ 3-13      

 نعم             ال                                                      
 ملاذا؟ 3-13      

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

 احملور الرابع: اإلذاعة احمللية وتوجيه الرأي العام احمللي -3
 يف رأيك، هل تعترب املعلومات اإلذاعية جديرة بة: 3-1

 املناقشة                املتابعة         االستماع فقط            االستيعاب          
 هل سبق وأن أذيعت أخبار أو معلومات أثارت اهتمامك؟ 3-2

 نعم             ال                                                      
 ما طبيعة هذه األخبار أو املعلومات: 3-3

 الرياضية     الدينية    الثقافية   االجتماعية    السياسية        
 .اإلرشادية التعليمية            االقتصادية             أخرى           حدد: ...............    

 
 كيف تعاملت معها؟  3-3
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 احلرص على متابعتها           نشرها لدى معارفك            مناقشتها مع األهل واملعارف
 االتصال باإلذاعة لالستفسار عنها              االتصال باإلذاعة إلبداء رأي خمالف   
 ملاذا؟ 3-2

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

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

................. 
 عادة ما ختصص اإلذاعة برامج وحصص للنقاش. هل هتتم هبا؟ 3-2

 نعم             ال                                                      
 ملاذا؟ 3-5

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

.................. 
 هل سبق وأن شاركت يف نقاش إذاعي؟ 3-5

 نعم             ال                                                    

 بأي شكل؟ 3-4
يف استيديوهات اإلذاعة           عن طريق اهلاتف             أخرى            

 .حدد:.............
 ما طبيعة هذا النقاش؟ 3-15
 الرياضية          الدينية         الثقافية       االجتماعية     السياسية  
 .اإلرشادية التعليمية            االقتصادية             أخرى            حدد: ............... 
هل سبق وأن تأثرت تأثرا بليغا خبرب أو معلومة إذاعية معاكسة نوعا ما أو متاما  3-11

 العتقادك؟
 نعم             ال                                                    
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 ما طبيعة هذه املعلومة؟ 3-12

 الرياضية             الدينية          الثقافية       االجتماعية     السياسية  
 .اإلرشادية التعليمية           االقتصادية             أخرى            حدد: ...............  
 كانت ردة الفعل لديك؟ماذا   3-13

 القبول باملعلومة والتخلي عن االعتقاد السابق         طرح املعلومة للنقاش ملعرفة رأي آخر
عدم املباالة مبا أذيع         التحري من املعلومة يف وسائل إعالم أخرى        حدد: 

............... 
 ه أراء املواطنني؟هل تعتقد أن لإلذاعة دور فعلي يف حتديد وتوجي 3-13

 نعم             ال                                                    
 هل تعتقد أن اإلذاعة ال زالت حتافظ على متيزها مع وجود وسائل االتصال األخرى؟ 3-12

 نعم             ال                                                    
 ملاذا؟ 3-12

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

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

.................. 
 احملور اخلامس: مكانة اإلذاعة يف منظومة اإلعالم الوطين والكوين-2
 من حيث مجع ومعاجلة ونشر املعلومات أي وسائل اإلعالم األكثر استقطابا يف رأيك؟ 2-1

 واقع التواصل االجتماعياإلذاعة              التلفزيون             شبكة األنرتنيت            م     
 الصحافة املكتوبة             التواصل الشفهي

 
 هل تساهم وسائل اإلعالم األخرى يف تكوين وحتديد اجتاهات األفراد؟ 2-2

 نعم             ال                                                    
 
 ا اجملال؟ يف رأيك ما هي الوسيلة األكثر فعالية يف هذ 2-3



 املالحق  

 

267 

 اإلذاعة             التلفزيون            شبكة األنرتنيت            مواقع التواصل االجتماعي
 الصحافة املكتوبة             التواصل الشفهي

 يف رأيك هل لإلذاعة فعالية يف ترقية القيم الوطنية واحلفاظ عليها؟ 2-3
 نعم             ال                                                    

 كيف؟  2-2
..........................................................................................
..........................................................................................

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

 ماهي يف رأيك الوظائف اإلجيابية اليت الزالت اإلذاعة تؤديها اجتاه اجملتمع؟  2-2
- ...................................................................................

..... 

- ...................................................................................
.... 

- ...................................................................................
.... 

- ...................................................................................
.... 

- ...................................................................................
... 

- ...................................................................................
.... 

 هل ميكن أن يؤثر اخلطاب اإلعالمي اإلذاعي بشكل سليب على اجملتمع؟   2-5
 نعم             ال                                                    
 يف حالة اإلجابة بة )ال( مىت وكيف؟ 2-5
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..........................................................................................
..........................................................................................

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

 إذا كانت اإلذاعة احمللية قد أوجدت من أجل اإلعالم اجلواري. فهل جنحت يف ذلك؟ 2-4
 نعم             ال                                                    

 
 
 ملاذا؟ 2-15

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

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

.................. 
يتنبأ الكثريون بزوال اإلعالم املسموع واملكتوب أمام هيمنة اإلعالم السمعي البصري  2-11

 يف ظل التطور التكنولوجي. ما رأيك يف ذلك؟
..........................................................................................

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

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

..........................................................................................
.............................. 
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 الشكر اجلزيل على تعاونكم
 أسئلة االستمارةبإمكانكم وضع مالحظات تودون تقدميها حول املوضوع أو 

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

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

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

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

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

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

 ................................................... 
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 إذاعة تلمسان اجلهوية.بطاقة فنية عن  01امللحق رقم: 

 FM.30املقر االجتماعي: مدينة تلمسان، املوجة:  -

 عنوان احملطة: حي األفق اجلميل. -

 القانوين للمؤسسة: مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي جتاري.الطابع  -

 .0330جوان  13تاريخ البث التجرييب:  -

 .0330أكتوبر  05تاريخ البث الرمسي:  -

 كيلوواط.  01قوة بث جهاز اإلرسال:  -

 طبيعة التجهيزات: نصف رقمية. -

 لغة البث: العربية + الدارجة. -

 كم من حميط الوالية.  011من إقليم تلمسان وأكثر من  %011جمال التغطية:  -

 مساءا. 10:11صباحا إىل غاية  15:01دقيقة أي من  07ساعة و 07حجم التوقيت:  -

 الربط واالستبدال البث يكون:

 مع القناة األوىل متام الساعة: السابعة صباحا )نشرة األخبار( 

 )نشرة األخبار(مع القناة األوىل متام الساعة: الواحدة زواال 

 مع القناة األوىل متام الساعة: اخلامسة مساءا )نشرة األخبار(

  www.radio_tlemcen.dz املوقع االلكرتوين لإلذاعة:
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 اهليكل التنظيمي إلذاعة تلمسان اجلهوية:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم
 األخبار 

قسم اإلنتاج 
 والربجمة

قسم اإلدارة 
 التقنية

املصلحة 
 التقنية

 منسق قسم التقنية  مكلف باإلدارة قسم اإلنتاج والربجمةمنسق  األخبارمنسق قسم 

 صحفيون

 مراسلون

 متعاقدون

 منشطون
 خمرجون

 متعاقدون
 األرشيف

 مكلف باإلشهار
 سكرتارية

 سائقون
 أعوان أمن

 تقنيون

 مهندسو اإلعالم اآليل

 متعاقدون

 التجهيزات واملكاتب

أستوديو 
 البث 

قاعة التحرير 
 واألرشيف

أستوديو 
 اإلنتاج



 املالحق  

 

272 

 عن إذاعة مستغامن اجلهوية.بطاقة فنية : 01ملحق رقم 

 FM.011.0، املوجة: املقر االجتماعي: مدينة مستغامن -

 .املطمر مستغامنعنوان احملطة: حي  -

 الطابع القانوين للمؤسسة: مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي جتاري. -

 .0110فيفري  01تاريخ البث الرمسي:  -

 طبيعة التجهيزات: نصف رقمية. -

 لغة البث: العربية + الدارجة. -

 :للبث عن طريق القمر االصطناعي اتالنتيك مجيع تراب باإلضافةجمال التغطية:  -
Satellite : Atlantic (Nilesat) B 3 F:11059: horizontal Fec  

3/4 S R : 23704 

 مساءا. 03:77صباحا إىل غاية  10:77ساعة أي من  00حجم التوقيت:  -

 الربط واالستبدال البث يكون:

 مع القناة األوىل متام الساعة: السابعة صباحا )نشرة األخبار( 

 مع القناة األوىل متام الساعة: الواحدة زواال )نشرة األخبار(

 ع القناة األوىل متام الساعة: اخلامسة مساءا )نشرة األخبار(م

  WWW.RADIOMOSTAGANEM.NET:املوقع االلكرتوين لإلذاعة
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 اجلهوية: اهليكل التنظيمي إلذاعة مستغامن
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 ملخص:
تناولت هذه الدراسة حماولة الكشف عن دور اإلذاعة احمللية كجهاز اعالمي مؤثر يف توجهات الرأي العام احمللي، من خالل 
لعبها الدور اإلجيايب عن طريق إيداع معلومات ذات مهنية ومصداقية إعالمية  من شأاها تنوير الرأي العام احمللي وخلق نوع من 

د لتنمي بذلك ثقافة احلوار والنقاش وإتاحة الفرصة للفرد احمللي يف املشاركة واختاذ املواقف التفاعل االجتماعي بني االفرا
والقرارات على اسس صحيحة وسليمة، او لعب الدور السليب بتظليل الرأي عرب بثها ملواد ومضامني إعالمية من شأاها بلورة 

االخر، االمر الذي يؤثر سلبا على تكوين وتنمية الرأي الوعي الزائف وانتهاجها عنصر االحنياز لطرف على حساب الطرف 
 العام.  

 الكلمات املفتاحية: الرأي العام، اإلذاعة احمللية، االجتاه واملواقف.  

Summary : 

This is attempting to discover the role of local radio as a media influential in 

the orientation of domestic public opinion, through playing a positive role by 

depositing information with professionalism and credibility of the media that 

will enlighten the domestic public opinion and create the kind of social 

interaction between individuals to develop this culture, debate and allow 

dialogue opportunity for local individuals to participate and take positions and 

make decisions depending on intact basics or play a negative role by 

misleading the public opinion through broadcast of materials and the content of 

media would crystallize false consciousness and pursued aligned element to a 

party at the expense of the other party, which adversely affects the formation 

and development of public opinion. 

Keywords: Public opinion, the local radio, Direction and attitudes.  
 

Resumé: 

Cette étude tente de découvrir le rôle de la radio locale comme un média 

influent dans l'orientation de l'opinion publique nationale, en jouant un rôle 

positif en déposant l'information avec professionnalisme et la crédibilité des 

médias qui éclairera l'opinion publique nationale et de créer le genre de 

l'interaction sociale entre les individus pour développer cette culture, le débat 

et laisser la possibilité de dialogue pour les personnes locales de participer et 

de prendre des positions et de prendre des décisions sur en fonction des bases 

intactes ou jouent un rôle négatif en trompant l'opinion publique grâce à la 

diffusion de documents et le contenu des médias serait cristalliser fausse 

conscience et poursuivirent élément aligné à une partie au détriment de l'autre 

partie, ce qui affecte négativement la formation et le développement de 

l'opinion publique. 

Mots-clés : L'opinion publique, La radio locale, Direction et attitudes. 
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