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المـــــــــــقـدمـــة
تعتبر التنمية ىدفا أساسيا لكؿ دكلة نامية كانت أك متقدمة  ،حيث تسعى بكؿ إمكانياتيا ك طاقاتيا إلى رفع

معدالتيا ك إزالة مختمؼ العقبات التي تعترض تحقيقيا .

ك تعد الجزائر كاحدة مف ىذه الدكؿ التي تعاني مف معكقات التنمية السيما منيا التنمية البشرية  .كبما أف اإلنساف

ىك ىدؼ التنمية ك صانعيا فإف إعداده لتفيـ كاقعو ك إدراؾ حاجتو إلى التغيير ك اإلسياـ في تحقيؽ ىذا التغيير
أمكر تتكازل أىميتيا مع مشركعات التنمية الشاممة ذاتيا  ،ىذا اإلعداد ىك مسؤكلية مشتركة ألجيزة مختمفة  ،تمثؿ

كسائؿ اإلعبلـ إحداىا  ،خاصة في المجتمعات النامية  ،حيث تصبح ىذه الكسائؿ في مجتمع متخمؼ ينشد التنمية
ك التحديث كسائؿ اتصاؿ تنمكية بالدرجة األكلى  ،حيث ىي مطالبة بأداء أدكارىا التنمكية حاليا حاؿ أجيزة

المجتمع األخرل .
ك الشؾ أف اإلعبلـ المحمي  الجيكم البلمركزم لو دكر ىاـ في تحمؿ جزء كبير مف ىذه المسؤكلية في ظؿ
مفيكـ اإلعبلـ بمعناه العاـ ك الشامؿ  .ك بيذا المعنى فإف اإلعبلـ المحمي ىك اإلعبلـ المرتبط باىتمامات جميكر

معيف داخؿ بيئة محددة  ،لذا  ،فبقدر ارتباط ىذا اإلعبلـ المحمي البلمركزم بالبيئة المحمية  ،فإنو يستطيع أف يحقؽ
رسالتو في تنمية ك خدمة ىذه البيئة .
ك تعتبر اإلذاعة المحمية  البلمركزية كما أكضحت بعض التجارب اإلعبلمية في كثير مف الدكؿ المتقدمة  ،ك
حتى النامية  ،مف أكثر كسائؿ االتصاؿ ك اإلعبلـ المحمي قدرة عمى المشاركة في عممية التغيير االجتماعي عمكما

 ،ك العمؿ عمى تمبية االحتياجات المحمية لؤلفراد  أبناء ىذه المجتمعات المحمية  ك تقديـ الخدمات التي ال
تستطيع أف تقدميا ليـ اإلذاعة المركزية .
ك لعؿ نجاح بعض التجارب المحمية في اإلعبلـ اإلذاعي الجكارم ) المحمي (  ،أدت بأصحاب القرار في الجزائر
إلى الكقكؼ عند أىمية اإلذاعة المحمية داخؿ منطقتيا المحمية  ،ك ما تكتسبو مف أدكار ال يستياف بيا في اإلسياـ

في عمميات التنمية الشاممة  ،ك ىذا ما أدل إلى إجراء تعميـ اإلذاعات المحمية عمى كؿ أرجاء الكطف حيث أصبح
لكؿ كالية إذاعة محمية خاصة بيا تسير عمى خدمة األفراد المحمييف ك تحقيؽ رغباتيـ .
ك بناء عمى ىذا  ،ك ما تضمنو دفتر أعباء ك مياـ اإلذاعات الجيكية في الجزائر  ،مف أدكار تنمكية ممزمة اتجاه
مجتمعاتيا المحمية  ،جاء ىذا البحث ليسمط الضكء عمى إحدل ىذه التجارب اإلذاعية المحمية في الجزائر  ،أال ك
ىي إذاعة بسكرة  ،ك محاكلة تقييميا مف حيث أدائيا ألدكارىا المنكطة بيا في سبيؿ تنمية مجتمعيا المحمي  ،ك
ذلؾ باالستناد إلى المدخؿ التنمكم في سكسيكلكجا اإلعبلـ ك االتصاؿ كمقاربة نظرية  ،ك الذم يقر بأىمية الدكر
الذم تمعبو كسائؿ االتصاؿ السيما اإلذاعة – لقربيا مف مجتمعيا المحمي  -في عمميات التنمية ك التغيير

االجتماعي  ،خاصة في المجتمعات النامية  .ك لقد تـ تناكؿ ذلؾ مف خبلؿ إجراء دراستيف  ،األكلى تحميمية مف
أجؿ التعرؼ عمى األدكار المختمفة التي تؤدييا البرامج اإلذاعية مف أجؿ المساىمة في عممية التنمية المحمية )دكرىا

الثانكم – دكرىا المساعد – دكرىا األساسي(  ،ك ثانية ميدانية مف أجؿ التعرؼ عمى خصائص الجميكر المحمي

المستمع لبرامج إذاعة بسكرة مف حيث أنماط ك عادات استماعو ك تفضيبلتو ك آراءه فيما يخص البرامج ك
الخدمات اإلذاعية المقدمة .
ك مف أجؿ ىذا  ،ارتأت الباحثة أف يتـ التناكؿ النظرم ك التحميمي ك الميداني لممكضكع كفقا لمخطكات اآلتية :
الفصؿ األكؿ  ،تضمف عرض إشكالية البحث مف حيث تحديد مكضكع البحث  ،ثـ عرض تساؤالت الدراسة ك
مبررات اختيارىا مف دكف المكضكعات األخرل  ،ك األىداؼ المرجكة منيا ،كمف ثـ تحديد أىـ المفاىيـ المفتاحية

لممكضكع ك بعدىا تطرؽ البحث في فصمو األكؿ ىذا إلى عرض لما تكفر مف دراسات مشابية لممكضكع داخؿ

الكطف ك خارجو  ،ك أخي ار تـ تحديد المدخؿ النظرم لمدراسة كانتيى الفصؿ إلى تحديد مختمؼ الصعكبات التي
كاجيت إعداد البحث.
أما في الفصؿ الثاني لمبحث  ،فقد تـ تسميط الضكء عمى سكسيكلكجية العبلقة بيف االتصاؿ ك التنمية ك ذلؾ مف
خبلؿ التعرض أكال لماىية االتصاؿ ثـ التعرض لماىية التنمية لمكصكؿ بعدىما إلى التطرؽ لماىية االتصاؿ

التنمكم مف حيث مفيكمو ك نماذجو النظرية ككظائفو ك معكقاتو خاصة في مجتمعاتنا النامية .

ك يأتي الفصؿ الثالث ليتعرض ألىمية اإلذاعات المحمية في تنمية المجتمع  ،ك جاء تناكؿ ىذا المكضكع مف خبلؿ

تسميط الضكء عمى تنمية المجتمع المحمي مف حيث مفيكميا ك مبادئيا ك أىدافيا ك نماذجيا ك معكقاتيا السيما في
مجتمعاتنا النامية  ،ثـ التطرؽ إلى اإلذاعة المحمية مف حيث التعرض أكال إلى مفيكمي اإلذاعة ك االتصاؿ المحمي

عمكما  اإلعبلـ المحمي ، ثـ التعرض إلى اإلذاعة المحمية في مفيكميا ك أسباب انتشارىا ك أسس التخطيط ليا
ك كذا أىـ النماذج اإلذاعية المحمية في العالـ  .ك في األخير تـ تكضيح تمؾ األىمية البالغة لئلذاعة المحمية عمى

المستكل المحمي  ،ك ذلؾ بتبياف ما ليا مف قدرة عمى فيـ ثقافة المجتمع المحمي ،ك مدل تدعيميا لدكر أجيزة

الحكـ المحمي في التنمية المحمية  ،ك كذا تبياف طبيعة العبلقة بينيا ك بيف جميكرىا المحمي .

ك لقد جعمت الباحثة الفصؿ الرابع ىك المتضمف لعنصر الربط بيف اإلذاعة المحمية ك تنمية المجتمع المحمي ك
ىك حكؿ األدكار التنمكية لئلذاعة المحمية  :نحك رؤية سكسيكلكجية ، كذلؾ ألىميتو بالنسبة لمبحث إضافة إلى

كبر حجمو باعتباره يعبر عف الدراستيف التحميمية ك الميدانية معا  ،ك جاء تناكلو مف حيث التطرؽ أكال إلى مؤشرات
الدكر التنمكم لئلذاعة المحمية  ،ثـ مستمزمات ىذا الدكر التنمكم  ،ك أخي ار تحديد ىذه األدكار ك الكظائؼ التنمكية

لئلذاعة المحمية مف خبلؿ التعرض إلى كؿ األدكار التي سيتـ التعامؿ معيا تحميميا ك ميدانيا .
أما آخر الفصكؿ النظرية فيك الفصؿ الخامس الذم تعرض إلى تجربة اإلذاعات المحمية في الجزائر  ،ك ذلؾ مف

حيث نشأتيا ك تطكرىا ك مبررات قياميا  ،ثـ التطرؽ إلى تعريؼ اإلذاعة المحمية الجزائرية ك خصائصيا ك أىدافيا

ك مياميا ك أخي ار تـ عرض بعض مف النماذج المحمية إلذاعات الكطف مع التركيز في العرض عمى إذاعة بسكرة
المحمية مكضكع البحث مف حيث نشأتيا ك تطكرىا ك تعريفيا كإذاعة جكارية  ك التخطيط البرامجي ليا .

ك بعد اإللماـ بجكانب المكضكع نظريا  ،اتجو البحث نحك الجانب التطبيقي كالذم تضمف ثبلث فصكؿ تمثمت في:
الفصؿ السادس  ،كالذم يعبر عف اإلجراءات المنيجية المتبعة ك ىك بدكره تضمف شقيف  ،األكؿ حكؿ اإلجراءات

المنيجية الخاصة بالدراسة األكلى التحميمية ك شؽ ثاني حكؿ اإلجراءات المنيجية الخاصة بالدراسة الثانية الميدانية
.
ك لقد تـ التطرؽ في الشؽ األكؿ مف الفصؿ إلى نكع الدراسة ك منيجيا بتبياف فكائد المرحمة االستطبلعية ،ثـ
تحديد مجتمع الدراسة ك عينتيا ،كمف ثـ تحديد فئات التحميؿ ككحدات التحميؿ.
أما الشؽ الثاني الميداني فقد تعرض إلى مجاالت الدراسة المكاني كالبشرم ك الزمني ،ثـ التطرؽ إلى نكع الدراسة ك

منيجيا بتكضيح فكائد المرحمة االستطبلعية  ،ك بعدىا التطرؽ إلى عينة الدراسة ك طريقة اختيارىا  ،ك مف ثـ
عرض أدكات جمع البيانات  .ك في األخير تـ تقديـ عنصر خاص بخصائص قطاع ك عينة البحث معا.

أما الفصؿ السابع فقد تناكؿ دكر برامج إذاعة بسكرة في تنمية المجتمع المحمي مف كاقع الدراسة التحميمية  ،حيث
تناكؿ ىذا الفصؿ أكال تفريغ بيانات صحيفة تحميؿ المحتكل ك تحميميا ك تفسيرىا في ضكء التراث النظرم بما

يتضمنو مف نظريات مقاربة ك دراسات مشابية ك خبلصات المرحمة االستطبلعية  ،ثـ التكجو إلى كضع نتائج

الدراسة التحميمية كمف ثـ النتائج العامة .

ك كذلؾ تناكؿ الفصؿ الثامف دكر برامج إذاعة بسكرة في تنمية المجتمع المحمي مف كاقع الدراسة الميدانية  ،ك ذلؾ

بالتطرؽ أكال إلى تفريغ البيانات الميدانية ك تفسيرىا ك تحميميا في ضكء النظريات ك الدراسات المشابية  ،إضافة
إلى ما تكصؿ إليو البحث خبلؿ ال مرحمة االستطبلعية  ،ثـ االنتياء بعدىا إلى عرض نتائج الدراسة الميدانية ك مف

ثـ النتائج العامة .

كما ك تضمنت خاتمة البحث إجابة عمى ما تـ طرحو في مقدمة البحث باستخبلص استنتاج عاـ في ضكء

المقاربة النظرية يشمؿ الدراستيف التحميمية ك الميدانية معا .ك االنتياء بعدىا إلى طرح التكصيات ك االقتراحات التي
خرج بيا البحث  ،ك المكجية إلى صانعي القرار اإلذاعي عمى المستكل القكمي ك المحمي معا ،ك كذا تكضيح
حدكد البحث ك ما يثيره من أبحاث مستقبلٌة أخرى .

الفـــصــــــــل األول
إشكالية البحث
أكال  :تحديد مكضكع البحث
ثانيا  :تساؤالت البحث
ثالثا  :مبررات اختيار مكضكع البحث
رابعا  :أىداؼ البحث
خامسا  :تحديد مفاىيـ البحث
سادسا  :الدراسات المشابية لمبحث
سابعا  :المدخؿ النظرم لمبحث
ثامنا  :الصعكبات التي كاجيت إعداد البحث

أوال :تحديــــــــد موضوع البــحــــــث
لقد بدأ اإلعبلـ المحمي في نشأتو كتجسيد لمبدأ الحؽ في اإلعبلـ  ،عمى اختبلؼ ىذه النشأة بيف المجتمعات ،

كذلؾ استجابة لمطالب المجتمعات المحمية في تكفير كسائؿ إعبلـ تعبر عنيا ،كتعكس انشغاالتيا ك مطالبيا.

كتعتبر الكاليات المتحدة األمريكية النمكذج األكثر برك از في مجاؿ اإلعبلـ المحمي كذلؾ لطبيعة النظاـ الذم تسيير

كفقو كسائؿ اإلعبلـ في ىذا البمد الذم يعتمد عمى النمط البلمركزم في تكاجد كسائؿ اإلعبلـ ثـ عمى حرية التممؾ

ليا.

إال أف تبمكر االىتماـ باإلعبلـ المحمي المسمكع تشريعيا ك عمميا لـ يتـ إال في خبلؿ فترة السبعينات ك الثمانينات
في أكركبا الغربية  ،حيث سمحت التجربة األمريكية بإعطاء نمكذج مبكر ك متميز في تنظيـ ككظائؼ اإلذاعات

المحمية المسمكعة  -كإعبلـ محمي -ك أيضا طبيعة البرامج ك المضاميف اإلعبلمية التي تقدميا .

ك يأتي االىتماـ باإلعبلـ المحمي في المجتمعات النامية متأخ ار  ،فإضافة إلى عامؿ االستعمار فإف األنظمة في

ىذه المجتمعات الكاعدة ك الظركؼ السياسية الخاضعة لمبدأ المركزية طبعت النظاـ اإلعبلمي بطابع كاحد لسانو

المركز .إال أننا اليكـ  ،كبعد االنفتاح االقتصادم ك السياسي ك الثقافي ك اإلعبلمي .....عمى العالـ الغربي المتقدـ
عرفت ىذه المجتمعات قفزة نحك البلمركزية  ،مما ميد الطريؽ أماـ ظيكر ىذا اإلعبلـ البلمركزم  ،الذم ينطمؽ

مف محميات ك يعبر عنيا كعف خصكصياتيا .

ك الجزائر عرفت اإلعبلـ المحمي  ،أكال في شكؿ " إعبلـ جيكم " ىذا قبؿ أف يتبمكر مفيكـ اإلعبلـ المحمي في
قكانيف ك سياسات اإلعبلـ الجزائرم  ،ك كذلؾ خبلؿ الفترة ما بيف )  ( 1989-1963مف خبلؿ جريدتي " النصر"
ك " الجميكرية " المتيف ظمتا الكحيدتيف حتى صدكر قانكف اإلعبلـ الجديد في أفريؿ  ، 1990ك كذا مف خبلؿ

المحطات الجيكية اإلذاعية ك التمفزيكنية األربعة ك التي كانت متكاجدة عمى مستكل عكاصـ الكاليات

) بشار –

قسنطينة – كىراف – كرقمة (  ،غير أف طبيعة النظاـ السياسي الذم كاف سائدا خبلؿ الفترة صبغ ىذه الكسائؿ
بطبيعتو  ،فمـ تأخذ مف حقيقتيا إال التسمية  ،أما في الجكىر فقد كانت صحفا كطنية مف حيث المضمكف في خدمة

ما يقره المركزم مف تكجيات  .أما المحطات الجيكية فمـ تكف سكل إحدل مصادر اإلذاعة المركزية في تجميع

األخبار بيذه المناطؽ التي كانت كثي ار ما تتعرض لمحذؼ ك التعديؿ  .ك بذلؾ فإف مفيكـ الجيكية ك البلمركزية

إنما كاف المقصكد منو إحداث كسائؿ إعبلـ المركزية بيدؼ إببلغ الق اررات ك األنشطة الكطنية إلى الجماعات
األخرل مف الكطف  .كقد عانت كسائؿ اإلعبلـ الجيكية ) صحؼ ك محطات جيكية( مف ضعؼ مميز ،أىـ
مظاىره خضكعيا لمنطؽ المصادفة ك االرتجالية كغياب سياسة إعبلمية كاضحة ك محددة  ،ك بالتالي أداء ارتجالي

في العمؿ اإلعبلمي ال يرتبط باحتياجات المجتمعات المحمية .

كبعد صدكر قانكف اإلعبلـ الجديد في  03أفريؿ  ،1990كما طرحو مف جدة المفاىيـ  ،ظيرت العديد مف
الصحؼ ذات الطابع الجيكم ك المحمي  ،ك ىذا في الفترة ما بيف )  ، ( 1994 – 1990تعددت لغة إصدارىا ما
بيف المغتيف العربية ك الفرنسية أك المزج بيف االثنيف تابعة ألشخاص أك ىيئات أك أحزاب  ...ك تـ إحصاء ما يزيد

عف  32عنكاف لصحيفة دكرية محمية ك جيكية  ،إال أنيا لـ تستمر طكيبل ألسباب مالية ك أخرل سياسية ،كما أف
ما تبقى منيا تحكؿ مف الجيكية إلى االىتماـ بالمكاضيع السياسية الكطنية .

ك لـ يشيد

مجاؿ اإلعبلـ المسمكع أك المرئي مبادرة مجسدة عمميا مف طرؼ الخكاص  .بعد صدكر قانكف اإلعبلـ الجديد الذم
أعطى حرية امتبلؾ ىذه الكسائؿ لمقطاع الخاص ،ك بقي مجاؿ اإلعبلـ السمعي المحمي منذ سنة  1991إلى يكمنا
ىذا محتك ار مف طرؼ القطاع العاـ .

لقد ارتبط في تمؾ الفترة ظيكر اإلذاعات المحمية بقانكف اإلعبلـ الجديد  ،عمى الرغـ مف أف ىذا النكع مف اإلذاعات

ظير في الجزائر في فراغ قانكني رىيب  ،حيث جاء قرار إنشاء أكؿ إذاعة محمية ك ىي إذاعة الساكرة )بشار(

في  20أفريؿ  1991مف مدير اإلذاعة المركزية  ،كىي مبادرة فردية ارتجالية جاءت بصكرة فكرية في ظؿ

ظركؼ تميزت بالتحكؿ نحك الديمقراطية الغربية  .ىذا التحكؿ الذم جاء مع تعديؿ الدستكر في  ،1989ك تبعو
اإلقرار بالتعددية السياسة ك إجراء أكؿ اقتراع

تعددم في الجزائر عاـ  .1990ك كاف البد أف تصاحب التعددية

السياسية تعددية إعبلمية أقرىا ك كرسيا قانكف اإلعبلـ الجديد  ،1990ك كاف عمى ىذه اإلذاعات المحمية انتظار

سنة  1994حتى يتـ المصادقة عمى أكؿ برنامج إلنشاء إذاعات محمية في الجزائر مف طرؼ رئاسة الحككمة ،
حيث انتقؿ ىذا التاريخ باإلذاعات المحمية مف االرتجالية إلى التقنيف ك التنظيـ  .فتضاعؼ عدد اإلذاعات المحمية

إلى أف كصؿ اليكـ إلى  48إذاعة محمية كفؽ برنامج رئيس الجميكرية – لكؿ كالية إذاعة –لتصبح بذلؾ الجزائر ،

تمتمؾ في كؿ كالية ) حسب التقسيـ اإلدارم(  ،إذاعة محمية خاصة بيا ،مجيزة بأحدث التقنيات ك التجييزات  .إذ

مع سنة  2005إلى غاية اليكـ أصبحت إذاعات الجزائر المحمية تسير كفؽ " نظاـ الرقمنة " حيث أصبح باإلمكاف

االستماع إلييا ك التكاصؿ معيا مف خبلؿ االنترنت .

ك عمى الرغـ مف أف الجزائر عرفت قببل اإلذاعات الجيكية  ،منذ عيد االستعمار ك ىي محطات ) بشار ،قسنطينة

 ،كىراف  ،كرقمة (  ،ك استمرت حتى بعد االستقبلؿ إلى غاية تحكيؿ محطة بشار الجيكية إلى أكؿ إذاعة محمية
في الجزائر سنة  ، 1991ثـ تمتيا باقي المحطات  ،إال أف القانكف الجزائرم بقي محافظا عمى تسمية " إذاعة

جيكية " بالرغـ مف أف ما يتناسب مع كاقع ىذه اإلذاعات ىك " صفة المحمية " ،فالجيكية تعني جية جغرافية )
شرؽ  ،غرب ،جنكب  ،شماؿ ( ك الشرؽ مثبل  ،يحكم عدة مجتمعات محمية  ،أما المحمية فيي صفة خاصة

بمجتمع صغير خاص كمتميز .إذ يمكننا أف نقكؿ أننا فعبل نعاني أزمة مفاىيـ  ،ففي الكقت الذم تعرؼ فيو الجزائر
تطك ار في عدد اإلذاعات المحمية بحيث أف كؿ كالية اليكـ – تقريبا – تممؾ إذاعة خاصة بيا

نجد قانكف اإلعبلـ ال يزاؿ يسمييا إذاعة جيكية ! ك مف الغريب في األمر  ،أف القانكف يعترؼ بتحكيؿ المحطة
الجيكية ) بشار( ك التي كانت تغطي جية الجنكب الغربي بأكممو  ،إلى إذاعة محمية تغطي كالية بشار فقط .كمع
ذلؾ ،لـ يحدث أم تغيير في االصطبلح.

ك إننا عند الحديث عف اإلذاعة المحمية  ،ككاحدة مف اإلعبلـ المحمي ،فإنو يتبادر في األذىاف مباشرة تمؾ الكسيمة
اإلعبلمية التي كجدت مف أجؿ خدمة المجتمع المحمي الذم تنشط فيو  .ك في الجزائر ،اإلذاعة المحمية ىي تدعيـ

البلمركزية ك الحكـ المحمي ،إذ ترتبط ارتباطا مباش ار بظركؼ ك قضايا مجتمعيا المحمي كتعكس ثقافتو ك عاداتو ك
مشكبلتو  ،كما ك تمعب دك ار ككسيط اجتماعي بيف أفراد المجتمع المحمي ك السمطات المحمية ك إذا قمنا مف قبؿ أف

الفترة األكلى مف ظيكر ىذه اإلذاعات )  (1994 – 1991كاف عشكائيا دكف االستناد إلى دراسات عممية حكؿ
أدكار ك أىداؼ ىذه اإلذاعات ك محتكل مضامينيا اإلعبلمية ك سياستيا البرامجية...الخ ،فإنو مع بدايات القرف

الجديد )  ، ( 21بدأ تبمكر أىداؼ ك أدكار اإلذاعات المحمية في الجزائر  ،كاف قمنا أف ىذه الدفعة جاءت بناءا

عمى برنامج رئيس الجميكرية الذم حدد مياـ ك أكلكيات اإلذاعات المحمية كقسـ األعباء ك الجيكد  ،فتكضحت

الصكرة بعدما كانت ضبابية  ،ككاف ذلؾ تحديدا ابتداء مف سنة . 2004
ك لقد حدد " دفتر أعباء ك مياـ اإلذاعات الجيكية في الجزائر " في مكاده القانكنية  ،المياـ المنكطة باإلذاعات
المحمية في مجتمعاتيا المحمية  ،كالتي حددىا القانكف حسب التقسيـ اإلدارم بػ  " :الكاليات " .فتعددت مياـ ك أدكار

اإلذاعات المحمية لتشمؿ مختمؼ حاجيات المجتمع المحمي عمى األصعدة االجتماعية ك التربكية ك اإلعبلمية ك

التثقيفية ك السياسية ك االقتصادية ك الترفييية......الخ  .كما لـ يخمك ىذا النص القانكني مف ضركرة االعتماد
عمى ىذه اإلذاعات مف أجؿ إحداث التنمية كالتطكر في مجتمعاتيا المحمية .
كىنا  ،كمف خبلؿ الدراسات الجمة التي قامت بيا بمداف عدة  ،كمف خبلؿ تجاربيا القكمية في مجاؿ كيفية االستفادة

مف اإلذاعات المسمكعة في مجاؿ التنمية ك التحديث  .تـ التكصؿ إلى تنميط أدكار اإلذاعات المحمية في التنمية ،
مف حيث أنيا تتفاكت أدكارىا حسب طبيعة المشكبلت التنمكية ك القضايا التي تمس المجتمع المحمي  ،ك ذلؾ عمى

النحك التالي :
 -1يككف لئلذاعة المحمية دكر ثانكم لما تقكـ بو المؤسسات المعنية بالتنمية مف جيكد  ،ك ىك دكر يقتصر فقط

عمى اإلعبلـ ) اإلخبار ( عف األحداث الجارية ك كؿ ما ييـ األفراد المحمييف مف أخبار تخص العالـ

الخارجي ككذا عف األنشطة التنمكية ك اإلنجازات ك اإلخفاقات كذلؾ  ،ك ذلؾ بالتفسير ك التفصيؿ  ،ك
مناقشة المشكبلت ك القضايا الحيكية التي تمس المجتمع المحمي ك تكصيميا لمسمطات المحمية  ،كتعريؼ
الناس بالخدمات المتكفرة ك الفرص المتاحة في مجتمعيـ المحمي ،كما تمعب ىنا اإلذاعة المحمية عف طريؽ
اإلعبلـ دكر الكسيط بيف أفراد المجتمع المحمي ك أجيزة الحكـ المحمي.

 -2يككف لئلذاعة المحمية دكر معاكف ك مساعد لممؤسسات المعنية أساسا بالتنمية  ،في الحاالت المرتبطة
بالتعميـ المدرسي ك التككيف حيث يككف دكرىا إزاء ىذه القضايا التنمكية ىك مساعدة المؤسسات التعميمية

المختمفة في العممية التعميمية ك التككينية  ،إضافة إلى دكرىا في محك األمية األبجدية ك الكظيفية  ،ك

التدريب عمى الميارات المختمفة ك التي يحتاجيا األفراد المحميكف في حياتيـ اليكمية مف ميارات التعمـ ك
الميارات المينية إضافة إلى ما يسمى بػالتثقيؼ النسائي .

 -3يككف لئلذاعة المحمية دكر أساسي ك أصيؿ في الحاالت المرتبطة بػالتغيير القيمي ك السمككي مف محاربة

لمعادات السمبية ك المعيقة لمتنمية ك في المقابؿ تدعيـ القيـ اإليجابية ك نشر األفكار المستحدثة إضافة إلى

نشر الكعي بمختمؼ مجاالتو  ،ككذا إبراز الثقافة المحمية ك تطكيرىا بالحفاظ عمى التراث كبعثو ك نشر الثقافة
الدينية ك تدعيميا كتنمية كابراز المكاىب المحمية كمختمؼ أشكاؿ اإلبداع المحمي..
إذف ،تمعب اإلذاعة المحمية دك ار في تنمية المجتمع المحمي ،مف خبلؿ ثبلث مستكيات ،تحددىا طبيعة المشكبلت ك
القضايا التنمكية  ،فيناؾ مشكبلت ك قضايا تنمكية في المجتمع المحمي ال يككف لئلذاعة المحمية فييا دكر كبير ك
أساسي ك إنما ينتظر منيا فقط أف تعمـ ك تخبر بيا )بالتفسير ك المناقشة( إلى أفراد المجتمع المحمي  .ك ىناؾ

مشكبلت ك قضايا تنمكية أخرل البد أف تساعد كتعاكف فييا اإلذاعة المحمية المؤسسات المعنية بحؿ ىذه القضايا
التنمكية كقضايا محك األمكية ك التعميـ المدرسي كالتدريب عمى الميارات  .كما أف ىناؾ مشكبلت ك قضايا

مجتمعية ترل فييا أجيزة الحكـ المحمي إسنادىا أساسا إلى اإلذاعة المحمية  ،لتحمؿ عمى عاتقيا ميمتيا األصيمة ك
األساسية في التغيير القيمي ك السمككي  ،ك نشر الكعي عمى اختبلؼ مستكياتو ك االرتقاء بالثقافة المحمية بإبراز

ك تثبيت مقكماتيا.

ك بعد القراءة األكلية  ،مف خبلؿ الغكص في تراث سكسيكلكجيا االتصاؿ التنمكم ك مف ثـ تبني المدخؿ التنمكم في

سكسيكلكجيا االتصاؿ ك اإلعبلـ كمقاربة نظرية يستند إلييا البحث في تفسير الظاىرة  ،ك بعد تككيف صكرة مبدئية

لما تقكـ بو اإلذاعات المحمية في الجزائر مف أدكار لتنمية ك خدمة مجتمعاتيا المحمية  ،ككذا بعد القياـ برصد عدد

مف المبلحظات العممية مف خبلؿ :
 -1ما يتضمنو

» دفتر أعباء ك مياـ اإلذاعات الجيكية « في الجزائر  ،مف مياـ ك أدكار ممزمة عمى ىذه

اإلذاعات الجيكية أف تحققيا في إطار تنمية مجتمعيا المحمي .

 -2اإلطبلع عمى الخطة البرامجية لمشبكات الثبلث ) السنكية – الرمضانية – الصيفية (  ،ك الخاصة بعينة مف
اإلذاعات المحمية ك ىي إذاعة بشار  ،إذاعة باتنة  ،إذاعة كىراف  ،إذاعة قسنطينة  ،إذاعة العاصمة  ،ك

إذاعة بسكرة )مكضكع الدراسة( .

 -3االستماع المبدئي لمضاميف برامج إذاعة بسكرة .

 -4مبلحظة تمؾ العبلقة بيف الجميكر المستمع كاذاعتو المحمية مف خبلؿ الكاقع .
استطاعت الباحثة  -تأسيسا عمى ىذا -أف تربط بيف الكاقع ك بيف ما كجد في التراث النظرم حكؿ أدكار اإلذاعة

المحمية في التنمية  ،ك ما كجد مف أدكار لئلذاعات المحمية في » دفتر أعباء ك مياـ اإلذاعات الجيكية « في

الجزائر حسب النصكص القانكنية  ،ك ما كجد أيضا في كاقع الشبكات البرامجية لعاـ  2011 – 2010ك المعمكؿ

بيا في ىذه اإلذاعات .

ك نظ ار لككف ىذا البحث  ،يتمركز حكؿ برامج إذاعة بسكرة )الزيباف( ك جميكرىا المستمع في مجتمع بسكرة

المحمي ،فإف الباحثة قد ركزت عمى مبلحظة طبيعة برامجيا ك مدل تكافقيا مع مشكبلت ك قضايا المجتمع المحمي
) بسكرة ( ك ارتباطيا بقضايا التنمية المحمية  .كما تكصمت إليو الباحثة مف خبلؿ ىذه المبلحظة العممية المبدئية
ىك التزاـ إذاعة بسكرة بالمياـ المنصكص عمييا في " دفتر األعباء "  ،ك ىي المياـ ك األدكار التي حددىا مختمؼ

الباحثيف ك المنظريف في ىذا المجاؿ ك التي قدمناىا قببل  ،أم ) المستكيات الثبلث لمدكر التنمكم لئلذاعة المحمية

(  .ك لقد اتضح ذلؾ مف خبلؿ تعرض ىذه البرامج إلى القضايا التنمكية الحيكية التي تخص المجتمع المحمي )

بسكرة (  ،ك مثاؿ عمى ىذه البرامج نذكر ) :حكار عمى اليكاء  ،بمديات تحت الضكء  ،تحقيؽ اإلذاعة  ،قامكسنا
الفبلحي  ،عالـ الميف ك التشغيؿ  ،مف قضايا األسرة  ،مف قضايا الشباب  ،نساء ك تحديات ، (...ىذه نماذج
فقط مف بيف برامج إذاعة بسكرة  ،ك بما أف البرامج اإلذاعية ىي التي تجسد دكر إذاعة بسكرة في تنمية ك خدمة

مجتمعيا المحمي  ،مما يستدعي التخطيط ليا بدقة ك إحكاـ حتى تحقؽ اإلذاعة دكرىا في المجتمع بأعمى درجة مف

الكفاءة  ،فإف البحث جاء ليتصدل إلى  :الدكر الذم تمعبو برامج إذاعة بسكرة في تنمية مجتمعيا المحمي .
ك لمكصكؿ إلى تغطية أبعاد ىذا البحث  ،استمزـ إجراء دراستيف :

األولى  :تحميمية  ،كتتضمف تحميؿ مضمكف عينة مف برامج إذاعة بسكرة ك ذلؾ لمكشؼ عف األدكار التي تقكـ بيا
إذاعة بسكرة مف خبلؿ برامجيا في تنمية المجتمع المحمي ك خدمتو  ،ك ىذا مف خبلؿ التعرؼ عمى مضمكف ك
شكؿ البرامج ك الخدمات اإلذاعية المقدمة ك مدل ارتباطيا بكاقع ك قضايا البيئة المحمية بالطرح ك المعالجة .
الثانية  :ميدانية  ،كتتضمف دراسة ميدانية عمى عينة مف الجميكر المستمع ك المستيدؼ ليذه اإلذاعة  ،ك ذلؾ
لمتعرؼ عمى عادات ك أنماط تعرضو لبرامجيا  ،ك تفضيبلتو  ،ك آراءه ك اقتراحاتو فيما تقدمو لو مف برامج ك

خدمات خاصة ما تعمؽ بتنمية مجتمعو المحمي.

ثانيا :تســـــــــــــاؤالت البحـــــــــــــــث
باعتبار أف البحكث الكصفية التشخيصية جميعيا تشترؾ في عدـ كجكد فركض مبدئية أك قضايا عامة تكجو
الباحث نحك فحص العبلقة اإلرتباطية بيف متغيريف

)(1

 ،فإف ىذا البحث – مثؿ بعض البحكث ك الدراسات

الكصفية األخرل – ال يستيدؼ اختبار فركض محددة  ،ك إنما ينطمؽ مف تساؤالت يتـ اإلجابة عنيا مف خبلؿ
الدراستيف التحميمية ك الميدانية  ،فقد قامت الباحثة بتقسيـ مجمكعة ىذه التساؤالت إلى قسميف عمى النحك التالي:

 : 1التساؤالت الخاصة بتحميؿ محتكل عينة مف برامج إذاعة بسكرة



تساؤالت خاصة بمضمكف البرامج ) ماذا قيؿ؟( :

 -1ما ىك الدكر الثانكم الذم تمعبو برامج إذاعة بسكرة في تنمية المجتمع المحمي؟

 -2ما ىك الدكر المساعد الذم تمعبو برامج إذاعة بسكرة في تنمية المجتمع المحمي؟
 -3ما ىك الدكر األصيؿ ) األساسي( الذم تمعبو برامج إذاعة بسكرة في تنمية المجتمع المحمي؟


تساؤالت خاصة بشكؿ البرامج ) كيؼ قيؿ؟( :

 -1ما ىك حجـ المساحة الزمنية التي تستغرقيا إذاعة برامج إذاعة بسكرة ؟
 -2ما ىي مستكيات المغة المستخدمة في برامج إذاعة بسكرة ؟
 -3ما ىي دكرية إذاعة البرامج في إذاعة بسكرة ؟

 -4ما ىي القكالب الفنية المستخدمة في برامج إذاعة بسكرة ؟

 :1التساؤالت الخاصة بالدراسة الميدانية عمى عينة مف الجميكر المستمع :
 -1ما ىي عادات ك أنماط االستماع إلى برامج إذاعة بسكرة ؟
 -2ما ىي تفضيبلت المبحكثيف فيما يخص البرامج المقدمة ؟
 -3ما ىي آراء المبحكثيف ك اقتراحاتيـ حكؿ ما تقدمو اإلذاعة مف خدمات إذاعية ؟

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1عمار بكحكش  ،محمد محمكد الذنيبات  ،مناىج البحث العممي ك طرؽ إعداد البحكث  ،ط ، 2الجزائر  ،ديكاف المطبكعات
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ثالثا :مبـــررات اختيار موضوع البحث
مما ال شؾ فيو  ،أف لكؿ بحث عممي مبررات قكية تككف الدافع كراء محاكلة كشؼ النقاب عف ظاىرة دكف الظكاىر
األخرل ،ك لقد كاف لمباحثة دكافع جعمتيا تختار ىذا المكضكع لمدراسة دكف سكاه :
 -1إف األبعاد الثبلثة التي يتضمنيا ىذا البحث  ،ك ىي البعد السكسيكلكجي ك البعد االتصالي ك البعد التنمكم،
تشكؿ في مجمميا المجاؿ العممي ك األكاديمي الذم تنتمي إليو الباحثة  ،فكاف ىذا دافعا آليا ألف تختار الباحثة

مكضكعا ينتمي إلى ىذا الحقؿ الثبلثي األبعاد .

 -2تعد الرغبة في مكضكع ما  ،أم ار أساسيا ك ىاما جدا ،ك قد يؤثر غيابيا سمبا عمى سير العمؿ  ،ك ما دفع
الباحثة إلى اختيار ىذا المكضكع ىك الرغبة في تناكؿ جكانبو ك البحث ك الغكص فييا ،السيما إذا تعمؽ األمر
بالكشؼ عف الدكر الذم تمعبو كسائؿ االتصاؿ في التنمية  ،حيث أف المطالعة المكثفة لمباحثة في ىذا المجاؿ

"

سكسيكلكجيا االتصاؿ التنمكم " جعميا تيتـ بمكضكع أىمية أف تمعب كسائؿ االتصاؿ دك ار فعاال في تنمية
المجتمعات دكف االستيانة بمقدرتيا عمى ذلؾ  ،خاصة في بمداننا المتخمفة.
 -3لقد شكؿ برنامج رئيس الجميكرية السيد  " /عبد العزيز بكتفميقة " المسمى " لكؿ كالية إذاعة " الذم أصدره عاـ
 2005مبر ار قكيا لدل الباحثة لبلتجاه نحك دراسة كسيمة اإلذاعة المحمية لما ليا مف أىمية بالغة ك دكر بارز في
مجتمعيا المحمي الذم تعمؿ فيو .ىذا اإلجراء الرئاسي الذم استدلت بو الباحثة عمى أىمية ىذا المكضكع ك أحقية

دراستو في الجزائر ،حيث أصبح اليكـ فعبل ال تكجد كالية مف كاليات الكطف ال تتكفر عمى إذاعة خاصة بمجتمعيا

المحمي ذك الخصكصية تخاطبو بمسانو كتحقؽ رغباتو ك احتياجاتو .فاىتماـ دكلة كالجزائر باإلذاعات المحمية ليك

دليؿ عمى إيمانيا بما يمكف أف تمعبو مف دكر بارز في تنمية المجتمعات المحمية.

 -4إف اختيار كسيمة اإلذاعة دكف غيرىا مف كسائؿ االتصاؿ األخرل كالتمفزيكف أك الصحافة  ،جاء لسبب كاحد

بسيط أال كىك انتشار اإلذاعات المحمية في الجزائر منذ عاـ  ، 1991مقارنة بالتمفزيكف المحمي أك القنكات المحمية
التي ليس ليا كجكد تماما في الجزائر سكل المحطات التمفزيكنية الجيكية التي تخضع لمتمفزة الكطنية  .أما الصحافة

المحمية التي كاف كجدت فيي ضئيمة ك ال تضاىي اإلذاعة المحمية في ميزتيا الفريدة ك المتعمقة بصمة القرابة القكية
التي تربط ىذه اإلذاعات المحمية بمجتمعاتيا المحمية  ،حيث أصبحت إذاعاتنا المحمية فردا مف أفراد األسرة في كؿ

مجتمع محمي  ،تنطؽ بمسانو ك تعبر عف حالو ك تدافع عف مصالحو ك تبحث لو عف الحمكؿ لمشكبلتو اليكمية .
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ك أخي ار  ،فإف كقع اختيار الباحثة عمى إذاعة بسكرة المحمية  ،جاء عمى اعتبار انتماء الباحثة إلى منطقة

الزيباف – بسكرة  ، -فكاف مف الضركرم دراسة ما تمعبو إذاعتنا مف دكر في تنمية المجتمع البسكرم ك خدمتو ،
ىذا مف جية  ،ك مف جية ثانية التعرؼ عمى الجميكر البسكرم المستمع مف حيث خصائصو ك عاداتو

االستماعية كتفضيبلتو ك آراءه فيما تقدمو إذاعتو مف خدمات إذاعية تتعمؽ بتنمية مجتمعو المحمي ،خاصة بعد

المبلحظة المستمرة لمباحثة منذ سنكات لذلؾ التطكر في العبلقة بيف أفراد مجتمع بسكرة ك إذاعتيـ المحمية ،

خاصة ذلؾ التفاعؿ الحاصؿ بيف ربات البيكت ك ما يقدـ في اإلذاعة مف برامج تعرضيا شخصيات معركفة مف
البيئة المحمية المحيطة  ،ىذا ما حرؾ النزعة السكسيكلكجية لدل الباحثة فجعميا تتجو نحك البحث في مضاميف

ىذه البرامج التي ش دت الناس إلييا ك ذلؾ بالكشؼ عف ما تقدمو مف خدمات تنمكية ألفراد المجتمع البسكرم ،ىذا
مف جية  ،كمف جية أخرل البحث في خصائص ىذا الجميكر ك عادات استماعو ك تفضيبلتو ك آراءه فيما تقدمو

إذاعتو مف خدمات تنمكية .

رابعا :أىــــــداف البـحث
في إطار التحديد السابؽ لمكضكع البحث ك تساؤالتو  ،أمكف تحديد أىدافو عمى النحك التالي:
 – 1محاكلة الكشؼ عف األدكار الثبلثة التي تمعبيا اإلذاعة إذا ما تـ النظر إلييا ككسيمة ك أداة مف أدكات التنمية
الشاممة  .ك ىذه األدكار التي صاغتيا الدراسات األممية في مجاؿ التنمية تتجسد في الدكر األصيؿ ك الدكر

المساعد ك الدكر الثانكم  .فجاء ىذا البحث  -بناءا عمى ما تكصمت إليو ىذه الدراسات مف نتائج -مف أجؿ
الكشؼ عف مدل أداء إذاعة بسكرة ليذه األدكار ك مدل فاعميتيا  ،ك ىذا مف خبلؿ تحميؿ مضمكف عينة مف برامج

اإلذاعة  ،خاصة ك أف المرحمة االستطبلعية لمبحث – مف خبلؿ االستماع المتكرر لبرامج اإلذاعة  -بينت أف
إذاعة بسكرة ال تقكـ بدكرىا المساعد ك المتمثؿ في المشاركة في العممية التعميمية )التعميـ المدرسي  ،تعميـ الكبار(

.

 -2محاكلة التعرؼ عمى خصائص جميكر إذاعة بسكرة المحمية مف حيث عادات ك أنماط استماعو لبرامج إذاعتو

المحمية  ،ك تفضيبلتو ك كذا آراءه ك اقتراحاتو فيما يخص الخدمات اإلذاعية المقدمة ،ك لقد أدت المقاببلت الحرة -

أثناء المرحمة االستطبلعية -التي أجرتيا الباحثة مع بعض مسئكلي إذاعة بسكرة ك مذيعييا إلى اكتشاؼ حقيقة
ىامة ك ىي عدـ تكفر بيانات نيائيا لدل إذاعة بسكرة حكؿ الجميكر المحمي المستمع حض ار ك ريفا  ،في

خصائصو مف حيث الجنس ك السف ك المستكل التعميمي كالكضعية السكسيك -مينية ك كذا تفضيبلتو ك آراءه فيما
يخص البرامج ك الخدمات اإلذاعية المقدمة  ،ك ىذا ما جعؿ الباحثة تيدؼ مف كراء الدراسة الميدانية إلى محاكلة

التعرؼ عمى أىـ عنصر اليكـ في العممية االتصالية أال ك ىك الجميكر.

خامسا :تحديـــــــــــــــد مفاىيــم البــحث
 -1المجتمع المحمي:
إف تحديد مفيكـ المجتمع المحمي يعتبر مدخبل لئلحاطة بأىـ العكامؿ االجتماعية ك الثقافية المؤثرة في إنجاح

التنمية فيو  .كتختمؼ المجتمعات المحمية فيما بينيا ال مف ناحية الحجـ فحسب  ،ك إنما تختمؼ أيضا في

خصائصيا العامة  .فيناؾ أنكاع كثيرة مف المجتمعات المحمية  ،منيا المجتمعات الريفية  ،المدف ك حتى األحياء

الكبرل .

كمف التعريفات المبكرة لممجتمع المحمي نجد تعريؼ " ركبرت ماكيفر" الذم يعتبر أكؿ مف استخدـ مصطمح

"مجتمع محمي" في كتاباتو  ،إذ يرل أنو يتمثؿ في حيز مف الحياة المشتركة  ،قد يككف قرية أك مدينة أك محافظة أك

دكلة  ،أك أكسع مف ذلؾ  ،كلكي يككف ىذا الحيز جدي ار بيذا المفظ  -أم أف يطمؽ عميو مجتمع محمي – يتعيف أف

يككف متمي از عف غيره مف المجتمعات إلى حد ما  ،كأف يككف لمحياة المشتركة فيو خصائص تقتصر عميو كحده ،

بحيث تجعؿ ليذا الحيز حدكدا بيذا المعنى  ،ك ىذا الحيز بما يتكافر فيو مف عكامؿ فيزيائية أك بيكلكجية أك نفسية

يؤدم إلى كجكد تشابو بيف األفراد الذيف يعيشكف داخؿ ىذا الحيز مع بعضيـ البعض  ،ك مف اجتماع األفراد ك

معايشتيـ لبعضيـ يشكمكف بطريقة ما ك إلى درجة معينة خصائص مشتركة تميز أنماط سمككيـ ك أساليب حياتيـ

).(1

كما يعرفو كذلؾ ماكفير نفسو  ،مع بيج )  ، ( page &macieverعمى أنو جماعة قد تككف صغيرة العدد أك
كبيرة  ،يعيش األعضاء فييا بطريقة يشارككا مف خبلليا في ظركؼ الحياة األساسية ،ػ كفييا يستطيع الفرد أف

يقضى حياتو كميا داخمو " ).(2

ك يعرؼ عمى أنو جماعة مف المكاطنيف يعيشكف في بقعة أرض ذات حدكد جغرافية أك إدارية محددة  ،يككنكف

جماعة مترابطة تماـ االرتباط بفضؿ اشتراؾ أفرادىا في مجمكعة مف التصكرات ك القيـ المشتركة  ،كلكؿ منيـ
مركز اجتماعي خاص ك دكر محدكد يؤديو  ،ك يتبعكف في ذلؾ نظما اجتماعي ػ ػ ػ ػة مشتركة تعينيـ عمى مكاجي ػ ػ ػة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1زيداف عبد الباقي  ،قكاعد البحث االجتماعي  ،ط ،1القاىرة  ،دار المعارؼ  ، 1972 ،ص .39
)(2

 :مريـ أحمد مصطفي  ،إحساف حفضي  ،قضايا التنمية في الدكؿ النامية  ،اإلسكندرية  ،دار المعرفة الجامعية  ، 2005 ،ص . 229

احتياجاتيـ الضركرية ،بما فييا مف كسائؿ عمرانية أك نظـ اجتماعية ك سياسية ك اقتصادية).(1
ك نجد أيضا تعريفا آخر يرل في المجتمع المحمي " مجتمع لو طبيعة خاصة ك كاقع يميزه عف بقية المجتمعات ك
ىك في أبسط صكرة عبارة عف مساحة محدكدة مف األرض  ،يعيش فكقيا عدد مف األفراد المتجانسيف الذيف تجمعيـ
مصالح استيطانية نشأت بسبب كجكدىـ في ىذا المجتمع  ،ك يمارس ىؤالء مينة كاحدة سائدة  ،فإذا كاف النشاط

الرئيسي الذم يمارسو أبناء المجتمع المحمي نشاطا زراعيا  ،يككف المجتمع زراعيا).(2

كلقد ارتبط مفيكـ " المجتمع المحمي " بعمـ االجتماع  ،ك ىك كمصطمح بدأ تداكلو في بدايات القرف العشريف ،

حيث استعمؿ – كما أشرنا سابقا – أكؿ مرة سنة  1917مف طرؼ عالـ االجتماع " ركبرت ماكفير "

 R.Macieverفي كتابو " المجتمع المحمي " ك كانت الكاليات المتحدة األمريكية أكؿ دكلة تدخؿ فكرة مراكز
المجتمعات المحمية مف قبؿ الحرب العالمية األكلى  ،ك بريطانيا خبلؿ فترة ما بيف الحربيف العالميتيف  ،حيث عيد
ليذه المراكز بميمة القياـ بكاجب تنظيـ النشاطات الثقافية ك الترفييية ألعضاء المجتمع المحمي ك الدفاع عف

حقكقيـ االجتماعية ك الديمقراطية  .ك لقد عرؼ " المجتمع المحمي " في عمـ االجتماع عمى أنو " جماعة مف الناس

 ،تعيش في بقعة جغرافية معينة  ،ك تزاكؿ نشاطات اقتصادية ك سياسية  ،ذات مصمحة مشتركة  ،ك ليا تنظيـ

اجتماعي ك إدارم يحدد طبيعة حكميا كما أف ليا قيما ك مصالح ك شعك ار ك أىدافا متبادلة).(3

ك لقد ارتبط " مفيكـ المجتمع المحمي " في ظيكره  ،بظيكر ك نشأة " الحكـ المحمي "  ،الذم بدأ في التبمكر منذ

أكاخر القرف التاسع عشر بالمجتمعات الغربية  ،في منبتو األصمي إنجمت ار  .ك ترجع أسباب ظيكر

"

المجتمع المحمي " إلى تعقد العبلقات االجتماعية ك سيادة أفكار الديمقراطية ك تطكر كظائؼ الدكلة ك كذا ظيكر
القكميات السياسية

)(4

 .فالحكـ المحمي ىنا يعني البلمركزية اإلدارية ) التنظيـ اإلدارم ( ك ليس البلمركزية

السياسية ) نظاـ الحكـ ( .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1إبراىيـ عبد اهلل المسممي ) أ (  ،الراديك ك التمفزيكف ك تنمية المجتمع المحمي  ،القاىرة  ،العربي لمنشر ك التكزيع  ، 1996 ،ص .40
) :(2عبد المجيد شكرم ) أ(  ،اإلعبلـ المحمي في ضكء متغيرات العصر  ،ط ، 1القاىرة  ،دار الفكر العربي  ، 2007 ،ص .3

) :(3عبد اليادم الجكىرم  ،قامكس عمـ االجتماع  ،ط  ، 3اإلسكندرية  ،المكتب الجامعي الحديث  ، 1998 ،ص .204
) :(4محي الديف صابر ،الحكـ المحمي ك تنمية المجتمع في الدكؿ النامية  ،د ب  ،مركز تنمية المجتمع في العالـ العربي  ،1963 ،ص .41

ك مف خبلؿ ىذه التعريفات نمخص إلى أف المجتمع المحمي ىك):(1
 -1مجمكعة مف األفراد

 -2يقيمكف في منطقة جغرافية معينة ) إقميـ (

 -3تسكد بينيـ قيـ ك عادات ك تقاليد ك سمككيات ك ثقافة كاحدة
 -4يمارس أغمب أفراد ىذا المجتمع نشاطا رئيسيا

 -5تسكد المجتمع نكع مف العبلقات الكطيدة بيف أفراده ،كتجمعيـ المصالح ك االىتمامات المشتركة.

 التعريؼ اإلجرائي:
باعتبار أف " المجتمع المحمي " في تحديده يخضع إلى بعديف ىما البعد الجغرافي ك البعد الثقافي  ،حيث أف
المقصكد بالبعد الجغرافي " المكاف "  ،ك يحدد تبعا لمتقسيـ اإلدارم مثؿ  :الكالية  ،البمدية  ،اإلقميـ  ،المحافظة

 .....كغيرىا مف التسميات  .أك تبعا لما يسمى ) ما تحت الكطني (  ، infra-nationalبحيث يككف جزءا مف
الكؿ  .أما البعد الثقافي في تحديد المجتمع المحمي فمقصكد بو الخصكصية الثقافية  ،التي يطمؽ عمييا مصطمح "

الثقافة المحمية "  ،ك مف الكاضح أنو البعد األىـ في تحديد المجتمع المحمي  .ك ىكذا يبدكا مفيكـ " المحمي " في
بعديو الجغرافي  /الثقافي  ،يختمؼ عف مفيكـ " الجيكم "  .ك الذم يحدد تبعا لبعد كاحد ىك " المكاف " أك بعبارة

أدؽ " الجية الجغرافية ") شماؿ  ،جنكب  ،شرؽ ،غرب( ك ىذه الجيات تضـ كاليات أك محافظات أك غيرىا مف
التقسيمات اإلدارية  ،ك ليذا فإف مصطمح " المحمي " ال يعني " الجيكم "  ،عمى الرغـ مف أف ىذا األخير يعتبر

محميا بالنسبة لمكطف  ،ك حيث يتجاكز " المحمي " ىنا مجرد مجاكرة األمكنة المجزأة إلى اعتباره المجاؿ الحيكم
بالنسبة لمفرد  ،ك الذم ت تشكؿ فيو شخصيتو  ،ك يكتسب مف خبللو أنماط السمكؾ ك التفكير ك العادات ك المغة

........الخ  .ك بناءا عمى ما تقدـ  ،فإف الباحثة تستخدـ مصطمح " المحمي " في ىذا البحث  ،كمفيكـ يقصد بو
المجتمعات المنضكية ضمف التقسيـ اإلدارم لكؿ كالية  ،كذلؾ تبعا لما نصت عميو المادة  15مف دستكر 23
فيفرم  ،1989بأف " الجماعات اإلقميمية لمدكلة ىي البمدية ك الكالية ") .(2حيث تتمثؿ الييئات المحمية بالدكلة

الجزائرية في :الكالية – الدائرة – البمدية .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1منى سعيد الحديد  ،سمكل إماـ عمي  ،اإلعبلـ ك المجتمع  ،ط  ،1القاىرة  ،الدار المصرية المبنانية  ، 2004 ،ص .161
) :(2الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  ،الجريدة الرسمية  ،عدد  ، 09السنة  01 ، 26مارس . 1989

فمصطمح " الكالية "  ،كما يدخؿ في نطاقيا مف ) مدف ك قرل (  ) ،ريؼ ك حضر (  ،يشير بكضكح إلى المجتمع
المحمي بيا  ،فكؿ كالية تحتضف مجتمعا محميا  ،بدكره يضـ مجتمعات محمية أصغر  .كتعتبر الثقافة المحمية ىي

الحزاـ الشامؿ الذم يجمع ىذه المجتمعات المحمية الفرعية عمى الرغـ مف أف ىذه الثقافة قد تشمؿ كاليات عديدة

مثؿ " ثقافة القبائؿ " أك نجد كالية كاحدة تحتكل عمى ثقافات عدة مثؿ كالية " غرداية " ك التي تشمؿ الميزاب ك

الشعابنة الذيف تكجد بينيـ أنماط ثقافية مختمفة.


ك لقد عنيت دراستنا بكالية بسكرة ،ك التي تحمؿ كفؽ التقسيـ اإلدارم الرقـ )  ( 07باعتبارىا مجتمعا محميا يحتكل بدكره عمي مجتمعات
محمية فرعية ) دكائر ك بمديات ( .

-2

تنمية المجتمع

المحمي:

لما كجد المجتمع المحمي  ،ككياف ال مركزم في الدكلة  ،جاءت الضركرة إلى االىتماـ بو عمى ىذا األساس ،ك

جاءت معيا التنمية المحمية لتعبر عف خصكصية مجتمع محمي بكؿ أبعاده ك مشكبلتو ك قضاياه .

كيعرؼ" باترف "  BATTERNالتنمية المحمية بأنيا " الجيكد المنظمة لتحسيف ظركؼ الحياة في المجتمع ك ذلؾ

بتشجيع المقيميف في ىذا المجتمع عمى مساعدة أنفسيـ ك تعاكنيـ بعضيـ مع بعض  ،مع تقديـ المعكنة الفنية

البلزمة عف طريؽ المنظمات الحككمية أك األىمية) .(1ك كانت " ىيئة األمـ المتحدة " أكؿ مف دعا إلى ضركرة
تنمية المجتمع المحمي ك ذلؾ منذ سنة  ، 1950حيث تـ إنجاز العديد مف الدراسات حكؿ المجتمعات النامية ،
كسبؿ تدعيـ ك تسريع عممية التنمية بيا  ،ك في سنة  1955كجيت سكرتارية األمـ المتحدة تقري ار ىاما إلي

المجمس االقتصادم ك االجتماعي  ،ك الذم بدكره اتخذ ق ار ار باعتبار منيج تنمية المجتمع المحمي كسيمة لمتقدـ

االجتماعي في المجتمعات النامية ك المتخمفة).(2

ك عرفت األمـ المتحدة تنمية المجتمع المحمي عمى أنيا العمميات التي بمقتضاىا تكجو الجيكد لكؿ مف األىالي ك
الحككمة لتحسيف الظركؼ االجتماعية ك االقتصادية في المجتمعات المحمية لمساعدتيا عمى االندماج في حياة

األمـ  ،ك اإلسياـ في تقدميا بأقصى ما يمكف).(3

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1محمد منير حجاب ،اإلعبلـ ك التنمية الشاممة ،ط  ،2القاىرة  ،دار الفجر لمنشر ك التكزيع  ، 2000 ،ص .104
) :(2المنظمة العربية لمعمكـ اإلدارية  ،المشاركة الشعبية في الحكـ المحمي  ،القاىرة  ،جامعة الدكؿ العربية  ، 1974،ص145
) :(3عبد اليادم ،الجكىرم  ،مرجع سابؽ  ،ص .73

كما ك تعرؼ عمى أنيا " مجيكدات تمارس بكاسطة مينييف بجانب المكاطنيف لممساعدة الذاتية  ،كتنمية القيادات
الشعبية ك تطكير ك إنشاء منضمات اجتماعية جديدة " ).(1

كما ىي أيضا  ،العمؿ المخطط لتحقيؽ األىداؼ المبتغاة لممكاطنيف ك الذيف يعيشكف سكيا في المجتمع المحمي ك
ينتمكف إلى ثقافة كاحدة ك يشترككف في عبلقات اقتصادية ك اجتماعية).(2

ك يعرفيا " أحمد العادلي " بأنيا العممية التي يمكف لؤلفراد المذيف يعيشكف في مجتمع صغير  ،أف يناقشكا عف

طريقيا حاجاتيـ ك يحددكنيا ثـ يضعكف الخطة لتنفيذىا ك يعممكف معا لسد ىذه الحاجات ).(3

ك مف خبلؿ ىذه التعريفات  ،نتكصؿ إلى أف التنمية المحمية تعتمد عمى :
 -1الجيكد الذاتية ك المحمية.

 -2إشتراؾ المكاطنيف فييا إلى جانب الجيكد الحككمية.
 -3العمؿ المخطط ك المكجة نحك أىداؼ مشتركة.

ك مف ىنا نتكصؿ إلى التعريؼ اإلجرائي لمدراسة :

 التعريؼ اإلجرائي:
يعتبر مفيكـ " تنمية المجتمع المحمي " أك " التنمية المحمية " مف المداخؿ التنمكية ذات األىمية الكبرل لدل

المجتمعات النامية  ،ك الجزائر  ،كدكلة ضمف ىذه الكتمة النامية  ،تعتمد عمى ىذا المدخؿ في خططيا اإلنمائية ،
كلقد اعتمدت الجزائر ىذا المدخؿ التنمكم خبلؿ مخططاتيا التنمكية  :المخطط الثبلثي ) ، ( 1969 – 1967

الرباعي األكؿ )  ، ( 1973 – 1970الرباعي الثاني )  ( 1977 – 1974حيث تـ إصدار القانكف البمدم  ،ك

القانكف الكالئي عامي  1967ك  1968ـ  ،كتدعيـ لمسياسة البلمركزية المحدكدة  ،كما اىتمت الجزائر مف خبلؿ
مخططتيا بتنمية المناطؽ الحضرية ك المناطؽ الريفية  ،إال أف األكلى كانت ليا حصة األسد مف مشاريع التنمية

عمى حساب المناطؽ الريفية مما جعؿ الصناعة تتركز في المدف الكبرل ك أىممت الزراعة في

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1أحمد مصطفى خاطر ،تنمية المجتمعات المحمية  ،اإلسكندرية  ،د.د.ف  ، 2005 ،ص .29
) :(2المرجع نفسو  ،ص . 17
) :(3محمد منير حجاب  ،مرجع سابؽ  ،ص .104

األرياؼ  ،ك ىنا عرفت الجزائر ما يسمى " باإلصبلح الزراعي "  ،كالذم جاء كبرنامج مف أجؿ إحداث التنمية
بالمجتمعات الريفية ك خمؽ التكازف بيف " التنمية الحضرية " ك " التنمية الريفية "  .إف الجزائر في ىذه المرحمة

تميزت بالبرامج الضخمة لمتصنيع  ،ك استثمار المحركقات بالكسائؿ التكنكلكجية ك المتطكرة ك طرح مشاريع

اإلصبلح الزراعي ك التربية كالتعميـ ك التككيف اإلدارم ك قكانيف العمؿ  .غير أف أىـ ما ميز ىذه الفترة ىك بناء

مؤسسات قمة السمطة) .(1إال أف فترة ما بعد التسعينات مف القرف الماضي ك تحديدا بعد تعديؿ الدستكر في 23

فيفرم  1989كمف تـ اإلقرار بالتعددية السياسية كاجراء أكؿ اقتراع تعددم سنة  1990عرفت الجزائر " البلمركزية

" بالمعني الميبرالي .مما زاد مف أىمية الحكـ البلمركزم ك المحمي ك ىذا يعني إعطاء المبادرة ألعضاء المجتمع
المحمي ) سمطات ك أىالي ( في تسيير شئكف التنمية في محمياتيـ ك االستفادة بثمرات عكائدىا.

 كبناءا عمى ىذا الطرح ..كما تقدـ قببل – بخصكص المجتمع المحمي ، -فإننا نستخدـ مصطمح " تنمية

المجتمع المحمي " في دراستنا كمفيكـ نقصد بو التنمية المحمية بشقييا :الحضرية ك الريفية  ،ك بما أنو

سبؽ تحديد المجتمع المحمي ليذا البحث ك ىك كالية بسكرة  ،فإف التنمية ىنا تشمؿ ىذا المجتمع المحمي
) الكالية ( بشقيو الحضرم ك الريفي .

-3

اإلذاعة

المحميـــــة:

تعتبر اإلذاعة المحمية أحد ركافد اإلعبلـ المحمي  ،ك التي تبث برامجيا مف بيئتيا المحمية ك تخاطب أفرادا مف ىذه

البيئة المحمية بكؿ ماليا مف خصكصيات  .ك ىي كإعبلـ محمي  ،جاءت لتحقيؽ ما لـ تستطيع تحقيقو اإلذاعة
المركزية  ،ك التي تبث برامجيا مف عاصمة الدكلة  ،ك تخاطب أبناء الكطف جميعا  ،باختبلؼ عاداتيـ ك ثقافتيـ ك

ليجاتيـ  ..ك يطمؽ عمى اإلذاعة المحمية " إذاعة المركزية " نظ ار لخضكعيا لمنطؽ " المحمية " كما ك يتداخؿ

مفيكميا مع مفيكـ آخر ك ىك " اإلذاعة اإلقميمية "  ،ك التي تخاطب جماىير مجتمعات تعيش داخؿ إقميـ محدد

طبقا لمتقسيـ اإلدارم لمدكلة  ،فقد يفصؿ بيف ىذا اإلقميـ ك األقاليـ األخرل حاجز أك أكثر مف حكاجز المغة أك الديف
أك الحكاجز العرقية مثؿ الجنس ك الم كف أك الحكاجز الجغرافية كأف نفصؿ بيف اإلقميـ ك آخر سمسمة مف الجباؿ أك

األنيار أك البحيرات مما يجعؿ كؿ إقميـ إقميما مستقبل ).(2

ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
):(1محمد العربي كلد خميفة  ،الثكرة الجزائرية  :معطيات ك تحديات  ،الجزائر ،المؤسسة الكطنية لمكتاب  ، 1991 ،ص. 126
) :(2عبد المجيد شكرم ) أ (  ،مرجع سابؽ  ،ص .108

كليذا ،يبدك مصطمح " اإلقميمية " أكسع مف " المحمية "  .ك في المغرب العربي  ،تتخذ اإلذاعات المحمية ك
اإلقميمية ك ضعا متمي از  ،خاصة في المممكة المغربية ك تكنس ك الجزائر  ،حيث ينتشر ىناؾ ما يطمؽ عميو

"اإلذاعات الجيكية "

)(1

 .ىذا المصطمح كذلؾ  ،يتقارب مع مفيكـ " المحمية "  ،إال أنو ال يعبر عنيا بصدؽ  .ك

يعرؼ الكتاب األبيض الذم أصدرتو الحككمة البريطانية سنة  1978ـ  ،بشأف تطكير اإلذاعة البريطانية في

بريطانيا)*(اإلذاعة المحمية كاآلتي " اإلذاعة المحمية تمبي االحتياجات التي ال تستطيع اإلذاعة المركزية أف تمبييا
بالنسبة لممجتمع المحمي  .ك إف كؿ إذاعة محمية ك إف كاف كاجبيا عمكما ىك اإلعبلـ ) اإلخبار( ،ك التثقيؼ ك

الترفيو .....فإف عمييا التزاما خاصا يربطيا بنكعية الحياة في مجتمعيا المحمي" ).(2

كما تعرؼ اإلذاعة المحمية  ،عمى أنيا اإلذاعة التي تخدـ مجتمعا محدكدا ك متناسقا مف الناحيتيف الجغرافية ك
االجتماعية ك االقتصادية مجتمعا لو خصائص البيئة االقتصادية ك الثقافية المتميزة  ،عمى أف تحده حدكد

جغرافية حتى تشممو رقعة اإلرساؿ المحمي  ،فاإلذاعة المحمية – ككسيمة اتصاؿ جماىيرم – مرتبطة أساسا بمجتمع
خاص محدد المعالـ كالظركؼ  .ك قد يككف ىذا المجتمع مدينة أك مجمكعة قرل أك مدنا صغيرة متقاربة تجمعيا

كحدة اقتصادية ك ثقافية متميزة  ،كتككف ىذه اإلذاعة ىي مجاليـ الطبيعي لمتعبير عف مصالحيـ كتعكس فيميـ ك
تراثيـ ك أذكاقيـ ك أفكارىـ بؿ كحتى ليجتيـ المحمية  .ك تمبي احتياجاتيـ الخاصة المتميزة

).(3

ك عميو فإف اإلذاعة المحمية ىي :
 -إذاعة جميكرىا المستيدؼ ىك جميكر مجتمع محمي بعينو  ،محدكد مف حيث العدد.

 إذاعة محتكل المكاد التي تقدميا نابع مف المجتمع المحمي ذاتو ك لخدمتو ،بحيث تعكس البرامج المختمفةعادات السكاف ك تقاليدىـ ك تراثيـ ك اىتماماتيـ.

 -تتحدث بمغة الجميكر المستيدؼ ك تخاطبو بيا ،ك قد يظير فييا أيضا ليجة سكاف المنطقة المستيدفة.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1عبد المجيد شكرم ) أ (  ،مرجع سابؽ  ،ص . 112
)*( :في الدكؿ المتقدمة أصبحت ىناؾ إذاعات خاصة بأحياء سكنية ،أك فئات معينة ) زنكج ،ييكد  ،عرب ..الخ ( ك تدعى بإذاعات الجكار أك
اإلذاعات الجكارية ك التي تككف أكثر قربا ك التصاقا بجميكرىا الخاص.
) :(2عبد المجيد شكرم ) أ(  ،مرجع سابؽ  ،ص .106
) :(3منى سعيد الحديدم  ،سمكل إماـ عمي  ،مرجع سابؽ  ،ص ص 162– 191



التعريؼ

اإلجرائي:

يرل بعض الباحثيف  ،أف اإلذاعة المحمية  ،تستمد ىكيتيا مف ككنيا النقيض لما ىك " كطني " فيي تقكـ عمى مبدأ

مساحة رقعة البث في البمداف المتقدمة  ،ففي بمد مثؿ فرنسا تحدد مساحة رقعة البث إلذاعة محمية بشعاع  30كمـ

بمرسكـ كزارم  ،ك في سكيس ار بشعاع  20كمـ  ،ك في الدكؿ النامية فإف البعد اإلدارم ك الجغرافي ىك المحدد
لطبيعة اإلذاعة المحمية  ،فبالتالي يأخذ مفيكـ " المحمية " فييا بعدا جغرافيا أك إداريا  .ك في مجتمعنا الجزائرم يتـ

التداخؿ بيف مفيكمي المحمي  /الجيكم  ،ك يؤخذ المفيكماف بمعنى كاحد حيث نجد أف النص القانكني الجزائرم
ال يسمي " اإلذاعة المحمية "  ،لكنو يسمي " اإلذاعة الجيكية "  ،ك ذلؾ مف خبلؿ النصكص التي تنظـ عمؿ

المؤسسة العمكمية لئلذاعة المسمكعة  ،فالمرسكـ التنفيذم رقـ  ، 102 – 91المؤرخ في  20أفريؿ ، 1991
ينص في مادتو العاشرة عمى أف " المؤسسة تنظـ في شكؿ مديريات ك كحدات "

)(1

 ،ك الكحدات ىنا ىي الكحدات

الجميكرية ك التي حددت المادة العاشرة مف ىذا القرار  ،مقرات ىذه الكحدات ك عددىا )  (4كحدات في كؿ مف ،

كىراف  ،قسنطينة  ،كرقمة  ،بشار).(2

ك بيذا  ،فإف الجزائر عرفت ىذا النكع مف اإلذاعات قبؿ تعديؿ الدستكر الجارم في  1989ـ  ،ك إنما كانت عبارة
عف محطات جيكية أربع  ،كليست إذاعات محمية  ،بما تحممو صفة " المحمية" مف معنى  ) ،حسب ما تـ

تكضيحو سابقا (  ،كبعد تعديؿ الدستكر في  23فيفرم  ، 1989ك اإلقرار بالتعددية السياسية كمف ثـ صدكر قانكف

اإلعبلـ الجديد  1990ـ تـ تحكيؿ ىذه المحطات الجيكية األربع تدريجيا إلى إذاعات محمية حقيقية  .حيث

أصبحت كؿ كاحدة منيا تمثؿ كاليتيا فقط  .بعدما كانت تمثؿ جية جغرافية بأكمميا ) كىراف – الغرب  ،قسنطينة -

الشرؽ  ،بشار-الشماؿ الغربي  ،كرقمة -الجنكب الشرقي ( .

كلكف مع ذلؾ  ،بقيت التسمية ىي ذاتيا " إذاعة جيكية " !  ،ليس فقط عمى ألسنة الناس  ،ك إنما عمى لساف

القانكف في حد ذاتو  .رغـ أف الصفة الصحيحة التي تعبر عف إذاعات الجزائر ىي"المحمية" كليس "الجيكية" إذ
تمثؿ كؿ كاحدة منيا مجتمعا محميا بعينو لو مميزاتو ك عاداتو ك ليجتو ...الخ .
 كمف ىنا  ،فإف الباحثة تستخدـ في دراستيا مفيكـ " اإلذاعة المحمية " لئلشارة إلى اإلذاعة المسم ػكعة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
)(1
)(2

 :الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  ،الجريدة الرسمية  ،عدد  24 ، 19أفريؿ 1991
 :الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  ،الجريدة الرسمية  ،عدد  8 ، 15أفريؿ 1987

التي ينطمؽ إرساليا مف كالية محددة مف كاليات الكطف ،ك تخاطب أفراد ىذه الكالية بعينيا ،ك ىذه اإلذاعة المحمية
ىي " إذاعة بسكرة " المحمية .
 -4البرنامج اإلذاعي:
إف كممة برامج ليا معاني مختمفة حسب طبيعة استعماليا  ،فنجد البرنامج االقتصادم ك البرنامج السياسي ك
البرنامج الدراسي ،..كىك عمى العمكـ الخطة التي يستخدميا اإلنساف مف أجؿ القياـ بشيء معيف.

كما ىك جزء مف كظيفة معينة  ،تحققو مصمحة معينة  ،ك ىك إحدل التفرعات لكظيفة معينة ك تجسيدا –عمى أعمى

المستكل -لمعمؿ المنجز مف قبؿ مصمحة معي نة  ،ك يمثؿ أخي ار النتيجة التي يجب الكصكؿ إلييا ك المعبر عنيا
بصيغ قابمة لمقياس

)(1

.

أما مفيكـ البرنامج في مجاؿ اإلعبلـ فيك شكؿ فني يشغؿ مساحة زمنية محددة ك يقدـ في فترة زمنية ثابتة سكاء

كانت يكمية أك أسبكعية أك نصؼ شيرية لعرض مادة معينة سكاء كانت عممية أك فنية أك ثقافية أك دينية .

ك يعرؼ "فضيؿ دليك" البرامج اإلذاعية أنيا " مختمؼ الحصص اإلذاعية التي تعالج مكاضيع متنكعة ) ثقافية ،

اقتصادية  ،اجتماعية  ،سياسية  ،تربكية  ،ترفييية ( في شكؿ اإللقاء العادم لؤلخبار أك في أشكاؿ فنية إعبلمية

خاصة ك مؤثرات صكتية

). (2

كما يعرفو "أحمد بدكم" عمى أنو يبث مكاد ك مضاميف متنكعة إلى مختمؼ الفئات التي تككف جميكر المتمقيف) (3ك

البرنامج ىك مخطط عمؿ  ،عندما يدخؿ في إطار العمؿ اإلذاعي فإنو يعبر عف جممة النشاطات اإلذاعية التي

يرجى مف كرائيا تحقيؽ اليدؼ النيائي مف العممية اإلعبلمية .ك النشاط ىك عنصر مف عناصر البرنامج يتألؼ مف
أعماؿ متجانسة ترمي إلى تحقيؽ ىذا البرنامج  ،ك إف ما يتكلد عف المجيكد اإلجمالي الذم يحتكيو البرنامج يشكؿ

سمسمة مف األعماؿ متناسقة نسبيا ك تسعى إلى تحقيؽ الحاصؿ النيائي لمبرنامج ).(4

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1حبيب أبك صقر ،مكازنة البرامج بيف النظرية ك التطبيؽ  ،عماف  ،مطبعة الينداكم  ،1981 ،ص 23
):(2

فضيؿ دليك  ،مقدمة في كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم  ،الجزائر  ،ديكاف المطبكعات الجامعية  ، 1998 ،ص 140

) : (3أحمد زكي بدكم  ،مصطمحات اإلعبلـ  ،القاىرة  ،دار الكتاب المصرم  ، 1985،ص .31
): (4

حبيب أبك صقر  ،مرجع سابؽ  ،ص .24

ك حتى يتحقؽ ذلؾ  ،ال بد مف تشخيص المجتمع الذم يكجو لو البرنامج  ،ك حاجاتو  ،ثـ إثارة مسألة ما إذا كانت
أنشطة البرنامج مكجية فعبل لحاجات ىذا المجتمع ك مشاكمو  ..كما ال بد مف تشخيص آثار البرنامج ).(1


التعريؼ

اإلجرائي:

ك ىك يمثؿ تمؾ المكاد ك الفقرات اإلذاعية التي تبثيا اإلذاعة المحمية  ،ك التي تشغؿ حي از زمنيا مف اإلرساؿ

اإلذاعي يراد مف كراءه تحقيؽ أغراض رسالة إعبلمية ما ..

 كاستخدـ مصطمح البرنامج في ىذا البحث باعتباره يتمثؿ في تمؾ الحصص ك المكاد ك الفقرات ك التي

تتنكع بيف فقرات إخبارية  ،المكاد اإلعبلنية ك الخدماتية  ،الحصص االجتماعية المختمفة)التربكية-

الصحية-البيئية ، (..الحصص الدينية  ،الحصص الفبلحية  ،الحصص الثقافية  ،الحصص السياسية ،
الحصص الرياضية  ،حصص التسمية ك الترفيو  ،أم كؿ المكاد التي تبثيا إذاعة بسكرة كالتي تخاطب

باألساس األفراد المحمييف لمجتمع بسكرة المحمي كالمكجية أساسا لخدمتيـ .
 -5الـــــــــــــــدور:

في معناه السكسيكلكجي  ،ينسب غالبا إلى " لينتكف "  ،رغـ أف ىذه الكممة الخاصة بالمسرح قد استعممت بالمعنى

السكسيكلكجي عند " نيتشو "  ،حيث يتضمف كؿ تنظيـ مجمكعة مف األدكار متمايزة تقريبا ،ىذه األدكار يمكف
تعريفيا بصفتيا أنظمة إلزامية  ،معيارية يفترض بالفاعميف الذيف يقكمكف بيا الخضكع إلييا ).(2

كما يعرؼ " الدكر " عمى أنو نمكذج يتركز حكؿ بعض الحقكؽ ك الكاجبات ك يرتبط بكضع محدد لممكانة داخؿ

جماعة أك مكقؼ اجتماعي معيف  ،ك يتحدد دكر الشخص في أم مكقؼ عف طريؽ مجمكعة تكقعات يعتنقيا

اآلخركف  ،كما يعتنقيا الشخص نفسو

). (3

ك الدكر ىك سمكؾ متكقع  ،يرتبط بكضع اجتماعي معيف  .ك لمدكر معنى ستاتيكي كآخر معيارم  ،ك المعنى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1ؼ.ألفي ار مارتيف  ،منيجية تقكيـ البرامج  ،ترجمة فضيؿ دليك  ،قسنطينة  ،مؤسسة الزىراء لمفنكف المطبعية  ، 2001 ،ص . 68
) :(2ر.بكدكف  ،ؼ .بكريكك  ،المعجـ النقدم لعمـ االجتماع  ،ترجمة سميـ حداد  ،الجزائر  ،ديكاف المطبكعات الجامعية  ، 1986 ،ص .288
)(3

 :عاطؼ غيث  ،قامكس عمـ االجتماع  ،اإلسكندرية  ،دار المعرفة الجامعية لمطبع ك النشر ك التكزيع  ، 2006 ،ص 358

االستاتيكي يقصد بو ذلؾ المعنى الذم يرتبط بو  ،مثاؿ ذلؾ  ،أف يرتبط دكر معيف بجنس معيف باعتبار ذلؾ أم ار
بديييا  ،أك شائعا في المجتمع  ،أما المعنى المعيارم فيك الذم يتكقع الدكر ك الدكر المقابؿ  ،ك يتـ تحديد ىذا

المعنى طبقا لما يعتقد أنو ىك الكضع الصحيح الذم يجب أف يتبع ).(1

كما يعرؼ أيضا  ،عمى أنو الكظيفة التي يؤدييا الفرد  ،أك الجماعة  ،أك المؤسسة داخؿ المجتمع بناءا عمى مكانة
معينة  ،ك انطبلقا مف كاجباتيـ  ،كالتزاماتيـ  ،كلقد أشار " تيكدكر نيكككمب " إلى مصطمح " الدكر الممزـ "  ،ك

الذم يعني الدكر أك السمكؾ المتكقع مف الذيف يشغمكف دك ار معينا).(2

 التعريؼ اإلجرائي:
بناءا عمى ما تقدـ  ،فإف الباحثة تستخدـ مصطمح " الدكر " ىنا لمداللة عمى الدكر الكظيفي لئلذاعة المحمية ك
القانكف الجزائرم في اإلعبلـ حسب " دفتر أعباء ك مياـ اإلذاعات الجيكية "  ،يطمؽ عمى أدكار اإلذاعات

الجيكية تسمية " المياـ " ..
 كبالتالي  ،فقد استخدـ مفيكـ الدكر في ىذا البحث لمداللة عمى المياـ التنمكية إلذاعة بسكرة الجيكية )
المحمية (  ،حيث أنيا كاحدة مف مؤسسات المجتمع المحمي ) بسكرة ( ،التي يقع عمى عاتقيا ميمة تنمية

المجتمع ك اإلرتقاء بو نحك األفضؿ .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
):(1عصمت عدلي  ،عمـ االجتماع  ،اإلسكندرية  ،دار المعرفة الجامعية لمطبع ك النشر كالتكزيع  ، 2001،ص. 14
):(2

عاطؼ غيث  ،مرجع سابؽ  ،ص .35

سادسا :الدراســـــــــــــات المشابيـــــــــــة
 الدراسات المشابية الج ازئرية:
 -8الدراسة المشابية األولى " :دكر إذاعة بشار الجيكية في التنمية المحمية "  -دراسة تحميمية

لمكاقع التنمكم ببشار مف منظكر إعبلمي  -مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماجستير في عمكـ اإلعبلـ ك االتصاؿ

 ،فرع كسائؿ اإلعبلـ ك المجتمع .إعداد نادية بف كرقمة ،إشراؼ :د .شاكش رمضاف زبير ،السنة الجامعية
 . 2008- 2007جامعة الجزائر.
ك لقد قسمت صاحبة الدراسة عمميا إلى ثبلث أقساـ:
 -1قسـ منيجي :حكؿ اإلشكالية ك منيجية الدراسة.

 -2قسـ نظرم :كضـ ثبلث فصكؿ ،فجاء الفصؿ األكؿ حكؿ اإلذاعات المحمية ظيكرىا ك أسباب كجكدىا ،ك
الفصؿ الثاني حكؿ طريقة تغطية سير المخططات ك برامج التنمية بالمنطقة أما الفصؿ الثالث فيتناكؿ مكانة
الصحفي ك دكره ك مدل تأثيره في بيئتو المحمية.
 -3قسـ تطبيقي :حكؿ عرض ك تفسير الجداكؿ اإلحصائية ك اختتمت دراستيا باستنتاج عاـ ثـ خاتمة ،ك لـ تقدـ
تكصيات أك اقتراحات.

ك لقد انطمؽ ىذا البحث مف تساؤالت أساسية ىي:
 -1ما اليدؼ مف إنشاء ىذه اإلذاعة ؟
 -2ما ىي النشاطات التي تعنى بيا اإلذاعة في عمميا ؟ كيؼ يتـ تمكيميا ك تنظيميا ؟
 -3ما ىي البرامج التي تسطرىا يكميا ؟ ىؿ تحظى مشاكؿ المنطقة بأكبر نسبة في الحيز البرامجي لئلذاعة ؟
 -4ىؿ تساعد اإلذاعة ك تساىـ بصكرة فعمية في حؿ مشاكؿ سكاف المنطقة؟
 -5ىؿ يتـ تمقي السكاف لبرامج اإلذاعة بصكرة منقطعة أك منتظمة ك ما نسبة كؿ منيا ؟
ك تمخصت أىداؼ ىذه الدراسة فيما يمي:
 -1جمع الحقائؽ مف كاقع اإلعبلـ المحمي في منطقة الجنكب الغربي ك األسباب ك العكامؿ التي جسدتو ليرسي
بدكره معالـ التنمية.

 -2طرح تصكر شامؿ لئلعبلـ المحمي نجـ عنو اتصاؿ جديد معتمدا بدكره عمى العمؿ الجكارم ككسيمة مف شأنيا
إعطاء ديناميكية جديدة لمفرد ك المجتمع كعنصراف أساسياف تقكـ عمييا عمميات االتصاؿ مف أجؿ التنمية.

 -3قياس مدل فتح اإلذاعة المجاؿ إلبداء الرأم ك طرح ما يثقؿ كاىؿ المكاطف البشارم.

 -4اإلطبلع عمى درجة نقؿ اإلذاعة ك تكريسيا لثقافة المنطقة.
 -5محاكلة معرفة ما مدل تماشييا ك ميكليا ك متطمبات المكاطف اليكمية.
ك تشمؿ ىذه الدراسة عمى مفاىيـ أساسية قامت الباحثة بتحديدىا إجرائيا ك ىي :المجتمع المحمي ،العمؿ الجكارم،

التنمية ،اإلعبلـ المحمي ،قناة االتصاؿ – المحمي -التنمية المحمية ،اإلذاعة المحمية.

منيج الدراسة  :اعتمدت الباحثة عمى منيج دراسة الحالة .ك ذلؾ مف أجؿ جمع المعمكمات حكؿ الحالة

"

إذاعة بشار" ك تقكؿ الباحثة أنيا استخدمت ىذا المنيج في القسـ النظرم أما القسـ التطبيقي فاستخدمت منيج

المسح لمتعرؼ عمى اتجاىات الجميكر المحمي لكالية بشار ،حيث استخدمت المسح بالعينة.
ك مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة ،استعانت الباحثة بأدكات منيا:
 -1المبلحظة بالمشاركة ،بمعايشتيا أفراد العينة ك التفاعؿ معيا.
 -2االستبياف :ك لقد شممت عمى  45سؤاال متنكعا بيف األسئمة المغمقة ،المفتكحة ،التطبيقية .ك إضافة إلى البيانات
الشخصية فإف استمارة االستبياف تضمف المحاكر اآلتية:
 تعرض المبحكث لمبرامج اإلذاعية. -ظركؼ ك أشكاؿ تمقي البرامج.

 أنماط تأكيؿ ك تقيـ المبحكث ليذه البرامج.-

احتماالت ك مجاالت التأثير بما يعرض مف برامج ك ىذه المحاكر ال تعكس تساؤالت الدراسة التي انطمقت
منيا.

 -3المقابمة :استخدمت مقاببلت اليدؼ أم المكجية ،ك التي تقيس االتجاىات ك اآلراء ،أجريت مع العامميف
باإلذاعة ك المديرة ك المكظفيف اإلدارييف ) لـ تعرض الباحثة أسئمة المقابمة ك لـ تقـ بتحميميا ميدانيا ك ال عرض

نتائجيا(.

أما عف مجتمع الدراسة ك عينتيا فقد تـ حصر مجتمع البحث في ثبلث كحدات ك ىي  :مدينة بشار ك منطقة
العبادلة  ،ك منطقة القنادسة  ،ك ىذا نظ ار لشساعة المساحة الجغرافية ،ك قد تـ اختيػ ػػار عينة مف المستمعي ػ ػػف )

 ( 49-18ليذه اإلذاعة مف ىذه الكحدات الثبلث بشكؿ قصدم ،ك جاء عددىا  140مفردة لـ يسترجع منيا سكل
 118استبياف.

أما المجاؿ الزماني فقد شمؿ المدة ما بيف أكتكبر إلى جكيمية  . 2006كما لـ تحدد الباحثة طريقة ىذا االختيار

القصدم ،ك الذم تـ فيأخذ عينة مف كؿ منطقة مف مناطؽ المجتمع الكمي ك التي يصميا بث اإلذاعة.

ك في األخير ،لـ تقدـ الباحثة نتائج دراستيا ،ك التي يفترض أف تككف إجابة عمى تساؤالتيا التي طرحتيا في بداية

بحثيا .إال أنيا عرضت استنتاجات عامة حكؿ إجابات المبحكثيف حكؿ كؿ سؤاؿ ،ك لـ تقدـ نتيجة كؿ محكر مف
محاكر االستمارة ،مما جعؿ األمر يبدك فضفاضا ك مختمطا ك ال يمكف الخركج بنتيجة كاضحة مف كؿ ىذه

االستنتاجات .فحبذا لك قامت الباحثة بكؿ بساطة عممية – بعرض نتائج دراستيا كفقا لتساؤالت الدراسة ك محاكر
استمارتيا .أما االستنتاج العاـ الذم قدمتو فيتمثؿ في:
-1استطاعت إذاعة الساكرة أف تراعي مف خبلؿ مكاضيعيا خصكصية المنطقة.
 -2أبرزت الكثير مف الجكانب الحياتية لممكاطف مف خبلؿ تشجيع المكاطف عمى عرض مشاكمو ك انشغاالتو.
 -3تنكير المستمع بحقائؽ مف خبلؿ ما تعرضو البرامج مف حمكؿ بسيطة لممشاكؿ المعقدة.
 -4إثارة آماؿ قريبة المناؿ ك جعؿ كؿ ما يراه المكاطف صعبا سيؿ لتحقيقو.
 -5صعكبة اإلعبلـ الجكارم خاصة فيما يخص عممو في تحقيؽ تنمية المنطقة.
 -6عدـ تنافس الجيكد ك نقص الكعي البيئي ك عدـ المباالة.
 -7ال تكجد ثقافة مؤسسات بالنسبة إلى العماؿ.
 -8ال بد مراعاة الجانب المادم ك السيككلكجي لمصحفي.
 -9قدرات الصحفي اإلبداعية تساىـ في إقناع ك تغيير سمكؾ المكاطف نحك األفضؿ.
 -10كؿ ما تذيعو اإلذاعة لو عبلقة بالكاقع اليكمي.
 -11اإلذاعة أداة نشر التغيير ك ليست كسيمة لتأييد األنماط ك القيـ السائدة.

 حدكد االستفادة مف ىذه الدراسة:
إف ما كجدت و الباحثة ميما في ىذه الدراسة  ،ىك تناكليا لمكضكع أكؿ تجربة إعبلـ محمي في الجزائر ،أال ك ىي

إذاعة بشار -الساكرة -ك لقد استفادت الباحثة مف ىذه الدراسة مف حيث أنيا – أم الدراسة – تربط بيف متغيرم
اإلذاعة المحمية ك التنمية المحمية مف خبلؿ الدكر الذم يمعبو المتغير األكؿ في تحقيؽ المتغير الثاني  .فكانت

االستفادة مف ىذه الدراسة في ككنيا إضافة تدعيميو لما تكفر لدل الباحثة مف تراث نظرم عمى المستكييف:
األكؿ :فيما يخص ظركؼ نشأة اإلذاعات المحمية في الجزائر.

الثاني :فيما يخص الدكر الذم تمعبو اإلذاعة في تنمية المجتمع المحمي مف ناحية التأثير في األفكار ك السمكؾ ك

التعبير التاـ عف الكاقع المحمي  ،ك االلتفاؼ حكؿ حؿ مشاكمو ك قضاياه .ك ىذا ما تـ االستفادة منو منيجيا
كمؤشرات لمدكر التنمكم ضمف أسئمة استمارة االستبياف .

ك كأم دراسة سابقة أك مشابية يتكقع منيا أف تخدـ نتائجيا البحكث البلحقة فإف ما قدـ مف استنتاجات خاصة

بالبحث الميداني في آخر البحث قد أفاد الباحثة في معرفة أف لئلذاعة المحمية في الجزائر دكر تنمكم مرتبط

بخصكصية المنطقة المحمية مف خبلؿ ما تغطيو في مكاضيع برامجيا ،ك الحمكؿ التي تقدميا لمشكبلت أفراد

المجتمع المحمي ك الدعكة إلى التغيير االيجابي ك ربط األفراد بتراثيـ ك ثقافتيـ المحمية ذات الخصكصية  ،ك ىذا

ما جعؿ الباحثة تحدد اليدؼ مف دراستيا في الكشؼ عف ماىية ىذا الدكر التنمكم  ،ك الذم أثبتت سكاء ىذه
الدراسة السابقة أك غيرىا مما تكفر في التراث النظرم كجكد ىذا الدكر .فجاءت دراستنا لمكشؼ عف ىذا الدكر

التنمكم بإبراز أبعاده المختمفة ) دكر ثانكم  -دكر مساعد – دكر أساسي( ىذا مف جية  ،ك مف جية ثانية الكشؼ
عف خصائص الجميكر المستيدؼ ك ىذا ما لـ تتعرض لو ىذه الدراسة  .كجاءت دراستنا لتقدـ ىذه اإلضافة

العممية.

 -1الدراسة المشابية الثانية " :دكر اإلذاعة المحمية في نشر الكعي الصحي لدل الطمبة الجامعييف :دراسة

ميدانية بجامعة منتكرم قسنطينة " مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماجستير في عمـ اجتماع التنمية .إعداد مالؾ
شعباني ،إشراؼ د .حميد خركؼ .السنة الجامعية  2002-2001جامعة قسنطينة.
كقد قسـ بحثو إلى  7فصكؿ ىي:

الفصؿ األكؿ :مكضكع الدراسة

الفصؿ الثاني :اإلذاعة ككسيمة إعبلـ جماىيرم

الفصؿ الثالث :سياسة الجزائر في الميداف الصحي
الفصؿ الرابع :اإلذاعة ك الكعي الصحي

الفصؿ الخامس :الجامعة ك الطالب الجامعي
الفصؿ السادس :اإلطار المنيجي لمدراسة

الفصؿ السابع :الجانب الميداني لمدراسة

كاختتـ بحثو بخاتمة ثـ اقتراحات ك تكصيات.

ك لقد انطمؽ الباحث مف تساؤؿ رئيسي مفاده :ما دكر إذاعة سيرتا المحمية في نشر الكعي الصحي لدل الطمبة

الجامعييف ؟

كما ىدفت دراستو إلى:
 محاكلة إبراز الدكر الفعمي لكسائؿ االتصاؿ ك منيا اإلذاعة في الجانب الصحي ،ك مدل قدرتيا عمى تعبئةالجماىير ك تكعيتيـ في المجاؿ الصحي بمخاطر األمراض ك تغيير بعض سمككياتيـ السمبية.

 تزكيد القارئ بمادة معرفية تتصؿ ببيئتو الطبيعية ك االجتماعية. لفت انتباه المسئكليف عف االتصاؿ بصفة عامة  ،ك التنمية بصفة خاصة بمحاكلة تخصيص مكارد مالية كبشرية ىائمة لئلذاعة لما ليا مف أثر كبير عمى التنمية بمختمؼ مجاالتيا.

لقد ارتكزت ىذه الدراسة عمى مفاىيـ رئيسية تـ تحديدىا إجرائيا ىي :الدكر -اإلذاعة المحمية –المجتمع المحمي –

الصحة –الكعي -الكعي الصحي -الطالب الجامعي -الجامعة.

انطمؽ الباحث مف فرضية عامة تتفرع منيا فرضيات جزئية مفادىا:

 الفرضية العامة  :تساىـ اإلذاعة المحمية سيرتا ) ( FMفي نشر الكعي الصحي لدل مستمعييا . -الفرضيات الجزئية:

 -1تكلي اإلذاعة المحمية سيرتا أىمية معتبرة لممكاضيع الصحية .
 -2تقدـ اإلذاعة المحمية سيرتا برامج صحية شاممة لمختمؼ األمراض تتضمف نصائح ك إرشادات كقائية ك
عبلجية لمستمعييا .

 -3تساىـ اإلذاعة المحمية سيرتا في التأثير عمى سمكؾ مستمعييا لتشكيؿ الكعي الصحي .
 -4تؤدم اإلذاعة المحمية سيرتا دك ار ىاما في التأثير عمى سمكؾ مستمعييا لتشكيؿ الكعي الصحي .
 نكع الدراسة ك منيجيا  :ىي دراسة كصفية تحميمية تـ االعتماد فييا عمى منيج المسح االجتماعي .ك نظ ار لكبرحجـ المجتمع الكمي قاـ الباحث بما يسمى بػ المسح بالعينة ما يسمح لو بتحقيؽ أىداؼ الدراسة بأقؿ كقت ك جيد ك

ماؿ .ك أداة المسح المستخدمة في ىذا البحث ىي االستبياف ،حيث تضمنت استمارة االستبياف  38سؤاال متنكعا

بيف أسئمة مغمقة ك أسئمة تصنيفية ك أخرل مفتكحة ،كذلؾ كفؽ خمسة محاكر:
 -البيانات الشخصية )  11سؤاؿ(

 محكر حكؿ مدل اىتماـ اإلذاعة بالمكاضيع الصحية )  06أسئمة( محكر حكؿ مدل تقديـ اإلذاعة لبرامج صحية شاممة لمختمؼ األمراض يتضمف نصائح ك إرشادات كقائيةك عبلجية لمستمعييا)  07أسئمة(

 محكر حكؿ دكر اإلذاعة في التأثير عمى سمكؾ مستمعييا في تككيف الكعي الصحي ) 07أسئمة(كما استعاف الباحث بأداة المقابمة الحرة بغية جمع البيانات المتعمقة بالبحث ،كذلؾ يكمي )  9-8أفريؿ  ( 2002مع
كؿ مف مدير إذاعة سيرتا ك مسئكؿ قسـ اإلنتاج ،ك دارت أسئمتيا حكؿ:
 التعريؼ باإلذاعة المحمية البرامج المعدة خبلؿ ىذه السنة -البرامج الصحية في اإلذاعة

 مدل مساىمة اإلذاعة في نشر الكعي الصحي لدل المستمعيف خاصة عند الطمبةك تمثمت مجاالت الدراسة الثبلث في:
 المجاؿ الزمني :ك الذم ينحصر مف أكائؿ شير أفريؿ  2002كمرحمة استطبلعية إلى غاية شير مام .2002 المجاؿ الجغرافي :تمثؿ في جامعة منتكرم بقسنطينة المجاؿ البشرم :تمثؿ مجتمع البحث في مجمكع الطمبة الجامعييف المتكاجديف بجامعة منتكرم الذم يفكؽ  40أك 45ألؼ طالب ك طالبة.

ك لقد تـ اختيار عي نة مف ىذا المجتمع الكمي بطريقة طبيعية متعددة المراحؿ .بمغ عددىا  286مفردة .حيث قسـ
الباحث الفركع العممية إلى طبقتيف :فركع أدبية ك فركع عممية ،تـ اختيار السنة الرابعة ) األخيرة( لكؿ الفركع .ثـ

بعد ذلؾ اختيار فرعا كاحدا مف الفركع األدبية ) عمـ االجتماع( ك فرعا كاحدا مف الفركع العممية

) بيكلكجيا( ك

ىكذا حتى كصؿ إلى أخذ عينتو مف فرع عمـ االجتماع السنة الرابعة ك قدرت ب  96مفردة ،ككذا مف فرع
البيكلكجيا السنة الرابعة ك التي قدرت ب  190مفردة.
ك لقد أفرز تحميؿ ك تفسير البيانات النتائج اآلتية:
 الفرضية الجزئية األكلى صادقة ،حيث تكصمت الدراسة إلى أف إذاعة سيرتا تيتـ بالمكاضيع الصحية ،ك ذلؾ مفخبلؿ استقطابيا لفئة كبيرة مف المبحكثيف لبلستماع إلى برامجيا الصحية ك ذلؾ بنسبة  % 78،97كما تراعي

البرمجة المناسبة ليذه البرامج الصحية ،ك الطاقـ اإلذاعي المبلئـ حيث نسبة  % 69،32بينت أف مستكل الطاقـ

اإلذاعي مقبكؿ ،ىذا إضافة إلى ككف المغة العامية المستخدمة مفيكمة.

 الفرضية الثانية صادقة أيضا ،حيث تكصمت الدراسة إلى أف مختمؼ الحصص تبث نصائح ك إرشادات كتعميمات لممستمعيف حيث أف نسبة  % 59،96ييتمكف بالنصائح التي تقدميا اإلذاعة ،كما أنيا تقدـ برامج صحية
شاممة لمختمؼ األمراض ك كذا تراعي الكقت المناسب لعرضيا ،كلقد أثبتت نسبة % 27،77مف أفراد العينة ىذا

القكؿ.

 الفرضية الثالثة صادقة ،حيث أثبتت نسبة  %45،95أف البرامج الصحية المقدمة في اإلذاعة مفيدة ألنيا تكسبيـثقافة صحية ،حيث أف نسبة  % 73،97يتبعكف النصائح ك اإلرشادات الصحية ،خاصة الصحة النفسية لممستمع.

 الفرضية الرابعة صادقة كذلؾ ،حيث أف نسبة  % 54، 54استجابت لمنصائح الطبية المقدمة ،كىذا ذليؿ عمىاكتسابيـ الكعي الصحي.
ك بيذا تككف الفرضية العامة محققة ك صادقة.
ك خرج الباحث باقتراحات ك تكصيات ىي :
 -1يجب أف تككف الحصص شاممة لكؿ المكاضيع الصحية ك أف تككف بأسمكب معمؽ ك مفصؿ كما يجب أف
تستخدـ لغة مناسبة ك مفيكمة.

 -2يجب تكسيع كقت بث الحصص الصحية بحيث تتعدل ساعة مف الزمف.
 -3جعؿ حصص الصحة في نياية األسبكع ) أربعاء -خميس – جمعة( ألف الجميع يركف فييا إلى الراحة.
 -4يجب عمى مسئكلي البرمجة مراعاة الكقت المناسب لبث البرامج الصحية مع مراعاة طبيعة الجميكر
المستيدؼ.
 -5فتح الخطكط الياتفية بدؿ االكتفاء بخط كاحد.
 -6تحسيف مستكل المذيعيف.
 -7التركيز عمى أمراض األطفاؿ ك النساء ك المسنيف ك أمراض العصر.

 -8التركيز عمى الحصص الصحية التي تيدؼ إلى نشر الكعي الكقائي.
 -9استضافة ذكم االختصاص ك الخبرة ك فسح المجاؿ ليـ لمحديث ك عدـ مقاطعتيـ.

 حدكد االستفادة مف ىذه الدراسة:
تعالج ىذه الدراسة السابقة كاحدا مف األدكار التنمكية التي تقكـ بيا اإلذاعات المحمية في بيئتيا ،ك ىك دكر التكعية
الصحية  ،ىذا الدكر الذم جاء في دراستنا ككاحد مف األدكار التكعكية التي تضطمع بيا اإلذاعة المحمية في تنمية

المجتمع المحمي إلى جانب التكعية البيئية ك السياسية ك االقتصادية.

ك نمتمس أىمية ىذه الدراسة المشابية  ،فيما تقدمو مف نتائج ميدانية  ،استفادت منيا الباحثة في اإللماـ بما تمعبو

اإلذاعات المحمية في الجزائر -مف خبلؿ نمكذج إذاعة سيرتا قسنطينة – مف دكر في تنمية مجتمعاتيا المحمية،
سكاء مف حيث ما تقدمو ىذه اإلذاعات المحمية مف خدمات تنمكية ألفراد المجتمع المحمي أك مف حيث استجابة

ىؤالء لما تدعكا إليو إذاعتيـ المحمية مف تغيير ك إصبلح  .إذف  ،نتائج ىذه الدراسة السابقة ،بينت لمباحثة أيضا –

إضافة إلى الدراسة السابقة األكلى -أف لئلذاعة المحمية في الجزائر دكر تنمكم يتعمؽ بالبيئة المحمية ،مما جعؿ
الباحثة مف خبلؿ دراستيا تسعى مف أجؿ الكشؼ عف ىذه األدكار التنمكية لئلذاعة المحمية – بسكرة – عف طريؽ

تحميؿ مضاميف برامجيا ك كذا آراء جميكرىا المستمع .ك عمى الرغـ مف أف ىذه الدراسة السابقة قد ركزت عمى

عنصر الجميكر المستيدؼ مف العممية االتصالية إال أف ما قدمتو دراستنا مف إضافة يكمف في التركيز كذلؾ
إضافة إلى عنصر الجميكر المستيدؼ عمى عنصر آخر ك ىك الرسالة االتصالية مف خبلؿ الدراسة التحميمية
لمضاميف البرامج اإلذاعية  ،ك ىذا تراه الباحثة أم ار ضركريا لتشخيص األدكار التنمكية إلذاعة بسكرة المحمية ك

قياس مدل فاعميتيا مف خبلؿ ما يقدـ في برامجيا مف مكاد إذاعية.

 الدراســـــــــــــــــــات المشابية العربية:
 -3الدراسة المشابية الثالثة " :التخطيط اإلذاعي المحمي ك دكره في تنمية المجتمع دراسة تطبيقية تحميمية عمى
إذاعة العاصمة – القاىرة الكبرل – " رسالة مقدمة لنيؿ درجة ماجستير في اإلعبلـ  .إعداد :بركات عبد العزيز
محمد عبد اهلل ،إشراؼ :أد سمير محمد حسيف  +د .سعيد محمد السيد .السنة الجامعية  1984ـ .جامعة القاىرة .
لقد قسـ الباحث دراستو إلى أربعة أجزاء كاآلتي:
-

الجزء األكؿ حكؿ مشكمة البحث ك منيجو.

-

الجزء الثاني حكؿ التخطيط اإلذاعي ك أىميتو عمى المستكل المحمي

ك تمثؿ ىذا الجزء في سبعة فصكؿ نظرية ىي:
الفصؿ األكؿ :مفيكـ التخطيط اإلذاعي ك إطاره الفكرم.
الفصؿ الثاني :مقكمات التخطيط اإلذاعي
الفصؿ الثالث :مراحؿ التخطيط اإلذاعي

الفصؿ الرابع :أىمية التخطيط اإلذاعي عمى المستكل المحمي
الفصؿ الخامس :المؤشرات األساسية في خطة برامج اإلذاعة المحمية لتنمية المجتمع المحمي
الفصؿ السادس :بعض التجارب األجنبية في اإلعبلـ اإلذاعي المحمي ك اإلقميمي
الفصؿ السابع :تجربة اإلعبلـ اإلذاعي المحمي ك اإلقميمي في جميكرية مصر العربية
 الجزء الثالث حكؿ نتائج تحميؿ المضمكف الجزء الرابع ضـ الخبلصة ك االقتراحات ك المصادر ك المبلحؽك لقد انطمؽ الباحث في دراستو مف مجمكعة تساؤالت بدال مف فرضيات محددة ،كىذه التساؤالت ىي:
 -1ما ىي نكعيات اإلنتاج اإلذاعي في خطة اإلعبلمية العامة التحاد اإلذاعة ك التمفزيكف مف جية أخرل.
 -2ما مدل مراعاة خطة اإلعبلـ اإلذاعي المحمي لمجمكعة المؤش ارت األساسية التي تتمكف بمكجبيا الخطة مف
القياـ بدكرىا في تنمية المجتمع ؟

 -3ما ىي درجة التكازف الجغرافي في خطة برامج اإلعبلـ اإلذاعي المحمي ؟
 -4ما ىك كزف مشاركة الجميكر في خطة برامج اإلعبلـ اإلذاعي المحمي ؟
 -5ما ىك المستكل المغكم الذم تقدـ بو برامج اإلعبلـ اإلذاعي المحمي ؟
 -6ما ىك اإليقاع الكقتي لبرامج خطة اإلعبلـ اإلذاعي المحمي ؟
 -7ما ىك اإليقاع الدكرم لبرامج خطة اإلعبلـ اإلذاعي المحمي ؟
 -8ما ىي القكالب ك األشكاؿ الفنية لبرامج خطة اإلعبلـ اإلذاعي المحمي ؟
 نكع الدراسة ك منيجيا :ىي دراسة تقع في إطار البحكث الكصفية ،كما ك يسعى ىذا البحث إلى اإلجابة عمىمجمكعة مف التساؤالت ) المذككرة سابقا( ،ك التي تدكر حكؿ العناصر األساسية في تخطيط برامج اإلعبلـ اإلذاعي

المحمي.

ك بناءا عمى ككف الدراسة تنتمي إلى البحكث الكصفية فقد اعتمد الباحث عمى جممة مف األساليب المنيجية ىي:
أ .دراسة الحالة :حيث قاـ الباحث باختيار إذاعة العاصمة – القاىرة الكبرل – كحالة لمدراسة لمعرفة مدل
التزاـ تخطيط برامج ىذه اإلذاعة باألسس ك المعايير العممية بحيث تقكـ بدكرىا في خدمة البيئة.

ب .مسح أساليب الممارسة :ك استخدـ الباحث ىذا األسمكب مف أجؿ:

 -دراسة األىداؼ المكضكعة التي تسعى إلى تحقيقيا خطة برامج اإلعبلـ اإلذاعي المحمي .

 دراسة مدل االتجاه إلى استخداـ األسمكب التخطيطي في ممارسة اإلعبلـ اإلذاعي المحمي لكظائفو ،كاألسس التي تؤخذ في االعتبار ك معكقات كضع ك تنفيذ خطط برامج ىذا اإلعبلـ.

 دراسة مدل اتجاه اإلعبلـ اإلذاعي المحمي إلى استخداـ البحكث ك اإلفادة مف نتائجيا في كضع السياساتك ترشيد األداء ك تقكيـ الخطط.

 دراسة مدل استخداـ جميكر المستمعيف لئلعبلـ اإلذاعي المحمي. -التعرؼ عمى أىـ المشكبلت ك العقبات التي تكاجو اإلعبلـ اإلذاعي المحمي.

ج .مسح كسائؿ اإلعبلـ :يقكؿ الباحث أنو استخدـ ىذا األسمكب في الفصؿ النظرم الخاص باإلعبلـ اإلذاعي
المحمي ك اإلقميمي في مصر العربية .حيث قاـ بدراسة جميع اإلذاعات البلمركزية في ج.ـ.ع.

د .تحميؿ المضمكف :تـ استخداـ ىذا األسمكب في إطار منيج المسح كذلؾ ،حيث ضمت استمارة التحميؿ كبل
مف فئات التحميؿ ك كحدات التحميؿ.

ك فئات التحميؿ التي اعتمدىا الباحث ىي:
 -فئة نكعية البرامج

 فئة مؤشرات التخطيط اإلذاعي التي يتضمنيا البرامج -فئة البعد الجغرافي لمبرامج

 فئة مشاركة الجميكر في البرنامج -فئة لغة البرنامج

 -فئة اإليقاع الكقتي لمبرنامج

 -فئة اإليقاع الدكرم لمبرنامج

 فئة شكؿ البرنامج ) نكعو(.ك لـ يقسـ الباحث ىذه الفئات إلى فئات مضمكف ) ماذا قيؿ ؟( ك فئات الشكؿ ) كيؼ قيؿ؟( حيث جمعيا كميا
دكف تفريؽ.
أما كحدات التحميؿ التي استخدميا الباحث فيي:

 كحدة الحمقة :كىذه الكحدة استخدميا في الفئات الخاصة بنكعية البرامج – البعد الجغرافيلمبرنامج -مشاركة الجميكر في البرنامج ،لغة البرنامج ،اإليقاع الكقتي لمبرنامج ،اإليقاع
الدكرم لمبرنامج ،شكؿ البرنامج.
 كحدة الفكرة - :ك استخدـ الباحث ىذه الكحدة في الفئة الخاصة بمؤشرات التخطيط اإلذاعي.كما استخدـ في ىذه الفئة كحدة الكممة ،كذلؾ لقياس الكممات التي تعبر عف القيـ االيجابية أك
السمبية المذاعة ك ىذا يتعمؽ بالمؤشر الخاص بالتغيير القيمي ،إضافة إلى استعانتو بكحدة
السياؽ أيضا لمعرفة السياؽ الذم كردت فيو ىذه الكممة سكاء كاف مؤيدا لمقيمة أك معارضا
ليا.

 كحدة الزمف :ك ىي الدقيقة )  60ثانية( لمعرفة كقت الحمقة الكاحدة مف البرنامج ،أك الفكرة،أك الخبر.
مجتمع البحث ك عينتو :كقع اختيار الباحث عمى إذاعة العاصمة -القاىرة الكبرل -كمجاؿ لمدراسة مف خبلؿ

دكرتيف لمبرامج مف  1983/01/01إلى  1983/06/30ك لقد قاـ باختيار عينة عشكائية منتظمة منو برامج
المجتمع الكمي المتمثؿ في البرامج المحصكرة ما بيف األكؿ مف جانفي  1983إلى غاية الثبلثيف مف جكاف مف نفس
السنة .ك يقدر عدد مفردات العينة ب  26يكما.

بدءا باالختيار العشكائي لميكـ األكؿ .ك الذم تحدد في يكـ  1983/01/01ك مف تـ إضافة المدل المتمثؿ في

األسبكع )  8أياـ( حتى حصؿ أياـ العينة كميا ك التي يقدر حجميا بالنسبة المئكية  14.36مف حجـ المجتمع

الكمي ك الذم يقدر ب  43440دقيقة.

ك لقد خمصت الدراسة التطبيقية إلى نتائج عامة عرضيا الباحث في شكؿ خبلصة ،ىي:
 -1إف التخطيط اإلذاعي في إذاعة العاصمة – القاىرة الكبرل -يراعي المؤشرات التي تجسد دكر اإلذاعة المحمية
في تنمية المجتمع المحمي .ك لقد حاز مؤشر إعبلـ الجميكر المحمي باألحداث الجارية أعمى نسبة بث تقدر ب

 . %75،23حيث أف أكؿ ك أىـ دكر كسائؿ االتصاؿ عامة ىك اإلعبلـ أك اإلخبار.
 -2التخطيط اإلذاعي في إذاعة العاصمة ممتزـ بالخطة اإلعبلمية العامة التحاد اإلذاعة ك التمفزيكف.
 -3البرامج شاممة ك تغطي كؿ أجزاء كجيات المجتمع المحمي ،حيث أثبتت الدراسة أف األخبار تنكعت بيف المحمية
ك اإلقميمية ك العربية ك الكطنية ك الدكلية ،كما أف البرامج كانت محمية ،ك إقميمية ،ك عامة بنسب متفاكتة.
 -4يشارؾ الجميكر في البرامج اإلذاعية بنسبة كبيرة.
 -5أكدت إذاعة العاصمة فمسفتيا كإذاعة خدمات حيث تضمنت مؤشرات التخطيط فييا مشكبلت الحيكية التي
تكاجو المكاطف القاىرم في حياتو اليكمية مثؿ المكاصبلت ك اإلسكاف ك غيرىا .حيث خمصت الدراسة التطبيقية إلى

حيازة مشكمة المركر عمى أعمى قدر زمني ك ىك  130دقيقة.
-6إف البرامج المقدمة متكافقة مع المستكيات المغكية المكجكدة في المجتمع المحمي كما أنيا تعكس الميجة المحمية
.

 -7التزاـ خطة البرامج بإيقاع كقتي يتناسب مع طبيعة الفترة التي تذاع فييا ،ك كذا التزاميا بإيقاع دكرم يغمب عميو
الطابع اليكمي مما يعكس تجدد البرامج ك تنكع المكضكعات .

 -8تنكع ك تعدد القكالب ك األشكاؿ الفنية التي تقدـ بيا برامج الخطة اإلذاعية .
ك أخيرا ،طرح الباحث جممة مف التكصيات ك االقتراحات مكجية إلى اإلعبلـ اإلذاعي المحمي في جميكرية مصر

العربية ك كذا تحديدا إلى إذاعة العاصمة – القاىرة الكبرل -ك ىي :

 -1االستمرار في تنفيذ خطة ك ازرة اإلعبلـ الخاصة باإلذاعات المحمية ك اإلقميمية في مختمؼ مناطؽ الجميكرية.
 -2ضركرة تكفير مقكمات التخطيط اإلذاعي المتعمقة بالبحكث العممية ك التدريب ك التمكيؿ الكافي ك مجمس أعمى
لمتنسيؽ اإلعبلمي.

 -3إنش اء ىيئة مستقمة تجمع اإلذاعات المحمية ك اإلقميمية عمى مستكل الجميكرية ،مستقمة عف اإلذاعة المركزية
في كضع سياستيا ك تنفيذ خططيا.
 -4ضركرة اشتراؾ الجميكر في التخطيط لمبرامج اإلذاعية.
 -5يجب أف تعمؿ اإلذاعات المحمية تدعيـ عبلقاتيا بمؤسسات المجتمع المحمي ،كالمسئكليف ك االستفادة مف
إمكانات المجتمع المحمي.

 -6أف يككف التخطيط اإلذاعي مبني عمى أسس عممية.
 -7تكفير كسائؿ مكاصبلت لئلذاعات المحمية لتحقيؽ الفكرية في العمؿ.
 -8الفصؿ بيف العمؿ اإلدارم ك التنشيط اإلذاعي.
 -9إعادة النظر في أجكر المذيعيف ك الصحفييف ك العامميف باإلذاعة.
 -10إرساؿ بعثات ك منح تدريبية لمممتازيف مف المذيعيف إلى الخارج .
ىذا بكجو عاـ ،أما بخصكص إذاعة العاصمة – القاىرة الكبرل -فجاءت تكصيات البحث حكؿ:
 -1ضركرة أف يككف إلذاعة العاصمة مكجة مستقمة بحيث ال تؤدم عمميا عمى مكجة إذاعة الشعب.
 -2ضركرة المكازنة بيف البرامج الريفية ك الحضرية ،المحمية ك اإلقميمية.
 -3ضركرة التركيز في خطة برامجيا عمى الجكانب اآلتية:
 تسميط الضكء عمى معاقؿ اإلىماؿ ك الفساد ك اإلمكانات غير المستغمة. اكتشاؼ المكاىب المحمية ك تقديميا لجميكر المجتمع المحمي. المساعدة عمى التغيير القيمي ك السمككي. -4التعاكف بيف إذاعة العاصمة ك المؤسسات المكجكدة في المجتمع المحمي ك التنسيؽ بينيما.
 -5مراعاة األسس العممية في لغة البرامج اإلخبارية.
 -6إدخاؿ اإلعبلنات التجارية في إذاعة العاصمة  ،أسكة بإذاعة اإلسكندرية.
 -7تكفير المكاصبلت لمعامميف بيا.
 حدكد االستفادة مف ىذه الدراسة:

تعتبر ىذه الدراسة السابقة عند الباحثة مف الدراسات الميمة التي صادفتيا أثناء مرحمة البحث الببميكغرافي ،ليس
فقط عمى مستكل المادة النظرية التي تحتكييا ،ك التي أفادت الباحثة مف حيث ككنيا تقدـ نمكذجا ألحد أعرؽ

األنظمة اإلذاعية العربية ،كخصكصا اإلعبلـ المحمي المصرم .مما أعطى لمباحثة فكرة عف اإلذاعات المحمية
العربية ،مف حيث مضاميف برامجيا ك أىدافيا التنمكية ك أدكارىا الكظيفية كما أف ىذه الدراسة أيضا أفادت الباحثة

في جكانب منيجية نذكرىا فيما يمي:

 -1تحديد فئات ك كحدات التحميؿ  :قدمت ىذه الدراسة لمباحثة فكرة عف نكع فئات ك كحدات التحميؿ التي يتـ
استخداميا في تحميؿ المادة السمعية ،ك ىذا فيما يخص الدراسة التحميمية لمضمكف برامج إذاعة بسكرة المحمية .

 -2طريقة تحديد مجتمع الدراسة ك اختيار عينة منو  :لقد أفادت ىذه الدراسة الباحثة في كيفية تحديد مجتمع

الدراسة في الدراسات اإلعبلمية الخاصة بتحميؿ مضمكف برامج إذاعية حيث يتمثؿ المجتمع الكمي في دكرة إذاعية

قدرىا  3أشير متتالية ،كيتـ اختيار عينة مف ىذه األياـ بطريقة دائرية ) منتظمة( .
 -3طريقة تحميؿ المادة السمعية - :حيث استفادت الباحثة مف ىذه الدراسة بعد اإلطبلع عمى جانبيا التحميمي ،مف
كيفية حساب زمف البرامج الدقيقة ك تكرار الكممات ك العبارات المسمكعة بالعدد الزمف.
ك أخيرا ،كانت التكصيات التي طرحتيا ىذه الدراسة ميمة ،ك ألف الببلد العربية متشابية في أنظمتيا إلى حد ما،
فمقد رأت الباحثة في ىذه التكصيات التي جاءت بناءا عمى ما أسفرت عنو الدراسة مف نتائج ،جكانب يمكف
االنطبلؽ منيا في دراستنا ك ىذا بخصكص مؤشرات األدكار التنمكية لئلذاعة المحمية ،ك ىي المتعمقة باكتشاؼ

المكاىب المحمية ك تنميتيا – المساعدة عمى التغيير القيمي ك السمككي -محاربة الفساد -االىتماـ بقضايا الريؼ
عمى غرار المدينة  .إال أنو رغـ إفادة ىذه الدراسة مف حيث نتائجيا .إال أف دراستنا قدمت إضافات لـ يتـ تناكليا

في ىذه الدراسة السابقة ،ك ىي تسميط الضكء مف خبلؿ دراسة ميدانية مكممة لمدراسة التحميمية عمى البعد الرابع
لمعممية االتصالية أال ك ىك الجميكر المستيدؼ مف حيث الكشؼ عف خصائصو ك عاداتو االستماعية ك آراءه.

سابعــــا :المـــــــــــدخل النظري لمبحث
تعتبر المداخؿ النظرية ك المنيجية اإلطار العاـ الذم يتبناه الباحث خبلؿ مسيرة بحثو  .كلقد تعددت المداخؿ

حسب طبيعة ك أىداؼ مجاالت الدراسة  ،كىذا البحث يجمع بيف ثبلث مياديف ىي  :السكسيكلكجيا -االتصاؿ-
التنمية  ،ك بالتالي فيك يندرج ضمف قائمة البحكث العممية التي تنتمي إلى حقؿ سكسيكلكجيا االتصاؿ التنمكم .ىذا

الحقؿ العممي الذم يقدـ تحميبل سكسيكلكجيا أك رؤية سكسيكلكجية لمدكر التنمكم الذم تقكـ بو مختمؼ كسائؿ

االتصاؿ الجماىيرم في المجتمعات المتخمفة .

ك دراستنا " دكر برامج إذاعة بسكرة في تنمية المجتمع المحمي -دراسة تحميمية ك ميدانية " -تبحث في الدكر

التنمكم ألىـ كسيمة اتصالية ك إعبلمية في العالـ الثالث منذ منتصؼ القرف الماضي) ، (20حيث لطالما في ىذه
البمداف ارتبطت التنمية باإلذاعة لقربيا مف أفراد المجتمع المحمي كمعايشتيا لكاقعيـ المحمي  .ك عمى ىذا األساس ،
فإف البحث يستند إلى مقاربة سكسيك-اتصالية تتمثؿ في :

 المدخل التنموي في مجال سوسيولوجيا االتصال:
مف الجدير بالذكر ،أف المدخؿ التنمكم في سكسيكلكجيا االتصاؿ كاإلعبلـ  ،ينطمؽ مف تمؾ الفمسفة الكظيفية التي
تؤمف بالدكر الكظيفي لمبناءات الفرعية ك الذم ال بد أف يحقؽ التكازف ك االستقرار الكمي  .ك نظاـ االتصاؿ ىك

كاحد مف األبنية الفرعية لممجتمع  ،لو أدكاره ككظائفو كالتي ترمي إلى تنمية المجتمع ك خدمتو  .فمقد ظيرت في
السنكات األخي رة تحميبلت سكسيكلكجية مميزة  ،تيتـ بدراسة سكسيكلكجيا كسائؿ االتصاؿ ك عبلقتيا بعممية التحديث
ك التنمية سكاء في المجتمعات النامية أك المتقدمة.

ك جاءت معظـ ىذه التحميبلت لتشير في مجمميا إلى أىمية دراسة ك تحميؿ التراث السكسيكلكجي لكسائؿ اإلعبلـ ك

االتصاؿ  ،ك مدل تأثير ىذه الكسائؿ عمى عمميات التقدـ في كافة المجاالت االجتماعية ك االقتصادية ك الثقافية ك
السياسية...الخ  ،ك كشفت ىذه التحميبلت السكسيك -إعبلمية في كقتنا الراىف عف أىمية رؤية ك تصكرات عمماء
االجتماع ك السياسة ك اإلعبلـ ك االقتصاد ك األنثركبكلكجيا ك النفس ك غيرىـ مف المذيف أسيمكا في إضفاء الركح
العممية ك األكاديمية عمى أىمية دكر كسائؿ االتصاؿ في التنمية ك التحديث في مختمؼ المجتمعات في العصر

الحديث ك ىذا ما ظير في كتابات " تشارلز رايت ميمز " T,R,Milzخاصة في كتابو " قكة الصفكة " ،ك غيره مف

الركاد اآلخريف.

ك تستمد ىذه الدراسات ركحيا مف مبادئ الكظيفية التي تؤكد أف كسائؿ اإلعبلـ تعتبر نسقا اجتماعيا ،لو دكره

المحدد في المجتمع ك الذم ييدؼ في األخير إلى تحقيؽ التكازف الكمي في النسؽ العاـ .ك يعتبر " دانياؿ ليرنر"
"  " D.LEARNERمف أبرز الركاد المذيف درسكا ك طرحكا مجمكعة مف األفكار ك التصكرات حكؿ عمميات التنمية
ك التحديث االجتماعية ك االقتصادية  ،مرك از بصكرة أساسية عمى دكر كسائؿ اإلعبلـ في تحكؿ ك تغير

المجتمعات التقميدية

)(1

 ،كذلؾ العتقاده بأىمية ىذه الكسائؿ في عمميات التنمية ك التحديث ك اعتبارىا مف أىـ

أدكات ك آليات التغيير االجتماعي عمى كجو الخصكص ألف كسائؿ االتصاؿ قادرة عمى تعبئة مجمكعة مف
المخرجات في الحياة السياسية ك السيكك -إجتماعية في المجتمعات التقميدية ك خاصة في عقكؿ ك قمكب شعكبيا
عمكما نحك نشأة ك خمؽ أمـ جديدة  ،لتعيش في المجتمعات الحديثة في المراحؿ البلحقة ،ك ىذا مما ال ريب فيو ،

يتـ أكال عف طريؽ تحديث ك تطكير كسائؿ االتصاؿ المختمفة ثـ تكجيييا نحك تنمية ك خدمة المجتمع ككؿ .

كلعؿ أىـ ما تكصؿ إليو " ليرنر" في تحميبلتو السكسيكلكجية ىك المعكقات التي تحكؿ دكف القياـ األمثؿ لكسائؿ

اإلعبلـ بدكرىا  ،كذلؾ مف خبلؿ دراستو لدكر كسائؿ اإلعبلـ في اليند ك إيراف ك مصر ،فتكصػؿ إلى أف نكعية
الظركؼ السياسية ك االقتصادية ك االجتماعية قد حدت مف طبيعة الدكر الكظيفي ليذه الكسائؿ اإلعبلمية مما

أفقدىا كثي ار مف أدكارىا في عممية التنمية ك التحديث .

ك مف جية أخرل .نجند ىناؾ تحميبل أكثر حداثة  ،حيث سعى " كلبكر شراـ" "  " W.SHRAMإلى التأكيد مف أف
كسائؿ االتصاؿ ىي كسائؿ أك أدكات لمتغير االجتماعي الشامؿ  ،كما ليػػذه الكسائ ػ ػ ػ ػػؿ مف كظائؼ متعػ ػ ػ ػ ػ ػػددة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1عبد اهلل محمد عبد الرحمف )أ(  ،دراسات في عمـ االجتماع  ،ج ،1ط ،1بيركت  ،دار النيضة العربية  ، 2000،ص ص . 199-198

ك خاصة في الدكؿ النامية التي تسعى إلى التقدـ ك التغير ك التطكر السريع) .(1ك تعتبر دراستو العمبلقة حكؿ "
أجيزة اإلعبلـ ك التنمية الكطنية " مرجعية عممية لدكر كسائؿ اإلعبلـ في التنمية في المجتمعات المتخمفة ك مدل

حاجة ىذه األخيرة ليذه الكسائؿ مف أجؿ المساىمة في التنمية ك التغيير االجتماعييف .لذلؾ فيؤالء ينظركف إلى
كسائؿ االتصاؿ نسقا مف أنساؽ المجتمع  ،لو أدكاره الميمة ك الحساسة مف أجؿ الدفع بحركة التنمية ك التطكر.
ك عمى ىذا النحك ،فقد تـ تبني ىذا المدخؿ التنمكم في دراستنا ك ذلؾ عمى اعتبار أف اإلذاعة ) الراديك( لطالما
كانت قكة ال يستياف بيا في مجاؿ التغيير أك التنمية  ،كما تعتمد عمييا الدكؿ – خاصة في عالمنا النامي -في

عمميات التغيير االجتماعي لقدرتيا الفائقة عمى محاكاة كاقع األفراد ال سيما اإلذاعة المحمية التي أصبحت اليكـ

ضركرة ال نقاش فييا لما ليا مف دكر فعاؿ في التأثير عمى أفراد المجتمع المحمي بالغكص في أعماؽ ثقافتيـ ك

عاداتيـ ك أفكارىـ ك مشكبلتيـ اليكمية ،ك مخاطبتيـ بمسانيـ ،ك التعبير عف مطامحيـ ك أماليـ ك مف ىنا ،يمكف
تحسس أىمية ىذا الدكر التنمكم مف خبلؿ تفاعؿ اإلذاعة المحمية مع الكاقع المحمي لممجتمعات .

ىذا ك مف خبلؿ المثاؿ الجزائرم  ،ككاحد مف نماذج العالـ المتخمؼ أك النامي ،فمطالما اعتبرت اإلذاعة المحمية
كسيمة مثمى ك ضركرية لبلرتقاء بالمجتمعات المحمية ك تنميتيا ،ك إدماجيا في الحياة العامة الكطنية كما ربطيا

بثقافتيا الخاصة المحمية  ...ىذا إيمانا بأىمية دكرىا التنمكم الذم لـ تؤكده فقط الدراسات النظرية ك الميدانية التي

قاـ بيا اإلستراتيجيكف التنمكيكف  ،بؿ أكدتو أيضا سياسات الدكؿ الطامحة إلى التغير ك التحديث .
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) :(1عبد اهلل محمد عبد الرحمف )ب(  ،سكسيكلكجيا اإلعبلـ ك االتصاؿ  :النشأة التطكرية ك االتجاىات الحديثة ك الدراسات الميدانية  ،مصر ،دار
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ثامنا  :الصعوبـــــــــات التي واجيت إعداد البحث
كاجيت الباحثة عديد مف الصعكبات في سبيؿ إعداد ىذا البحث أىميا :
 .1قمة أك ندرة البحكث التي تناكلت مكضكع اإلذاعة المحمية ك دكرىا في تنمية المجتمع المحمي خاصة مف
الناحية السكسيكلكجية  ،حيث أف ما تكفر مف بحكث حكؿ ىذا الشأف ىي في أغمبيا بحكث إعبلمية  ،ىذا
مقارنة باإلذاعة الكطنية التي حضيت بنصيب أكبر مف البحث مقارنة باإلذاعة الجيكية التي مازالت
البحكث العممية لـ تتناكليا بشكؿ أكبر ك أعمؽ  ،ك ليذا صادؼ الباحثة في بداية البحث صعكبة التحصؿ
عمى كـ مف دراسات سابقة أك مشابية مف أجؿ اإلطبلع عمى الظاىرة مف خبلؿ ما تكصمت إليو ىذه
البحكث السابقة .
 .2كاجيت الباحثة مصاعب أثناء الدراسة التحميمية  ،تمثمت في تعرض مجتمع البحث ك المتمثؿ في الدكرة
اإلذاعية أكتكبرنكفمبرديسمبر  ، 2010إلى التمؼ ك الضياع مف أرشيؼ البرامج اإلذاعية المسجمة
لدل اإلذاعة  ،مما اضطر الباحثة إلى تغيير مجتمع الد ارسة إلى الدكرة اإلذاعية جانفيفيفرممارس
 ، 2011ك ىي األشير المتكفرة فقط في أرشيؼ التسجيبلت إلذاعة بسكرة  ،إال أنو عند تفحص
تسجيبلت ىاتو األشير الثبلث الممثمة لمجتمع البحث تبيف أنيا أشير غير مكتممة األياـ  ،ك حتى األياـ
المتكفرة منيا في التسجيبلت اإلذاعية المتحصؿ عمييا مف إذاعة بسكرة ىي أياـ غير مكتممة اإلرساؿ في
معظميا  ،كما أف كثي ار منيا  كاف كانت مكتممة اإلرساؿ  ىي غير كاضحة الصكت  ،كما أف الحديث
فييا متقطع ك يشكبو الخمؿ التقني ،...كأماـ ىذه الصعكبة التي صادفت الباحثة ارتأت أف تختار عينتيا
بشكؿ قصدم بحيث تتكفر فييا الشركط البلزمة إلجراء التحميؿ  ،حيث أنيا  أم الباحثة  لـ تتنازؿ عف
ىذا الشؽ التحميمي لمبحث رغـ ىذه الصعكبات الكبيرة  ،بؿ ك حاكلت جاىدة كي تختار عينة قصدية تحقؽ
أىداؼ الدراسة  ،كتمكف الباحثة مف الدخكؿ فيما بعد في الدراسة الميدانية منطمقة مما تكصمت إليو مف
خبلؿ الدراسة التحميمية لعينة البرنامج  .حيث أف ليذا الشؽ التحميمي مف األىمية البالغة مما يجعؿ الباحثة
رغـ الصعكبات التي تحيط بو تتمسؾ بو.
 .3كذلؾ أثناء الدراسة الميدانية  ،صادؼ الباحثة صعكبات متعمقة أساسا بصعكبة الكصكؿ إلى مستمعي
برامج إذاعة بسكرة ك المكزعكف حسب قطاع البحث بيف البمديات الخمس المختارة عشكائيا  :بمدية بسكرة -
بمدية أكماش  بمدية الحاجب  بمدية سيدم عقبة  بمدية البرانيس  ،حيث أف اتساع حجـ العينة300
مفردة ك قطاع البحث  05بمديات  ،شكؿ صعكبة في البداية  ،إال أف استعانة الباحثة بمكزعيف مكثكؽ
بيـ لممساعدة في إتماـ عممية تكزيع االستبانات  ،خاصة في البمديات األربع الغريبة عف الباحثة  ،ىذا ما
سيؿ فيما بعد مف عممية التكزيع ،إال أف عممية اإلرجاع كانت األصعب خاصة مف حيث ضياع كـ مف
االستبيانات  ،كعدـ إرجاع اآلخر منيا مما قمص عدد المبحكثيف مف  300إلى  226مبحكث.

 .4صادفت الباحثة أثناء المرحمة االستطبلعية لمبحث  ،صعكبات أيضا متعمقة بصعكبة تبادؿ أطراؼ الحديث
بشاف الخدمات اإلذاعية المقدمة إلذاعة بسكرة مع بعض النسكة،خاصة ك أنيف معظميف مف سكاف الريؼ
 ،حيث يصعب لممرأة تبعا لمتقاليد االجتماعية استقباؿ شخص غريب في بيتيا ك إعطاءه معمكمات خاصة
بيا  ،فكاف المقاء في أكلو يشكبو نكع مف االستفيامات ك االمتناع عف الكبلـ ك التصريح خكفا مف الكقكع
في مشكمة ىف في غنى عنيا ،إال أف سمة الكرـ التي يتحمى بيا سكاف منطقة بسكرة حض ار ك ريفا ،
إضافة إلى جيكد الباحثة في إقناعيـ ك تكضيح األمر ليف ك استمالتيف بشتى الطرؽ لبلسترساؿ في
الحديث دكف عقدة أك خجؿ أك خكؼ  .مع استعانتيا ببعض ممف ىـ مف أبناء القرية ك أعكانيا لممساعدة
في إقناعيف بضركرة المعاكنة إلتماـ ىذا البحث العممي ك بعث االطمئناف في نفكسيف  ،كؿ ىذا  ،يسر
فيما بعد مف إجراءات المرحمة االستطبلعية ك تمت مقابمة ىاتو المستمعات ك االستفادة مف آرائيف حكؿ
الخدمات اإلذاعية المقدمة في إذاعة بسكرة.
 .5قمة أك ندرة المراجع الكتب ، التي تتناكؿ مكضكع اإلذاعات المحمية في الجزائر  ،السيما ما يتعمؽ بإذاعة
بسكرة المحمية  ،سكل ماىك مكجكد كعنصر أك فصؿ داخؿ كتاب  ،ك ىذه الصعكبة التي صادفت الباحثة
في بداية البحث خاصة أثناء مرحمة جمع المادة النظرية لمبحث  ،جعمت الباحثة تتجو إلى االعتماد -
إضافة إلى ما تكفر مف مادة نظرية غير كافية  -عمى المقاببلت إطا ارت باإلذاعة الكطنية ك تنسيقية
اإلذاعات الجيكية  ،كمديرم إذاعة بسكرة ك مذيعييا مف الرعيؿ األكؿ ك كذا المقررات ك القكانيف ك
الكثائؽ.

الفصــــــــــــل الثانـــــــــي
سوسيولوجية العالقة بين االتصال و التنمية

أكال  :ماىية االتصاؿ
ثانيا  :ماىية التنمية
ثالثا  :االتصػ ػ ػ ػاؿ التنم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكم

جاء ىذا الفصؿ مف البحث لتكضيح العبلقة بيف االتصاؿ ك التنمية  ،كعنصراف أساسياف في البحث  ،حيث
كاف مف الضركرم أكال أف يتـ تسميط الضكء عمى سكسيكلكجية العبلقة بيف االثنيف  ،ك ما يترتب عمى ىذه العبلقة

مف نشكء ما يسمى باالتصاؿ التنمكم  ،ىذا النكع مف االتصاؿ الذم يبرز بشدة في المجتمعات النامية لخدمة
أغراض التنمية ك أىدافيا ..

أوال :مـــــــاىية االتصـــــــــال
يرتبط االتصاؿ ارتباطا كثيقا ببناء المجتمع ككؿ  ،ك يتأثر تأث ار مباش ار باألكضاع السياسية ك االجتماعية ك الثقافية
كاألنساؽ األيديكلكجية السائدة في ذلؾ المجتمع  ،ك ىي كميا عكامؿ تتدخؿ في رسـ السياسة اإلعبلمية  ،كفي
تحديد أىداؼ العممية االتصالية  ،بؿ ك في اختيار المادة االتصالية ك اإلعبلمية في حد ذاتيا  ،كفي تسخير كؿ
كسائؿ ك أجيزة ك أساليب االتصاؿ ك اإلعبلـ الجماىيرم لخدمة ىذه األىداؼ..

 -1مفيوم االتصال :
إذا نظرنا إلى تعريؼ االتصاؿ مف منطمؽ ما كتب في أدبيات سكسيكلكجيا اإلعبلـ ك االتصاؿ  ،سنجد أف "
لندبرج " يعرفو عمى أنو " شكؿ مف أشكاؿ التفاعؿ الذم يتـ بفضؿ استعماؿ الرمكز  ،ك ىذه الرمكز يمكف أف
تككف عمى شكؿ إرشادات ك حركات أك رسكـ أك نحت أك كممات أك أم رمز آخر  ،يمكف أف يدفع إلى سمكؾ كلـ

يكف ىذا السمكؾ ليتأثر بالرمز كحده بعيدا عف الظركؼ المحيطة بالشخص المستجيب أك المتمقي "

)(1

.

ك يقكؿ " برلك " في معرض تعريفو لبلتصاؿ " إننا نتصؿ ببعضنا البعض لنمارس تأثي ار يتفؽ ك نكايانا " بمعنى أف
ىدؼ االتصاؿ اإلنساني عند " برلك " ىك تعديؿ العبلقة بيف اإلنساف ك البيئة حتى يككف اإلنساف مجرد ىدؼ لمقكل

الخارجية ك أف يصبح اإلنساف عامبل مؤث ار يؤثر في بقية العكامؿ المحيطة بو).(2

كما ك يعرؼ " جماؿ أبك شنب " االتصاؿ الجماىيرم بأنو اتصاؿ منظـ ك مدركس يقكـ عمى إرساؿ رسائؿ عمنية

عامة صادرة عف مؤسسة إعبلمية لبلتصاؿ الجماىيرم )مؤسسة إذاعية أك صحيفة أك ككالة إعبلف أك دار نشر أك

تمفزيكنية( عبر كسيمة اتصاؿ جماىيرية )سمعية أك بصرية أك سمعية بصرية( إلى جميكر عريػ ػػض
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 : (2) ،ابراىيـ عبد اهلل المسممي) ب( ،اإلعبلـ االقميمي  -دراسة نظرية ك ميدانية  ، -القاىرة  ،العربي لمنشر ك التكزيع،1993،ص .19

مف الناس بقصد التأثير عمى معمكماتيـ أك اتجاىاتيـ أك سمككاتيـ ) . (1إال أف " عمي عجكة "  ،يرل في االتصاؿ
أنو " تفاعؿ بالرمكز المفظية ك غير المفظية بيف طرفيف أحدىما مرسؿ يبدأ بالحكار ك الثاني مستقبؿ يكمؿ الحكار ،

كما لـ يكتمؿ الحكار مف جانب المستقبؿ ال يتحقؽ االتصاؿ  ،كيقتصر األمر عمي تكجيو المعمكمات ك اآلراء مف

جانب كاحد فقط  ،دكف معرفة بنكع االستجابة أك التأثير الذم حدث عند المستقبؿ  .كلكي يكتمؿ الحكار بيف

المرسؿ في الصحيفة أك الراديك أك التمفزيكف أك غير ذلؾ مف الكسائؿ غير المباشرة  ،ينبغي أف تفتح قنكات التعبير

عف الرأم لممستقبؿ لكي يعمف عف رأيو فيما يقاؿ ك يعمؽ عمى ىذا الرأم مف جانب المرسؿ  ،كتستمر عممية الحكار

حتى يتحقؽ التفاىـ ك قد يتحقؽ االقتناع ك قد ال يتحقؽ  ،فيحتفظ كؿ مف الطرفيف برأيو مع تفيـ الطرؼ اآلخر).(2

ك ىذا ىك االتصاؿ بمعناه الحقيقي  ،حتى يقكـ األفراد بالمشاركة في تنمية مجتمعيـ  ،فبل بد أف يعرفكا المشكبلت
األساسية التي تكاجو المجتمع  ،ك الدكر الذم يمكف أف يقكمكا بو كأفراد أك كجماعات لمتغمب عمى ىذه المشكبلت

 ،ك يرل عمي عجكة أف ىذه ىي مشكمة اتصاؿ إعبلمي  ،كما أف مف الثابت أيضا أف اإلعبلـ كحده ال يكفي
لتغيير سمكؾ الجماىير ك إنما يمزـ إثارة اىتماـ األفراد بالسمكؾ الجديد ك إقناعيـ بممارستو  ،كىذه مشكمة اتصاؿ

إقناعي  .ك إذا كاف االتصاؿ التأثيرم يتحقؽ بتبادؿ اآلراء فإف االتصاؿ اإلعبلمي يتحقؽ بالتعبير عف الكاقع
الجديد الذم ييـ أكبر عدد مف أفراد المجتمع بأمانة ك مكضكعية كاممة ك معرفة اآلثار ك االستجابات التي حدثت

عند الجماىير بعد إذاعة األحداث الجديدة).(3

كما ترل " ىناء حافظ بدكم " أنو حتى يحدث االتصاؿ الحقيقي المبنى عمي المعرفة المتبادلة المشتركة لمرسالة
بيف طرفي عممية االتصاؿ ) مرسؿ  ،مستقبؿ (  ،فمف الضركرم تكفر مجمكعة مف المحددات):(4
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) :(1جماؿ محمد أبك شنب  ،االتصاؿ ك اإلعبلـ ك المجتمع  :المفاىيـ ك القضايا النظرية  ،االسكندرية  ،دار المعرفة الجامعية  ، 2005 ،ص
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 :عمي عجكة  ،اإلعبلـ ك قضايا التنمية  ،ط ، 1القاىرة  ،عالـ الكتب لمنشر ك التكزيع ك الطباعة  ، 2004 ،ص .03
 :المرجع نفسو  ،ص .04

) :(4ىناء حافظ بدكم  ،كسائؿ االتصاؿ في الخدمة االجتماعية ك المجتمعات النامية  ،اإلسكندرية  ،المكتب الجامعي الحديث  ، 2001 ،ص
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 يجب أف تعمـ الرسالة االتصالية ك تعالج بطريقة تضمف جذب انتباه الجميكر المستيدؼ . يجب أف تستخدـ الرسالة نكع مف الرمكز ك الكممات ك الصكر ذات المعنى المشترؾ بيف المرسؿ كالمستقبؿ .

 -يجب أف تعمؿ الرسالة االتصالية عمى استثارة الحاجات اإلنسانية لدل المستقبميف .

 يجب أف تككف طرؽ إشباع ىذه الحاجات اإلنسانية متسقة مع القيـ االجتماعية السائدة. -2الفرق بين االتصال و اإلعالم :
إف المعنى الذم يساكل أحيانا مابيف اإلعبلـ ك االتصاؿ الجماىيرم ،ال يختمؼ معناه كثي ار عف معناه القديـ سكل

تفسيرات بسيطة أدخمت عميو ليجارم مختمؼ األنظمة السياسية ك الفكرية ك االقتصادية التي يعمؿ في ظميا .كاذا
كاف اإلعبلـ ق د تطكر في الكـ ك في الكسائؿ  ،فإف اليدؼ كاف كمازاؿ كاحدا مف اإلعبلـ  ،فبدأ بالرمكز ك

اإلشارات مرك ار بالمغة ك التجمع ألغراض األمف ك التكاثر ك مكاجية ظركؼ البيئة  ،كفي استخداـ النار ك الدخاف

ك الطبكؿ  ،كانتياء بالراديك ك التمفزيكف كاالتصاؿ عبر التكابع الصناعية  .كاف اإلعبلـ ك مازاؿ ليدؼ كاحد كىك

نقؿ" فكرة إلى آخر بقصد التأثير فيو " سكاء كاف ىذا النقؿ مكضكعيا أك مبالغا  ،ك سكاء كاف النقؿ ىادفا أـ لمجرد

العمـ .

فعندما يعرؼ االتصاؿ الجماىيرم عمى أنو " عممية االتصاؿ التي تتـ باستخداـ كسائؿ اإلعبلـ الجماىيرية ك يتميز
بقدرتو عمى تكصيؿ الرسائؿ إلى جميكر عريض متبايف االتجاىات ك المستكيات ك ألفراد غير معركفيف لمقائـ

باالتصاؿ  ،تصميـ الرسالة في المحظة نفسيا بسرعة مدىشة مع مقدرة عمى خمؽ الرأم العاـ ك تنمية اتجاىات ك

أنماط مف السمكؾ غير مكجكدة أصبل ،كالمقدرة عمى نقؿ المعارؼ ك المعمكمات ك الترفيو  .كتشمؿ كسائؿ اإلعبلـ
الجماىيرم عمى تمؾ الكسائؿ التي ليا مقدرة عمى نقؿ الرسائؿ الجماىيرية مف مرسؿ إلى عدد كبير مف الناس ،

كتتمثؿ مقدرتيا االتصالية في استخداـ معدات ميكانيكية أك الكتركنية مثؿ الصحؼ ك المجبلت ك الكتب ك السينما

ك ال ارديك ك التمفزيكف).(1

كبالمقابؿ  ،نجد" سمير حسيف " يعرؼ اإلعبلـ بأنو كافة أكجو النشاط االتصالية تستيدؼ تزكيد الجميكر بكافة
الحقائؽ ك األخبار الصحيحة ك المعمكمات السميمة عف القضايا ك المكضكعات ك المشكبلت ك مجريات األمكر

بطريقة مكضكعية ك بدكف تحريؼ بما يؤدم إلى خمؽ أكبر درجة ممكنة مف المعرفػة كالكعي كاإلدراؾ كاإلحاطة
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) : (1صالح خميؿ أبك أصبع  ،االتصاؿ الجماىيرم  ،ط ، 1عماف  ،دار الشركؽ لمنشر ك التكزيع  ، 1999 ،ص ص .16 – 15

الشاممة لدل فئات جميكر المتمقيف لممادة اإلعبلمية بكافة الحقائؽ ك المعمكمات المكضكعية الصحيحة عف ىذه
القضايا ك المكضكعات  ،كبيا يسيـ في تنكير الرأم العاـ ك تككيػ ػ ػ ػػف الرأم الصائػ ػ ػ ػػب لدل الجمي ػ ػػكر في الكقائػ ػ ػػع

ك المكضكع ػ ػػات ك المشػػكبلت المثارة ك المطركحة

)(1

 .إذف نجد أنفسنا أماـ اصطبلحيف متقاربيف ك متداخميف أك

كما يراه كثير مف الدارسيف في ىذا المجاؿ أنيما مترادفيف  ،إال أف البعض منيـ يشدد في مسألة التعريؼ بيف

المصطمحيف  ،فاإلعبلـ ما ىك إال شكؿ مف أشكاؿ االتصاؿ الجماىيرم .

إف اإلعبلـ في اإلنجميزية يعنى معمكمات  . Information :كما أف الكممة البلتينية  Communisمعناىا

الشيء المشترؾ  ،كالفعؿ البلتيني  Communicareمعناه يذيع أك يشيع  ،كمف ىذا المصدر نجد تعبير
االتصاؿ الجماىيرم أك االتصاؿ بالجماىير

 Mass Communicationفي المغة اإلنجميزية  ،كتعبير

 Communication de massفي المغة الفرنسية  .كقد أصبح ىذا التعبير كما يقكؿ " محمد سيد محمد " ىك

التعبير المعاصر لئلعبلـ في المؤلفات األمريكية ك اإلنجميزية ثـ الفرنسية عف اإلعبلـ  ،فإذا قصر عمى الكسائؿ
مثؿ  :الصحيفة ك الراديك ك التمفزيكف أضيؼ حرؼ "  " sفتصبح

العممية االتصالية ليا أركاف ىي): (2

 . Mass Communicationsكما يرل أف

) (1المصدرSource :
) (2الرسالةMessage :

)(3المستقبؿ Receiver :
)(4التأثيرEffectes :
)(5رد الفعؿ Feed back :
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) :(1جيياف أحمد رشتي  ،األسس العممية لنظريات اإلعبلـ  ،القاىرة  ،دار الفكر العربي  ، 1975 ،ص ص .202 – 201
)(2

 :ابراىيـ عبد اهلل المسممي ) ب(  ،مرجع سابؽ  ،ص ص .24– 23

ك االتصاؿ الجماىيرم يختمؼ عف غيره مف أشكاؿ االتصاؿ األخرل بتميزه بمجمكعة مف الخصائص أىميا):(1
 يسير االتصاؿ الجماىيرم في اتجاه كاحد  ،حيث يقكـ مرسؿ كاحد بإرساؿ رسالة اتصالية إلى الجميكر العريضمف المستقبميف .

 -2جميكر االتصاؿ الجماىيرم غير متجانس فيك متنكع الفئات ك مختمؼ الثقافات ك االنتماءات .
 -3الرسالة االتصالية الجماىيرية فكرية ك سرية .
 -4البد مف كجكد كسيمة اتصالية جماىيرية لنقؿ الرسالة إلى الجميكر المستيدؼ ) صحؼ  ،إذاعة ،تمفزيكف(
 -5تككف التغذية الراجعة في االتصاؿ الجماىيرم متأخرة عكس االتصاؿ المباشر لشخصي.
كما ك تضيؼ ىناء حافظ البدكم خاصية ىامة جدا ،أكال ك ىي):(2
 االتصاؿ الجماىيرم يتأثر بعدة عكامؿ كالميكؿ ك العادات  ،كىي ما يمكف أف تساعد االتصاؿ عمى تدعيـالمعتقدات ك االتجاىات السائدة  ،ك أف تجعمو تحت ظركؼ معينة أداة أساسية لمتغيير االجتماعي أك الثقافي أك

االقتصادم .
 -3وظائف االتصال :
ما يمكف تأكيده مف خبلؿ المدخؿ االجتماعي لدكر االتصاؿ الجماىيرم في المجتمع  ،أنو  -أم اتصاؿ الجماىيرم

– يرتبط بنائيا ك كظيفيا بالظكاىر االجتماعية ك الثقافية  ،كيقكـ بدكر حيكم في التكامؿ االجتماعي ك السياسي ،

أم يربط األفراد بقضايا مجتمعيـ ك يحيطيـ عمما بما يدكر فيو مف أحداث ك قضايا  ،أم يخمؽ ما نسميو بالكعي

االجتماعي ك الثقافي ك الفكرم ك السياسي..الخ  .ىذا فضبل عف أدكاره االجتماعية األخرل ك التي يقدميا لفئاتو

المختمفة  ،مف إعبلـ ك إخبار ك تثقيؼ ك ترفيو..

ك ترل " نسمة البطريؽ " ،حكؿ ىذا الشأف  ،أف فاعميو العممية االتصالية كعممية اجتماعية  ،تتحدد مف خبلؿ
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 :جماؿ محمد أبك شنب  ،مرجع سابؽ  ،ص .268

)(2

 :ىناء حافظ بدكم ،مرجع سابؽ  ،ص .268

عبلقتيما بثبلث عكامؿ  :الفرد – البناء االجتماعي – الثقافة ) .(1ك ىذا يعني أنيا ظاىرة اجتماعية تؤثر ك تتأثر
بالظكاىر االجتماعية األخرل .
إف أدكار ككظائؼ االتصاؿ الجماىيرم  ،تتنكع ك تتعدد أىدافو مف مجتمع آلخر ،ك ىذا طبعا حسب طبيعة النظاـ
السياسي السائد  ،ففي النظـ الشمكلية تسكد الكظيفة التأثيرية بشكؿ كاضح ك مباشر ،ك في غيرىا يسكد االتصاؿ

اإلعبلني أك الترفييي  ،كما ىك الحاؿ في المجتمعات الرأسمالية .

ف بل بأس أف نعرض جممة مف كظائؼ االتصاؿ الجماىيرم في المجتمع حسب عمماء االتصاؿ  ،حيث يركز "
ىاركلد السكيؿ " عمى تحديد ثبلث كظائؼ عامة كشاممة ىي):(2

 -1السيطرة عمى البيئة.
 -2كحدة المجتمع.
 -3نقؿ التراث االجتماعي.
أما " ليزلي مكلير  ، " L. MOLLERفيحددىا كمايمي):(3
 -1كظيفة اإلخبار ك التزكيد بالمعمكمات ك الرقابة البيئية .

 -2كظيفة الربط ك التفسير ،ك اليدؼ منو تكجيو الناس لما يفكركا بو ك ما يعممكه .
 -3الترفيو  ،ك ىدفو تحرر الناس مف التكتر ك الضغط ك المصاعب .

 -4التنشئة االجتماعية  ،ك ىدفيا المساعدة في تكحد المجتمع مف خبلؿ تكفير قاعدة مشتركة لممعايير ك القيـ
ك الخبرة االجتماعية .

 -5التسكيؽ.
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 :نسمة أحمد البطريؽ  ،اإلعبلـ ك المجتمع في عصر العكلمة – دراسة في المدخؿ االجتماعي  ،-القاىرة  ،دار غريب لمطباعة ك النشر ك

التكزيع  ، 2004،ص .53
)(2

 :عبد اهلل محمكد عبد الرحمف)أ(  ،دراسات في عمـ االجتماع  ،ط، 1الجزء األكؿ  ،بيركت  ،دار النيضة العربية 2000 ،

ص. 68
) :(3صالح خميؿ أبك أصبع  ،مرجع سابؽ  ،ص . 163

 -6المبادرة في التغيير االجتماعي ك ذلؾ بقيادة عممية التغير االجتماعي في المجتمع .
 -7خمؽ النمط االجتماعي  ،أم تكفير المثاؿ لممجتمع في الشؤكف العامة .
 -8الرقابة " الحارس العمكمي " .
 -9التعميـ .
 -4عالقة االتصال باألنظمة االجتماعية المختمفة :
إذا كانت ىناؾ أىمية لئلعبلـ ك االتصاؿ ك كسائمو بالنسبة لممجتمع الحديث ك التي ىي نابعة مف الكظائؼ

الكثيرة ك الفعالة التي يقكـ بيا  ،ففي المقابؿ ىناؾ كذلؾ أىمية لممجتمع بالنسبة لبلتصاؿ الذم لف يقكـ بدكف

مجتمع كشرط أساسي  ،ك بدكف ظكاىر اجتماعية كأحداث ككقائع ناتجة عف ىذه الظكاىر .ىذه األىمية المزدكجة
تتمثؿ في العبلقة المتبادلة بيف االثنيف ،ك التي تتصؼ بنكع مف االعتماد المتبادؿ ،فالمجتمع يعتمد عمى االتصاؿ

في تحقيؽ أىدافو ك االتصاؿ يعتمد عمى المجتمع في أداء كظائفو ك القياـ بأدكاره.

حيث يعتمد النظاـ االقتصادم داخؿ المج تمع عمى االتصاؿ ك كسائمو في دعـ الفمسفة االقتصادية لكؿ مجتمع ك
التي بدكرىا تدعـ النظاـ االقتصادم القائـ ،فتستخدـ الكسائؿ اإلعبلمية مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ االقتصادية ،مف
رفع مستكل اإلنتاج ك االنجاز في ظؿ السياسة القائمة ك كذلؾ كسائؿ اإلعبلـ تعتمد عمى النظاـ االقتصادم ،

حيث جدير بالذكر ىنا أف مدخكليا ىك مف عائدات اإلشيار ك اإلعبلنات االستيبلكية ك الخدماتية  ،ك التي تعد
المكرد األساسي الذم تتكقؼ عميو استم اررية ىذه الكسائؿ ..ك في ىذا الصدد يقكؿ " نبيؿ عمي " أف العبلقة بيف

اإلعبلـ ك االقتصاد آخذة في النمك ،ك ال نغالي أف نقكؿ أف عكلمة االقتصاد ترتكز أساسا عمى عكلمة اإلعبلـ ك
االتصاؿ خاصة شبكة االنترنيت ،ك في المقابؿ فإف بقاء الشبكة أصبح يعتمد أساسا عمى دعـ القكل االقتصادية).(1

ك مما ال شؾ فيو  ،أف أم نظاـ سياسي في العالـ غير قادر عمى القياـ بدكف استخداـ االتصاؿ الجماىيرم كأداة

فعالو في تدعيمو ك العمؿ عمى تحقيؽ أىدافو مف خبلؿ نشر البيانات ك المعمكمات الخاصة بنمط الحكـ ك شرح
سياستو لمشعب  ،ك كشؼ رد الفعؿ الشعبي اتجاه ىذه السياسة  .إذف ،اإلعبلـ يستفيد مف السمطة فيما يخص

الكصكؿ إلى مصادر الخبر ك الحصكؿ عمى المعمكمات البلزمة ك الضركرية ،كما أف السمطة تتخذ مف
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 :نبيؿ عمي ،الثقافة العربية ك عصر المعمكمات  ،الككيت  ،مطابع السياسة  ، 2001،ص . 388

اإلعبلـ أداة لتنفيذ مخططاتيا ك تحقيؽ أىدافيا .فمقد أدركت القيادات السياسية أىمية اإلعبلـ ك االتصاؿ فعممت
عمى رقابتو مف جانب ك استغبللو مف جانب آخر ،فما إف دخمت الطباعة إلى أكركبا سنت مف أجميا القكانيف ك

التراخيص لكي ال يفمت مف زماميا فتثير تذمر الجماىير ك تحثيـ عمى العصياف) .(1ك لقد برع رجاؿ السياسة في
استغبلؿ االتصاؿ فكاف " ركزفمت " يخاطب أىؿ كطنو مف خبلؿ الراديك كأب يخاطب أبناء أسرتو ،أما جاذبية "

كندم " الشخصية فقد نجح التمفزيكف في أف يقدميا في صكرة باىرة ليضعو عمى كرسي الرئاسة...الخ .ك لعؿ حرب

الخميج الثانية  1990بيف العراؽ ك الككيت تعبر عف ذلؾ بكضكح حيث تـ تبادؿ الرسائؿ السياسية بيف الرئيس
األمريكي " جكرج بكش " ك الرئيس العراقي " صداـ حسيف " عبر كسائؿ اإلعبلـ الدكلية).(2

كما أف لؤلنظمة االجتماعية األخرل ك المتكاجدة في المجتمع مف األسرة كالتعميـ كالثقافة ك الديف..عبلقة باإلعبلـ ك
االتصاؿ .إذ أف ىذه األنظمة االجتماعية في حاجة إلى كسائؿ اإلعبلـ لتفيدىا بالمعمكمات البلزمة عف الحياة
االجتماعية ك السياسية ك االقتصادية .فتحتاج األسرة مثبل لكسائؿ اإلعبلـ ك االتصاؿ في النصائح التي تقدميا مف

خبل ؿ صفحاتيا أك برامجيا حكؿ تدعيـ الركابط الزكجية مثبل أك التربية أك التكعية الصحية ،..ك كذلؾ يحتاج الديف
إلى كسائؿ اإلعبلـ في نشر مبادئو ك تعاليمو ك تدعيميما ،ك كذا تدعيـ القيـ الركحية ألم مجتمع ك العمؿ عمى

تماسكو .كما ال يمكننا تجاىؿ الخدمة الفعالة التي تقدميا ثقافة أم مجتمع لئلعبلـ نفسو  ،فقيـ ك عادات المجتمع
ك تشكيمة بنائو ك حتى تركيبة ذىنيات أفراده ليا أثرىا البالغ عمى اإلعبلـ ك االتصاؿ حيث يحتاجيا في إعداد

برامجو ك طريقة عرضيا.

إف عبلقة االعتماد المتبادؿ بيف االتصاؿ ك المجتمع ،أم بيف كسائمو المختمفة ك أنظمة المجتمع المتعددة  ،شغمت
اىتماـ الكثير مف العمماء في مجاؿ سكسيكلكجيا اإلعبلـ ك االتصاؿ ك كذا مجاؿ سكسيكلكجيا التنمية  .إذا اىتمت

الكظيفية عند معالجتيا بصكرة خاصة لكسائؿ االتصاؿ ك اإلعبلـ بدراسة ىذه النظـ باعتبارىا أنساقا اجتماعية

تتككف مف بناءات ك ل يا كظائؼ محددة ك ينبغي ليذه البناءات أك النظـ االتصالية ك اإلعبلمية أف تقكـ بالكظائؼ
المحددة ليا مف أجؿ المساىمة في المحافظة عمى النسؽ العاـ ) المجتمع (  ،كما تعتبر دراسات
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 :نبيؿ عمي  ،مرجع سابؽ  ،ص . 388

)(2

 :حسف عماد المكاكم ،ليمى حسيف السيد ،االتصاؿ ك نظرياتو المعاصرة  ،ط ،2القاىرة  ،الدار المصرية المبنانية  ،2001 ،ص . 76

" ميرتكف " لدكر كسائؿ االتصاؿ الكظي فية ك البنائية في المجتمع الغربي مف أىـ الدراسات ك السيما في المجتمع
الرأسمالي الحديث ،كما حرص كغيره مف عمماء البنائية الكظيفية عمى أف يسعى لمتأكيد عمى أىمية دكر نسؽ

االتصاؿ في الحياة االجتماعية كغيره مف األنساؽ األخرل في المحافظة عمى النظاـ العاـ ك تحقيؽ التكازف ك

االنسجاـ ك التكافؽ ك االمتثاؿ ك الخضكع لمقكاعد االجتماعية ك المعايير الثقافية األخبلقية ك االقتصادية ).(1

ىذا ك ترل الماركسية الكبلسيكية ،مف خبلؿ تحميبلت ماركس حكؿ نظـ االتصاؿ اإلعبلمي باعتبارىا إحدل كسائؿ
اإلنتاج الفكرم ك الثقافي اإليديكلكجي ككؿ ،ك التي تمعب أدكا ار أساسية في عممية تشكيؿ الكعي لدل الجماىير ك
ذلؾ مف أجؿ مصالح الطبقة الحاكمة ك فرض نكع مف القيكد ك القكاعد ك القكانيف إذ أف كسائؿ اإلنتاج اإلعبلمية

مثؿ اإلذاعة ك التمفزيكف ك الصحؼ ك دكر النشر ك الطباعة ك جميع إنتاج أساليب الدعاية ك اإلعبلف ك غيرىا

تعتبر مف أىـ المؤسسات أك كسائؿ اإلنتاج التي تنتج خصيصا األفكار ك المعمكمات ك الثقافة ككؿ  ،ك التي عف

طريقيا يمكف خمؽ نكع مف الكعي الجماىيرم المزيؼ ك الذم عف طريقو تستطيع الطبقات الحاكمة مزاكلة فرض

سيطرتيا ك ىيمنتيا عمى الطبقة المحككمة بصكرة مستمرة).(2

ك مف ىنا ،ك مف خبلؿ ما كرد في أدبيات سكسيكلكجيا اإلعبلـ ك االتصاؿ ،نخمص إلى القكؿ أف مفيكـ االتصاؿ
تتحدد أىميتو مف خبلؿ أدكاره ك كظائفو في المجتمع ،ك عبلقتو البنائية ك الكظيفية باألنظمة المختمفة المتكاجدة في

المجتمع ،كما تختمؼ أدكاره حسب طبيعة المجتمعات ك أنظمة الحكـ السائدة فييا ،مف سمطكية كما في المجتمعات
النامية إلى ديمقراطية كما في المجتمعات الرأسمالية ،كتبقى مجتمعاتنا العربية اإلسبلمية ،إضافة إلى تخمفيا
االتصالي  ،تعيش حاليا حاؿ أنظمتيا السياسية ك االقتصادية المختمطة ك الضائعة بيف ىذا كذاؾ  ،...ك نسأؿ
ىنا ىؿ إعبلمنا لو أدكار ذات خصكصية في مجتمعاتنا ؟ أـ أف التبعية قضت عمى خصكصيتو ؟ ك صدؽ محمد

إماـ حيف قاؿ " لف نحقؽ اإلعبلـ الذم نريده ك حضارتنا غائبة  ،ك حسبنا أف نصؿ إلى اإلعبلـ الذم نستطيعو في

ظؿ حضارة غالبة" ).(3

ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1عبد اهلل محمد عبد الرحمف )ب(  ،سكسيكلكجيا اإلعبلـ ك االتصاؿ :النشأة التطكرية ك االتجاىات الحديثة ك الدراسات الميدانية ،مصر ،دار
المعرفة الجامعية  ، 2002،ص . 149
)(2

 :المرجع نفسو  ،ص . 153

)(3

 :محمد كماؿ الديف إماـ  ،اإلعبلـ اإلسبلمي  ،اإلسكندرية  ،دار الجامعة الجديدة  ، 2005 ،ص . 187

ثانيا  :ماىيــــــــــــة التنميـــــــة
 -1تطور مفيوم التنمية :
إف االىتماـ بالتنمية في البداية تركز عمى الزاكية االقتصادية  ،كانصبت كافة التعريفات الخاصة بيا عمى الجانب

االقتصادم إلى حد اعتباره العنصر الكحيد لعممية التنمية  ،ك كاف ىناؾ نكع مف الحتمية االقتصادية أك التكنكلكجية

مؤداىا أف كؿ التغييرات التي تط أر عمى المجتمع يمكف إرجاعيا إلى عكامؿ اقتصادية أك تكنكلكجية في نياية
األمر .كىذا التصكر ما ىك إال نتيجة لفرض النمكذج الغربي لمتنمية  ،فكثير مف المجتمعات التي حققت تقدما

كبي ار آنذاؾ بفضؿ ىذا المفيكـ لمتنمية أصبحت مؤمنة بالتقنية كأداة لمتغيير االجتماعي السريع إال أف التركيز عمى

البعد االقتصادم لمتنمية جعؿ باقي جكانب الحياة االجتماعية ميممة  ،مما جعؿ مفيكميا يبتعد عف المنظكر

االقتصادم البحت ك يراعي باقي الجكانب الثقافية ك االجتماعية ك السياسية ..الخ  ،فأصبحت حينئذ التنمية شاممة

 .إال أف البعد االقتصادم الزاؿ طاغيا ك آخذا حصة األسد مف اىتمامات مشاريع ك استراتيجيات التنمية حتى
طفت إلى السطح مساكئ ك عيكب المفيكـ التقميدم لمتنمية كصمت إلى حد تيديد حياة اإلنساف فكؽ األرض  ،فما
كاف عمى االستراتيجييف ك خبراء التنمية إال إيجاد مفيكـ بديؿ يراعي في مبادئو كؿ أبعاد التنمية دكف استثناء

خصكصا منيا البعد البيئي أال كىك مفيكـ التنمية المستدامة.
كلقد اختمؼ العمماء في تعريؼ التنمية  ،حيث يحدد " جرانت " ثبلث اتجاىات لمعمماء في ىذا الصدد):(1
 االتجاه األكؿ يعرؼ التنمية عمى أنيا معدؿ نمك دخؿ الفرد مف إجمالي الناتج القكمي في دكل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ما االتجاه الثاني يربط مفيكميا بعدد مف التغيرات في بعض المجاالت مثؿ التعميـ ك محك األمية ك القكل العاممة كالصحة ك التغذية ك حجـ السكاف ......كىكذا.

 االتجاه الثالث يعرؼ التنمية عمى أساس أنيا المعدؿ العالي لممكاليد .كما عرض " فيميب ركب " في دراسة لو عف "المدخؿ إلى تنمية المجتمع" أف التنمية تعني التغير مف شيء غير
مرغكب فيو إلى شيء مرغكب فيو  ،أك ىي التكجيو الفعمي البناء لتحقيؽ أىداؼ تتفؽ ك القيـ التي يعتنقيا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1محمد منير حجاب  ،مرجع سابؽ  ،ص 33

المجتمع) .(1ك ىنا نبلحظ إشارتو بكضكح إلى أىمية مراعاة قيـ ك معايير المجتمع .
كما يعرفيا " عبد المنعـ شكقي" أنيا العمميات التي تبذؿ بقصد ك كفؽ سياسات عامة إلحداث تطكر ك تنظيـ

اجتماعي ك اقتصادم لمناس ك بيئاتيـ  ،سكاء كانكا في مجتمعات محمية أك اقميمية أك قكمية باالعتماد عمى
المجيكدات الحككمية ك األىمية المنسقة عمى أف تكسب كؿ منيا قدرة أكبر عمى مكاجية مشكبلت المجتمع نتيجة
ىذه العمميات).(2

ك تعني التنمية مف الناحية الحضارية تغي ار أساسيا في كؿ أنماط الحياة السائدة  ،كيتبع ىذا تغير نكعي ك كمي في
صكر العبلقات االجتماعية في كافة مجاالت النشاط البشرم في المجتمع )االجتماعية ك االقتصادية ك السياسية ك

الثقافية ك اإلدارية...الخ (  ،ك ليذا يعرؼ " ركجرز" التنمية بأنيا عممية تغيير مقصكد نحك النظاـ االجتماعي ك
االقتصادم الذم تحتاجو الدكلة).(3

ك يمكف تعريؼ التنمية بمعناىا العاـ بأنيا ذلؾ الكؿ المعقد مف اإلجراءات ك العمميات المتتالية ك المستمرة التي

يقكـ بيا المجتمع لمتحكـ في اتجاه ك سرعة التغيير الحضارم بيدؼ إشباع حاجاتو  .أم أف التنمية ما ىي إال

عممية تغيير مقصكد ك مكجو بيدؼ إشباع حاجات اإلنساف

)(4

.

كلقد اتخذ مفيكـ التنمية أبعادا إيديكلكجية ك سياسية  ،مما جعمو يرتبط بمفاىيـ أخرل كالتحديث ،التغير ،العصرنة ،
العكلمة...الخ  .ىذا مف جية  ،كمف جية مقابمة ارتبط بمفاىيـ مثؿ التغيير الشامؿ  ،التغير الثكرم  ،التغيير الذاتي
..

كمف ىنا جاء التعريؼ الذم يحدد إمكانية تنمية مجتمعات العالـ النامي مف خبلؿ محاكاة النماذج الغربية المتبعة

في الدكؿ المتقدمة  ،كيرل ىذا التعريؼ أف انتشار القيـ الرأسمالية كاالتجاىات ك التنظيمات االقتصادي ػ ػ ػة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) : (1رشاد أحمد عبد المطيؼ ) أ(  ،تنمية المجتمع المحمي  ،ط، 1االسكندرية  ،دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر ، 2007،ص .20
) : (2المرجع نفسو  ،ص .22
) :(3محمد منير حجاب  ،مرجع سابؽ  ،ص ص .33 -32
) :(4عمي عجكة  ،مرجع سابؽ  ،ص .43

أمر أساسي لتحقيؽ التنمية  ،إال أف فشؿ تنمية الدكؿ النامية مف خبلؿ محاكاة األنماط السائدة في الدكؿ المتقدمة
يرجع إلى أف ىذا التعريؼ لـ يأخذ في اعتباره الخصكصية التاريخية لمدكؿ النامية ك سماتيا ك أكضاعيا الداخمية

التي تتبايف عمى نحك جكىرم مع سمات ك خصائص الدكؿ المتقدمة.

ك تأتي الماركسية بتعريؼ آخر لمتنمية  ،باعتبارىا عممية ثكرية تتضمف تحكالت شاممة في البناء االجتماعي ك

االقتصادم ك السياسي ، ..كمف ثـ ركزت الماركسية المحدثة اىتماما عمى ضركرة تحطيـ النسؽ الرأسمالي أسيـ

في إحداث التنمية في مناطؽ  ،ك التخمؼ ك التبعية في مناطؽ أخرل).(1

ك يعني التحديث تتبع المراحؿ التي أدت بالغرب إلى التصنيع  ،كفي ظؿ ىذا التعريؼ ظيرت نظريات التنمية التي
عالجت مشكمة التخمؼ عمى أنيا مشكمة داخمية في طبيعتيا  ،كفي مقابميا ظيرت نظريات التبعية منذ منتصؼ

السبعينيات التي أخذت كجية مخالفة تماما لمعالجة أسباب التخمؼ ك تحديد إمكانيات التنمية في الدكؿ النامية ،

كاعتبرت النظاـ الرأسمالي الدكلي مسئكال عف التخمؼ في الدكؿ التابعة) .(2ك يرل " أحمد بدر " أنو في كؿ الحاالت

نجد أف التنمية ىي نكع مف التحديث الشامؿ الكمي حيث أف تبني األفكار المستحدثة ك الجديدة ك العمؿ بيا يدخؿ

ضمف النشاط السمككي لمفرد  ،كليس مجرد تغيير في المعارؼ ك االتجاه فحسب  ،كلذلؾ يؤكد عمى أف تبني

األفكار المستحدثة مف أفضؿ المؤشرات الدالة عمى التحديث).(3

ك إذا تجاكزنا مرحمة ما بعد الحرب العالمية الثانية أيف ظيرت النظريات األكلى لمتنمية  ،سكؼ نصادؼ مرحمة

جديدة تميزت بجممة مف المشكبلت فظير أكال مفيكـ جديد لمتنمية ذات البعد االقتصادم البحت تمثؿ في مرحمة

مفيكـ " التنمية الشاممة " ك التي ال تيتـ بجانب كاحد فقط كالجانب االقتصادم أك االجتماعي أك السياسي  ،كانما
تشمؿ كؿ جكانب الحياة كعمى اختبلؼ صكرىا ك أشكاليا فتحدث فييا تغيرات كيفية ك كمية عميقة كشاممة).(4

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) : (1مريـ أحمد مصطفي  ،إحساف حفضي  ،مرجع سابؽ  ،ص ص .211- 210
):(2
)(3
):(4

محمد منير حجاب  ،مرجع سابؽ ،ص ص .32 – 31
 :المرجع نفسو  ،ص .29
رشاد أحمد عبد المطيؼ ) أ(  ،مرجع سابؽ  ،ص .18

كيرل محمد الجكىرم أف ىناؾ  3مستكيات لمتنمية الشاممة ىي :المستكم التكنكلكجي ) كيعمؿ عمى تغيير أساليب
اإلنتاج ك النقؿ ك االتصاؿ ( ..كالمستكل االقتصادم ) ييـ اإلنتاجية ك تكزيع العائد ( ..ك المستكل االجتماعي )

كيشمؿ مجاالت العبلقات ك الكعي ك المسؤكلية ك دراسة تكزيع القكة ك التعميـ ك الدخؿ .(1)(...

كما ظير بعدىا مفيكـ جديد لمتنمية  ،أفرزتو المشكبلت الجمة التي خمفتيا نظريات النمك االقتصادم البحت ،

أىميا المشكبلت البيئية في جممتيا  ،أكال كىك مفيكـ  :التنمية المستدامة ،ك التي تعمؿ حسابا لؤلجياؿ القادمة .
كتعني بالدرجة األكلى الكفاء بحاجيات الحاضر دكف الحد مف قدرة أجياؿ المستقبؿ عمى الكفاء بحاجاتيا .أم أف
تدار النظـ االقتصادية بحيث ترفع مف مستكل المعيشة الحالية  ،كأف تبقي في نفس الكقت عمى قاعدة المصادر

البيئية أك تحسف منيا حتى يتسنى لؤلجياؿ القادمة العيش في نفس المستكل أك في مستكل أ فضؿ).(2

ك لقد زاد االىتماـ بيذا البعد البيئي بعد انعقاد مؤتمر األمـ المتحدة حكؿ بيئة اإلنساف في ستككيكلـ عاـ ، 1972
فمقد ترتب عميو إنشاء برنامج األمـ المتحدة لمبيئة  ،UNEPكلقد استطاع ىذا البرنامج أف يمفت األنظار إلى

ظكاىر عمى جانب مف الخطكرة مثؿ التصحر ،ك غيرىا مف الظكاىر التي شكمت تيديدا خطي ار عمى المكارد

الطبيعية المتاحة  ،كما اىتـ بتكضيح أبعاد المشكبلت البيئية الناجمة عف ضغط اإلنساف المبالغ فيو عمى المكارد ،

ككجو األنظار إلى تغيرات البيئية ك أثرىا عمى التغيرات المناخية لمكرة األرضية نتيجة تقمص سمؾ طبقة األكزكف
الحامية لمغبلؼ الجكم  ،كلقد أحدث ىذا االىتماـ بأىمية البعد البيئي نقمة في الكعي بعالمية القضايا البيئية ك

استحالة معالجتيا عمى أساس محمي أك إقميمي

)(3

 .ك لقد تكاصؿ االىتماـ الدكلي منذ ذلؾ الحيف  ،حتى عقد

المؤتمر الثاني باسـ " قمة األرض " بالب ارزيؿ في يكنيك عاـ  1992ـ

)(4

 .ك تيتـ التنمية المستدامة بثبلثة عناصر

أساسية ك ىي  :ضركرة الحفاظ عمى التكامؿ البيئي ك السعي لتحقيؽ كفاي ػة اقتصادية كالسعي لتحقيؽ العدالة التي
تتصؼ بأنيا تستكعب األجياؿ الحاضرة ك المستقبمية ك تأخذ في الحسباف الظركؼ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
):(1

محمد الجكىرم  ،مقدمة في عمـ االجتماع التنمية  ،القاىرة  ،دار الكتاب لمتكزيع  ، 1979،ص .166

):(2

عمي عجكة  ،مرجع سابؽ  ،ص .124

):(3

حسف نافعة  " ،األمـ المتحدة في نصؼ قرف "  ،سمسمة عالـ المعرفة  ،العدد  ، 1995 ، 202ص ص .385 – 383

):(4

عمي عجكة  ،مرجع سابؽ  ،ص .121

الثقافية ك األحكاؿ االقتصادية ).(1
ك في إطار ما تقدـ  ،أصبحت التنمية عممية ضركرية ك حيكية لتحريؾ المجتمعات المتخمفة ك النامية إلى مراحؿ

متقدمة  ،فبل بأس أف نمقي نظرة عمى المدخؿ االجتماعي لمتنمية  ،حيث يرل بأف تخمؼ ىذه البمداف جاء نتيجة
لبعض الظركؼ االجتماعية ك الثقافية السائدة  ،ك التي منيا جمكد البناء االجتماعي ،كشيكع قيـ الثبات ك القيـ

التقميدية التي تتصدل لكؿ ما مف شأنو أف يفجر طاقات األفراد ك يدفعيـ الستثمار البيئة الطبيعية  ،أك المكارد
االقتصادية  ،كما أف التنمية ىي أكال ك قبؿ كؿ شيء عممية تعميـ ك تكجيو مف أجؿ العمؿ  ،كمف خبلليا يكتسب

أفراد المجتمع الميارات الضركرية لمكاجية مشكبلتيـ ). (2

ك نبلحظ ىنا مف خبلؿ ىذا المدخؿ االجتماعي  ،أنو يشير بكضكح إلى أىمية التنمية البشرية في إحداث التنمية

الشاممة ك المستدامة  ،ك عمى حد قكؿ " كلبكر شراـ "  ،فالتعميـ ك الميارات ك بث األمؿ في النفكس ،ك بمعنى
أخر ،ما يعرفو الناس ك ما يمكف أف يؤدكه ك مكقفيـ إزاء التنمية القكمية بصفة عامة ىذه ىي االعتبارات التي

يتعيف عمى الناس أف يتغيركا فييا قبؿ أف يمكف لؤلمة أف تتغير

)(3

 ،مف ىنا فإذا أردنا تغيير حياتنا إلى حياة

أفضؿ فمنغير حياتنا النفسية  ،فمنغير أخبلقنا  ،كأفكارنا  ،كسمككنا  ،كقيمنا أكال إلى ما ىك أىدل ك أقكـ لقكلو تعالى

" إف اهلل ال يغير ما بقكـ حتى يغيركا ما بأنفسيـ " ).(4
 -2التنمية و التخمف في العالم النامي :

التنمية  ،ماىي إال عممية اجتماعية تستيدؼ تغيي ار شامبل في المجتمع بغية تطكيره  ..كالتخمؼ ،كمشكمة ىك حالة

مرضية أك كضع غير مرغكب فيو  ،كمطمكب حسمو ك تصفيتو  ،كيسعى المجتمع لمتخمص منو ك االنتقاؿ إلى
كضع آخر مرغكب فيو ك مستيدؼ  ،ك ىك التنمية  ،كىك كمفيكـ يعني كما يرل " ككزنيتس "  kuznetsعدـ

االستفادة مف القدرة اإلنتاجية التي يتيحيا استخداـ الطرؽ الفنية ك التكنكلكجية الحديثة  ،كما يعنى ضػ ػ ػ ػعؼ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) : (1مايؾ يكنج  ،استثمار مستديـ  ،ترجمة فرحات تكما  ،مجمة العمـ ك المجتمع  ،العدد  ، 1992 ، 166ص .6
):(2

رشاد أحمد عبد المطيؼ ) أ(  ،مرجع سابؽ  ،ص ص .19- 14

) : (3كلبكر شراـ  ،أجيزة اإلعبلـ ك التنمية الكطنية  ،ترجمة محمد فتحي  ،القاىرة  ،الييئة المصرية العامة لمتأليؼ  ، 1970ص 46
):(4
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األداء االقتصادم ليذه البمداف  ،كيعني أيضا عدـ قدرتيا عمى ضماف الحد األدنى مف الرفاىية المادية لغالبية

السكاف) .(1ك ىك كظاىرة برز االىتماـ بيا منذ كفاية الحرب العالمية الثانية  ،كمحاكلة مستمرة لتكصيفيا ك تحميؿ
أسبابيا العميقة ابتغاء تحديد العقبات الرئيسية أماـ تحرير االقتصاد المتخمؼ مف آثار التخمؼ

ك لتطبيؽ

استراتيجيات ك سياسات تنمكية فعالة بإمكانيا أف تقمص مف الفجكة الحاصمة بيف الببلد المتقدمة كالببلد المتخمفة
كيميؿ عمماء االجتماع إلى تعريؼ المجتمع التقميدم بصفات عمى عكس صفات المجتمع الحديث تماما  ،كذلؾ

كما يتضح مف الجدكؿ اآلتي): (2
المجتمع التقميدم

المجتمع الحديث

أمي

منفتح

زراعي

صناعي

بدائي

حديث أك متمدف

ثابت ببل تغيير أك تطكر

ديناميكي

أساس العبلقات القرابة ك المركز

أساس العبلقات التعاقد

يستسمـ الفرد لمصائبو ببل مقاكمة عمى أساس أنيا قدر

يكافح الفرد لمتغمب عمى المشاكؿ كيتسـ بالطمكح

الكالء لمجماعة المحمية

الكالء لممجتمع ككؿ

ال يساىـ أفراده في أكجو النشاط المختمفة

ألفراده نشاط سياسي ك اقتصادم

محمي

عاـ أك دكلي

جدكؿ رقـ ) : (1سمات المجتمع التقميدم كالمجتمع الحديث
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) : (1محمد منير حجاب  ،مرجع سابؽ  ،ص 15
): (2المرجع نفسو  ،ص 19

كمف الجدير بالذكر ىنا  ،أف الببلد العربية اإلسبلمية في معظميا -إف لـ يكف الكؿ -تعاني مف التخمؼ عمى كافة
مستكياتو  ،كنتيجة لمتخمؼ الفكرم يخيـ التخمؼ المادم  .فقد أكضحت الدراسات في ىيئة األمـ المتحدة
عاـ  1971إلى أف أفقر دكؿ العالـ ىي مسممة  ،كمف الغريب في األمر أف ىذا العالـ اإلسبلمي غني بالمكارد في
الكقت الذم يعاني معظـ أقطاره مف التخمؼ  ،كربما ينتج ىذا التخمؼ مف قمة استخداـ المكارد الطبيعية ك البشرية ،

مع ما يترتب عمى ذلؾ مف فقر ك رككد  ،كما أف التفاكت الكبير في تكزيع الدخؿ كالثركة أدل إلى تشكىات بنيكية

كبيرة في اقتصاديات األقطار اإلسبلمية) . (1ك أثناء حديثنا عف التخمؼ  ،ك المجتمعات النامية يجدر بنا اإلشارة

إلى ذلؾ المصطمح المصيؽ بالتنمية  ،ك الذم استفادت منو ىذه البمداف مف أجؿ خركجيا مف دائرة التخمؼ  ،أكال
ىك " التغيير االجتماعي "  ،كيشير مفيكـ " التغيير االجتماعي " حسب " ركجرز " إلى العممية التي يحدث التحكؿ
بكاسطتيا في بناء النسؽ االجتماعي ك كظيفتو "  ،كيمكف تحديد عممية التغيير االجتماعي في ثبلث خطكات ك ىي

االختراع " "inventionك االنتشار " "diffusionك النتيجة " . "conséquenceك أما " االختراع " فيك عممية
خمؽ أفكار جديدة أك تطكير أفكار جديدة  ،بينما " االنتشار" ىك تمؾ العممية التي تنتقؿ بكاسطتيا ىذه األفكار
الجديدة خبلؿ نسؽ اجتماعي معيف  ،كتشير " النتيجة " إلى التغيير الذم يحدث داخؿ النسؽ بعد تبني بعض
التجديدات أك رفضيا  .إف األفكار الجديدة أك التجديدات  innovationsينبغي أف تنبعث ) إما داخؿ النسؽ

االجتماعي أك مف خارجو ( قبؿ أف تؤثر عمى البناء االجتماعي أك الكظيفة  .ك إذف  ،فإنو ال بد مف أف تنتشر
التجديدات عند أعضاء النسؽ لكي يحدث التغير

)(2

.

ك تضيؼ " سامية محمد جابر " أنو ىناؾ نمكذجاف لمتغيير االجتماعي في عمميات التغيير في العالـ النامي –

خاصة – ك ىما):(3

أكال  :التغيير المتأصؿ أك المبلزـ immanent change
ثانيا  :التغير مف خبلؿ االحتكاؾ contact change

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) : (1عبد الرحيـ تماـ أبك بكريشة  ،دراسات في عمـ االجتماع التنمية  ،اإلسكندرية  ،المكتب الجامعي الحديث  ، 2003 ،ص ص – 118
.119

) : (2سامية محمد جابر)أ(  ،االتصاؿ الجماىيرم ك المجتمع الحديث  ،النظرية ك التطبيؽ  ،االسكندرية  ،دار المعرفة الجامعية  ، 2006 ،ص
ص . 317-316
) : (3المرجع نفسو  ،ص ص 31-317

ك التغير المتأصؿ ىك الذم يحدث عندما يحتؿ االختراع مكانو داخؿ نسؽ اجتماعي معيف  ،دكف أف يككف ىناؾ
تأثير خارجي  ،أك ربما يككف ىناؾ تأثير خارجي ك لكنو طفيؼ جدا  .كمعنى ىذا أف الفكرة الجديدة تككف مف خمؽ

أحد أعضاء النسؽ ثـ يتبناىا بقية األعضاء في ىذا النسؽ  .ك في مقابؿ ذلؾ يكجد التغير االحتكاكي  ،ك ىك
الذم ينبثؽ مف مصادر خارجية عف نطاؽ النسؽ االجتماعي ذاتو  ،كيمكف تصنيفو إلى نمكذجيف ك ىما " نمكذج

انتقائي "  ،ك " نمكذج مكجو "  .فالتغيير االحتكاكي االنتقائي ىك الذم يحدث عندما تقكـ مجمكعة أشخاص أك
ىيئات مف خارج النسؽ أك مجمكعة مف الغرباء بنقؿ فكرة جديدة إلى أعضاء النسؽ الذيف يقكمكف بدكرىـ بانتقاء
األفكار التي يرغبكف في تبنييا  .أما التغيير االحتكاكي المكجو فيك الذم تحركو مجمكعة مف األشخاص خارج

النسؽ  ،باعتبارىا مسئكلة عف برامج التغيير المخطط  .فتسعى ىذه المجمكعة إلى إدخاؿ أفكار جديدة لكي تحقؽ
أىدافا محددة .
 -3أبعاد و مجاالت التنمية :
كتتعدد أبعاد التنمية  ،فيي تشمؿ النظاـ المجتمعي بأسره بكؿ ما يتضمنو مف نظـ فرعية في إطاره كالنظاـ
السياسي ،النظاـ االجتماعي ،النظاـ االقتصادم ،النظاـ الثقافي ،النظاـ اإلعبلمي..الخ  ،ك يمثؿ ىذا النظاـ

المجتمعي كحدة عضكية كمية ك مترابطة يتأثر كؿ جزء منيا بالتغيير الذم يط أر عمى باقي األجزاء.

كعممية التنمية ليذا ،لـ تعد عممية اقتصادية أ ك سياسية أك ثقافية أك اجتماعية بحتة ك إنما عبلقة التأثير ك التأثر
مكجكدة بيف ىذه األبعاد التنمكية ك غيرىا  .مكجكدة بينيا بدرجة يمكف معيا تسميتيا " بالتنمية الشاممة "  ،بحيث
تصبح أم عممية إنماء في أم جانب مف الجكانب السابقة تترؾ آثرىا اإليجابية ك السمبية عمى الجكانب األخرل ،

فالتنمية ليست مجرد عممية نمك اقتصادم ك إنما ىي عممية شاممة ليا أبعاد حضارية  ،ك تتعدد أبعادىا لتشمؿ

جكانب كثيرة  ،نذكرىا :
 -التنمية االقتصادية  :تيتـ بطريقة تحسيف ك استغبلؿ المكارد االقتصادية بغية تحقيؽ زيادة في اإلنتاج الكمي

مف السمع ك الخدمات بمعدؿ يفكؽ الزيادة السكانية  .بحيث يؤكد " شراـ " أف جكىر التنمية االقتصادية ىك الزيادة
السريعة في القكة اإلنتاجية ك االقتصادية لممجتمع  ،ك أقكل قطاعات المجتمع العصرم إنتاجا ىك قطاع الصناعة ،

كعمى ذلؾ فالمحرؾ األساسي في التنمية االقتصادية ىك  :إدخر ك استثمر في اإلنتاجية).(1

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) : (1كلبكر شراـ  ،مرجع سابؽ  ،ص . 38

 -التنمية االجتماعية  :ك ىي تغيير األكضاع االجتماعية القديمة التي لـ تعد تساير ركح العصر  ،بطرؽ

ديمقراطية تيدؼ إلى بناء اجتماعي جديد تنبثؽ عنو عبلقات جديدة ك قيـ مستحدثة ك يسمح لؤلفراد بتحقيؽ أكبر

قدر ممكف مف إشباع المطالب ك الحاجات) .(1كيدخؿ في إطار التنمية االجتماعية إلى جانب ما ذكر  ،التعميـ ك
الظركؼ الصحية ك االنفجار السكاني ك العادات ك التقاليد المعيقة ....الخ .

 -التنمية السياسية  :ك ىي تعبئة الجماىير ك تفاعميـ مع النظاـ القائـ ك عدـ كقكفيـ مكقؼ البلمباالة ك يتسـ

ذلؾ بدرجة كاسعة مف المشاركة الشعبية  .ك التحديث السياسي ىك إقامة نظاـ ديمقراطي حديث بدؿ األنظمة

التقميدية السائدة  ،بكؿ ما تحممو كممة ديمقراطية مف أبعاد  .حيث يقكؿ " محمد سعد إبراىيـ" أف التنمية السياسية

ليست مجرد إقامة مؤسسات سياسية تتقاسـ السمطة ك تدير العممية السياسية ،ك إنما تقتضي كجكد ثقافة تحكـ

ممارسات ىذه المؤسسات سكاء فيما بينيا ك بيف السمطة السياسية  ،كفيما بينيا ك بيف الجماىير  ،...كما تقتضي
اجتياز الكالءات التقميدية الضيقة لمجماعات االجتماعية ك الثقافية المتباينة ك تعميؽ ركح التضامف ....كصكال إلى

تأسيس ىكية قكمية ك االذعاف لسمطاتيا كالءا ك التزاما بكاجبات المكاطنة بما يحقؽ القدر البلزـ مف التجانس ك
االتساؽ البنيكم ك الكظيفي ك الثقافي لمكياف االجتماعي ك السياسي الكمي  ،ك ينيض أساسا راسخا لتكفير األمف

االجتماعي ك كفالة االستقرار السياسي).(2

-التنمية الثقافية :ك يتمثؿ البعد الثقافي لمتنمية في مسائؿ االنتماء ك اليكية ك المغة ك المعتقدات ك التراث

الحضارم ك الثقافي  ،...كيمكف لمثقافة أف تسيؿ عمميات التنمية الشاممة  ،كما يمكف ليا أف تعيقيا  ،كليذا يعتبر "
محمد سعد ابراىيـ " أف التنمية الثقافية ىي كذلؾ " تشكيؿ قيـ ثقافية مبلئمة لعممية التنمية " ). (3

التنمية البشرية  :لما كاف اإلنساف ىك صانع التنمية ك ىك في نفس الكقت ىدفيا  ،فقد أصبح مف الضركرم تييئة
ىذا اإلنساف لمقياـ بيذا الدكر ك تغيير أنماط سمككو التي تقؼ أماـ ىذا التطكر  ،كقد درس " فردريؾ ىاربيسكف "

مشكبلت القكة البشرية في  75بمدا ك أجمؿ رأيو فيما يمي  " :إف تقدـ أمو مف األمـ يعتمد أكال كقبؿ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) : (1محمد منير حجاب  ،مرجع سابؽ  ،ص .76
) : (2محمد سعد إبراىيـ  ،اإلعبلـ التنمكم ك التعددية الحزبية  ،ج ، 1القاىرة  ،دار الكتاب العممية لمنشر ك التكزيع  ، 2002،ص ص - 261
.275
) : (3المرجع نفسو  ،ص .139

كؿ شيء عمى شعبيا  ،فما لـ تنـ األمة ركح الشعب ك الطاقات البشرية فيي غير قادرة عمى أف تنمي أم شيء
آخر ماديا أك اقتصاديا أك سياسيا أك ثقافيا  ....المشكمة األساسية لمعظـ الدكؿ المتخمفة ليس الفقر في المكارد
الطبيعية ك إنما التخمؼ في المكارد اإلنسانية  .كمف ىنا كاف كاجبيا األكؿ ىك بناء األفراد أك بناء رأس الماؿ

البشرم ك معنى ىذا رفع مستكل التعميـ ك الميارات ك بث األمؿ في النفكس ك بالتالي تحسيف الصحة العقمية ك

الجسمانية لرجاليا ك نسائيا ك أطفاليا "

). (1

 التنمية البيئية  :ما مف شؾ أف إىماؿ البعد البيئي لمتنمية يؤدم إلى سمبيات تنعكس آثارىا عمى التنمية بكجوعاـ  .كلذلؾ فإف التنمية البيئية تتطمب استراتيجيات تنمكية شمكلية قادرة عمى تحقيؽ االستخداـ الفعاؿ ك األمثؿ

لمبيئة لمكاجية االحتياجات األساسية لمجماىير) ،(2كيرل "محمد حجاب" أف تطبيقيا يكمف في التكعية البيئية أكال

مف خبلؿ كسائؿ التربية ك اإلعبلـ ث ـ السعي نحك ربط التنمية بالبيئة كالتي تحتـ ضركرة بناء التكنكلكجيا البيئية أك
المحمية مف خبلؿ االعتماد عمي النفس  ، ..كما يمكنيا أف تكفر حمكال لمشكبلت الغذاء ك السكف ك الزيادة السكانية
ك تقمؿ الفاقد في إدارة المكارد ك تقمؿ المخمفات التي تؤدم إلى تمكث البيئة ).(3

التنمية النفسية  :بمعنى تنمية طمكحات المكاطنيف بالصكرة التي تدفعيـ نحك التطمع نحك المستقبؿ ك السعيلتحقيؽ حياة أفضؿ ..ألنو كاقعيا ال يمكف تحقيؽ أم إنجاز ما لـ تكف ىناؾ طمكحات دافعة إليو ،ك ىذا الحافز

النفسي اعتبرتو النظريات األكلى لمتنمية أحد المحركات األساسية  ،كأطمؽ " ليرنر" عمى ىذا الحافز مصطمح "

التقمص الكجداني " ) . (4ككذلؾ ما أكده أصحاب االتجاه السيككلكجي لمتنمية حكؿ الدافعية لئلنجاز " حيث اعتبرىا

" ماكميبلند " ضركرية جدا لتحقيؽ التقدـ .

 التنمية العممية التكنكلكجية  :ك تعد التكنكلكجيا الثمرة الشرعية لتقدـ العمـ ك المعرفة ك البحث العممي  ،إذيقكؿ"ىنرم لكجير" إف الفرؽ بيف دكؿ نمت ك حققت تقدميا بالفعؿ  ،كدكؿ أخرل ماتزاؿ تعاني مف كىدة التخمؼ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) : (1عمي عجكة  ،مرجع سابؽ  ،ص .59
) : (2مريـ أحمد مصطفى ،إحساف حفضي ،مرجع سابؽ ،ص . 271
) : : (3محمد منير حجاب  ،مرجع سابؽ  ،ص .71
) : (4المرجع نفسو  ،ص . 67

ك التبعية إنما يتمثؿ فقط في مجاالت البحث العممي  .ك مثؿ ىذا المعنى يؤكده " فيدكسيؼ " بقكلو أف المشكمة
الكبرل في حياة عالمنا المعاصر إنما تختصر في مجاؿ العبلقة بيف دكؿ أكممت سيطرتيا عمى استخداميا لمنجزات

العمـ في شتى مجاالتو فعاد عمييا بمزيد مف القكة ك الدعـ لمقدرتيا الذاتية  ،كبيف دكؿ اكتفت باالعتماد عمى إنتاج

غيرىا فبل ىي قادرة عمى إحكاـ سيطرتيا ك ال ىي قادرة حتى أف تييئ نفسيا لمثؿ ىذه السيطرة ).(1

إذف ال تقدـ بدكف تقدـ البحث العممي أكال  ،فالتكنكلكجيا ك سيمة ميمة جدا لحؿ مشكبلت اإلنساف في العالـ النامي
في كؿ المجاالت االقتصادية ك االجتماعية  ،السياسية  ،اإلعبلمية  ،البيئية كالبشرية  ،..فالخيار الذم يكجينا ليس
في المفاضمة بيف مجرد استيرادىا أك عدمو  ،ك إنما المفاضمة تكمف بيف ما يجب اختياره ك كيفية التعامؿ معو

لضماف االستفادة القصكل منيا  ...خاصة ك أنيا لـ تصؿ بعد – أم دكلة نامية – إلى مستكل التطكر التكنكلكجي
الذم جعمنا نفكر في االستغناء ك لك نسبيا عف نقؿ ىذه التكنكلكجيا.
ك خبلصة القكؿ  ،ك مف خبلؿ أدبيات سكسيكلكجيا التنمية  ،فإف مفيكـ التنمية قد تعدد حسب اختبلؼ أبعاده

كظاىرة أك كعممية اجتماعية  ،ككذا اختبلؼ أطره اإليديكلكجية

 ،ك في ىذا اإلطار يحضرني قكؿ " عبد الرحيـ

أبك كريشة "  ،باحث في عمـ االجتماع " انطبلقا مف أف المفيكـ االجتماعي  social conceptيختمؼ باختبلؼ

المدارس الفكرية  ،مف ذلؾ يتطمب األمر فحصا دقيقا لممفاىيـ الكاردة إلينا ك كشؼ ما مدل اتساقيا مع عقيدتنا ،
فمفاىيـ مثؿ اإلنساف االقتصادم  ،القيمة  ،ك التنمية ىي زيادة اإلنتاج  ،..تفضي إلى تحميبلت ك تركيبات

اقتصادية يحكميا االنحياز إلى التجربة الغربية  ...بؿ إف ىذه السياسة تكجد حالة مف االعتماد التكنكلكجي ك

التبعية الجديدة ..كال شؾ أف تمؾ النظرة إلى المفاىيـ تتيح لنا نقطة البدء فيما نسميو " بأسممة العمكـ " ك كضعيا
داخؿ المنطكؽ الطبيعي ليا).(2

ثالثا :االتصـــــال التنمــــــــــوي
يمثؿ التخطيط لبلتصاؿ التنمكم ضركرة ميمة إلنياء حالة التخمؼ التي تعيش فييا البمداف النامية  ،كترجع أىميتو
إلى أنو أصبح أحد السمات المميزة لعصرنا الحاضر .كليذا التخطيط أىدافو ك مسؤكليتو المحددة األبعاد
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):(1

محمد منير حجاب  ،مرجع سابؽ  ،ص .72

) : (2عبد الرحيـ تماـ أبك كريشة  ،مرجع سابؽ  ،ص .134- 133

كىك ال يخرج عف الدكر الذم قصده " ماكس ميميكاف "  MAX MULLIKANعندما سمي الدكر الذم يضطمع
بو االتصاؿ ك اإلعبلـ الجماىيرم في ميداف التنمية بػ " اليندسة االجتماعية لبلتصاؿ الجماىيرم "  ،ككيفية تكجيو

االتصاؿ الجماىيرم لخدمة الرخاء اإلنساني في المجتمع التقميدم). (1

كما تشير بعض الد ارسات القميمة في الدكؿ النامية إلى الدكر الياـ الذم تمعبو كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم في

عممية التحديث  .ك في مقابؿ ذلؾ يميؿ كثير مف مخططي التنمية عمى المستكل القكمي  ،إلى تجاىؿ أك نسياف
فعالية كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم في ىذا الشأف  .كقد أشارت " آيثؿ بكؿ " في مقاليا " كسائؿ االتصاؿ

الجماىيرم ك السياسة في عممية التحديث " عاـ  ، 1963إلى أنو ناد ار ما ينظر إلى كسائؿ االتصاؿ باعتبارىا

تمثؿ مكاف الصدارة إذا قكرنت بالتكنكلكجيا الحديثة مثبل  ،أك بالسدكد المكلدة لمطاقة  ،أك بالمؤشرات التنمكية

األخرل ذات األىمية البالغة ). (2

كعمى كؿ  ،كقبؿ الخكض في تفاصيؿ العبلقة بيف االتصاؿ ك التنمية بنائيا ك كظيفيا  ،ال بد لنا أف نعرض جممة

مف تعريفات االتصاؿ التنمكم:
 -1مفيـــــــــــومو :

أكلى أساتذة االتصاؿ أىمية قصكل لمدكر الذم تمعبو كسائؿ اإلعبلـ في المجتمع  ،فرأل بعضيـ االتصاؿ نسيجا

لممجتمع اإلنساني برمتو  ،ك كمما تدفؽ اإلعبلـ بيف شراييف ىذا النسيج كمما زادت فاعمية المجتمع كقدرتو عمى
التنمية  .ك رأل آخركف أف عممية االتصاؿ ترسخ شعكر المكاطف باالنتماء إلى كطنو ك قكميتو  ،ك أف استغبلؿ ىذا

الشعكر في التنمية ضركرة مف ضركريات نجاحيا ،باإلضافة إلى أف كسائؿ االتصاؿ تنقؿ التراث مف جيؿ إلى
أخر .كاىتـ آخركف بالمعمكمات ك األفكار التي تحمميا كسائؿ اإلعبلـ ك االتصاؿ ك التي تعد العامؿ األساسي في

زيادة مجاالت المعرفة لدل الجماىير ك تكسيع آفاقيـ ك مداركيـ ك لزيادة قدرتيـ عمى التقمص الكجداني ك تقبميـ

لمتغيير ك اشتراكيـ في التنمية

). (3

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
):(1

محمد منير حجاب  ،مرجع سابؽ  ،ص .108

) :(2سامية محمد جابر)أ(  ،مرجع سابؽ  ،ص . 320
) : (3محمد منير حجاب  ،مرجع سابؽ  ،ص .131

إذا تكممنا عف نمكذج االتصاؿ التنمكم  ،فبلبد أكال اإلشارة إلى إسيامات اليكنسكك في صياغة مفيكـ االتصاؿ
التنمكم في إطار ما يسمى بالنظاـ اإلعبلمي الجديد  .ففي إطار جيكدىا  ،برزت الدعكة إلى إقامة نظاـ إعبلمي
دكلي جديد باعتباره مف المكازـ األساسية لمكاجية االختراؽ الثقافي ك دمج سياسات االتصاؿ في إستراتيجية التنمية

 .كقد اتخذ ىذا المفيكـ مكانتو عمى مستكل الحكار في عاـ  1976في اجتماع لخبراء االتصاؿ لدكؿ عدـ
االنحياز بتكنس  ،ك تكجت تمؾ الجيكد بتقرير المجنة الدكلية لدراسة مشكبلت االتصاؿ " تقرير ماكبرايد " الذم قدـ

لميكنسكك في فبراير عاـ . (1)1980

حيث أكد " شكف ماكبرايد " في تقريره حكؿ " االتصاؿ التنمكم " أف االتصاؿ يعتبر مكردا رئيسيا مف مكارد التنمية ،

ككسيمة لخبراء االتصاؿ لضماف المشاركة السياسية الحقيقية  ،ك قاعدة معمكمات مركزية لتحديد االختبارات
السياسية ك أداة لخمؽ الكعي باألكلكيات القكمية) . (2كيقدـ " شكف ماكبرايد " تعريفا لبلتصاؿ التنمكم عمى أنو "
اتصاؿ يساعد في تغيير السمكؾ ك القكالب الجامدة إلى أف يتـ خمؽ عبلقات بنيكية جديدة في المجتمعات" كما

يضيؼ " ال ينبغي أف نحمؿ كسائؿ اإلعبلـ أكثر مما تحتمؿ  ،فإسياميا ينصب عمى التأثير عمى المعايير
االجتماعية ك استرعاء األنظار ك تكضيح الفرص  ،ك الكاقع أف مف أفضؿ ما يمكف أف تفعمو ىك المساعدة في

تييئة جك مكات لمتنمية بدال مف إحداث تغيير بشكؿ مباشر

). (3

كما يعرفو " نبيؿ عمي " عمى أنو ذلؾ االتصاؿ الذم ييتـ بغرس الرغبة في التغيير ك إدخاؿ طرؽ جديدة لمتفكير ك
السمكؾ ك اكتساب الجماىير معمكمات كاقعية ك أخبار عف العالـ الخارجي بحيث يتـ الربط بيف دكر كسائؿ

االتصاؿ ك اإلعبلـ بخمؽ السياقات العامة لئلبداع ك االبتكار

). (4

ك يعرفو " أبك شنب " عمى أنو أداة لنشر التغيرات ك ليس كسيمة لتأييد أك تقكية األنماط ك القيـ ك االتجاىػ ػ ػ ػػات

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) : (1فرانسيس باؿ  ،كسائؿ اإلعبلـ ك الدكؿ النامية  ،ترجمة حسيف العكدات  ،سمسمة دراسات إعبلمية ،المنظمة العربية لمتربية كالثقافة ك العمكـ ،
إدارة اإلعبلـ ، 1982 ،ص . 25
) : (2شكف ماكبرايد ك آخركف  ،أصكات متعددة ك عالـ كاحد  :االتصاؿ ك المجتمع اليكـ ك غدا  ،تقرير المجنة الدكلية لدراسة مشكبلت االتصاؿ ،
الجزائر  ،الشركة الكطنية لمنشر ك التكزيع  ، 1981 ،ص .430
) : (3المرجع نفسو  ،ص .375
) : (4نبيؿ عمي  ،مرجع سابؽ  ،ص .265

السائدة  ،عبلكة عمى أنو أداة تزيد مف ثكرة التطمعات أك اآلماؿ التي تعمؿ عمي تغيير المجتمع بسرعة  ،بحيث
تحتاج كسائؿ االتصاؿ التنمكم إلى فيـ متعمؽ لمشاعر ك سيككلكجية المكاطنيف حتى تتمكف مف استخداـ أساليب

فعالة يمكف أف تحدث التغيير لؤلفكار ك المفاىيـ).(1

ك مما نبلحظو عمى ىذيف التعريفيف األخرييف  ،ىك تركيزىما عمى الجانب السيككلكجي في التنمية  ،حيث ركز

الخبراء األكائؿ لسكسيكلكجيا االتصاؿ التنمكم عمى ىذا الجانب إلحداث التنمية  -كىذا ما سنشير إليو الحقا في
عنصر نماذج االتصاؿ التنمكم – إضافة إلى ذلؾ  ،نجد الباحثة "سامية محمد جابر" تؤكد أنو إذا أقامت كسائؿ

االتصاؿ الجماىيرم بتكفير ما يمزـ مف مادة عممية ك إعبلمية عف الدكؿ األكثر تقدما ك عف مبلمح الحياة

الحضرية الحديثة  ،فربما تخمؼ لدل الريفييف الذيف يقبمكف أكثر عمى كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم مستكيات أعمى
لمدافعية إلى اإلنجاز  ،كذلؾ مف خبلؿ عممية المقارنة

). (2

كىذا فعبل  ،ما أكده قببل " دانياؿ ليرنر " عالـ االتصاؿ  ،كالباحث العالمي في مجاؿ االتصاؿ التنمكم  ،حيث يقكؿ

أف كسائؿ اإلعبلـ أكبر عامؿ فعاؿ في التنمية  ،فعف طريقيا يتعمـ الناس المشاركة ك ذلؾ باختيار مكاقؼ غريبة ك

جديدة عمييـ  ..كما أف كسائؿ اإلعبلـ تصكر مستكيات متعددة األنكاع مف المعيشة أكثر ثراء ك تقدـ الحمكؿ مف

أجؿ الكصكؿ إلى ىذه المستكيات).(3

كما نجد " عكاطؼ عبد الرحمف " تركز في حديثيا عف معنى االتصاؿ التنمكم أكال عمى تنمية القطاع اإلعبلمي

بمختمؼ أبعاده الرأسية ك األفقية  ،لكي تصبح أدكاتو فعالة لمتكاصؿ االجتماعي ك اإلنساني كتقكؿ أنو " صحيح أف

االتصاؿ كحده ال يمكف أف ينيض بعبء التنمية ك لكف عدـ إسياـ االتصاؿ في خطط التنمية يؤدم إلى إخفاقات
غير متكقعة  ،كما يعطؿ بالفعؿ إيقاع الحركة ك التنفيذ لمشركعات التنمية  .ك مف ىنا جاءت الضركرة لربط
سياسات االتصاؿ ك اإلعبلـ ك السياسات األخرل المطبقة في المجاؿ االقتصادم ك االجتماعي ك الثقافي ك

التعميمي ..بحيث تتكامؿ جميعا ك يتشكؿ منيا ما يطمؽ عميو الخطة الشاممة لمتنمية  ،حيث أف البعد التنمكم
لبلتصاؿ ك اإلعبلـ يعد جزءا أساسيا مف الخطة الشاممة لمتنمية " ).(4

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
)(1
)(2

 :جماؿ محمد أبك شنب  ،مرجع سابؽ  ،ص .265
 :سامية محمد جابر)أ(  ،مرجع سابؽ  ،ص .329

):(3
):(4

عبد الرحمف تماـ أبك كريشة  ،مرجع سابؽ  ،ص .93
عكاطؼ عبد الرحمف ) أ(  ،إشكالية اإلعبلـ التنمكم في الكطف العربي  ،القاىرة  ،دار الفكر العربي لمطبع ك النشر ، 1985 ،ص .70

كمف ىنا ،ك بعد عرض جممة مف تعريفات ك مفاىيـ االتصاؿ التنمكم  ،سكؼ نتعرض إلى نماذج ىذا االتصاؿ
التنمكم :
 – 1نماذجـــــــــــــــــــو :
تعددت ك اختمفت النماذج التي تناكلت دكر كسائؿ اإلعبلـ ك االتصاؿ في عممية التنمية  ،فمنيا مف اعتبر كسائؿ

االتصاؿ متغي ار مستقبل ك محركا لمتغيير االجتماعي  ،ك منيا ما اعتبر كسائؿ االتصاؿ مجرد متغير تابع  ،ك منيا
ما رفض التسميـ بكجيتي النظر السابقتيف  ،استنادا إلى أف التنمية عممية تحكؿ اجتماعي معقدة  ،ك أف االتصاؿ

عممية متعددة المراحؿ .

ك قبؿ التعرض ليذه النماذج  ،تقدـ لنا الباحثة " جيياف رشتي " مراحؿ تطكر نماذج العبلقة بيف االتصاؿ ك

التنمية):(1

 المرحمة األكلى  ،ك انصب االىتماـ فييا عمي الجكانب السيككلكجية لمتنمية ك تزايد الحماس خبلليا إ ازء قكةكسائؿ اإلعبلـ ك قدرتيا عمى تحقيؽ الكثير مف المياـ اإليجابية في عممية التنمية .

افترض أف كسائؿ
 المرحمة الثانية ك التي بدأت في منتصؼ الستينات  ،تحكؿ االىتماـ إلى األبعاد االجتماعية ك ااإلعبلـ مجرد عنصر مف عناصر النظاـ االجتماعي  .ك أكدت دراسات تمؾ المرحمة أف كسائؿ اإلعبلـ تعمؿ عمى

المحافظة عمى األكضاع الراىنة كحماية األنظمة القائمة .
 أما المرحمة الثالثة فبدأت في السبعينيات  ،حيث ساد االعتقاد بأف أم فيـ لدكر كسائؿ اإلعبلـ في عممية التنميةسيتـ بالقصكر ك التضميؿ إف لـ يأخذ في الحسباف عبلقة التبعية اإلعبلمية بيف الدكؿ في إطار النظاـ السياسي ك

االقتصادم الدكلي .

كما نجد " جكف ما كندم "  ، J. MCNELLYيضع نماذج االتصاؿ التنمكم في أربعة اتجاىات): (2

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) : (1جيياف رشتي ) ب(  ،تطكر النظريات العممية حكؿ دكر اإلعبلـ في التنمية  ،مجمة " دراسات إعبلمية "  ،العدد  62يناير – مارس 1991
،ص ص 49– 46
) :(2عبد الرحيـ تماـ أبك كريشة  ،مرجع سابؽ  ،ص .92

 االتجاه المتشائـ :كيذىب أنصار ىذا االتجاه إلى أف كسائؿ اإلعبلـ ليس ليا تأثير عمى عممية التنمية ك أف
دكرىا ضئيؿ كغير محسكس.

 االتجاه المتحمس :ك تبنى ىذا االتجاه خبراء االتصاؿ في اليكنسكك ،حيث يكضحكف أف لكسائؿ اإلعبلـ
دكرىا الفعاؿ ليس فقط في عممية التنمية بؿ أيضا في تحقيؽ السبلـ ك االستقرار.

 االتجاه الحذر :يرل أصحاب ىذا االتجاه أف كسائؿ اإلعبلـ غير قادرة عمى القياـ بدكرىا الكامؿ في عممية
التنمية  ،ألف تعدد االتجاىات الثقافية ك االجتماعية تعطؿ أك تمغي دكرىا .كىـ يركزكف أكثر عمى دكر

قادة الرأم .

 االتجاه الكاقعي أك البرجماتي  :ك طبقا ليذا االتجاه  ،ليست ىناؾ نظرية محددة لتفسير تأثير كسائؿ
اإلعبلـ  ،فيذا يتكقؼ عمى الدليؿ التجريبي  ،األمر الذم يطرح عدة احتماالت فقد ال يككف لكسائؿ
االتصاؿ أم دكر ،كقد يككف دكرىا محدكدا ،كقد يككف دكرىا كبي ار فذلؾ يتكقؼ عمى ظركؼ الكسيمة ك

المجتمع .

إف ما نبلحظو ىنا ،أف ىذه االتجاىات الخاصة باالتصاؿ التنمكم  ،ىي اتجاىات متأثرة باالتجاىات العامة لدكر
كسائؿ االتصاؿ في المجتمع  ،كالتي تسمى في أدبيات اإلعبلـ ك االتصاؿ باتجاىات التأثير.

فيمكننا أف نجد ارتباطا بف االتجاه المتحمس ك اتجاه التأثير المباشر لكسائؿ اإلعبلـ  ،ك كذا يرتبط كؿ مف

االتجاه البرجماتي باتجاه التأثير اليادئ ك المستمر  .ىذا االتجاه األخير الذم نراه أكثر اعتداال ك كاقعية  ،بحيث
يربط حدكد التأثير بالسياؽ االجتماعي العاـ .
إذف ال بد لنا أف نعرض ىذه النماذج العامة التي تناكلت الدكر التنمكم لكسائؿ االتصاؿ ك ىي:

 نمكذج التقمص الكجداني" EMPATHY " :
ك تتمخص أفكار ىذا النمكذج الذم تبناه " دانياؿ ليرنر" في أف المقدرة عمى التقمص الكجداني شرط أساسي لمتحكؿ
مف المجتمع التقميدم إلى المجتمع الحديث ك أف ك سائؿ اإلعبلـ تساىـ في تنمية المقدرة عمى التقمص الكجداني .

كنتيجة لمتفاعؿ بيف العكامؿ الثبلث التحضر – التعميـ – اإلعبلـ تنمك الشخصية العصرية في المجتمع  ،ك تتميز
ىذه الشخصية بالقدرة عمى التقمص الكجداني أم قدرة اإلنساف عمى تخيؿ دكره ك دكر اآلخريف في المجتمع

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

) : (1عمي عجكة  ،مرجع سابؽ  ،ص .24

). (1

كيكضح " ليرنر " أف النظـ اإلعبلمية ك االجتماعية تسير جنبا إلى جنب ك يقكؿ أف كسائؿ اإلعبلـ أكبر عامؿ
فعاؿ في التنمية  ،فعف طريقيا يتعمـ الناس المشاركة ك ذلؾ باختيار مكاقؼ غريبة ك جديدة عمييـ كيتدربكف عمى

االعتماد عمى سمسمة مف اآلراء يككف ليـ حرية االختيار بينيا .كما أف كسائؿ اإلعبلـ تصكر مستكيات متعددة

ألنكاع مف المعيشة أكثر ثراء  ،كتقدـ الحمكؿ مف أجؿ الكصكؿ إلى ىذه المستكيات).(1

ك تعقب الباحثة "جيياف رشتى " عمى ىذا النمكذج  ،بقكليا أف الدراسات أثبتت عدـ صحة ىذا النمكذج فقد
افترض " ليرنر" أف النمكذج الغربي عالمي  ،يقدـ صكرة لما سيككف  ،كأف التطكر يحدث بشكؿ مشابو في كؿ

الدكؿ النامية).(2

ك نحف يمكننا أف نعمؽ عمى ىذا النمكذج باعتباره يختزؿ التنمية في نظرة سيككلكجية ،متجاىبل األبعاد األخرل
خاصة التاريخية ك السياسية ك االجتماعية ك الثقافية  ،ىذا فضبل عف تحيزه لمنمكذج الغربي عمكما في التنمية ك

التحديث.


نمكذج انتشار األفكار المستحدثة

" " DIFFUSION OF INNOVATION

طبقا ليذا النمكذج فإف عممية التحضر تتـ مف خبلؿ انتشار األفكار المستحدثة في المجتمع التقميدم كيؤكد "

ركجرز " أف االتصاؿ ضركرم لعممية التغيير االجتماعي ك التي تمر بثبلث مراحؿ :
 االختراع INVENTION االنتشار DIFFUSION -النتيجة CONSEQUENCE

كأ ما االختراع فيك عممية خمؽ أفكار جديدة أك تطكير أفكار جديدة بينما االنتشار تمؾ العممية التي تنتقؿ بكاسطتيا

ىذه األفكار الجديدة خبلؿ نسؽ اجتماعي معيف  .كتشير النتيجة إلى التغيير الذم يحدث داخؿ النسؽ بعد تبني

بعض التجديدات أك رفضيا).(3

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) : (1شاىيناز طمعت  ،كسائؿ اإلعبلـ ك التنمية االجتماعية  ،ط  ، 1القاىرة  ،المكتبة األنجمك-مصرية  ، 1980 ،ص .131
) : (2جيياف رشتي ) ب (  ،مرجع سابؽ  ،ص .48
) :(3سامية محمد جابر )أ( ،مرجع سابؽ  ،ص .260

كتتمخص ك كظائؼ االتصاؿ في عممية نشر األفكار المستحدثة في إثارة االىتماـ ك الحث عمى تبني الفكرة  ،ك
التقييـ أم تقديـ معمكمات كصفية ك تحميمية تساعد عمى التقييـ  ،ك األخبار  ،ك التعزيز أم التأكيد المستمر عمى

الفكرة  ،ثـ الكظيفة المينية أم تصميـ برامج لممجمكعات ك األفراد المرتبطيف مباشرة بأعماؿ التنمية). (1

كبناء عمى ذلؾ  ،فإف ركجرز يتكصؿ إلى القكؿ أف الدكر الرئيسي لكسائؿ اإلعبلـ قد يككف في تكفير المناخ

المبلئـ لمتنمية أكثر منو في تقديـ التفاصيؿ الضركرية لتبنى األفكار المستحدثة). (2

كقد تعرض ىذا النمكذج لبلنتقاد  ،كاف أبرزه لػ " بكرديناؼ "  ،كذلؾ مف حيث عدـ صبلحية ىذا النمكذج لمتطبيؽ
في ظركؼ اجتماعية ك ثقافية تختمؼ تماما عف ظركؼ المجتمعات الغربية ) ،(3ىذا ك كما أف ركجرز قد نقد نفسو

في عاـ  1976ك اعترؼ بأف النمكذج السابؽ ال يبلءـ المجتمعات النامية  ،بحيث تنبع أفكار التنمية مف المجتمع
نفسو عمى ضكء االحتياجات الخاصة ك القيـ السائدة فيو).(4


نمكذج التنمية الكطنية " " NATIONAL DEVELOPEMENT

:

تأتي في ىذا اإلطار دراسة " كلبكر شراـ " عف " دكر كسائؿ االتصاؿ في التنمية الكطنية " حيث يقكؿ أف
االتصاؿ اإلعبلمي أساس لكؿ عممية اجتماعية  ،فيك في الحقيقة تفاعؿ المجتمع مع نفسو ،لذلؾ يعامؿ اإلعبلـ

عادة كجزء مف شيء آخر – جزء مف التجارة مثبل أك التدعيـ أك السياسة . (5) -حيث يؤكد " شراـ " حاجة الدكؿ

النامية إلى نظاـ إعبل مي ك طني قكم  .ك ىك يعبر عف تفاؤلو بدكر كسائؿ اإلعبلـ الفعاؿ في التنمية الكطنية
بقكلو " إف كسائؿ اإلعبلـ ىي األدكات الكبرل لتضخيـ األحداث ك أفضؿ أمؿ لؤلمة في تعكيض بعض تخمفيا

اإلعبلمي  ..كليذا السبب فإف عمي الدكؿ النامية أف تنظر بعناية إلى الفائدة التي تحققيا مف استخداـ كسائؿ

اإلعبلـ).(6

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) : (1شاىيناز طمعت  ،مرجع سابؽ  ،ص .316
) : (2المرجع نفسو ،ص . 183
) :(3عمر الخطيب ،اإلعبلـ التنمكم  ،الرياض  ،د ار العمكـ لمطباعة ك النشر  ، 1983 ،ص .263
):(4عمي عجكة  ،مرجع سابؽ  ،ص .25
) : (5ك لبكر شراـ  ،مرجع سابؽ ،ص .66
) :(6محمد سعد إبراىيـ  ،مرجع سابؽ  ،ص .97

كىك يمخص دكر كسائؿ االتصاؿ في التنمية الكطنية في تركيز االنتباه عمى مشاكؿ التنمية ك أىدافيا  ،كتكسيع
اآلفاؽ ك النيكض باآلماؿ الكطنية ك الشخصية عمى حد سكاء ، ..ككذلؾ فإف النمكذج ال يخرج عف إطار التحيز
اإليديكلكجي ،حيث ىك اآلخر أغفؿ األبعاد الثقافية ك التاريخية الدكلية.

 نمكذج التبعية " : " dependency
ك يرل أصحابو أف العا لـ الرأسمالي قد ربط العالـ النامي بعبلقات استغبلؿ ك تبعية  ،فكما كظؼ أنظمتو السياسية
ك االقتصادية ..الخ  ،لخدمة أىدافو كذلؾ جعؿ اإلعبلـ بمختمؼ أجيزتو أداة لتحقيؽ غاياتو  ،فيقكؿ " ىربرت
شيممر " في ىذا الصدد أف النظاـ االقتصادم العالمي يسعى إلى تكظيؼ اإلعبلـ في دكؿ العالـ الثالث لخدمة

أىدافو ك ترسيخ الشعبية االقتصادية ك تحكيؿ العالـ إلى قرية اتصالية شديدة الترابط  ،كما يدعكا الدكؿ النامية إلى

سياسة االعتماد عمى الذات ك كضع سياسات كطنية لبلتصاؿ لمخركج مف دائرة التبعية اإلعبلمية ك الثقافية ).(1

ك إذا كنا نرل أف نماذج االتصاؿ التنمكم  ،سكاء كانت نماذج التحديث أك التبعية لـ تستكعب مشاكؿ ك طمكحات

الدكؿ النامية  ،نظ ار الختبلؼ أسسيا الثقافية ك االجتماعية ك الفكرية اإليديكلكجية عف كاقع العالـ النامي  ،ككذا

العالـ العربي اإلسبلمي ككتمة ال يستياف بيا في ىذا العالـ النامي  .كىنا يقدـ لنا " عمي عجكة " نمكذجا لبلتصاؿ

التنمكم في العالـ العربي يمكننا أف نعتبره محاكلة جاءت نتيجة تجاىؿ معظـ النماذج الغربية لبلتصاؿ التنمكم

لكاقع الدكؿ النامية بمختمؼ ظركفيا الثقافية ك االجتماعية التي تحكـ سمكؾ األفراد  ،فيقكؿ " النمكذج الذم نقترحو
لبل تصاؿ التنمكم في العالـ العربي ينبع أساسا مف تقديرنا لمظركؼ التاريخية ك االقتصادية ك الثقافية التي أسيمت
بشكؿ كاضح في تككيف سمات متميزة لمشخصية العربية .ك ىذا النمكذج ال ييمؿ االختبلفات الفرعية بيف دكؿ

العالـ العربي ك ال يتجاىؿ التناقضات السياسية أك االقتصادية التي تحكؿ في بعض األحياف دكف تحقيؽ االتفاؽ
عمى إطار مكحد لمعمؿ في المجاالت الداخمية ك الخارجية ك ىك يسعى في حدكد إمكانات الحركة الكاقعية إلى
االستفادة مف عكامؿ التكحد ك تجنب اآلثار السمبية لعكامؿ التمزؽ ك التفرؽ  ،ك ىذا النمكذج ينطمؽ مف التساؤالت

اآلتية  :مف نحف ؟ ماذا نريد ؟ بماذا نتميز عف غيرنا ؟ بماذا يتميز غيرنا عنا ؟ ما ىي إمكانات التفاىـ بيننا ؟

ماذا حققنا عمى طريؽ التنمية ؟

). (2

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1عكاطؼ عبد الرحمف ) ب (  ،قضايا التبعية اإلعبلمية ك الثقافية في العالـ الثالث  ،سمسمة عالـ المعرفة  ،العدد  ، 78الككيت  ،المجمس

الكطني لمثقافة ك الفنكف ك اآلداب  ، 1984 ،ص. 43

):(2عمي عجكة  ،مرجع سابؽ  ،ص .37

ثالثا :وظائـــــفــــــــــــــو
إف الكظيفة األساسية لكسائؿ االتصاؿ الجماىيرم ىي التنمية باعتبارىا محكر االرتكاز لمباشرة كسائؿ االتصاؿ في
المجتمع النامي لكافة ممارستيا .ك في إطارىا تحقؽ ىذه الكسائؿ كظائفيا في خدمة المجتمع النامي .كىذه
الكظائؼ ىي):(1

كظائؼ خاصة

كظائؼ عامة

 تييئة مناخ المبلئـ لمتنمية

 اإلعبلـ

 اإلرشاد ك التكجيو

 تكفير منتدل لممناقشة ك كضع القرار

 التفسير ك التكضيح

 نشر التعميـ ك التدريب

 التثقيؼ ك التنشئة االجتماعية

 نشر األفكار المستحدثة

 التسمية
جدكؿ رقـ ) : (2كظائؼ االتصاؿ التنمكم
ك يرل "محمد منير حجاب" أف ىناؾ متغيرات خمسة تؤثر عمى ممارسة كسائؿ االتصاؿ في المجتمعات النامية ك
كظيفتيا التنمكية في إطار الكظائؼ العامة ك الخاصة  ،تتضمف أبعادا ىي

)(2

:

 البعد البيئي  :ك يشمؿ الظركؼ السياسية ك االقتصادية ك االجتماعية الخاصة بالبيئة التي تمارس مف
خبلليا كسائؿ االتصاؿ لكظائفيا ،ك التي كفقا ليا تختمؼ ىذه الكظائؼ مف مجتمع آلخر .

 البعد الحضرم :إذ تختمؼ طبيعة كظائؼ االتصاؿ في الريؼ عنيا في البادية عنيا في المجتمعات
الحضرية .



البعد التنمكم

 :ك يشمػ ػ ػؿ الجكانب المختمفػ ػ ػ ػة لمتنميػ ػ ػ ػ ػة ك التي تحدد في مجمكعي ػ ػا مككنات التنمية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1محمد منير حجاب  ،مرجع سابؽ  ،ص ص .147 – 146
) : (2المرجع نفسو ،ص . 149-148- 147

الشاممة ) تنمية ركحية – تنمية ذاتية – تنمية اقتصادية – تنمية اجتماعية – تنمية بشرية –تنمية بيئية –
تنمية ثقافية – تنمية سياسية – تنمية تكنكلكجية – تنمية نفسية – تنمية إدارية – تنمية تشريعية(


بعد الكسائؿ:

فكسائؿ االتصاؿ الجماىيرم العامة ليا كظائؼ غير كظائؼ كسائؿ االتصاؿ المحمية العامة  ،غيرىا غير

كظائؼ قنكات االتصاؿ الشخصي ك الجمعي  .كداخؿ كؿ منيا تختمؼ الكظائؼ كفقا لطبيعة الكسيمة المستخدمة .



بعد

الجميكر :فكظائؼ كسائؿ االتصاؿ بالنسبة لمشباب غيرىا بالنسبة لؤلطفاؿ غيرىا بالنسبة لممرأة .كما أف ىذه الكظائؼ

تختمؼ كفقا لمجماىير النكعية المختمفة مثؿ العماؿ  ،المزارعكف  ،المينيكف  ،الحرفيكف  ،المكظفكف  ،المسئكلكف . ...

ك ينبغي أف تستيدؼ كسائؿ اإلعبلـ ثبلث غايات لمقياـ بدكرىا في عممية التنمية ك ىي):(1
 -زيادة تفيـ مشكبلت التنمية

 إقامة ركح مف التضامف في بذؿ جيكد مشتركة زيادة قدرة الرجاؿ ك النساء عمى تكلي أمر تنميتيـكما يحدد " كلبكر شراـ" ست مياـ أساسية تمثؿ دكر اإلعبلـ في عممية التنمية ك ىي): (2
 اإلسياـ في تنمية االنتماء الكطني ك تحكيؿ االىتماـ مف المجاؿ المحمي إلى المجاؿ القكمي. اإلسياـ في نشر ك تكضيح التخطيط القكمي -المساعدة في تعميـ الميارات البلزمة

 تكسيع اآلفاؽ ك إدخاؿ طرؽ جديدة لممعيشة -مساعدة الناس عمى التطمع نحك المستقبؿ

 -إعداد الناس لمقياـ بدكرىـ كأعضاء في أمة كاحدة باعتبارىـ أمة مف بيف األمـ .

ك عميو  ،يمكف أف نعرض أدكار االتصاؿ في عممية التنمية كاآلتي :

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) : (1شكف ماكب اريد ك آخركف  ،مرجع سابؽ  ،ص .378

) : (2عبد الرحيـ تماـ أبك كريشة  ،مرجع سابؽ  ،ص ص .105- 140

 -دور االتصال الجماىيري في التنمية االقتصادية:

ىناؾ عبلقة تأثير متبادؿ بي ف اإلعبلـ ك االتصاؿ ك التنمية االقتصادية ،باعتبار االتصاؿ ىك انعكاس لعممية
التنمية في المجتمع بشكؿ عاـ .إذ يرل " أكشيما " أف لكسائؿ اإلعبلـ صفة التضامف المؤدم إلى التنمية

اإلنتاجية السريعة  ،ك تتميز الدكؿ النامية بأنيا مجتمعات في عجمة مف أمرىا ،ك القصد مف ذلؾ أنيا مجتمعات
تبغي المحاؽ بالركب بأسرع مما يمكف  ،كعميو فيي تحتاج إلى نظرية لمتنمية االقتصادية تكضح ليا ما تريد

المحاؽ بو  .ك تأتي بعد ذلؾ مباشرة حاجة تمؾ المجتمعات إلى سياسة لبلتصاؿ تشرح كيفية المحاؽ كما تريد

المحاؽ بو  .كمف الكاضح أف كسائؿ اإلعبلـ ىي المصدر األكؿ لتنمية المجتمعات التي في عجمة مف أمرىا ،

إذ أنيا تحمؿ رسائميا إلى الجماىير بأسرع كقت ك أبخس ثمف).(1

ك عمكما  ،فإنو يمكف حصر الكظائؼ التنمكية االقتصادية لكسائؿ االتصاؿ الجماىيرم فيما يمي:
 تبسيط المفاىيـ االقتصادية  ،كتكضيح البعد االقتصادم لمتنمية ك زيادة تفيـ المكاطنيف لمشكبلت التنمية كقضاياىا .ك مف ثـ تييئة المناخ لمتنمية االقتصادية مف خبلؿ تركيز اإلىتماـ عمى قضايا التنمية ك تكجيو
االىتماـ مف حيف آلخر نحك سمكؾ جديد أك عادة جديدة أك ممارسة زراعية أك مينية أك عمى شيء ما يستدعى

التغيير).(2

 إثارة المستكل العاـ لمطمكحات كتشجيع المكاطنيف عمى رفع مستكل إنجازاتيـ  ،كاعداد المكاطف لمعمؿ كاإلنتاج باعتبار أف اإلنساف كائف منتج يحقؽ إنسانيتو في العمؿ كنشاط اجتماعي  ،ك أف اإلنتاج في المجتمع

عممية تستيدؼ خدمة أغراضو ك الكفاء بحاجياتو).(3

 تكسيع رقعة الحكار حكؿ خطة التنمية  ،كزيادة دائرة المناقشة الخاصة بيا بيدؼ تحقيؽ المشاركة القكمية ،كزيادة ارتباط الجماىير بخطة التنمية القكمية ).(4

 مساندة سياسات ك برامج اإلصبلح االقتصادم مف خبلؿ الحكار ك تكعية المكاطنيف بدكاعي اإلصبلح كالتضحيات التي يتطمبيا  .ك تبدك ىذه الميمة أكثر إلحاحا في معظـ الدكؿ النامية التي تعاني مف مشكمة الديكف..

 ،كىنا يبرز دكر الصحافة في التمييد لسياسات اإلصبلح ك إقناع الرأم العاـ بيا ).(5

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

) : (1شييناز طمعت  ،مرجع سابؽ  ،ص .81
) : (2عمر الخطيب ،مرجع سابؽ  ،ص .25

) : (3سمير محمد حسيف ) أ(  ،اإلعبلـ ك االتصاؿ بالجماىير ك الرأم العاـ  ،القاىرة  ،عالـ الكتب  ، 1984 ،ص .218
) : (4المرجع نفسو  ،ص .239

) : (5عبد الرحيـ تماـ أبك كريشة  ،مرجع سابؽ  ،ص .132 – 131

 تنمية الكعي االدخارم  ،كما أف عادة االدخار تساعد عمى ترشيد االستيبلؾ ك تكجييو إلى ما يعكد عمىاألسرة ك المجتمع بالنفع ).(1

 تعميـ ميارات جديدة باستخداـ كسائؿ االتصاؿ في جميع أكجو النشاط الزراعي ،كتركيز برامج االتصاؿ عمىالمكضكعات االقتصادية ك التطكير االقتصادم).(2

 -دكر االتصاؿ الجماىيرم في التنمية السياسية :

إف فاعمية الدكر التنمكم لكسائؿ اإلعبلـ ك االتصاؿ يتكقؼ عمى طبيعة النظاـ السياسي ك االقتصادم ك
االجتماعي ك الثقافي ك اإلعبلمي الذم تعمؿ في إطاره  .كما أف دكر كسائؿ اإلعبلـ في التنمية السياسية ىك دكر

مساند  ،حيث تعمؿ بجانب مؤسسات ك أدكات أخرل ليا تأثيرىا المباشر ك غير المباشر عمى الجماىير .كعميو ،
يمكننا حصر األدكار التنمكية لكسائؿ االتصاؿ ك اإلعبلـ في المجاؿ السياسي فيما يمي:

 -تدعيـ الشعكر بالكالء ك االنتماء إلى أمة أك قكمية  ،إذ يجب أف تعمؿ كسائؿ االتصاؿ في المجتمعات النامية

عمى تنمية الشعكر بالكالء ك االنتماء ك أف يدرؾ المكاطنكف مصمحتيـ المشتركة ك فائدة عمميـ متعاكنيف مف أجؿ

تحقيؽ األىداؼ) .(3إضافة إلى أنيا تساعد عمى تحقيؽ ما يسمى" التكامؿ السياسي " بتأسيس ىكية قكمية مكحدة
تمثميا دكلة قكمية متسيدة .فتؤكد "شاىيناز طمعت" أف كسائؿ اإلعبلـ تساىـ في تحقيؽ األنماط الثقافية المكحدة في

كؿ أنحاء العالـ  ،كفي كصؿ الفجكة بيف المجتمعات المحمية ك القكمية  ،كنشر الرسائؿ اإليديكلكجية ك السياسية).(4

 -ترسيخ قيـ الثقافة السياسية التي تساعد عمى زيادة مدارؾ المكاطنيف  ،ك إنضاج كعييـ السياسي ،كتحفيزىـ

عمى المشاركة السياسية ك التأثير في مجريات العممية السياسية) ،(5لذلؾ  ،يجب عمى كسائؿ االتصاؿ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1عمي عجكة  ،مرجع سابؽ  ،ص .64
) :(2ىناء حافظ البدكم  ،مرجع سابؽ  ،ص .345
) :(3المرجع نفسو  ،ص .344
) :(4شاىيناز طمعت  ،مرجع سابؽ  ،ص .214
) : (5محمد سعد إبراىيـ  ،مرجع سابؽ  ،ص.266

أف تككف منب ار لكؿ اآلراء الكطنية تعبر عف نفسيا مف خبلؿ ىذه الكسائؿ مساىمة منيا في نقؿ صكت الجماىير

إلى القيادات المسئكلة ).(1

 تييئة الجماىير لمتغيرات التي ستحدث  ،كتفسير ىذه التغيرات ك مساعدة الجماىير عمى فيميا كالتكيؼ معيا سكاء كاف ذلؾ عمى المستكل)(2

الداخمي أك الخارجي

 .كما يضيؼ " كلبكر شراـ " أف عمى الدكلة النامية أف تنشر عمى أكسع نطاؽ سياستيا الجكىرية ك سيقتضي ذلؾ اإلعبلـ
)(3

ك اإلقناع كمييما  ،أضؼ إلى ذلؾ أف اإلعبلـ ينبغي أف يسرم ك أف يناقش التغيرات .

 -تييئة المناخ لممارسة تعددية فعمية  .كاعبلء قيمة التعددية ك تأكيد احتراـ الرأم اآلخر سكاء في تعامؿ األحزاب مع السمطة السياسية أك

القكل السياسية األخرل  ،أك مع الجماىير أك مع قياداتيا أك أعضائيا).(4

 دكر االتصاؿ الجماىيرم في التنمية االجتماعية:عندما نتحدث عف دكر كسائؿ اإلعبلـ في التنمية االجتماعية  ،ينبغي أف ندرؾ أف التنمية االجتماعية ليست مجرد

خدمات اجتماعية في مجاالت التعميـ ك الصحة ك اإلسكاف......الخ  ،ك إنما ىي عممية تنمية بشرية في المقاـ
األكؿ تستيدؼ إحداث تغيير جكىرم في األفكار ك القيـ ك السمككيات بما يكمؿ تكامؿ األبعاد المختمفة لعممية

التنمية ك تكازنيا كاستم ارريتيا .

كيعتقد " بام " أف االتصاؿ ىك نسيج المجتمع اإلنساني  ،كأف بناء نظاـ االتصاؿ بقنكاتو المحددة ىك ىيكؿ

التككيف االجتماعي الذم يغمفو ،كأف سرياف كسائؿ االتصاؿ يحدد اتجاه ك سرعة ك ديناميكية التنمية االجتماعية ،
كعميو فمف الممكف تحميؿ كؿ عممية اجتماعية عمى أنيا بناء ك مضمكف ك سرياف االتصاؿ).(5

ك نستطيع أف نحدد المياـ ك األدكار التالية التي يمكف أف تسيـ بيا كسائؿ اإلعبلـ في التنمية االجتماعية:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1عمي عجكة  ،مرجع سابؽ  ،ص .66
) : (2المرجع نفسو  ،ص .66
) : (3كلبكر شراـ  ،مرجع سابؽ  ،ص ص .64 – 63
) :(4محمد سعد إبراىيـ  ،مرجع سابؽ  ،ص .260
) :(5شاىيناز طمعت  ،مرجع سابؽ  ،ص .74

 غرس الرغبة في التغيير ك زيادة آماؿ الجماىير  ،حيث تيتـ كسائؿ االتصاؿ في المجتمعات النامية بغرسالرغبة في التغيير ك إدخاؿ طرؽ جديدة لمتفكير ك السمكؾ ك إكساب الجماىير معمكمات كاقعية ك أخبار عف العالـ

الخارجي

)(1

 .كيرل " عمر الخطيب " أنو غالبا ما يككف التدفؽ المتزايد لممعمكمات ىك العامؿ األساسي الذم

يغرس بذرة التغيير ك يييئ المناخ المبلئـ لمتنمية ك مف ثـ ينبغي أف تعمؿ الصحافة عمى غرس التحرؾ ك تكسيع

اآلفاؽ) .(2كمف خبلؿ إثارة االىتماـ ك تركيز االنتباه عمى عادات ك ممارسات ك أساليب تكنكلكجية جديدة  ،تساعد
عمى إدراؾ األفراد بالحاجة إلى تغيير بعض عاداتيـ ك أنماط سمككيـ).(3

 إعادة الترتيب القيمي ك السمككي لمجماىير  ،عف طريؽ خمؽ المعايير الجديدة  ،كفرض األكضاع االجتماعيةاإليجابية المرغكبة  ،ك المعاكنة في إنشاء قكاعد لسمكؾ التنمية في أذىاف الناس ،كفي متابعة كؿ انحراؼ ك كشفو
ك العمؿ عمى تعديؿ المكاقؼ ك االتجاىات الضعيفة  ،ك تدعيـ االتجاىات الراسخة ......ك التبشير بالقيـ ك المثؿ

اإلنسانية الرفيعة ك تككيف رأم عاـ مستنير).(4

كما يضيؼ " عمي عجكة " أف دكر كسائؿ االتصاؿ في مجتمعاتنا ال بد أف يمس في جانب التنمية االجتماعية

الدعكة إلى ترشيد األنماط السمككية السائدة كما البد أف تحرص كسائؿ االتصاؿ عمى بث القيـ الركحية ك األخبلؽ
الفاضمة بيف المكا طنيف  ،فالتنمية تعتمد أساسا عمى اإلنساف الصالح المؤمف بدينو بكؿ ما يتضمنو مف قيـ ك

فضائؿ) .(5كما البد ليا أف تتصدل لمقيـ ك العادات ك التقاليد السمبية  ،كمثاؿ ذلؾ ما يشير إليو نفس المفكر كىك
ضركرة أف تمعب كسائؿ االتصاؿ دك ار رئيسيا في تغيير العادات الصحية السيئة ك تنمية الكعي الصحي).(6

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1ىناء حافظ بدكم  ،مرجع سابؽ  ،ص .345
) :(2عمر الخطيب  ،مرجع سابؽ  ،ص .15
) :(3عكاطؼ عبد الرحمف ) أ (  ،مرجع سابؽ  ،ص .10
) :(4سمير حسيف ) أ (  ،مرجع سابؽ  ،ص .184
):(5عمي عجكة  ،مرجع سابؽ ،ص .68
) :(6المرجع نفسو  ،ص .68

 تدعيـ النظاـ االجتماعي القائـ  ،قد تككف كسائؿ اإلعبلـ ك االتصاؿ في المجتمعات النامية أداة لتحفيزالتغيير االجتماع ي أك قد تككف أداة لمساندة النظاـ االجتماعي القائـ سكءا بتكريس الكضع القائـ أك بتبني تغيير
جزئي يخدـ تكجيات السمطة الحاكمة  .كعمى كؿ  ،البد لكسائؿ اإلعبلـ في أمة ما أف تدعـ النظاـ االجتماعي

السائد فييا .ك أف تعبر عنو ك عف طمكحاتو ك رغباتو  ،كتحافظ عمى تناسؽ عناصر الثقافة فيو  ،مف ديف ك أفكار
ك عادات ك إنجازات  ،...كما نممح الدكر الحقيقي ليا في نقؿ التراث االجتماعي مف جيؿ آلخر  ،مف خبلؿ

تكصيؿ المعمكمات ك القيـ ك المعايير االجتماعية مف جيؿ آلخر).(1

 -تستطيع كسائؿ االتصاؿ أف تؤدم دك ار مساندا لممعمـ  .إذا ما خطط لمبرامج التعميمية بشكؿ يحقؽ االستفادة

المثمى منيا  ،كما يجب أف تتبنى كسائؿ االتصاؿ الدعكة إلى ترشيد البرامج التربكية ك التعميمية في المدارس ك
الجامعات  ،كلقد أقر خبير االتصاؿ في اليكنسكك " كلبكر شراـ " ذلؾ  ،حيث أف دراساتو المتعمقة لمسألة التنمية

في البمداف النامية  ،جعمتو يخمص إلى " أف أية أمة حديثة تتطمع إلى العبل  ،البد ليا مف أف تبذؿ جيكدا ضخمة

في التعميـ ك تدبير الميارات ...مف محك األمية إلى إنتاج عمماء البحث كلـ يعد ىناؾ أدنى شؾ بيف االقتصادييف

في الحاجة لرفع مستكل القكة العاممة في البمد النامي  ،كال يتـ ذلؾ إال عف طريؽ االستثمارات الكبيرة في التعميـ .
ك لعمنا نستطيع أف نشير ىنا ،إلى أف االتصاؿ الجماىيرم دك ار يؤديو في ىذا الجانب مف التنمية ).(2

 -دكر االتصاؿ الجماىيرم في التنمية الثقافية :

إف البعد الثقافي لمتنمية لـ يعد في حاجة إلى تأكيد  ،كما أف إسياـ الثقافة في التنمية أصبح أم ار ال جداؿ فيو ،

ككسائؿ اإلعبلـ أدكات ثقافية تساعد عمى خمؽ أنماط ثقافية جديدة ال يمكف في الكقت الراىف الحكـ عمى قيمتيا ،

أك تحديد مدل أبعادىا ) ،(3كمع التقدـ التكنكلكجي ك التكسع اإلعبلمي تتزايد أىمية الدكر الذم تمعبو كسائؿ
االتصاؿ في التأثير عمى الثقافات  ،عف طريؽ نشرىا أك التعريؼ بيا  ،كحماية اليكية الثقافية ك تشكيؿ قيـ ثقافية

مبلئمة لعممية التنمية  ،ك يمكننا أف نحدد المياـ ك األدكار التي يمكف أف تسيـ بيا كسائؿ االتصاؿ في التنمية
الثقافية عمى النحك التالي:
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) :(1شاىيناز طمعت  ،مرجع سابؽ  ،ص .79
) :(2كلبكر شراـ ،مرجع سابؽ ،ص ص . 48-47
) :(3مصطفى المصمكدم ،النظاـ اإلعبلمي الجديد  ،سمسمة عالـ المعرفة ،عدد  ، 94الككيت  ،المجمس الكطني لمثقافة ك الفنكف ك اآلداب ،
أكتكبر  ، 1985 ،ص ص .201- 200

 إبراز الشخصية الكطنية ك إنمائيا  ،إضافة إلى تطكيرىا مف الجمكد إلى الحركة  ،كمف التكاكؿ إلى اإلقداـ ،كمف الخكؼ إلى المغامرة  ،كمف الفشؿ إلى األمؿ  ،كمف االستكانة إلى االنجاز ك االعتماد عمى النفس).(1

 حماية اليكية الثقافية  ،حيث يشدد " مصطفى المصمكدم " عمى ضركرة أف تساىـ كسائؿ االتصاؿ في ضمافاألمف الثقافي في المجتمع  ،كصيانة الذاتية الثقافية مف الغزك الفكرم ك األجنبي ك التصدم لمخاطر التيارات

الثقافية األجنبية التي تشكه األصالة الحضارية ك تضر بمستقبؿ األمة).(2

 تحقيؽ التكامؿ الثقافي  ،كتتمثؿ ىذه الكظيفة في تكفير رصيد مشترؾ مف المعرفة يدعـ التآزر ك يمكف أعضاءالمجتمع مف التعايش ك العمؿ المشترؾ ك التفاعؿ مع المحيط االجتماعي ك السعي إلى االرتقاء بو إلى منزلة أسمى

)(3

 .ك يتحقؽ ىذا التكامؿ الثقافي مف خبلؿ حماية اليكية الثقافية المشتركة ك تدعيـ ركابط المغة ك العقيدة ك

الدفاع عف القيـ الثقافية .

 -المساىمة في القضاء عمى الركاسب الثقافية المعكقة لمتنمية  ،فعمى الرغـ مف ضركرة تعزيز كسائؿ االتصاؿ

المختمفة لثقافة البمد كالحفاظ عمييا ،إال أنيا مطالبة كذلؾ بالقضاء عمى تمؾ العناصر السمبية في الثقافة ك التي

تعكؽ عممية التنمية ك محاربتيا  ،في الكقت الذم تقكـ فيو في المقابؿ بإظيار إيجابيات الثقافة المحمية ك محاسنيا
 ،كىذا ما يضفي أىمية خاصة عمى الدكر الذم يمكف أف تقكـ بو كسائؿ اإلعبلـ العربية – حسب دراسة عكاطؼ
عبد الرحمف – في بعث ك تأكيد الجكانب اإليجابية في التراث القكمي لمثقافة العربية  ،ك خصكصا الثقافة الشعبية ك
ثقافة األقميات ك الثقافة الدينية ).(4

رابعا  :معوقات الدور التنموي لوسائل االتصال في العالم الثالث
يكاجو االتصاؿ التنمكم في العالـ النامي مجمكعة مف العكائؽ  ،التي تعترضو في تأديتو لميامو التنمكية بعض
ىذه العكائؽ يتعمؽ بالبنية السياسية ك االقتصادية ك االجتماعية ك الثقافية ليذه الدكؿ النامية  ،كبعضيا يتعمؽ

بكضعية كسائؿ اإلعبلـ ك االتصاؿ ك العبلقة بيف ىذه األخيرة ك السمطة السياسية .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1سمير حسيف ) أ (  ،مرجع سابؽ  ،ص .240
) :(2مصفى المصمكدم  ،مرجع سابؽ  ،ص ص .201-199
) :(3المرجع نفسو  ،ص . 198
) :(4عكاطؼ عبد الرحمف)أ(  ،مرجع سابؽ  ،ص 75

ك قبؿ الخكض في الحديث عف المعكقات  ،ال بد أكال أف نشير إلى متطمبات نجاح الدكر التنمكم لكسائؿ االتصاؿ

 ،نعرض أىميا فيما يمي): (1

 كجكد مشركع تنمكم كاضح تتبناه كسائؿ اإلعبلـ ك تدعك إليو تكافر مناخ ديمقراطي يكفؿ الحكار ك المشاركة لكافة القكل السياسية ك االجتماعية تكافر قدر معقكؿ مف الحرية ك االستقبللية المصداقية اإلعبلمية يجب أف تحمؿ الخطاب التنمكم مف السمطة إلى الجميكر ك تنقؿ احتياجات ك مطالب ك أفكار الجميكر إلىصانع القرار
 ينبغي أف تعنى كسائؿ اإلعبلـ بالمعالجة الميدانية لقضايا ك مشكبلت التنمية إيجاد تخصصات إعبلمية تخدـ التنمية ك تدريب اإلعبلمييف في تمؾ التخصصات ينبغي أف تقدـ االيجابيات ك السمبيات دكف مبالغة أك تضخيـ ينبغي أف تتجنب تسييس قضايا التنمية ينبغي أف تبتعد عف أسمكب المكاعظ حتى ال تتحكؿ إلى ركتيف ضائع المضمكف.ك بعد ىذا العرض  ،يمكننا اآلف أف نتعرض إلى أىـ العناصر المعيقة لدكر االتصاؿ التنمكم  ،ك ىي:
 الفق ػ ػػر  :فالدكؿ النامية فقيرة ك تنقصيا قاعدة صناعية تزكد كسائؿ اإلعبلـ ك االتصاؿ باإلعبلنات ،

خاصة الصحؼ  ،عبلكة عمى ذلؾ فإف فقر السكاف يجعؿ حتى المتعمميف منيـ غير قادريف عمى اقتناء
ىذه الكسائؿ حتى الجريدة منيا  .إذ ال يمكننا إغفاؿ ىذا العامؿ الميـ ك الذم يؤثر سمبا عمى قياـ كسائؿ

اإلعبلـ بدكرىا التنمكم بفاعمية .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1محمد سعد إبراىيـ  ،مرجع سابؽ  ،ص ص . 143-142

ك يعتبر الفقر في ىذه البمداف مف أىـ عكامؿ محدكدية التعرض لكسائؿ اإلعبلـ ك االتصاؿ  ،فقد تبيف مثبل بعد
فحص درجة اإلقباؿ عمى كسائؿ االتصاؿ ك استخداميا في كؿ مف ككلكمبيا ك الكاليات المتحدة أف نسبة مستمعي

اإلذاعة في ككلكمبيا ك صمت عاـ  1968إلى  % 25.3بينما بمغت في أمريكا حكالي . (1) % 100

 السيطرة الحككمية  :تتميز المجتمعات النامية بدرجة عالية مف الضبط الحككمي ك رقابة الدكلة عمى كسائؿ
االتصاؿ  ،كحيث تمتمؾ الحككمة معظـ الصحؼ  ،كتعيف قياداتيا  ،كتحتكر تراخيص الصحؼ ك
الصحفييف  ،كبيدىا سمطة الرقابة ك المصادرة ك التعطيؿ ك اإلغبلؽ ك االعتقاؿ  .كمف غير المتصكر أف

تقكـ الصحافة بدكرىا في عممية التنمية في إطار مناخ سمطكم يقكـ عمى القير ك اإلكراه) .(2ضؼ إلى
ذلؾ عامؿ الحرية ك االستقبللية المالية  .ىذا ما يجعؿ ىذه الكسائؿ غير قادرة عمى خدمة الجميكر بشكؿ

فعاؿ .

 التخمؼ العممي ك التكنكلكجي  :ك يعني التخمؼ في إمكانيات كسائؿ االتصاؿ الفنية ك عجز عف ابتكار
كسائؿ التطكير أك مكاجية الصعكبات الفنية التي تط أر أثناء العمؿ  ،إضافة إلى ضعؼ الجياز البشرم .
ك تشير " عكاطؼ عبد الرحمف " أف قضية نقؿ التكنكلكجيا ال تقتصر عمى الجكانب الفنية بؿ تعكس فمسفة

ك إيديكلكجية سياسية ك اجتماعية متكاممة  .ك لذلؾ فإف االختيار التكنكلكجي في مجاؿ االتصاؿ البد أف
يتـ في إطار سياسة اتصالية تنمكية شاممة كال يمكف أف يتـ نقؿ التكنكلكجيا االتصالية إلى العالـ العربي

دكف االستناد إلى بحكث كطنية مع تخطيط شامؿ ك مكاكب لخطط التنمية في المجاالت األخرل).(3

 التبعية ك التأثيرات الخارجية  :فك ما تعاني بمداف العالـ الثالث مف التبعية االقتصادية كذلؾ تعاني مف تبعية
تكنكلكجية ك ثقافية  .إذ كما أف ىناؾ تبعية تكنكلكجية تتمثؿ في االعتماد الجزئي أك الكمي عمى المجتمعات
األجنبية في كؿ ما يتعمؽ بالبنية األساسية لبلتصاؿ  ،ىناؾ أيضا تبعية ثقافية تتمثؿ في السيطرة الثقافية

التي تتخذ شكؿ االعتماد مف جانب الدكؿ النامية عمى النماذج المستكردة التي تعكس القيـ ك أساليب الحياة

األجنبية مما ييدد الذاتية الثقافية لشعكب العالـ الثالث).(4
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)(1

 :سامية محمد جابر)أ(  ،مرجع سابؽ  ،ص .314

) : (2محمد سعد إبراىيـ  ،مرجع سابؽ  ،ص .150
) :(3عكاطؼ عبد الرحمف )أ(  ،مرجع سابؽ  ،ص .76
):(4عكاطؼ عبد الرحمف ) ب (  ،مرجع سابؽ  ،ص ص .69 – 61

ك في إطار اليكنسكك  ،برزت الدعكة إلى إقامة نظاـ إعبلمي دكلي جديد في مكاجية االختراؽ الثقافي ك
دمج سياسات االتصاؿ في إستراتيجية التنمية ك تبلفي التحديات التقنية ك إقرار حؽ دكلي لبلتصاؿ ك

تدعيـ التعاكف اإلعبلمي الدكلي  ...كلقد اتخذ مفيكـ النظاـ اإلعبلمي العالمي الجديد مكانتو عمى مستكل

الحكار في العاـ .(2)1976

 النفكذ التجارم ك اإلعبلني :فنظ ار لككف اإلعبلف يمثؿ المكرد الرئيسي لدخؿ كسائؿ اإلعبلـ الخاصة منيا
الصحؼ  ،فإف ىذا العامؿ المادم يتدخؿ في فاعمية دكر ىذه الكسائؿ في التنمية ،إذ تكضح الدراسات

الحديثة أف اإلعبلنات تمثؿ أكثر مف % 50مف مساحات الصحؼ الرئيسية .كقد ثبت أف  % 80مف

إيرادات الصحؼ تعتمد عمى اإلعبلنات مما يضع في أيدم المعمنيف ك الشركات اإلعبلنية سمطات خطيرة

تصؿ إلى حد إمكانية إفبلس ىذه الصحؼ إذا تخمى عنيا ىؤالء المعمنكف) .(3ىذا مف جية  ،كمف جية

أخرل فإف اع تمادىا عمى اإلعبلنات بشكؿ كبير يجعميا تتعرض لضغكط  ،ك تتمثؿ ىذه الضغكط في
التدخؿ في اختيار األنباء  ،أك فرض نكع مف الرقابة .....الخ

 األمية  :فكذلؾ عامؿ األمية يعد عائقا حقيقيا في كجو كسائؿ االتصاؿ التنمكم في العالـ الثالث ،خاصة

منيا المقركءة  ،كلقد سجمت إحصائيات اليكنسكك أنو في إفريقيا بالذات تسجؿ أعمى نسبة لؤلمييف حيث
تبمغ نسبة  % 70في  31دكلة  ،ك تصؿ إلى  % 90في عشرة دكؿ ك األسكأ مف ذلؾ أف أكثر مف 19

 %مف مجمكع األمييف في العالـ مف إفريقيا طبقا لتقديرات .(4)1990

 التجزئة ك التعدد الثقافي :إذ أف تعدد المغات ك الثقافات ك األدياف في مجتمع كاحد يجعؿ ميمة االتصاؿ
التنمكم صعبة  ،كسط ىذا الزخـ مف الجماىير المتعددة االتجاىات  ،اإليديكلكجية ك الثقافية ك الدينية ك

السياسية ..الخ  ،األمر الذم يجعؿ مف الصعب سد الفجكة اإلعبلمية بيف األقميات المغكية المختمفة ،
كىكذا يترتب عمى مشكمة تعدد المغات ضعؼ الصحؼ ك تجزئتيا فبدال مف أف تصدر عدد قميؿ مف
الصحؼ  ،نجد الكثير مف الصحؼ الضعيفة ك الناطقة بمغات متعددة ).(1

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1فرانسيس باؿ  ،مرجع سابؽ  ،ص ص .25-23
) :(2عكاطؼ عبد الرحمف ) ب (  ،مرجع سابؽ  ،ص .102 – 101
) : (3مصطفى المصمكدم  ،مرجع سابؽ  ،ص ص .176 – 175
) : (4محمد سعد إبراىيـ  ،مرجع سابؽ  ،ص .148

 تخمؼ المضمكف  ،مما ىك مبلحظ في إعبلـ الدكؿ النامية ،أف مضمكف كسائؿ االتصاؿ أحيانا يبدك ال
يتناسب ك احتياجات الشعكب النامية  ،بؿ يتناقض أحيانا أخرل مع ثقافاتيا ك قيميا ،فيقكـ بنقؿ تيارات ك

أفكار ك قيـ ك صكر مف الخارج  ،كما يمكف أف تسيـ كسائؿ االتصاؿ في ىذه المجتمعات في تخذير

الجميكر ك إغراقو ف ي األحبلـ ك األكىاـ ك صرفو عف قضايا المجتمع ك مشاكمو  .كما يضيؼ نفس
المؤلؼ  ،أف ىذه الكسائؿ تعمؿ عمى تشجيع النزعة االستيبلكية مف خبلؿ مضمكنيا  ،ك التي تفتح شيية

األفراد عمى اقتناء السمع االستيبلكية ك الكمالية ،األمر الذم يرسخ أنماط سمككية تتعارض مع متطمبات

التنمية ).(1

ك لمباحثة " عكاطؼ عبد الرحمف " رؤية خاصة في ىذا الشأف  ،إذ تكجو اىتماميا نحك الببلد العربية ك التي تعد
جزءا ال يستياف بو في منطقة العالـ الثالث  ،حيث تقكؿ أنو رغـ الدالالت الكمية التي تؤكد جكىر التبعية

اإلعبلمية ك الثقافية مف جانب العالـ العربي لمدكؿ الرأسمالية إال أف أشدىا خط ار ىك ما يتعمؽ بمضمكف الرسائؿ
اإلعبلمية التي تبثيا كسائؿ اإلعبلـ الدكلية ك عمى األخص الغربية  ،ك أبرز ما يميزىا انعداـ العبلقة بيف مضمكف

ىذه المكاد اإلعبلمية ك بيف الكاقع االجتماعي ك الثقافي السائد في الكطف العربي ك خصكصا التكجيات ذات

الطابع الكطني ك القكمي في مجاؿ التنمية مما يجعمنا نطمؽ عمى ىذه المضاميف ) مضمكف المكاد اإلعبلمية غير

النامية أك المعادية لمتنمية( ).(2

ىذا كتضيؼ عكاطؼ عبد الرحمف  ،بأف السياسة التنمكية لبلتصاؿ ك اإلعبلـ في أم بمد عربي البد أف تشمؿ ىذه

األبعاد ك التي تعد في الكقت ذاتو تحديات البد مف مكاجيتيا

)(3

:

 -البعد الثقافي  :ك يتجمى ذلؾ في دكر كسائؿ اإلعبلـ العربية في بعث كتأكيد الجكانب االيجابية في التراث

القكمي لمثقافة العربية ك خصكصا الثقافة الشعبية ك ثقافة األقميات ك الثقافة الدينية ك ذلؾ في مكاجية

محاكالت الغزك ك التخريب الثقافي.

 البعد التكنكلكجي  :كيتجمى في قضية نقؿ التكنكلكجيا  ،كضركرة إخضاعيا إلى بحكث كطنية تحدداألكلكيات ك األفضميات مع تخطيط شامؿ ك مكاكب لخطط التنمية.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) : (1محمد سعد إبراىيـ  ،مرجع سابؽ  ،ص .147
):(2

عكاطؼ عبد الرحمف ) أ (  ،مرجع سابؽ ،ص ص .65 -64

) : (3المرجع نفسو  ،ص .80-73

 البعد الميني  :كىك يتعمؽ بالمسؤكليات االجتماعية ك المينية الممقاة عمى عاتؽ اإلعبلمييف ك المشتغميفبشئكف االتصاؿ الجماىيرم  ،أم التزاـ اإلعبلمييف العرب باإلطار الكطني ك القكمي في مجاؿ العمـ ك

السمككيات ك مراعاة التراث العربي اإلعبلمي.

 الحقكؽ اإلعبلمية ك االتصالية لمجماىير العربية :أم تحقيؽ ديمقراطية االتصاؿ  ،بما يترتب عمييا مفنتائج ايجابية في المجاالت التنمكية تتمثؿ في ضماف درجة عالية مف المشاركة الجماىيرية ك ما يتضمنو

ذلؾ مف حماس ك اقتناع حقيقي بمشركعات التنمية.

ك إذا كانت " عكاطؼ عبد الرحمف " تؤكد في بحكثيا ك كتابتيا أف أىـ العكائؽ التنمكية في العالـ العربي ىك

التبعية الفكرية لمنظرية الغربية الرأسمالية  ،كتقدـ بديبل اشتراكيا لمتنمية في جميع المجاالت مف االقتصادية إلى
اإلعبلمية  ،فإف لػ " عبد الرحيـ تماـ أبك كريشة " رؤية مخالفة فيقكؿ " بعدما أدرؾ الكثيركف أف االنحياز الفكرم ك

الحضارم لمغرب أك الشرؽ لف يحؿ مشكمة الكاقع العربي اإلسبلمي  ،كانما غاية ما يمكف أف يحققو ىك أف يؤدم

ميمة الترقيع ك التسكيف التي تقكد إلى مزيد مف الكضع الراىف ..كاف المغالطة تصكر االختيار اإلسبلمي المؤدم
إلي طرح اإلستراتيجية البديمة عمى أنو الدكاء المعجزة لمتخمؼ المادم ك الفكرم الذم تستغرؽ فيو المجتمعات

اإلسبلمية ...فميس ىناؾ حؿ يستطيع بذاتو أيا كانت عبقرية كاضعيو بؿ حتى كلك كانت ينابيعو سماكية أف يحؿ
تمقائيا مشكبلت البشرية  ،إنما األمر مرىكف بكيفية تكظيؼ ىذا االختيار البديؿ ك استثمار عناصره لصالح الحاضر
ك المستقبؿ ك تييئة المناخ المناسب بالحرية الديمقراطية لجني ثماره في نياية األمر..

). (1

نستخمص في األخير أف المجتمعات النامية تؤدم فييا كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم المختمفة أدكا ار تنمكية

بالدرجة األكلى  ،نظ ار لككف التخمؼ بمختمؼ أبعاده ال يزاؿ قائما  ،مما يستدعي حشد سائر ك سائؿ االتصاؿ

الجماىيرم لممشارك ة في دفع عجمة التنمية ك التطكر  ،ك بيذا أصبحت تسمى ىذه الكسائؿ بكسائؿ االتصاؿ
التنمكم  ،فالعبلقة بيف االتصاؿ ك التنمية في ىذه المجتمعات تكاد تككف متبلزمة بيف االثنيف  ،في الكقت الذم

كصؿ فيو االتصاؿ الجماىيرم في المجتمعات المتقدمة إلى مرحمة االتصاؿ الخدماتي ك الذم ال يؤدم دك ار تنمكيا
بقدر ما يؤدم دك ار خدماتيا أساسو تقديـ الخدمات المختمفة لمختمؼ فئات المجتمع ..

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
):(1عبد الرحيـ تماـ أبك كريشة  ،مرجع سابؽ  ،ص .12

الفصـــــــــل الثالـــــــث
أىمية اإلذاعات المحمية في تنمية المجتمع

أكال :ماىية تنمية المجتمع المحمي
ثانيا  :ماىية اإلذاعة المحمية
ثالثا :أىمية اإلذاعة المحمية عمى المستكل المحمي

بعد أف تعرض الفصؿ السابؽ إلى تمؾ العبلقة بيف االتصاؿ ك التنمية خاصة في المجتمعات النامية  ،ك ما
لطبيعة ىذه العبلقة مف أثر عمى دكر كسائؿ االتصاؿ المختمفة في التنمية عمكما  ،فإف ىذا الفصؿ جاء ليناقش

تمؾ األىمية التي تكتسبيا اإلذاعة المحمية ككسيمة اتصاؿ محمية داخؿ مجتمعيا المحمي  ،ك ذلؾ مف حيث ككنيا

إحدل مؤسسات ىذا المجتمع كالتي يقع عمى عاتقيا ىي األخرل مسئكلية المشاركة الفعالة في تنمية المجتمع

المحمي ..

أوال :تنميـة المجتمـــــــع المحمـــــــــــي
لقد شغؿ مفيكـ " تنمية المجتمع المحمي " حي از ىاما في مجاؿ سكسيكلكجيا التنمية ك ىك كمصطمح ينتمي إلى عالـ
ما بعد الحرب العالمية الثانية  ،كبذلؾ فإنو بمثابة مفيكـ حديث نسبيا  ،عند مقارنتو بالكثير مف المفاىيـ ك

المكضكعات المطركحة في الفكر االجتماعي المعاصر ،كتعتبر حركة تنمية المجتمع المحمي في الكاقع  ،مف أكثر

القكل االجتماعية تأثي ار في عمميات التغيير المقصكد خبلؿ الثبلثيف عاما األخيرة ،كفي العالـ اليكـ ثبلثكف دكلة

عمى األقؿ تتبنى كؿ منيا برنامجا قكميا لتنمية المجتمعات المحمية ).(1

 -8تعريف تنمية المجتمع المحمي:

ك يتمثؿ " المجتمع المحمي " في " مجتمع محدد العدد ،فكؽ أرض محدكدة المساحة  ،يؤدم معظـ أفراده نشاطا
اقتصاديا رئيسيا محددا  ،كىكذا ينسب المجتمع إلى الحرفة أك النشاط الذم يمارسو معظـ أفراده كحرفة رئيسية أك

كنشاط).(2

ك لقد اىتمت أبرز الييئات العالمية باستراتيجية تنمية المجتمعات المحمية ،التي تركز عمى المجتمع المحمي باعتباره
الكحدة الصغيرة التي يمكف أف تحدث فييا التنمية  ،كأف نقيس المؤشرات الخاصة بو ،كباعتباره النكاة التي يعتمد

عمييا المجتمع الكبير عند صياغة البرامج أك الخطط ،أم أنو بمثابة " بيت أكبر لممجتمع األكبر ").(3

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
)(1

 :رشاد أحمد عبد المطيؼ ) أ(  ،مرجع سابؽ  ،ص .09

) : (2عبد المجيد شكرم ) ب(  ،اإلذاعات المحمية لغة العصر ،القاىرة  ،دار الفكر العربي  ، 19987 ،ص . 12
) :(3رشاد أحمد عبد المطيؼ ) أ(  ،مرجع سابؽ  ،ص .24

إذ ترل األمـ المتحدة  ،في تعريفيا لتنمية المجتمع المحمي عاـ  1956ـ  ،أنيا " العممية المرسكمة لتقدـ المجتمع
اقتصاديا ك اجتماعيا ،كالمعتمدة أكبر اعتمادا ممكف عمى اشتراؾ المجتمع المحمي ك مبادأتو  ،ك ىي أيضا تمؾ
العمميات التي يمكف بيا تكحيد جيكد المكاطنيف ك الحككمة لتحسيف األحكاؿ االقتصادية ك االجتماعية كالثقافية في

المجتمعات المحمية ك يساعدىا عمى االندماج في الحياة األمة باإلسياـ في تقدميا بأقصى قدر مستطاع).(1

بينما ينظر كؿ مف " جاكسكف " ك " ديكسكف " إلى تنمية المجتمع المحمي باعتباره عممية تشجيع أبناء المجتمع
المحمي عمى اتخاذ خطكات تجعؿ حياتيـ المادية ك الركحية أكثر غنى معتمديف في ذلؾ عمى أنفسيـ  ،كيرل

"جاكسكف " أف جكىر التنمية ىك الكيفية التي يعالج بيا المجتمع مشكبلتو  .كيرل " ديكسكف " باإلضافة إلى ما

سبؽ أف ىناؾ عددا مف األبعاد تعبر أساسا عف التنمية ك ىي :
 أنيا ترتكز عمى اإلنساف -أنيا عممية ك ليست مجرد حادثة

 أنيا تتطمب التنظيـ مف جانب المشاركيف في ىذه العممية -أنيا مدخؿ دينامي لمكاجية المشكبلت.

ك يرل "آرثر نياـ " أنيا نشاط منظـ لتحسيف األحكاؿ المعيشية ك تحقيؽ التكامؿ االجتماعي ك ذلؾ مف خبلؿ
الجيكد الذاتية ألىالي المجتمع  ،كيشير إلى أربعة جكانب ىامة في عممية التنمية ىي:
 البرامج المخططة التي تركز عمى االىتمامات المشتركة لسكاف المجتمع. -دعـ ك تطكير الجيكد الذاتية.

 -المساعدة الحككمية سكاء كانت مادية أك بشرية.

 تحقيؽ التكامؿ ما بيف التخصصات المختمفة التي تعمؿ في مجاؿ التنمية ) المرشد الزراعي  ،األخصائياالجتماعي  ،الطبيب البيطرم  ،المدرسيف  ،المتخصصيف في االقتصاد المنزلي (.....

). (2

كما كيعرفيا " عبد المنعـ شكقي " بأنيا العمميات التي تبذؿ بقصد  ،ككفؽ سياسات عامة إلحداث تطكر كتنظيـ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1عبد المنعـ شكقي ) أ(  ،تنمية المجتمع ك تنظيمو  ،القاىرة  ،نيضة الشرؽ  ، 1980 ،ص ص .42- 41
) :(2نبيؿ السمالكطي  ،عمـ االجتماع التنمية  ،االسكندرية  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب  ،ط ، 1978 ، 2ص .120- 119

اجتماعي ك اقتصادم لمناس ك بيئاتيـ  ،سكاء كانكا في مجتمعات محمية أك إقميمية أك قكمية باالعتماد عمى
المجيكدات الحككمية ك األىمية المنسقة عمى أف تكسب كؿ منيا قدرة أكبر عمى مكاجية مشكبلت المجتمع نتيجة

ىذه العمميات).(1

كيعرؼ " رشاد عبد المطيؼ " تنمية المجتمع المحمي عمى الشكؿ التالي):(2
 -ىي كؿ الجيكد البشرية المبذكلة مف أجؿ إحداث التقدـ ك تحقيؽ النمك لممكاطف ك المجتمع.

 إنيا ليست مجرد خطة أك برنامج أك مشركع لمنيكض بحياة المكاطنيف اقتصاديا ك اجتماعيا ك ثقافيا  ،بؿ ىيعمؿ إنساني مخطط ك مرسكـ يشمؿ كؿ القطاعات ك يمتد إلى كؿ المجاالت ك كافة المستكيات لتحقيؽ

التغيير االجتماعي المطمكب ك اكتشاؼ المكارد المادية ك اإلنسانية ك تكجيييا لتصبح عكنا عمى تحقيؽ التقدـ
ك الرضا لممجتمع.

 إنيا تعتمد عمى الجيد المشترؾ ما بيف الحككمة ك المكاطنيف في كؿ العمميات حتى تككف الجيكد متكاممة كمتناسقة كذات ىدؼ مشترؾ.

 -إنيا تعتمد عمى القيـ األخبلقية ك الدينية ك يستمد قكتيا مف تعزيز ىذه القيـ ألىدافيا.

 إنيا تطكير مستكيات الحياة نحك األحسف مف خبلؿ االستخداـ األكثر كفاءة لممكارد الطبيعية كالقضاء عمىاألمية ك رفع المستكيات الصحية ك الثقافية ك تدعيـ القيـ الدينية.

 -إنيا عممية تفاعمية تعاكنية تبدأ مف المجتمع ك تنتيي لصالح المجتمع.

ك تعرفيا " مريـ أحمد مصطفى " ك " إحساف حفضي " عمى أنيا العمميات التي تتضافر فييا جيكد األىالي مع

جيكد السمطات الحككمية لتحسيف الظركؼ االقتصادية ك االجتماعية ك الثقافية لممجتمعات المحمية  ،كلمعمؿ عمى

تكامؿ ىذه المجتمعات في حياة األمة ك تمكنيا مف اإلسياـ إسياما كامبل في التقدـ القكمي

)(3

 ،كما كتضيؼ أف

تنمية المجتمع ىي عممية اجتماعية في المحؿ األكؿ  ،تمكف أفراد المجتمع مف المشاركة ك السيطرة عمى بيئتيـ

المحمية ،ك تكجيو التغير فييا مف أجؿ النيكض بالمستكل المعيشي  .كتتطمب عممية تنمػػية المجتمع المحػػمي أنماطا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
):(1

عبد المنعـ شكقي )أ(  ،مرجع سابؽ  ،ص .43

) :(2رشاد أحمد عبد المطيؼ )أ(  ،مرجع سابؽ  ،ص ص .24- 23

) :(3مريـ أحمد مصطفى  ،إحساف حفضى  ،مرجع سابؽ  ،ص .234

متعددة مف صكر الفعؿ الجمعي ك الق اررات الجمعية باإلضافة إلى التقييـ المستمر ،كما تدعكا ىذه العممية إلى
اإلفادة مف كافة التخصصات المينية ك الييئات سكاء عمى المستكل المحمي أك العالمي  ،التي يمكنيا المساىمة في

حؿ مشاكؿ المجتمع المحمي  ،كلكف يظؿ األمر دائما مرتينا بالخطة العامة لمدكلة).(1

ك ىناؾ اتجاىات عديدة تعرؼ تنمية المجتمع المحمي حسب منظكرىا الخاص  ،نذكرىا فيما يمي):(2
 .1االتجاه الجيكغرافي :حسب "باركر" ،ىي مجيكدات تمارس بكاسطة مينييف بجانب المكاطنيف بيدؼ دعـ
العبل قات االجتماعية في المجتمع ،كتحفيز المكاطنيف لممساعدة الذاتية ك تنمية القيادات الشعبية ك تطكير أك
إنشاء منظمات اجتماعية جديدة .

 .2اتجاه الخدمة االجتماعية :حسب ما تؤكده فمسفة الخدمة االجتماعية  ،أف اليدؼ مف تنمية المجتمع تحقيؽ
الرفاىية االجتماعية لئلنساف مف خبلؿ تحسيف الظركؼ البيئية المحيطة  ،ك يبذؿ األخصائي االجتماعي

كغيره مف الممارسكف جيدا كبي ار إليجاد الرغبة أكال لدل المكاطنيف لتغيير الظركؼ المحيطة ك يجتيد الممارس

في الخدمة االجتماعية أثناء ممارسة المجتمع المحمي لدعـ ك تنمية العبلقات بيف جماعات المجتمع أك بناء
منظكمة جديدة لمعبلقات عمى أسس تتكافؽ مع الظركؼ االجتماعية  .ك في نفس الكقت إثارة الكعي لدل

المكاطنيف لخمؽ باىتمامات مشتركة فيما بينيـ .

 .3كجية النظر الثقافية :إف التفسير األنثركبكلكجي لمفيكـ " المجتمع " ينظر إليو مف زاكية كحدة الثقافة
بكصفيا الكعاء الذم يضـ كؿ شيء  .كالذم يككف في النياية نمط الحياة في المجتمع  ،كعمى ذلؾ فإف
الجماعات اإلثنية تعتبر مجتمعات صغيرة تحتـ أف تتبنى نمط حياة مشترؾ  ،ك ىكذا  ،نجد أف الثقافة ك
الشعكر باالنتماء العرقي يمكف أف يصبح ركيزة أساسية في تفسير ك ممارسة تنمية المجتمع عمى المستكل

العالمي ،كبذلؾ تككف أحد أىداؼ تنمية المجتمع المحمي الكعي باالنتمائية ك الشعكر بالخصكصية في الثقافة

الفرعية بجانب االنتماء العالمي.

ك يختمؼ المفكركف االجتماعيكف في تحديد مفيكـ التنمية المحمية ،فعمى سبيؿ المثاؿ تعني التنمية المحمية لدل
المشتغميف بالعمكـ اإلنسانية ك االجتماعية تحقيؽ التكافؽ االجتم ػ ػػاعي لدل األفراد كم ػ ػ ػػا تعنى لدل المعنييف بالعم ػ ػػكـ
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) :(1مريـ أحمد مصطفى  ،إحساف حفضى  ،مرجع سابؽ  ،ص . 235

) :(2أحمد مصطفى خاطر ،مرجع سابؽ ،ص ص ص ص 22-21-20-19 ،

ك االقتصادية الكصكؿ باإلنساف إلى حد أدنى لمستكل المعيشة ال ينبغي أف يقؿ عنو باعتباره حقا لكؿ مكاطف،...
كتعني التنمية االجتماعية المحمية لدل المصمحيف االجتماعييف تكفير التعميـ كالصحة ك المسكف ك العمؿ  ،...كعند
الميتميف بعمكـ الديف تعنى الحفاظ عمى كرامة اإلنساف ك ذلؾ يستكجب تحقيؽ العدالة...كقياـ التعاكف عمى كافة

المستكيات.(1 )....

كيمكف النظر إلى التنمية عمى المستكل المحمي عمى أنيا " العممية المخططة لمتعبئة الشاممة ك االستخداـ األمثؿ

لممكارد ك اإلمكانيات المتاحة أك التي يمكف إتاحتيا لمنيكض بالمجتمعات المحمية في جمع مستكياتيا بدءا مف

الكحدة األدنى حتى مستكل الكحدة األعمى سكاء كانت تمؾ المكارد ك اإلمكانات بشرية أك طبيعية أـ المالية  ،ك

سكاء كانت حككمية أـ مش تركة أـ خاصة  ،كذلؾ بيدؼ دفع عجمة التنمية ك النيكض بالمجتمعات المحمية ك
خاصة الريفية منيا ،كليس ىذا فحسب  ،بؿ إرساء األسس الكفيمة باستمرار عجمة الدعـ اإلنمائي في المستقبؿ).(2

ك تكضح دائرة المعارؼ الخدمة االجتماعية  ،االختبلؼ بيف " تنمية المجتمعات المحمية الريفية كالحضرية " ،حيث

تركز عمى نكعية األنشطة في ىذه المجتمعات ،إذ أف أنشطة المجتمع في الحضر اىتمت باألحياء الشعبية الفقيرة،
كالتعاكنيات االستيبلكية  ،كالتدبير المنزلي كالنقابات العالمية ك النقابات المينية ك التدريب الميني ك مراكز

الخدمات االجتماعية ك العبلج ك التربية ك التعميـ ك البرامج اإلصبلحية ك األنشطة األخرل المشابية .أما األنشطة
في المجتمعات الريفية اىتمت بتحسيف األساليب المستخدمة في الزراعة ك الرم ك تكفير الخدمات الصحية ك

التعميمية ك االىتماـ بالصناعات البيئية ك المنزلية ك مشركعات المرأة ك تدريب القادة).(3

كتعرؼ التنمية الريفية عمى أنيا مجمكعة عمميات دينامية متكاممة تحدث في المجتمع الريفي مف خبلؿ الجيكد

الحككمية المشتركة بأساليب ديمقراطية ك كفؽ سياسة اجتماعية محددة ك خطة كاقعية مدركسة ،ك تتحدد مظاىرىا

في سمسمة مف التغيرات البنائية ك الكظيفية التي تصيب كافة مككنات البناء االجتماعي لممجتمع الريفي ،كتزكيد
القركييف

بقدر مف المشركعات االقتصادية ك التكنكلكجية ،الخدمات االجتماعية العامة ،التعميـ  ،الصحة ،

االتصاؿ المكاصبلت  ،الكيرباء ،ك الرعاية االجتماعية  .كتعتمد ىذه العمميات عمى مكارد المجتمع المادية الطبيعية
كالبشرية المتاحة ك الميسرة لمكصكؿ إلى أقصى استغبلؿ ممكف في أقصر كقت مستطاع ك ذلؾ بقصد االرتقاء

بالمستػ ػػكل االقتصػ ػ ػػادم كاالجتماع ػ ػػي ك الثقاف ػ ػػي مف خبلؿ إدمػ ػ ػػاج المجتمع القركم في الحياة القكمية ك تمكينو مف
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) :(1أحمد مصطفى خاطر ،مرجع سابؽ  ،ص ص . 35-34

) :(2مناؿ طمعت محمكد  ،المكارد البشرية ك تنمية المجتمع المحمي ،االسكندرية  ،المكتب الجامعي الحديث  ، 2003 ،ص .19
) :(3عبد الرحيـ تماـ أبك كريشة ،مرجع سابؽ ،ص .317

المساىمة بأقصى قدر مستطاع في التنمية القكمية).(1
كما تعرؼ التنمية الحضرية عمى أنيا " سمسمة مف التغيرات البنائية ك الكظيفية التي تصيب كافة مككنات البناء

االجتماعي لممجتمع الحضرم ك في تزكيد الحضر بعدد مف المشركعات االقتصادية ك التكنكلكجية ك الخدمات

االجتماعية  ،مثؿ التعميـ ك الصحة ك المكاصبلت  ،كذلؾ بيدؼ االرتقاء بالمستكل الحضارم ك الثقافي ك

االجتماعي ك االقتصادم ك إدماج الحضرم المتخمؼ في الحياة القكمية بما تمكنو مف المساىمة بقدر المستطاع

في التنمية الحضرية).(2

ك التنمية الحضرية تستمزـ مراعاة لمبدأ حؽ سكاف المجتمع الحضرم في تقرير مصيرىـ ك كضع ق ارراتيـ بأنفسيـ

كما يتطمب ذلؾ االلتزاـ بالعمميات اآلتية):(3

 تنمية الشعكر بالكالء ك االنتماء لممجتمع الحضرم أك تنمية الشعكر المجتمعي. -تنمية الشعكر بالمسؤكلية االجتماعية اتجاه المشكبلت االجتماعية.

 خمؽ ك تنمية الشعكر بالتماسؾ ك التكامؿ االجتماعي بيف سكاف المجتمع الحضرم. تشجيع ك استثارة أفراد المجتمع عمى المبادأة لمكاجية مشكبلتيـ معتمديف عمى إمكاناتيـ ك مكاردىـ ك جيكدىـالذاتية.

 اكتشاؼ كتنمية القادة المحمييف ك تدريب ىؤالء القادة ك تنمية خبرات العمؿ المجتمعي مف أجؿ إشباع حاجاتيـك حؿ مشكبلتيـ المحمية.

 تنمية الكعي الحضرم ك تحمؿ المكاطنيف لمسؤكلياتيـ الحضرية. -تنسيؽ ك تنظيـ ك تدعيـ الخدمات المختمفة لمكاجية كحؿ مشكبلت المجتمع الحضرم .

 إتاحة الفرصة لممكاطنيف لمتدريب عمى المشاركة الفعالة في كضع الق اررات ك إدارة جيكد التنمية ك التدريب عمىاستخداـ األساليب الديمقراطية  ،ك ذلؾ يستمزـ تدعيـ البلمركزية ك اإلدارة المحمية.

 تحقيؽ أقصى قدر ممكف مف التكامؿ ك التعاكف بيف جيكد ك خدمات النشاط األىمي ك النشاط الحككمي لتحقيؽاألىداؼ المجتمعية المشتركة
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) :(1كماؿ التابعي ،دراسات في عمـ االجتماع الريفي ،ط  ،1االسكندرية  ،دار المعارؼ  ، 1993 ،ص .62

) :(2كماؿ التابعي ك آخركف  ،االتجاىات المعاصرة في دراسة القيـ ك التنمية ،االسكندرية  ،دار المعارؼ  ، 1185 ،ص .46
) :(3مناؿ طمعت محمكد ،مرجع سابؽ ،ص ص.72- 71 ،

 - 1مبادئ تنمية المجتمع المحمي:
لقد أجمع خبراء المجتمعات المحمية عمى أف ىذه العممية المخططة تستند إلى مبادئ رئيسية  ،تعد بمثابة ركائز
أساسية البد مف تحقيقيا ك مراعاتيا عند األخذ بتنمية المجتمع المحمي ،ك يمكف أف نعرضيا فيما يمي:

أ -الشمكؿ :إذ ترتكز تنمية المجتمع المحمي عمى كافة جكانب الحياة االجتماعية كعمى جميع احتياجاتو االقتصادية

ك االجتماعية ك الثقافية..الخ  .فعممية التنمية عمكما كما يؤكد " إسماعيؿ صبرم عبد اهلل " ىي ليست عممية نمك

اقتصادم تجرم في ف ار غ  ،بؿ ىي عممية مجتمعية شاممة ).(1

ب -الجيكد الذاتية :إذ تقكـ تنمية المجتمع المحمي عمى فمسفة الجيكد الذاتية  ،فيي عممية داخمية ذاتية بمعنى أف

مقكمتيا ك بذكرىا مكجكدة في داخميا .ك أف أم قكل خارجية ال تعد ك أف تككف عكامؿ مساعدة أك ثانكية )،(2
إضافة إلى االعتماد عمى المكارد المحمية لممجتمع سكاء كانت مادية أـ بشرية باعتبارىا مف أساليب التغيير

الحضارم المقصكد ،فاستعماؿ المكارد المألكفة في صكرة جديدة أسيؿ عمى المجتمع مف استعماؿ مكارد جديدة غير

مألكفة بالنسبة لو  ،ىذا ينطبؽ أيضا عمى المكارد البشرية ).(3

ج -اشتراؾ المكاطنيف :إذ يعد ىذا المبدأ قضية محكرية يتكقؼ عمييا نجاح أك فشؿ عمميات التنمية المجتمعات
المحمية  ،كتعني مشاركة كؿ مف يسكف في المجتمع المحمي سكاء كاف مف المكظفيف الرسمييف العامميف في
المجتمع المحمي أك مف قادة المجتمع الشعبييف  ،أك مف المكاطنيف العادييف في رسـ الخطط ك تنفيذىا بؿ ك في

تقكيميا أيضا) . (4كما أنو مف القكاعد األساسية لتنمية المجتمع ىك إشراؾ أعضاء البيئة المحمية تفكي ار ك عمبل في
كضع ك تنفيذ البرامج الرامية إلى النيكض بيـ كذلؾ عف طريؽ إثارة الكعي بمستكل أفضؿ مف الحياة يتخطى حدكد

حياتيـ التقميدية ك عف طريؽ إقناعيـ بالحاجات الجديدة  ....كتدريبيـ عمى استعماؿ الكسائؿ الحديثة

.....كتعكيدىـ عمى أنماط جديدة .(5)..
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) :(1مناؿ طمعت محمكد  ،مرجع سابؽ  ،ص .24
) :(2المرجع نفسو  ،ص .24

) :(3أحمد مصطفى خاطر ،مرجع سابؽ  ،ص .48

) :(4محمد عبد الفتاح محمد عبد اهلل  ،تنمية المجتمعات المحمية مف منظكر الخدمة االجتماعية  ،االسكندرية  ،المكتب الجامعي الحديث ،
 ،2006ص . 45

) :(5محي الديف صابر ،الحكـ المحمي ك تنمية المجتمع في الدكؿ النامية  ،دب  ،طبع في مركز تنمية المجتمع في العالـ العربي  ، 1963 ،ص
.148

د -التكازف  :أم أف ىذا المبدأ ييتـ بجكانب التنمية المحمية كفقا لحاجة المجتمع  ،فمكؿ مجتمع احتياجات تفرض
كزنا خاصا لكؿ جانب منيا) ، (1إضافة إلى ذلؾ ال بد أف تتناسب المشركعات المنفذة أك المقترحة مع الحاجات

األساسية في المجتمع حيث أف أساس نجاح المشركعات يتكقؼ عمى االستجابة لرغبات األىالي التي يعبركف

عنيا).(2

ق -التكامؿ ك التنسيؽ :فمف قكاعد تنمية المجتمع األساسية تكامؿ المشركعات ك الخطط بحيث أنو ال يمكف
فصؿ المشكبلت االجتماعية ك االقتصادية بعضيا عف بعض) ،(3كما يجب أيضا تكامؿ مشركعات الخدمات ك

التنسيؽ بيف أعماليا بحيث ال تصبح متكررة أك في حالة نفاذ).(4

ك -التخطيط :حيث أف تنمية المجتمع تتـ عف طريؽ تحديد فترة زمنية لمعمؿ ،كىي ال تتـ بطريقة عشكائية ،فيي
عممية أكثر منيا برنامج) .(5كيتضمف التخطيط ترتيب األكلكيات في تخطيط برامج تنمية المجتمع  ،حيث تبدأ

المشركعات التي تمبي االحتياجات األساسية ألفراد المجتمع ك بحيث ال تتعارض مع قيـ ك عادات المجتمع).(6

ز -التقكيـ  :كتككف بصفة مستمرة  ،كذلؾ لمتأكد مف مدل نجاح العمؿ الذم يقكـ بو األخصائي ك ىك يشمؿ
ناحيتيف األكلى مدل التغيير الذم ط أر عمى المكاطنيف نتيجة الشتراكيـ في عمميات تنمية المجتمع  ،كالثانية مدل

التغيير الذم ط أر عمى المجتمع المحمي نتيجة لنفس العممية مف مرافؽ ك مشركعات ك خدمات).(7

-3أىداف تنمية المجتمع المحمي:
تيدؼ تنمية المجتمع المحمي إلي معالجة التخمؼ ك التفكؾ ك حؿ المشاكؿ االجتماعية ك رفع مستكل معيشة أبناء
المجتمع ك تييئة مقكمات الحياة الكريمة ليـ باالنفتػ ػ ػاح الكام ػ ػؿ بإمكانياتيـ ك مكاردىـ في إطػ ػار تنظي ػ ػ ػـ عبلقت ػ ػيـ ك
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) :(1محمد عبد الفتاح  ،مرجع سابؽ  ،ص .44

) :(2رشاد أحمد عبد المطيؼ )أ(  ،مرجع سابؽ  ،ص .133
) :(3محي الديف صابر ،مرجع سابؽ  ،ص .149

) :(4أحمد مصطفى خاطر ،مرجع سابؽ  ،ص .47

):(5محمد عبد الفتاح محمد عبد اهلل  ،مرجع سابؽ  ،ص .32
) :(6مناؿ طمعت محمكد  ،مرجع سابؽ  ،ص .32

) :(7محمد عبد الفتاح محمد عبد اهلل  ،مرجع سابؽ  ،ص .37

تييئة طاقتيـ ك قكاىـ لمعمؿ الجماعي المكجو إلحداث التغيير االجتماعي المنشكد  ،أم إحداث تغيير مقصكد في
حياة الناس االقتصادية ك االجتماعية

)(1

.

كيحدد " محمد عبد الفتاح " أىداؼ تنمية المجتمعات المحمية في عنصريف):(2
أ /تحقيؽ أكبر قدر مف استثمار ك تنمية جيكد المكاطنيف في المجتمع  ،كتأكيد استمرارىا ك ذلؾ عف طريؽ خمؽ

حالة يمكف فييا استخد اـ كؿ المكارد البشرية في المجتمع  ،كالعمؿ بشتى الطرؽ عمى تنميتيا بالتعميـ ك التدريب ك

الممارسة لمقياـ بالدكر األكثر فعالية ك إيجابية .

ب /تحقيؽ تحسيف مادم في حياة المجتمع  ،كيتكقؼ مدل ىذا التحسف ك عمقو عمى استعداد أعضاء المجتمع
لتبنى المشركعات التي تقاـ في مجتمعيـ ك عمى األكثر إمكاف تكاجد أك تككيف خبرات ناجحة في مجاالت عمؿ

كادارة ىذه المشركعات التي يقرىا المجتمع .

ك عمكما فإف أىداؼ تنمية المجتمعات المحمية تنقسـ إلى قسميف):(3
أ -أىداؼ اإلنجاز - :كيقصد بيا كؿ ما تحققو عممية التنمية المحمية مف منجزات مادية  ،كاقامة منشآت أك تكفير
المرافؽ ك الخدمات  ،كىي تمثؿ العائد المادم لمتنمية المحمية  .كأىداؼ اإلنجاز ال تقتصر عمى ما يمكف أف

يقدمو المجتمع نفسو مف إمكانيات مادية فحسب  ،بؿ يقترح أف يمتد ذلؾ إلى تسييؿ حصكؿ المجتمع عمى
تجديدات مادية مف شأنيا أنيا إذا تمكف مف استيعابيا تمكف بذلؾ مف تغيير بيئتو ك رفع مستكل المعيشة  ،كىي

بالتالي تماثؿ تغيير يحدثو اإلنساف في بيئتو.

ب -األىداؼ المعنكية  :كىي تتمثؿ في المتغيرات السمككية ك المعرفية ك الميارية التي تط أر عمى سكاف المجتمع
أثناء ممارستيـ لعممية التنمية المحمية ،ك ىذه األىداؼ عمى الرغـ مف أنيا غير مممكسة إال أنيا محسكبة مسبقا ك

يخطط إلحداثيا  ،كىي بالتالي عممية تغيير في اإلنساف نفسو.

كيرل " عبد الحميـ رضا عبد العاؿ " أف ىذه األىداؼ المعنكية يتـ تحقيقيا كفقا لمايمي):(4

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

) :(1مناؿ طمعت محمكد ،مرجع سابؽ ،ص .32
) :(2محمد عبد الفتاح ،مرجع سابؽ ،ص .40
) :(3المرجع نفسو ،ص ص 41-40

) :(4عبد الحميـ رضا عبد العاؿ  ،تنظيـ المجتمع  ،النظرية ك التطبيؽ ،المطبعة التجارية الحديثة ،القاىرة  ، 1986ص .96

 اكتساب المكاطنيف االتجاه إلى المبادأة لحؿ المشكبلت المجتمعية ،فإذا اشترككا في مشركعات التنمية
يميمكف تدريجيا إلى نبذ أسمكب التعايش مع ىذه المشكبلت ك السمبية إزاءىا  ،بؿ يتجيكف إلى أخد المبادأة

لمتصدم ليا ك مكاجيتيا.

 ازدياد مقدرة المكاطنيف عمى تنظيـ أنفسيـ عند التحرؾ لحؿ مشكبلت مجتمعيـ ،بإيجاد تنظيمات ذاتية ك
التي تتخذ شكبل يساعدىـ عمى العمؿ لخدمة مجتمعيـ ك التكصؿ إلى أىدافيـ المرغكبة.

 تعكد المكاطنيف عمى تحمؿ المسؤكلية االجتماعية ،كأف مصالحيـ في مصمحة المجتمع.

 تدريب المكاطنيف عمى القياـ باألدكار القيادية في المكاقؼ التي تتبلءـ مع قدراتيـ ك إمكانياتيـ.
 تدريب المكاطنيف عمى ممارسة التقكيـ المكضكعي مف كاقع العمؿ الميداني.

مما نبلحظو  ،كمف خبلؿ عرضنا لتعريفات تنمية المجتمع المحمي ك خصائصيا ك مبادئيا كمف ثـ أىدافيا ،فإف

اإلنساف أم المكرد البشرم ىك أساس ىذه التنمية بدايتيا ك نيايتيا ،ككسيمتيا ك غايتيا  .فتنمية المجتمع المحمي
حسب ما كرد لف تتـ بفعالية ك صدؽ إال بمشاركة أفراد المجتمع المحمي ذاتو ،سكاء كانكا أفراد مسئكليف أك قادة

شعبيف أك مكاطنيف عادييف ...كما أف أىدافيا سكاء المادية أك المعنكية تصب في معظميا لمصمحة ىذا المكرد
البشرم ،إذ تعمؿ المشاركة في عمميات التنمية إلى مساندتيـ لتمؾ العمميات ك االىتماـ بيا كمؤازرتيا مما يجعميا

أكثر ثباتا ك أعمر فائدة ،كما أنو مف خبلؿ المشاركة يمكف إعادة ترشيد تكزيع الخدمات بيف فئات ك مستكيات

المجتمع ،بحيث يحصؿ كؿ فرد عمى ما يناسبو مف ىذه الخدمات ألنو شريؾ فييا ،كحريص عمى االستفادة منيا).(1
 -4نماذج و استراتيجيات تنمية المجتمع المحمي:

إف رسـ أم استراتيجية لتنمية المجتمع المحمي يتطمب تصك ار كاضحا لطبيعة األىداؼ المطمكبة ،حتى يمكف رسـ
السياسات التي تتبلئـ معيا ....ك ىذا ال يأتي حتى إال إذا كاف لدينا تصك ار كاضحا لطبيعة النظاـ االقتصادم ك

االجتماعي ككؿ ...الخ ،ذلؾ ألف تنمية المجتمع المحمي ىي جزء متكامؿ مع التنمية االجتماعية الشاممة ألف أم

انفصاؿ أك ابتعاد عف المبادئ ك األىداؼ يمكف أف يؤدم إلى تنمية غير متكازنة).(2
ك قبؿ التطرؽ إلى سياسات التنمية المحمية  ،ال بد أف نعرج عمى نماذجيا أكال :

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1رشاد أحمد عبد الطيؼ ) ب (  ،أساسيات تنظيـ المجتمع في الخدمة االجتماعية  ،اإلسكندرية  ،دار المعرفة الجامعية  ،1997 ،ص .182

) :(2مريـ أحمد مصطفى  ،إحساف حفظي  ،مرجع سابؽ  ،ص .249

أ -النمـــــــــــــــــــــــاذج :
كالمقصكد ىنا ،ليس نماذج التنمية بشكؿ عاـ ،كانما سكؼ نعرض نماذجا لخطكات العمؿ اإلنمائي عمى مستكل
المجتمعات المحمية  ،كىي :
 نموذج العمل اإلنمائي عند " تايمور " :
ك يحدد " تايمكر " خطكات العمؿ اإلنمائي في المجتمع المحمي كما يمي):(1
 المناقشة المنيجية لمحاجات العامة :يككف التركيز في ىذه المرحمة عمى اكتشاؼ المشكبلت ك تحديدىا بدقة ،ك تشخيص أسبابيا المكضكعية  .ك ىذا يتـ مف خبلؿ مجمس يتككف مف ممثمي أسر ك عائبلت المجتمع

المحمي.

 التخطيط المنيجي لتنفيذ برامج المساعدات الذاتية :كيتـ فييا رسـ خطة محمية لمكاجية حاجات المجتمع كمشكبلتيـ.

 -ت عبئة ك تسخير اإلمكانيات االقتصادية ك االجتماعية لجماعات المجتمع المحمي :ك تأتي ىذه الخطكة نتيجة

نجاح المشركعات األكلى لمجيكد الذاتية في المجتمع المحمي  ،ما يكلد اإليماف ك االقتناع مف جانب أىالي

المجتمع لقدرة العمؿ المحمي ك الجيكد الذاتية عمى مكاجية مشكبلتيـ ك إشباع حاجاتيـ فيدفع برغبة باقي
جماعات المجتمع لممشاركة االيجابية في القياـ بمشركعات إنمائية .

 تنمية الطمكح المحمي :كىذه الخطكة نتيجة نجاح الخطكات السابقة حيث أف النجاح يكلد بالفخر الجماعي كاالنجاز ك الذم يستشير الشعكر بالكالء ك االنتماء ك التماسؾ بيف أىالي المجتمع المحمي.
 نموذج العمل االنمائي عند " وليام بيدل " :

ىذا النمكذج يؤكد عمى دينامية عممية التنمية  ،التي تختمؼ كفقا لطبيعة المجتمعات المحمية  ،كباختبلؼ األىالي

أنفسيـ ،كخطكاتو ىي كاآلتي):(2

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1محمد عبد الفتاح محمد عبد اهلل  ،مرجع سابؽ ،ص ص .49-48

) :(2المرجع نفسو  ،ص ص 50 -49

المرحمة االستكشافية  :يقكـ فييا أخصائي التنمية بكسب ثقة األىالي  ،ك إقناعيـ بدكره ك بأىمية التغييربالنسبة ليـ كضركرة مكاجية مشكبلتيـ  ،كيتـ ذلؾ مف خبلؿ لقاءاتو معيـ ك الدراسات المحمية التي يقكـ بيا خبلؿ

ىذه المرحمة لمحصكؿ عمى المعمكمات البلزمة عف المجتمع المحمي.
 المرحمة النقاشية  :يتـ فييا مناقشة األىالي لمشكبلتيـ المحمية بحيث يتـ الكصكؿ إلى اتخاذ القرار الجماعيالذم يتضمف االتفاؽ عمى تنفيذ بعض اإلجراءات الكاضحة القابمة لمتنفيذ ،ك يراعى في ىذه المرحمة إتاحة الفرصة

لقيادات المجتمع المحمي لمتعبير الحر عف أفكارىـ ك مخاكفيـ ك اختيار البدائؿ.

 المرحمة التنظيمية  :يقكـ فييا بتشكيؿ أداة اجتماعية يمكف مف خبلليا ممارسة كافة العمميات النقاشية كالتخطيطية  ،كفي العادة تككف جماعات نقاشية غير رسمية تـ تتطكر إلى جاف أشكؿ أك مجمس .

 مرحمة النشاط  :ك ىي مرحمة تنفذ الق اررات الجماعية التي تـ التكصؿ إلييا ك التي تخدـ الصالح العاـ. -مرحمة التقييـ  :بمعرفة الجكانب االيجابية ك السمبية ألنشطتيـ ك ق ارراتيـ  ،كتدريبيـ عمى ممارسة أساليب النقد

الذاتي المكضكعي.

 -مرحمة االستمرار :بجعؿ العممية اإلنمائية عممية تمقائية ك مستمرة داخؿ المجتمع المحمي بعد خركجو مف

المكقؼ اإلنمائي.

 نموذج العمل اإلنمائي عند " رونالد لبيت " :
قدـ " لبيت " ك زمبلئو " كاطسكف ك ستمي " نمكذجا إنمائيا عمى المستكل المحمي ،كتتمثؿ خطكاتو فيما يمي):(1
 استثارة أىالي المجتمع المحمي :كتعني استثارة كعي األىالي بالمشكبلت ك الحاجات المكجكدة ك التي تتطمبضركرة مكاجيتيا.

ػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1محمد عبد الفتاح ،مرجع سابؽ  ،ص ص . 52-51

 إنشاء عبلقات التغيير :كيقصد بيا عبلقات الثقة بيف كؿ مف أخصائي التنمية ك أىالي ك قيادات المجتمعالمحمي ك بينيـ كبيف المسئكليف التنفيذييف بالمجتمع المحمي.

 إحداث التغيير :ك ىي مرحمة التحرؾ إلحداث التغيير مف خبلؿ شرح ك تشخيص مشكبلت المجتمع المحمي كتجديد ك كضع خطة مكاجية ىذه المشكبلت ثـ ترجمة الخطة إلى إجراءات تنفيذية قادرة عمى تحقيؽ أىداؼ

الخطة.

 تعميـ ك تثبيت التغيير :بقدرة األىالي عمى االستمرار في استخداـ ىذا األسمكب ك االستفادة مف عممياتالتدريب في مجاالت الممارسة ك نقميا لمجاالت عمؿ أخرل تحتاج إلى استخداـ نفس العمميات.

 إنياء عبلقات التغيير  :إذ يؤكد " لبيت " ك زمبلئو عمى ضركرة عدـ تحكؿ القيادات المينية إلى عناصر دائمةك مستقرة في العمؿ اإلنمائي  ،حيث أف دكرىـ يتمثؿ في الكصكؿ باألىالي إلى درجة االعتماد عمى الذات ك

التي تعرؼ بالكصكؿ إلى مرحمة النضج ك القدرة عمى مكاجية مشكبلتيـ بأنفسيـ في مرحمة الحقة.

ك مما نبلحظو  ،أنو بالرغـ مف تعدد نماذج تنمية المجتمع المحمي ك التي قدميا عمماء االجتماع ك الخدمة
االجتماعية  ،كبالرغـ مف اختبلؼ خطكاتيا إال أنيا تتفؽ في النقاط اآلتية :
-

ضركرة إثارة كعي أىالي المجتمع المحمي بمشكبلتيـ ك حثيـ عمى المشاركة في إحداث التغيير.

 ضركرة تكفر أخصائي تنمية ك الذم يساير كؿ خطكات العمؿ اإلنمائي المحمي. -ضركرة تكفير جك ديمقراطي إلتماـ العممية اإلنمائية.

 -تحقيؽ القدرة عمى االستمرار الذاتي في ممارسة العمؿ اإلنمائي.

ىذا مف جية  ،كمف جانب أخر  ،نجد " أحمد مصطفى خاطر " يقدـ نماذج لمعمؿ اإلنمائي ال تتضمف خطكاتو ،

كىي كاألتي):(1

 النمكذج التكاممي :مجمكعة برامج تطبؽ عمى المستكل القكمي ككؿ. النمكذج التكيفي :ينبثؽ عمى المستكل المركزم  ،إال أنو يركز عمى استثارة الجيكد الذاتية لممجتمع المحمي. -نمكذج المشركع :خاص بمنطقة جغرافية بعينيا تتكافر فييا ظركؼ خاصة.
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) :(1أحمد مصطفى خاطر ،مرجع سابؽ ،ص ص .55- 54

كما يتفؽ " عبد المنعـ شكقي " مع مفكرم الغرب حكؿ خطكات التنمية المحمية  ،كيحددىا في أربعة مراحؿ

)(1

:

 المرحمة التمييدية  :كتتضمف شرح المكضكع لممكاطنيف  ،اكتساب ثقة األىالي  ،التعرؼ عمى المجتمع  ،بناءالجياز الرئيسي لمقياـ بعمميات التنمية ك اختبار قدرتو عمى إحداث تنمية .

 المرحمة التخطيطية :تتضمف دراسة الحاجات ك المكارد ك ترتيبيا حسب أىميتيا ك تقسيـ المشركعات عمىمراحؿ زمنية لتبدأ بعدىا مرحمة التنفيذ.

 المرحمة التنفيذية  :مف خبلؿ المجالس ك االتحادات. المرحمة التقكيمية :ىي بداية نشاط جديد لمتكصيات ك المقترحات التي تصؿ إلييا عممية التقكيـ.ب -االستراتيجيــــــــــــــــــــات :
تختمؼ استراتيجيات تنمية المجتمع المحمي حسب اختبلؼ األنظمة االجتماعية ك االقتصادية ك السياسية لذلؾ
المجتمع  ،كما تعتبر تنمية المجتمعات المحمية مسئكلية المحميات بالدرجة األكلى  ،كىي في ذات الكقت مسئكلية

قكمية .ك يمكف عرض استراتيجياتيا فيما يمي:
 اإلستراتيجية المحافظة :

إف ىذه اإلستراتيجية عمكما ترل أف النظاـ القائـ ىك أفضؿ ما يمكف لقياـ بو في حدكد الكاقع .كىي

كإستراتيجية لتنمية المجتمعات المحمية تقكـ عمى إعادة صياغة المعايير ك تعطي ىذه اإلستراتيجية األىمية القصكل
لعممية التنشئة االجتماعية ك التفاعؿ مع اآلخريف  .كمف خبلؿ ذلؾ يمكف تغيير أسمكب الحياة كيكمف المجكء إلى
عممية أخرل " إعادة التنشئة االجتماعية " أم عممية تعديؿ في معطيات التنشئة األصمية عف طريؽ اإلحبلؿ  ،أك
اإلضافة لمعمكمات أك اتجاىات جديدة مف خبلليا يستطيع اإلنساف أف يكاكب التغيرات السريعة).(2
 استراتيجيات إعادة صياغة المعايير التربوية :
تقكـ ىذه االستراتيجيات عمى أساس الفركض التي تدكر حكؿ الدافعية عند اإلنساف  ،كىي تؤكد عمى أف أىـ ما
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) :(1عبد المنعـ شكقي ) أ ( ،مرجع سابؽ ،ص ص .96 -61
) :(2أحمد مصطفى خاطر ،مرجع سابؽ ،ص ص .218- 217

يحرؾ اإلنساف في سمككو ك ممارستو ىك جياز القيـ ك مجمكعة المعاني ك التصكرات التي يكتسبيا الفرد مف ثقافتو
مف خبلؿ مختمؼ عمميات التنشئة االجتماعية  ،ك لذا تككف محاكالت التغيير ال تتـ كفقا لتزكيد الجماىير

بالمعمكمات ك التبريرات العقمية فحسب كلكنيا يجب أف تعتمد أساسا عمى مجمكعة مف البرامج القادرة عمى تغيير

القيـ كعمى االرتباط بمعايير جديدة لمسمكؾ ك تغيير األدكار ك المراكز ك العبلقات االجتماعية التقميدية).(1
 االستراتيجيات العممية الرشيدة :

تقكـ ىذه االستراتيجيات عمى أساس بعض المسممات التي ترل أف أىـ ما يسير الناس في حياتيـ اليكمية مصالحيـ
الذاتية  ،كلذا تقكـ خطط التغيير المخطط عمى أساس عمميات تبصير الناس بالمفاىيـ ك األفكار ك الممارسات
القادرة عمى تحقيؽ مصالحيـ الذاتية باستخداـ األسمكب العقمي في اإلقناع ك الشرح  .ك يرل كؿ مف " تشف " ك "

بف " أف ىذه االستراتيجيات تقكـ عمى نشر التعميـ العاـ  ،ك إجراء البحكث العممية المتعمقة بحؿ مشاكؿ الناس في

حياتيـ اليكمية ك نشر نتائجيا عمى الناس).(2
 اإلستراتيجية الثورية :

ك ىي استراتيجيات مناقضة االستراتيجيات المحافظة  ،أم ذات خمفية ماركسية  ،كىي تمثؿ عدـ االكتراث بالتكازف

االجتماعي ك محاكلة الحفاظ عميو  ،كلكف اليدؼ النيائي لبرامج التنمية ك تؤكد عمى أف النظـ االجتماعية السائدة

ليست بالمناخ المناسب لمتغيير ك يجب أف تتخطى برامج التنمية المعطيات المتاحة عف طريؽ الكفاح ك النضاؿ).(3
 استراتيجيات القوة :

ك تقكـ ىذه االستراتيجيات مع استخداـ الضغط سكاء في شكمو السياسي ك اإلدارم أك االقتصادم  ،كذلؾ بإصدار
القكانيف ك التشريعات الممزمة في مجاالت التغيير المخطط ،مثؿ المجاالت التربكيػ ػ ػ ػػة أك الصحي ػ ػػة أك العمػ ػ ػ ػرانية أك
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) :(1محمد عبد الفتاح  ،مرجع سابؽ  ،ص .54
) :(2أحمد مصطفى خاطر  ،مرجع سابؽ  ،ص .55

) :(3المرجع نفسو  ،ص .218

الزراعية ......الخ .كيقصد ىنا باستخداـ القكة ىك استخداـ السمطة المشركعة القادرة عمى إصدار التشريعات ك

القكانيف الممزمة في برامج التغيير المخطط).(2

ك اختيار اإلستراتيجية المناسبة ضركرم جدا لنجاح مشركع التنمية المحمية  ،كلذلؾ ال بد مف مراعاة ىذه
االعتبارات ك األخذ بيا قبؿ الخكض في عممية اإلنماء):(3
 -إف أم غمكض لمتصكر يمكف أف يترتب عميو تخبط في رسـ تكجيو كثير مف سياسات التنمية  ،ك ىك األمر

الذم ينعكس عمى رسـ سياسات التنمية ال تتناسب ك حاجات المجتمع المحمي  ،ك المحصمة النيائية لذلؾ فشؿ في

عمميات التعبئة الجماىيرية كالمشاركة في إحداث التغيير المستيدؼ  .كيعني ذلؾ أف أم إستراتيجية لتنمية المجتمع

المحمي ينبغي أف تراعي التكامؿ بيف جكانب التنمية المختمفة  ،االقتصادية ك االجتماعية ك الثقافية في المجتمع
ككؿ ،كىذا يعني تدخؿ الدكلة ك تكجيييا المستمر.

 إف أم إستراتيجية لمتنمية المحمية ال بد ك أف تضع في اعتبارىا مسألة الخصكصية االجتماعية ك الثقافية لكؿمجتمع محمي ك األبعاد الكظيفية التي تربطو بالمجتمع الكبير.

 قد يترتب عمى غياب إستراتيجية كاضحة نتيجتاف أساسيتاف  ،األكلى ،أف تتناقض سياسات التنمية  ،الثانية ،أفتظؿ عمميات التنمية بعيدة عف اإلقناع الجماىيرم أك متخمفة في المطالب الحيكية األساسية إلحداث التغيير ك

التجديد في المجتمع المحمي ككؿ.

 ال بد أف تأخذ السمطات المحمية لمتنمية بنفس مبادئ االعتماد عمى الذات ك لكف مف خبلؿ " المعكنة ك الدعـالحككمي "  ،كليذا كاف مف الضركرة حشد كافة اإلمكانيات لبلستخداـ األمثؿ لممكارد الطبيعية ك البشرية

المتاحة.

ك ميما تعددت استراتيجيات ك مداخؿ تنمية المجتمع المحمي ،إال أف األىـ ىك نماذج الممارسة في العمؿ مع
المجتمع في المقاـ األكؿ  .كليذا قبؿ البدء في أم ممارسة لعمؿ إنمائي في مجتمع محمي ما ال بد أف تتكافر بعض

الكسائؿ األكلية التي تعتبر ضركرة في كؿ مراحؿ العمؿ  ،ىي):(3
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) :(1محمد عبد الفتاح  ،مرجع سابؽ  ،ص .56

) :(2مرٌم أحمد مصطفى  ،إحسان حفضً  ،مرجع سابق  ،ص ص .020- 021

) :(3محي الديف صابر ،مرجع سابؽ  ،ص ص .154-153

 دراسة البيئة الطبيعية لممجتمع المحمي مف النكاحي الجغرافية ك المناخية ك الجيكلكجية ...الخ -دراسة السكاف ك تركيبيـ مف حيث السف  ،النكع  ،نسبة السكاف العامميف  ،نسبة المكاليد ك الكفيات ....الخ .

 دراسة الحياة االجتماعية مف حيث النظـ الحضارية ك نظاـ القيـ ك العادات ك التقاليد ك النظـ السياسية...الخ دراسة النشاط االقتصادم دراسة رأسية معقمة تتناكؿ مختمؼ صكر اإلنتاج الزراعي ك الرعكم ك الحرفي كالصناعي.....الخ

 بعد تحديد اإلطار الذم يعمؿ فيو المنمي االجتماعي  ،يبدأ مرحمة العمؿ مع المجتمع  ،بدءا باالتصاؿ المنظـبالمجتمع المحمي  .ك يشمؿ االتصاؿ المنظـ استغبلؿ الصحافة ك اإلذاعة محميا أك قكميا  ،فيذه الكسائؿ ذات قدرة

إعبلمية عالية في اإلقناع ك تككيف الرأم العاـ المحمي المؤيد ،إذا أحسف استعماليا ك إعداد مكادىا.
 -5معوقــــــــــــات تنمية المجتمع المحمي:

قد تصطدـ عمميات اإلنماء المحمي بعكامؿ شتى قد تككف عائقا أماـ تحقيقيا ألىدافيا ،يمكننا عرضيا فيمايمي:
أ -يمثؿ العامؿ الديمغرافي أحد العكائؽ األساسية التي تقؼ في طريؽ خطط التنمية الشاممة لممجتمعات النامية ،كال
يمكف التغمب عمى المشكم ة السكانية إال بتحقيؽ الزيادة في اإلنتاج ك الدخؿ بمعدالت تفكؽ كثي ار معدؿ الزيادة في
السكاف ،ككذلؾ تحقيؽ العدالة في تكزيع الثركة ك الدخؿ إلثارة الحماس بيف المكاطنيف).(1

ب -النظـ االجتماعية السائدة ،حيث أنيا ال تختفي بظيكر النظـ الجديدة التي تستحدثيا التنمية ،حيث تظير جنبا
إلى جنب معيا .خاصة إذا كانت تمؾ النظـ الجديدة ال تتفؽ ك طبيعة ك ظركؼ المجتمع البيئية ك االجتماعية ك

االقتصادية ك الثقافية ،كمف أمثمة النظـ االجتماعية نظاـ الممكية  ،كما يعتبر نظاـ القرابة مف النظـ االجتماعية

التي تعرقؿ مجيكدات التنمية).(2

ج -التقاليد السائدة في المجتمع المحمي ،حيث تتضح قكة التقاليد ك التمسؾ بالقديـ خاصة في المجتمعات التقميدية

الريفية عنيا في المجتمعات الحضرية  ،حيث يتمسككف بكؿ ما تركو األجداد ك يعتزكف بو ،كلذلؾ يرل " محي

الديف صابر " أف المشكمة الحقيقية التي تكاجو عمميات التنمية في المجتمعات التقميدية ىي ضعؼ استجابة ىذه
المجتمعات ليا  .فجمكد تراكيبيا االجتماعية ك االقتصادية يقؼ عقبة صمبة أماـ التجديدات ك التغيرات المفركضػ ػ ػػة
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) :(1أحمد مصطفى خاطر ،مرجع سابؽ ،ص .168
) :(2المرجع نفسو  ،ص . 170

التي تتناكؿ في كثير مف األحياف قيميـ ك تقاليدىـ الراسخة ).(1
د -ضعؼ المشاركة الشعبية  ،إذ أف ليا أسبابيا  ،فيقكؿ " ألينسكي " أف المشاركة يمكف أف تتحقؽ بيف الجماعات
التي تشعر بالم اررة ك االستياء ك تسعى بجيد منظـ إلى تعديؿ ىذه األكضاع  .ك قد أشار " جركسر " إلى أف
الدراسات أكدت تشاؤـ الفقراء فيما يتعمؽ باحتماالت تغيير بيئتيـ نتيجة لقركف مف اإلحباط ك اإلىماؿ ك عدـ تقدير

الم سؤكلية الحتياجاتيـ األساسية التقدير المناسب  .ك عمى ىذا يفترض أف ذكم الدخؿ المنخفض يعجزكف عف
مبلحقة التطكرات بالمجتمع مما يجعميـ يشعركف بالغربة داخؿ المجتمع الذم يعيشكف في إطاره).(2

ق -تجاىؿ المشاركة الشعبية  ،إذ مف الضركرم مشاركة المكاطنيف في كضع ك تنفيذ الخطة ،حيث أف مشاركة
المكاطنيف تعتبر مف الممارسة الديمقراطية لمحرية بجانبيا السياسي ك االجتماعي  ،ك ىذا ىك جكىر التنمية).(3

ك -انتشار األمية ك ارتفاع نسبتيا ،إذ يرل " آرثر لكيس " أف فشؿ أم سياسة لمتنمية يرجع إلى قمة التعميـ ك

انتشار األمية  ،كيرل أف التط كر الذم أحرزه االتحاد السكفيتي مف أقؿ مف نصؼ قرف يرجع إلى االستثمارات
الضخمة التي أنفقت عمى التعميـ األساسي لمصغار ك أىمية تكجييو ك تطكيره إال أف االىتماـ بالتعميـ ينبغي أف

يتضمف تطكير برامج مبلئمة لتعميـ الكبار ك خمؽ الككادر القادرة عمى مكاجية متطمبات العمؿ في قطاعات التنمية

الصناعية ك الزراعية).(4

ز -كذلؾ يعتبر النظاـ السياسي القائـ في المجتمع معكؽ مف معكقات التنمية بدرجات متفاكتة  ،فقد تبيف أف ىناؾ

عبلقة بيف السمطة التقميدية المحمية ك درجة عزلة المجتمع المحمي ك كسائؿ الضبط االجتماعي ك عممية التنمية،

ذلؾ ألف عممية التنمية ليست عممية إلدماج المجتمع المحمي في المجتمع القكمي اقتصاديا فحسب).(5

ف -قد تككف الظركؼ المناخية عامبل مف العكامؿ المعكقة لمتنمية في بعض المجتمعات خاصة التقميدية التي تعتمد
اعتمادا مباش ار عمى الطبيعة  ،كىي مف المشكبلت الكبرل التي يقع عمى الدكلة عبء مكاجيتيا ك التغمب عمييا

ألنيا أكبر مف قدرات ك إمكانيات المجتمع بأفراده ىيئاتو المختمفة).(6
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) :(1محي الديف صابر  ،مرجع سابؽ  ،ص . 148

) :(2رشاد أحمد عبد المطيؼ ) أ (  ،مرجع سابؽ  ،ص .98
) :(3مناؿ طمعت محمكد  ،مرجع سابؽ  ،ص .35

) :(4مريـ أحمد مصطفى  ،إحساف حفضي  ،مرجع سابؽ  ،ص . 256
) :(5أحمد مصطفى خاطر ،مرجع سابؽ  ،ص .172
) :(6المرجع نفسو ،ص ص. 182-181

ـ -تخمؼ األجيزة اإلدارية المتاحة  ،كما تعد البيركقراطية أحد المشكبلت التي يكاجييا المجتمع المحمي ك التي
تتطمب دراسة مف جانب أخصائيك تنظيـ المجتمع لمكاجية أسبابيا كالحد مف آثارىا الضارة عمى المجتمع

المحمي).(1

ر -المعكقات االقتصادية  ،خاصة نقص رؤكس األمكاؿ  ،كما أننا نجد أف ىناؾ بعض المشكبلت الخاصة بالتقدـ
الفني في الدكؿ النامية  ،إذ مف الضركرم مبلئمة الكسائؿ الفنية الجديدة المنقكلة مف الببلد المتقدمة الحتياجات

الببلد المتخمفة ك إدخاؿ التعديبلت عمييا بما يتبلءـ مع البيئة الجديدة ).(2

ؾ -ك أخي ار  ،نجد العكائؽ المتعمقة بالقائميف بعممية التنمية المحمية  ،منيا مشكمة نقص المكارد البشرية
المتخصصة ك المكجية لمتنمية مف حيث الكـ ك النكع  ،فكعي األفراد بمشاكؿ مجتمعيـ ك تحمسيـ ليا يمكنيـ مف

التصدم ألم مقاكمة داخمية ضد عممية التنمية ك ال يتحقؽ ذلؾ إال عف طريؽ تنمية ك تدريب قيادات محمية ناجحة

ك كاعية تقكد عممية التنمية) . (3ىذا  ،ك مف جية ثانية عدـ احتكاـ مشركعات التنمية المحمية لبحكث قبؿ البدء في
عمميات التخطيط إضافة إلى عدـ التشخيص السميـ لمشكبلت المجتمع  ،ك المثالية في تحقيؽ األىداؼ حيث أف

المتحمسيف مف القادة الشعبيف قد أحالكا ميداف العمؿ في تنمية المجتمع إلى ساحة يمارسكف مف خبلليا تخيبلتيـ
المثالية غير مرتبطيف بالكاقع).(4

إف ىذه المعكقات  ،كاف جدت  ،فإنيا تؤثر عمى التنمية القكمية ككؿ  ،فضبل عف تأثيراتيا المباشرة عمى التنمية
المحمية  .كالكاقع أف التنمية الشاممة  ،ما ىي إال المحصمة النيائية لمتنمية اإلقميمية الجزئية عمى مستكل
المجتمعات المحمية داخؿ البمد الكاحد  ،كما لـ تتحقؽ درجة عالية مف التكازف في النمك الحضارم ك االجتماعي ك

الثقافي ك االقتصادم بيف ىذه المجتمعات المحمية المختمفة  ،يككف مف الصعب الكصكؿ إلى أىداؼ التنمية عمى

الصعيد الكطني).(5
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ثانيا :ماىيــــــــــــة اإلذاعـــــــة المحمية

 .8مدخل حول اإلذاعة و االتصال المحمي:

إذا كاف االتصاؿ بكجو عاـ ىك أساس تماسؾ المجتمع  ،كلو دكر في النكاحي السياسية ك االقتصادية ك االجتماعية
ك الثقافية  ،كىك محاكلة التأثير في الجماىير بإقناعيـ ك تعبئة مشاعرىـ ك تبصيرىـ بالحقائؽ  ،إال أنو في النياية
ىك تجسيد لمثقافة ك القيـ التي تسكد المجتمع الذم يعمؿ فيو  .كلكي يقكـ االتصاؿ بدكره خير قياـ  ،عميو أف

يككف انعكاسا صادقا ك معب ار لمثقافة ك البيئة التي ينتمي إلييا  .كىذا ىك بالتحديد ما يطمؽ عميو " االتصاؿ
المحمي" الذم جاء ل يعبر خصكصا عف بيئتو المحمية ذات الخصكصية  .ك اإلذاعة  ،أىـ كسائؿ االتصاؿ

السمعي ىي كليدة القرف العشريف  ،بيد أنيا سبقت الكسائؿ البصرية انتشا ار ك تأثي ار  ،فما إف ظيرت اإلذاعة حتى

تحطمت الحكاجز بيف الدكؿ ك انزاحت الفكارؽ بيف المجتمعات ك انطمؽ الصكت عبر األثير ينقؿ أخبار اإلنساف ك
خبراتو ك تجاربو في لمح البصر عبر المسافات الشاسعة  .كعندما تكظؼ اإلذاعة في مجتمع محمي تمبي حاجياتو

ك تطمعاتو فإنيا تصبح عندئذ إحدل كسائؿ االتصاؿ المحمي ،بؿ أىميا عمى اإلطبلؽ  ،لقربيا مف ثقافة المجتمع
المحمي كجماىيره المختمفة  ،ال سيما األمييف منيـ..

أ -اإلذاعـــــــــــــــــــــــــة:
خبلؿ السنكات األكلى التي ظير فييا االتصاؿ بالراديك  ،كاف يسمى ) التمغراؼ ك التمفكف البلسمكي ( ك عمى كؿ

حاؿ فيذه التسمية كانت بعيدة عف الحقيقة  ،ك تغيرت بعد ذلؾ إلى " الراديك " مف الكممة البلتينية " ارديكس "  ،ك

تعني نصؼ قطر الدائرة  .ىذه التسمية تناسب فعبل اإلرساؿ اإلذاعي حيث ترسؿ المكجات الصكتية عبر األثير في

شكؿ دكائر ليا مركز إرساؿ  ،ككاف أكؿ استخداـ لمراديك ىك االتصاؿ بيف السفف ك المكانئ  .ك اآلف فّإف كممة
"راديك" أصبحت تعني بث المكجات بكاسطة مراكز اإلرساؿ كانتشار ىذه المكجات عبر األثير  ،ثـ سماعيا مرة
أخرل بكاسطة أجيزة الراديك التي تكجد في كؿ منزؿ أك مكتب اآلف  ،باعتبارىا كسيمة اتصاؿ جماىيرية سمعية

الكتركنية تـ اختراعيا في الماضي عمى يد " مارككني "اإليطالي في عاـ ، (1) 1894مما جعؿ الكثيريف يندفعكف

نحك إقامة محطات إذاعية صغيرة بدأت عاـ  ، 1960ككثر عددىا تدريجيا إلى أف بمغت ستمائة محطة إذاعية في
أكاخر عاـ  ، 1965كعشرة آالؼ في أكائؿ السبعينات ...

)(2

.
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) :(1جماؿ محمد أبك شنب  ،مرجع سابؽ  ،ص ص . 227 -226

) :(2ليمى العقاد ،مدخؿ إلى اإلذاعة  ،دمشؽ  ،مطبعة جامعة دمشؽ  ،دس  ،ص .27

ك إذا كاف " مارككني " قد سجؿ براءة اختراعو لجياز االتصاؿ " الراديك " في بريطانيا  ،فإف الميبلد الحقيقي
لئلذاعة الصكتية باعتبارىا كسيمة اتصاؿ جماىيرية كاف في عاـ  ، 1956عندما تمكف العالـ األمريكي " فيسيندكف"

مف نقؿ الصكت البشرم ك المكسيقى إلى مسافات بعيدة بمغت مئات األمياؿ .(1)....

إال أف قبؿ ىذا التاريخ  ،كانت ىناؾ محاكالت إلنشاء إذاعات ،ففي عاـ  1914أصبحت اإلذاعة حقيقة كاقعة بعد

إنشاء أكؿ إذاعة عامة سميت ب إذاعة "  " LAKNEN BLHIQUEفي بمجيكا ك شماؿ فرنسا إلى غاية قياـ

الحرب العالمية األكلى فتكقفت).(2

ك بعد الحرب العالمية األكلى ظيرت أكؿ إذاعة في الكاليات المتحدة األمريكية سميت إذاعة
"  ،"KDKAاستخدمت في نقؿ انتخابات الرئاسة األمريكية .كفي عاـ  1922بدأت اإلذاعة في بريطانيا عندما
ساىـ أصحاب الشركات المنتجة لؤلجيزة االستقباؿ بإنشاء شركة لئلذاعة البريطانية استمرت حتى عاـ ..1926

كتكاصمت الجيكد عمى ىذا الطريؽ إلى أف تـ إنشاء ىيئة اإلذاعة البريطانية المعركفة باسـ "  ، " BBCكىكذا
انتشرت محطات اإلذاعة في أكركبا  ....كمف ثـ انتشر البث إلى خارج القارة األكربية ).(3

ك تعكد بداية دخكؿ اإلذاعة إلى البمداف العربية إلى عقد العشرينات مف القرف العشريف بعد دخكؿ العديد مف

المحطات األىمية ،كانتشارىا بشكؿ سريع بيف ىكاة البلسمكي في العديد مف البمداف العربية ،إلى أف تنبيت الحككمة
المصرية آنذاؾ إلى أىمية اإلذاعة بالنسبة لممجتمع  ،فقامت بإلغاء المحطات األىمية ك إنشاء إذاعة حككمية في

 31مام  1934ـ ،استمرت بالعمؿ تحت إشراؼ الدكلة إلى كقت متأخر) .(4تـ تكالى بعد ذلؾ تأسيس العديد مف
المحطات اإلذاعية في البمداف العربية ،حتى أضحت اإلذاعات تغطي مساحة الكطف العربي بأكممو .
ك يستخدـ مفيكـ اإلذاعة "  ، " BROADCASTINGأحيانا ليقصد بو الراديك "  ،" RADIOكما يستخدـ في

أحياف أخرل ليشير إلى التمفزيكف  ،كالبعض يفضؿ استخداـ الكممة ليشير بيا إلى كؿ مف اإلذاعة ك التمفزيكف).(5

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1مصطفى حميد كاظـ الطائي  ،الفنكف اإلذاعية ك التمفزيكنية ك فمسفة االقتناع  ،اإلسكندرية  ،دار الكفاء لدنيا الطباعة ك النشر ، 2007 ،
ص . 18

) :(2يكسؼ مرزكؽ ) أ (  ،فف الكتابة لئلذاعة ك التمفزيكف  ،القاىرة  ،دار المعرفة الجامعية لمطباعة ك النشر ،1988 ،ص .77
) :(3مصطفى حميد كاظـ الطائي  ،مرجع سابؽ  ،ص .19

) :(4يكسؼ مرزكؽ ) ب (  ،اإلذاعات اإلقميمية أىداؼ التنمية  ،القاىرة  ،اتحاد إذاعات الدكؿ العربية  ، 1980،ص ص .79-78
) :(5طارؽ سيد أحمد الخميفي  ،فف الكتابة اإلذاعية ك التمفزيكنية  ،اإلسكندرية  ،دار المعرفة الجامعية  ،2005 ،ص. 22

إف الراديك أك اإلذاعة المسمكعة ىك أحد كسائؿ اإلعبلـ أك االتصاؿ الجماىيرم  ،ك كممة " راديك " كاصطبلح
ىندسي تعني اإلرساؿ ك االستقباؿ البلسمكي لمنبضات أك اإلشارات الكيربائية بكاسطة مكجات كيربائية  ،ك

االتصاؿ بالراديك ىك إرساؿ ك استقباؿ الكممات ك اإلشارات الصكتية عمى اليكاء السمكيا).(1
كتنقسـ اإلذاعة المسمكعة حسب قكة إرساليا إلى ثبلث أنكاع):(2

 - 1المحطة المحمية ك اإلقميمية :التي تغطي إرساليا مدينة معينة أك دائرة محدكدة  ،قد تشمؿ إقميما محددا.
 -2المحطة العامة أك القكمية :التي تغطي دكلة بأكمميا  ،كقد يتسع مجاؿ إرساليا بحيث يمكف أف يسمع إلييا
خارج حدكدىا.

 -3المحطة الدكلية :التي تكجو إذاعتيا أك إرساليا مف داخؿ دكلة معينة إلى دكؿ أخرل غيرىا .ك مثاليا إذاعة
"صكت العرب " ك " صكت أمريكا " ك " ىيئة اإلذاعة البريطانية ... " BBC
ك لمراديك ك اإلذاعة السمعية خصائص ك مزايا  ،نجمميا فيما يمي:

 الراديو):(3
 -1رخيص الثمف ك يمكف الحصكؿ عميو.
 -2سيؿ التشغيؿ ك ال يحتاج إلى تدريب مسبؽ الستخدامو.
-3قميؿ العطؿ ك خفيؼ الكزف
 -4يمكف تشغيمو في المنزؿ أك المتجر أك العمؿ أك السيارة
-5ال يستيمؾ طاقة ك يمكف تشغيمو بالبطاريات الجافة.
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) :(1كرـ شبمي ،معجـ مصطمحات اإلعبلـ  ،القاىرة  ،دار الشركؽ  ، 1989 ،ص.492
) :(2إبراىيـ إماـ ) أ ( ،اإلعبلـ اإلذاعي ك التمفزيكني  ،ط ،2القاىرة  ،دار الفكر العربي  ، 1985 ،ص146
) :(3مصطفى محمد عيسى فبلتة  ،اإلذاعة السمعية  ،الرياض  ،النشر العممي ك المطابع  ،جامعة الممؾ سعكد  ، 1997 ،ص .39

 أما اإلذاعة السمعية  ،فمزاياىا نحددىا فيما يمي:
 – 1الفكرية :فاإلذاعة تحضى ككسيمة اتصاؿ جماىيرم بميزات عدة أىميا االنتشار ك السرعة الفائقة التي تنقؿ بيا
الرسالة اإلذاعية مف جياز اإلرساؿ إلى جياز االستقباؿ .كما أف مكجات اإلذاعة تستطيع أف تتخطى جميع

العقبات التي تمنع كسائؿ االتصاؿ األخرل مف القياـ بكظيفتيا أك تحجبيا  ،فالرسالة اإلذاعية تصؿ مباشرة مف

القائـ باالتصاؿ اإلذاعي إلى المستمع) ،(1ك إذا كانت فاتحة انتصاراتيا جاءت عاـ  1920ـ ،مع نتائج االنتخابات

الرئاسية األمريكية ك إذاعة أخبارىا أكال بأكؿ  ،فقد جاء النقؿ المباشر لعممية نزكؿ اإلنساف عمى سطح القمر عاـ

 1969ـ ليمثؿ قمة اإلنجاز اإلذاعي في عممية االتصاؿ الفكرم).(2
 -2الكصكؿ إلى جماعات نكعية خاصة  ،فيك): (3

 يتخطى حاجز األمية :ك مف ثـ ال يحتاج إلى معرفة القراءة ك الكتابة أك تدريب مف نكع معيف. يتخطى حاجز الفقر :فيك كسيمة رخيصة يراىا البعض األرخص مف بيف كسائؿ اإلعبلـ. يتخطى حاجز العمر :يصؿ إلى كبار السف مف الشيكخ ك الكيكؿ كما يصؿ إلى األطفاؿ ك الشباب .-3العالمية  ،إذ تصؿ إلى مبلييف المستمعيف ميما كانت مكاقعيـ الجغرافية ،أك مستكياتيـ العممية ك الثقافية  ،كىذا
ما حطـ تسمط المعكقات الطبكغرافية أك السياسية في تبلحـ الشعكب ك تبادؿ المعرفة

)(4

 .كما أف خاصية االنتشار

التي تتميز بيا اإلذاعة جعمت منيا أداة مرافقة لمفرد أينما حؿ أك ذىب  ،يستمتع بيا في كؿ كقت يرغب فيو

االستماع إلييا  ،مما خمؽ األلفة ك التقارب بيف الفرد ك الكسيمة ).(5

-4أسيمت اإلذاعة في خمؽ اإلحساس الجمعي لدل األفراد بعيدا عف العزلة  ،لدرجة أخذ معيا الفرد يحس أنو
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) :(1يكسؼ مرزكؽ ) أ(  ،مرجع سابؽ  ،ص .83

) :(2مصطفى محمد عيسى فبلتة  ،مرجع سابؽ  ،ص .39
) :(3طارؽ سيد أحمد الخميفي  ،مرجع سابؽ  ،ص .50
) :(4مصطفى محمد عيسى فبلتو  ،مرجع سابؽ  ،ص .40
) :(5مصطفى الطائي  ،مرجع سابؽ  ،ص .50

عضك في مجتمع كبير يمكف أف يتفاعؿ معو مف خبلؿ ىذه الكسيمة  ،األمر الذم دفعو إلى متابعة برامجيا ك

المشاركة في ىذه البرامج).(1

ك تكمف أىمية اإلذاعة المسمكعة في خصائصيا ك ميزاتيا المتنكعة  ،إضافة إلى أدكارىا ك كظائفيا في المجتمع ك
التي نحددىا في ما يمي :
-1اإلخبار  :لقد قامت اإلذاعة منذ نشأتيا ك ال تزاؿ بيذا الدكر الياـ ك الكبير  ،حيث باتت اإلذاعة كسيمة
االتصاؿ األكلى التي تصؿ إلى كؿ مكاف ك في كؿ زماف  .حيث أف الصكت الذم ينتقؿ عمى المكجة القصيرة
يدكر حكؿ الكرة األرضية سبع دكرات كنصؼ الدكرة كؿ ثانية كاحدة  ،ك يصؿ أذف المستمع فيتسمؿ إلى غرفة نكمو

ك يزكده باألخبار ك المعمكمات ك ىك مستمؽ في فراشو).(2

 -2الترشيد  :حيث ال تقتصر اإلذاعة عمى نقؿ األخبار ك األحداث  ،بؿ تفسير مجريات األمكر ثـ تكجيو
الجميكر المستمع مف خبلؿ تفسير كاضح لمضمكف الرسالة اإلعبلمية كذلؾ مف خبلؿ إلقاء األضكاء عمى األحداث

ثـ تحميميا تحميبل كافيا ثـ التعميؽ تعميقا مناسبا).(3

 -3التعميـ  :ك ينقسـ إلى أربعة أقساـ):(4

 -التعميـ المدرسي :عمى أف يككف تعميقا تكميبل ك ليس تك ار ار لما يحدث في فصكؿ الدراسة.

 الجامعة المفتكحة :لمف فاتيـ التعميـ العاـ نتيجة ظركؼ خارجة عف إرادتيـ  ،ليذا تسمى ىذه الخدمة اإلذاعية" جامعة اليكاء "

 محك األمية :لمعامؿ ك الحرفيف ك الفبلح ك ربة األسرة الذيف حالت ظركفيـ العممية ك الحياتية دكف تكممةالتعميـ.

 تعميـ الكبار :الذيف حالت ظركفيـ دكف االنخراط في سمؾ التعميـ الدراسي في السف المناسبة . -4التنشئة االجتماعية  :أم التغيي ػ ػ ػػر عف العادات ك التقاليػ ػ ػ ػػد االجتماعي ػػة ك المشارك ػ ػػة في األفػ ػ ػراح كاألعي ػ ػ ػػاد ك
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) :(1مصطفى الطائي  ،مرجع سابؽ  ،ص 28
) :(2ليمى العقاد  ،مرجع سابؽ  ،ص . 27

) :(3جماؿ محمد أبك شنب  ،مرجع سابؽ  ،ص .228
) :(4المرجع نفسو  ،ص ص 229-228

المناسبات الكطنية ،كالدينية لجيكد المستمعيف  ،مف خبلؿ األشكاؿ اإلذاعية المختمفة كالدراما ك المكسيقى

كالمجبلت اإلذاعية ك األكبرات الغنائية  ،لتقديـ صكرة حية مقبكلة لكؿ المناسبات ك ذلؾ بإلقاء الضكء عمى العادات

ك التقاليد الشعبية).(1

 -5المكاطنة الدكلية :فمئلذاعة دكر كبير في نشر أفكار السبلـ بيف المستمعيف محميا أك خارجيا ،كتككيف إحساس
لدييـ أنيـ أبناء الكطف الكاحد رغـ اختبلؼ األدياف ك الميجات ك األكطاف  ،كذلؾ فاإلذاعة كسيمة لمتعارؼ مع
الشعكب األخرل مف خبلؿ استضافة الكافديف ك ذلؾ لنقؿ صكرة حية عف الببلد األخرل رغبة في التكاصؿ ك

التبلحـ ك التآلؼ).(2

 -6معالجة المشكبلت االجتماعية ك تشجيع الناس عمى التمسؾ بالقيـ األخبلقية ك الركحية  ،عف طريؽ نشر ركح
التعاكف في جميع المجاالت  ،كتدعيـ الكحدة الكطنية عف طريؽ بث ركح التضامف بيف األفراد ك الجماعات ك

غرس التقاليد الصالحة لتقكيـ مقاـ التقاليد البالية المعكقة لمتنمية).(3

 -7التركيح ك التسمية ك اإلعبلف).(4

ب -االتصــــــــــــــال المحمـــــــــــي :
إف اإلعبلـ المحمي أك االتصاؿ المحمي قد أضحى ضركرة في كافة المجتمعات الغنية ك الفقيرة  .إنو يمثؿ ضركرة
مف ضركرات الحياة المعاصرة كىك لغة مف لغات العصر في كبل المجتمعيف  ،حيث يجذب انتباه أفراد المجتمع
بحيث ال يشعر أ حد منيـ يعيش كحده  ،كلنا أف نقكؿ أف جميع صكر التنمية ال يتحقؽ ليا أم شكؿ مف أشكاؿ
النجاح إال بمشاركة كسائؿ اإلعبلـ بكافة صكرىا  ،إذ أف جميع مجاالت التنمية يمكف دعميا ك تناكليا مف خبلؿ

االتصاؿ ك اإلعبلـ المحمي سكاء كانت التنمية بشرية أك ثقافية أك اقتصادية أك اجتماعية أك بيئية ....الخ.

كلعؿ مف الميـ أف نذكر أف اإلقميـ أك المجتمع اإلقميمي يمكف أف نميزه عف المجتمع المحمي بالرغـ مف أننا كثي ار
ما نخمط بيف طبيعة االثنيػ ػ ػػف  ،كاف كاف اإلعبلـ اإلقميمي مثمو مثؿ اإلعبلـ المحمي الذم يقكـ عمى خدمػ ػػة مجتمػ ػػع

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1حسف الشامي  ،تطكر كسائؿ االتصاؿ ك تكنكلكجيا الفف اإلذاعي في مصر  ،القاىرة  ،الدار الدكلية لمنشر ك التكزيع  ،1999 ،ص .125

) :(2جماؿ أبك شنب  ،مرجع سابؽ  ،ص .230

) :(3شاكر إبراىيـ  ،اإلعبلـ ك دكره في التنمية الجماىيرية الميبية  ،المنشأة الشعبية لمنشر ك التكزيع ك اإلعبلف ،1980 ،ص .96
) :(4المرجع نفسو  ،ص .96

محمي  ،إعبلـ يقكـ عمى خدمة إقميـ معيف  ،كأف ىذا اإلقميـ يمكف أف يككف مقسما إلى مجتمعات أصغر داخؿ
اإلقميـ فتككف بطبيعتيا مجتمعات محمية يقكـ عمى خدمتيا إعبلـ محمي  ،بينما اإلقميـ يقكـ عمى خدمتو إعبلـ

إقميمي  .ك الدكؿ في مجمميا تنقسـ إلى عدة أقاليـ طبقا لبعض المعايير ،كأف يككف ىذا التقسيـ طبقا لمتقسيـ
اإلدارم أك االقتصادم لمدكلة ،..إضافة لبعض الحكاجز التي يمكف أف تككف جغرافية كأف يفصؿ بيف اإلقميـ ك

اآلخر سمسمة جباؿ أك بحيرة ضخمة  ،قد يككف الحاجز دينيا أك حكاجز عرقية أك لغكية.(1)....

كيجدر بنا القكؿ أف نشير إلى أف مصطمح " اإلعبلـ اإلقميمي " يقترب كثي ار مف مصطمح آخر يتداكؿ حاليا أال ك
ىك " اإلعبلـ المحمي " ك الذم يشير أيضا إلى كسائؿ اإلعبلـ المختمفة المكجكدة في عكاصـ المحافظات ك المدف

الكبرل  ،إال أف اإلعبلـ المحمي محدكد ك قاصر داخؿ نطاؽ ىذه األماكف  ،ك التي قد يغمب عمييا الطابع
الحضرم  ،ك ال يكجو إلى سكاف المحافظة بأكمميا سكاء في الحضر أك الريؼ .

كما أف ترجمة كممة " المحمية " "  " LOCALباإلنجميزية ك إضافتيا إلى كممة اإلعبلـ  ،قد تنصرؼ إلى كؿ

الكسائؿ اإلعبلمية التي تنطمؽ داخؿ حدكد الدكلة كميا بعكس كممة " اإلقميمية " "  " REGIONALك التي

تنصرؼ بالضركرة إلى كحدة إدارية ك مجتمعية داخؿ حدكد الدكلة فقط).(2

ك مف ىنا نستنتج أف االتصاؿ المحمي أك اإلقميمي  ،ىك اتصاؿ المركزم  ،أم يصدر بالضركرة خارج نطاؽ
العاصمة السياسية لمدكلة  ،كفي مقابؿ ذلؾ نجد اإلعبلـ ك االتصاؿ القكمي المكجو إلى كؿ سكاف الكطف الكاحد،

كىك اتصاؿ مركزم يصدر مف عاصمة الدكلة السياسية.

ك االتصاؿ المحمي ىك الذم ينبثؽ في بيئة معينة ك محددة  ،كيكجو إلى جماعة بعينيا ،تربط بعضيا البعض في

ىذه البيئة ،بحيث يصبح ىذا االتصاؿ مرتبطا ارتباطا كثيقا بحاجة ىؤالء الناس ،كمتصؿ بثقافة البيئة المحمية ك
ظركفيا الكاقعية .فيك بالتالي يصبح انعكاسا لمتراث الثقافي ك القيـ في ىذه البيئة  ،ك يعتمد اعتمدا كميا عمى ما في

ىذه البيئة  -المكجكد بيا -مف أفكار ،بحيث تككف ىذه األفكار السائدة بيف الجميكر المستيدؼ ك تصبح القيـ
الثقافية ك االجتماعية ك االقتصادية ك السياسية ك العادات ك التقاليد ،ىي التي تككف في النياية أسمكب ك مضمكف

ك محتكل اإلعبلـ اإلقميمي).(3
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) :(1عبد المجيد شكرم ) أ (  ،مرجع سابؽ  ،ص .23

) :(2إبراىيـ عبد اهلل المسممي ) ب (  ،مرجع سابؽ  ،ص .29
) :(3يكسؼ مرزكؽ )ب(  ،مرجع سابؽ  ،ص ص .40-39

ككذلؾ نجد " إبراىيـ المسممي " يقدـ تعريفا لئلعبلـ اإلقميمي  ،باعتباره متقاربا مع مفيكـ اإلعبلـ المحمي  .فيقكؿ "
أنو نكع مف أنكاع اإلعبلـ .ك اإلعبلـ بدكره جزء مف كؿ أكبر ىك االتصاؿ بالجماىير ،كيقصد بيا إعداد الرسائؿ

التي تنتقؿ إلى نكعية معينة مف الجماىير .المحدد إطارىا جغرافيا ،عف طريؽ إحدل كسائؿ اإلعبلـ اإلقميمية،
بيدؼ تزكيد الناس باألخبار الصحيحة ك المعمكمات السميمة ،كالحقائؽ الثابتة  ،مف خبلؿ عممية عرض فني ،

يساعد عمى تككيف رأم صائب في كاقعة مف الكقائع ،أك مشكمة مف المشكبلت ،بحيث يعبر ىذا الرأم تعبي ار

مكضكعيا عف عقمية ىذه الجماىير ك ميميـ ك اتجاىاتيـ).(1
ك كظائؼ االتصاؿ المحمي ىي:
 -1مراقبة البيئة ) األخبار المحمية (:

إف التعريؼ بالظركؼ ك األحداث العامة ك المحيطة  ،لف تأتي إال عف طريؽ نشر ك بث األخبار المحمية في
كسائؿ االتصاؿ المحمي ،ك اإلقميمي ،فالخبر ىك األساس األكؿ لئلعبلـ ألف الرغبة في المعرفة ميؿ أصيؿ في

اإلنساف ،كىذه األخبار ىي التي تيـ أبناء المحافظة ك لمدينة التي ينطمؽ منيا اإلعبلـ اإلقميمي في المقاـ

األكؿ) .(2إال أف ال بد أف تككف التغطية اإلخبارية ىنا ألخبار ميمة جديدة لمكاطني ىذه المنطقة المحمية ك لـ يسبؽ
لكسائؿ اإلعبلـ الكطنية نشرىا ك إذاعتيا بالتفصيؿ ،إضافة إلى عرضيا األخبار ك األحداث اليامة المرتبطة

بالكط ف كمو ،فبالنسبة لممجتمع ،فإف سرياف المعمكمات عف الظركؼ المحيطة ضركرم ،كىك كسيمة لتحقيؽ
االحتياجات اليكمية لممؤسسات المختمفة في المجتمع المحمي ،مثؿ الظركؼ البيئية ك الجكية ك المكاصبلت ك

المبلحة البحرية ك الجكية ك األسعار.(3).....
 -2التكجيو ك التفسير:

ذلؾ أف األخبار في حد ذاتيا ال تقدـ المعمكمات التي يطمبيا الناس  ،أك قد تككف األرقاـ التي تقدميا األخبار مظممة
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) :(1إبراىيـ عبد اهلل المسممي) ب(  ،مرجع سابؽ  ،ص .29

) :(2عبد المطيؼ حمزة  ،الصحافة ك المجتمع  ،القاىرة  ،دار القمـ  ، 1963 ،ص ص .68 – 67
) :(3إبراىيـ عبد اهلل المسممي ) ب (  ،مرجع سابؽ  ،ص .39

كمف ىنا ظ يرت أىمية تقديـ الحقائؽ مفسرة  ،ك يمكف لكسائؿ اإلعبلـ اإلقميمية أف تقدـ التكجيو ك التحميؿ ك

التفسير مف خبلؿ أشكاؿ عديدة مثؿ التقارير المفسرة ك المصحكبة بمعمكمات عف خمفيات المكضكعات..النقد ك

تقييـ رسائؿ القراء ك المستمعيف ك المشاىديف  ،برامج الحكار مع المسئكليف ك المتخصصيف.(1)..
 -3نقؿ التراث االجتماعي ك الثقافي:

مف المعركؼ أف العائمة ك المدرسة ك كسائؿ اإلعبلـ تقكـ بدكر ىاـ في عممية التطبيع ك التنشئة االجتماعية .ك ال

شؾ أف قياـ كسائؿ اإلعبلـ بنقؿ أنماط السمكؾ المقبكلة ك القيـ الشائعة يساعد عمى تحقيؽ التآلؼ ك التشابو بيف
أفراد المجتمع الكاحد .كلكنو يضيؼ في نفس الكقت الثقافة اإلقميمية أك الفرعية التي ال تتاح ليا الفرصة لكي تنتشر

ك تتطكر أماـ غزك الثقافة الجماىيرية) .(2إف اإلعبلـ اإلقميمي ىنا مطالب بمشاركة باقي األجيزة التعميمية ك

اإلعبلمية في اإلقميـ كالمدارس ،الكميات الجامعية  ،قصكر الثقافة الجماىيرية  ...كأف يؤرخ لممشاىير ك البطكالت

ك األحداث التي كقعت داخؿ نطاقو الجغرافي...كاقامة الندكات األدبية ك الثقافية ك الفنية ك إجراء المسابقات إلثراء
الحركة الثقافية في اإلقميـ ك المحافظة عمى التراث الشعبي المحمي ك المحافظة عمى العادات ك القيـ الركحية
كالدينية األصمية  ،كمحاربة الرذائؿ ك الممنكعات ك الفساد ك أمكر الخرافة ك الشعكذة ك الدجؿ الدخيمة عمى الديف

أك القيـ المجتمعية).(3

 -4الترفيػػو ك التسمية :
إف تقديـ الترفيو ك التسمية عبر كسائؿ اإلعبلـ المحمية  ،يجب أف يقكـ عمى إشباع ك إرضاء األذكاؽ الجماىيرية،
كلكف دكف تدىكر في تقديـ المعاني الفجة كالسطحية التي تؤدم بالتالي إلى تدىكر الذكؽ الجماىيرم  ،خاصة ك أف
الترفيو يخمص الناس مف مشاؽ الحياة ك صعكباتيا .كىي مفيدة لتجديد النشاط ك األفكار ك اآلماؿ ،حتى أف بعض

كسائؿ اإلعبلـ المعاصرة تحرص اآلف عمى أف تككف العناصر األخرل مف األخبار ك تحميبلت ك إقناع ك تعميـ،

متضمنة بعض الترفيو ك مشتممة عمى الفنكف).(4
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) :(1إبراىيـ عبد اهلل المسممي ) ب (  ،مرجع سابؽ  ،ص .40
) :(2جيياف رشتي )أ (  ،مرجع سابؽ  ،ص .202
) :(3إبراىيـ عبد اهلل المسممي ) ب (  ،مرجع سابؽ  ،ص ص .41-40
) :(4المرجع نفسو  ،ص 42.

 -5اإلعبلف ك التسكيؽ اإلقميمي ) المحمي (:
ا إلعبلـ اإلقميمي بكسائمو المختمفة  ،يبيع مساحتو ) الصحؼ ( ككقتو ) الراديك ك التمفزيكف( ،لممعمنيف في اإلقميـ،
كىـ التجار المحميكف ك أصحاب المصانع المحمية  ،كالمؤسسات التي تقدـ الخدمات المختمفة في تمؾ المنطقة التي

يخرج منيا اإلعبلـ اإلقميمي  ،ككذلؾ نشر ك تكزيع اإلعبلنات القكمية أك األجنبية  ،كالتي ييـ أصحابيا أف يككف
ليـ مكزعكف ك مستيمككف في المدينة أك المحافظة التي ينتمي إلييا اإلعبلـ اإلقميمي).(1

 -6الدكر التنمكم لكسائؿ اإلعبلـ المحمية :
إف المقصكد بالتنمية ىنا ،ىي التنمية المحمية ،أك اإلقميمية REGIONAL DEVELOPMENT/LOCAl
باعتبارىا العممية المخططة لمتعبئة الشاممة ك االستخداـ األمثؿ لممكارد ك اإلمكانات المتاحة لمنيكض بالمجتمعات

المحمية في جميع مستكياتيا بدءا مف القرية الصغيرة  ..ك مما ال شؾ فيو أف كظيفة التنمية ىي التطكر الطبيعي

لكظائؼ اإلعبلـ المتعددة األخرل  ،مثؿ نشر األخبار ك تفسيرىا كشرحيا) .(2ككما أكد " كلبكر شراـ " فكسائؿ
االتصاؿ المحمية ك اإلقميمية بصفة عامة ) الصحؼ ك اإلذاعات المحمية ك اإلقميمية( عظيمة األىمية في التنمية

االقتصادية ك االجتماعية

)(3

 ،كلذلؾ فإف ىناؾ دك ار كبي ار ممقى عمى عاتؽ كسائؿ االتصاؿ المحمية مف أجؿ التنمية

المحمية ك اإلقميمية  ،كىما تعبيراف يقترباف كثي ار مف بعضيما ك ال يتنافراف .ك قد أكد كذلؾ " شكف ماكبرايد " عمى

أف ىناؾ اىتماـ متزايد مف كسائؿ االتصاؿ المحمية نحك البحث عف حمكؿ لممشكبلت االجتماعية بما في ذلؾ

الصحة العامة ،كتعميـ الكبار ،ككضع المرأة ك حاجاتيا ،كرعاية األطفاؿ).(4

كتضيؼ " شاىيناز طمعت " في مجاؿ دكر االتصاؿ المحمي في التنمية االجتماعية  ،أف عمى ىذه الكسائؿ أف

تظير العقبات االجتماعية التي تقؼ حائبل أماـ مخططات التنمية  ،ك أىميا االرتفاع الكبير في معدالت المكاليد ،
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) :(1صفكت محمد العالـ  ،عممية االتصاؿ اإلعبلني  ،ط ،1القاىرة  ،دار الطباعة لمجامعات  ، 1889 ،ص .54
) :(2محمد سيد محمد  ،اإلعبلـ ك التنمية  ،ط ،3القاىرة  ،دار الفكر العربي  ،1985 ،ص ص .265-264
) :(3كلبكر شراـ  ،مرجع سابؽ  ،ص .11
) :(4شكف ماكبرايد كأخركف  ،مرجع سابؽ  ،ص ص .252- 251

كعدـ انتشار كسائؿ تنظيـ األسرة  ،كالتفسير الخاطئ لتعاليـ الديف  ،كانخفاض المستكيات الصحية  ،كانتشار
األمراض المتكارثة ك انتشار القيـ التي تدعك إلى السمبية ك التكاكؿ ك الجمكد ،كارتفاع نسبة األمييف  ،كتدىكر

البيئة).(1

أما مف ناحية التنمية االقتصادية  ،فعمى االتصاؿ المحمي أف يكاجو عقبات التنمية االقتصادية أيضا  ،كعميو أف
ييتـ بعرض المشاكؿ ك الحمكؿ الخاصة بعكائؽ التنمية االقتصادية في المجتمع المحمي  ،فيناؾ قضايا اإلسكاف ك
المرافؽ ،ك إدخاؿ مياه الشرب النقية ك الصرؼ الصحي  ،ك تكفير مكاد البناء األساسية مف االسمنت ك حديد

التسميح ....ك مشاكؿ الزراعة ك استصبلح األراضي ك كؿ ما ييـ الفبلح مف معمكمات ك إرشادات عف البذكر
المنتقاة ك األسمدة الكيماكية المناسبة  ،كادخاؿ نكعيات جديدة مف المحاصيؿ كاالىتماـ بالميكنة الزراعية أم
بالتكسع الرأسي ك األفقي في الزراعة  ،ك مشاكؿ الرم ك الصرؼ ك الثركات الحيكانية ك السمكية ك مكافحة

اآلفات).(2

ك تتأثر ع ممية التنمية المحمية بالمناخ السياسي السائد ،فعمى اإلعبلـ المحمي ىنا  ،أف يشجع المكاطنيف عمى
اإلدالء بأصكاتيـ في االنتخابات ك ذلؾ ألف مشكمة التصكيت في الدكؿ النامية تكمف في أف نسبة غير قميمة مف

الجماىير تمتنع عف التصكيت  ،إما لعدـ كفاية المعمكمات عف ىذه العممية أك لقمة الثقة في نظاـ االنتخابات أك

بسب شعكر تمؾ الجماىير بأف التصكيت كاجب سياسي مف كاجبات المكاطنيف).(3

كما عمى اإلعبلـ اإلقميمي أف يغطي اجتماعات ك مناقشات البرلمانات المحمية اإلقميمية ك ىي المجالس الشعبية
التي تثير مزيدا مف القضايا المحمية حكؿ المشاكؿ الجماىيرية ك ردكد المسئكليف عمييا  .كيضيؼ ذات الباحث أنو
كمما كثقت ك تكطدت العبلقة بيف سائؿ اإلعبلـ اإلقميمية ك المجالس الشعبية في نطاقيا الجغرافي فإنيما يتعاكناف

مف أجؿ الرقابة الشعبية كفضح جميع صكر الفساد ك االنحرافات داخؿ أجيزة الحكـ التنفيذية).(4

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1شاىيناز طمعت  ،مرجع سابؽ  ،ص ص .69-68
) :(2عمي لطفي  ،دراسات في تنمية المجتمع  ،القاىرة مكتبة عيف شمس  ، 1980 ،ص ص .12-11
) :(3إبراىيـ عبد اهلل المسممي ) ب (  ،مرجع سابؽ  ،ص .46
) :(4المرجع نفسو ،ص .47

إضافة إلى أبعاد التنمية المذككرة  ،كالتي عمى اإلعبلـ المحمي مكاجيتيا ،فإف عنصر القكل البشرية لو مف
األىمية ما يجعمو أساس التنمية الشاممة ك المستدامة  .فيتكقؼ بناء األمـ عمى تنمية مكاردىا البشرية ذلؾ أف

مصدر التغيير ال يكجد في األنظمة ك القكانيف بقدر ما يكجد في األفراد  ،فعمييـ يقع عبء التغيير في النظـ ك

المؤسسات ك العبلقات  ،كعمييـ يتكقؼ تحكيؿ المصادر الطبيعية إلى أشياء نافعة يحسف استغبلليا ك تكجيييا إلى

خير المجمكع  ،ك مف ىنا يبرز دكر التعميـ في بناء ك تنمية القكة البشرية المنتجة  ،ك يبرز دكره في إزالة المعكقات

الثقافية) . (1ك لذلؾ كاف مف األىمية بمكاف أف تككف لمتنمية الثقافية مكقعيا المتميز في خريطة التنمية الشاممة،
فالثقافة تعبير الفكر بمختمؼ الكسائؿ المتاحة في المجتمع).(2

ك عمى اإلعبلـ اإلقميمي أف يعمؿ عمى تشجيع كؿ أشكاؿ اإلبداع الفني ك األدبي في إطار المجتمع المحمي بحيث

يككف ىذا اإلعبلـ مرآة ليذا النشاط ك كسيمة لتطكيره).(3

ك نختـ ىذا العنصر بقكؿ عبد المجيد شكرم في ىذا الصدد " ك إذا كنا نقكؿ أف اإلعبلـ المحمي إعبلـ تنمكم
خدمي أساسا ،فيك يحمؿ ىذه الصفة في كؿ مف المجتمعات المتقدمة ك الكاعدة  ،كيكفي أف نقكؿ أنو يساىـ في
تطكير الشخصية ك بذلؾ يدخؿ في إطار التنمية البشرية  ،باإلضافة إلى إسعادىا ك محاكلة حؿ مشاكميا .كمع

ذلؾ فمنا أف نقكؿ أف اإلعبل ـ المحمي في الدكؿ الفقيرة أك النامية أك الكاعدة يبرز أكضح ما يككف كإعبلـ خدمي

تنمكم  ،فيك يقكؿ بأعمى صكت " أنا معكـ " ك ييمس في أذف كؿ فرد " أنت لست كحدؾ " ك بذلؾ نجد اإلعبلـ

المحمي حاض ار فاعبل في مختمؼ المجتمعات المحمية  .كلنا أف نقكؿ أف جميع صكر التنمية ال يتحقؽ ليا أم شكؿ
مف أشكاؿ النجاح إال بمشاركة كسائؿ اإلعبلـ بكافة صكرىا  ،إذ أف جميع مجاالت التنمية يمكف دعميا ك تناكليا

مف خبلؿ اإلعبلـ المحمي سكاء كانت التنمية بشرية أك ثقافية أك اقتصادية أك اجتماعية أك بيئية  ،فالميـ ىك التقدـ

إلى األماـ  ،إلى كؿ ما ىك أفضؿ ك ىك المعنى الحقيقي لمتنمية ).(4

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1عبد الباسط محمد حسف  ،التنمية االجتماعية  ،ط ،3القاىرة  ،مكتبة كىبة  ،1977 ،ص ص .17-13
) :(2محمد سيد محمد  ،مرجع سابؽ  ،ص .54

) :(3سعد لبيب )أ(  " .دكر الصحافة ك رسالتيا في دعـ ىكية المجتمع المحمي " ،مجمة الدراسات اإلعبلمية  ،عدد  ،47القاىرة  ،يكنيك ،1987
ص ص .15-14

) :(4عبد المجيد شكرم ) أ(  ،مرجع سابؽ  ،ص ص . 30-29

 -1تعريف اإلذاعة المحميـــــــــــــــة:
عندما نتحدث عف اإلذاعات المحمية  ،أك اإلذاعات الجكارية  ،أك اإلذاعات اإلقميمية  ،أك اإلذاعات الجيكية كما
ىك متداكؿ في ببلد المغرب العربي  ،فإننا نتحدث بالضركرة عف أحد أىـ ركافد االتصاؿ المحمي أك اإلقميمي ك
األكثر كضكحا في فعالياتو ك أثرىا الكبير في المجتمعات المحمية ك اإلقميمية  .ك لعؿ مف الميـ أف نقكؿ أف

أىمية تمؾ اإلذاعات في المجتمعات المتقدمة ككسيمة اتصاؿ خدمية بصفة أساسية  ،دكف إغفاؿ الجكانب التنمكية

ألف التنمية مطمكبة دكما في كافة المجتمعات ك بصفة خاصة في المجتمعات النامية .

ك إذا أردنا الحديث عف المفيكـ الصحيح لئلذاعة المحمية ،فينبغي لنا أف نحدد ذلؾ المفيكـ في ضكء طبيعة
المجتمع المحمي .كليذا نجد " عبد المجيد شكرم " يعرفيا عمى أنيا " جياز إعبلمي يخدـ مجتمعا محميا " ،بمعنى

أنيا تبث ب ارمجيا مخاطبة مجتمعا خاصا محدكد العدد ،يعيش فكؽ أرض محدكدة المساحة ،متناسقة مف الناحية
االقتصادية ك الثقافية ك االجتماعية .بحيث يشكؿ ىذا المجتمع بيئة متجانسة تتفاعؿ اإلذاعة المحمية مع ىذا

المجتمع ،تأخذ منو ك تعطيو ك تقدـ لو الخدمات المختمفة ،تؤثر فيو ك تتأثر بو  .فالجميكر المستيدؼ لكؿ إذاعة
محمية ىـ أفراد ىذا المجتمع المحمي ،كأف يككنكا سكاف قرية كاحدة أك مجمكعة قرل متقاربة  ،متجانسة أك مدينة،

كما ىك الحاؿ مع إذاعة القاىرة الكبرل  .أك إذاعة اإلسكندرية في مصر ك إذاعة العاصمة لندف ....التي تخدـ

سكاف العاصمة البريطانية لندف ك ضكاحييا.(1)....

كما يعرفيا " سعد لبيب " ،عمى أنيا تمؾ اإلذاعة التي تخاطب مستمعا محددا لو مصالحو ك ارتباطاتو االجتماعية

المعركفة ك لو تقاليده ك عاداتو ك تراثو الفكرم الخاص  ،باإلضافة إلى إحساس المستمع باالنتماء ليذه اإلذاعة
التي تقدـ لو األخبا ر التي تيمو  ،كتقدـ األسماء ك الشخصيات المعركفة لديو ك القريبة منو ،ك تقدـ أيضا ألكاف
الفنكف التي يرتاح ليا أكثر مف غيرىا ،كتناقش المشكبلت التي تمس حياتو اليكمية ك تكفر لو المشاركة المباشرة ك

غير المباشرة مف خبلؿ برامجيا).(2

كما يعرفيا " يكسؼ مرزكؽ " عمى أ نيا أحد ركافد اإلعبلـ المحمي ،الذم ينبثؽ مف بيئة معينة ك محددة ك يكجو
إلى جماعة بعينيا تربط بعضيا ببعض ىذه البيئة ،بحيث يصبح اإلعبلـ مرتبطا ارتباطا كثيقا بحاجة ىؤالء الناس

متصبل بثقافة البيئة المحمية ك ظركفيا الكاقعية ،مما يجعمو انعكاسا لمتراث الثقافي ك الفني في ىذه البيئة ،كيعتمػ ػ ػ ػ ػػد

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1عبد المجيد شكرم )ب(  ،مرجع سابؽ  ،ص ص .14-13
) :(2منى سعيد الحديدم  ،سمكل إماـ عمي  ،مرجع سابؽ  ،ص .162

اعتمادا كميا عمى كؿ ما فييا مف أفكار بحيث تككف ىناؾ األفكار السائدة بيف الجميكر المستيدؼ .ك تصبح القيـ
الثقافية ك االجتماعية ك االقتصادية ك السياسية ك العادات ك التقاليد ىي التي تككف في الغالب أسمكب شكؿ

كمضمكف اإلعبلـ المحمي).(1

ك مف خبلؿ ىذه التعاريؼ  ،يتضح جميا أف مفيكـ اإلذاعة المحمية مرتبط بمفيكـ المجتمع المحمي ،حيث تسير

األكلى عمى خدمة الثاني ،كما ال بد أيضا لممجتمع المحمي بأعضائو ك مؤسساتو أف يقدـ الدعـ ليذه اإلذاعة
المحمية الناطقة باسمو ،حتى يكبر نشاطيا ك تقكل عزيمتيا عمى تحقيؽ أىداؼ التنمية المحمية .ك إذا كانت اإلذاعة
المحمية أك اإلقميمية ،تخدـ مجتمعا محميا بعينو  ،تنطؽ بميجتو ك لسانو ك ثقافتو ك تيدؼ لتنميتو ك رقيو ،فإننا نجد

بالمقابؿ إعبلما مركزيا آخر ينطؽ بمساف الكطف كمو كييدؼ لخدمة الكطف كمو دكف تمييز بيف األقاليـ أك
المحميات .كىنا يمكننا تعريؼ اإلذاعة المركزية حسب " عبد المجيد شكرم " فيقكؿ " أما اإلذاعة المركزية  ،فيي

تمؾ اإلذاعة التي ثبت برامجيا مف عاصمة الدكلة ،فيي اإلذاعة القكمية الرسمية الناطقة باسـ تمؾ الدكلة ،ك ليا مف
قكة البث ما ي غطي مساحة الكطف بأكممو  ،بؿ كيمكف أف يعبر صكتيا الحدكد ،ك لنا أف نذكر أنو يكجد في نفس
الكقت إذاعات نكعية متخصصة تبث برامجيا مخاطبة أبناء الدكلة كميا ،ك بذلؾ تعتبر إذاعات مركزية أيضا ،مثمما
ىك الحاؿ مع اإلذاعات الرسمية ،كمف بيف تمؾ اإلذاعات األخبار ك إذاعات المكسيقى  ،ك إذاعات الشباب ك

الرياضة ك اإلذاعات التعميمية ك غيرىا).(2

كما أف اإلذاعة البلمركزية ) اإلقميمية أك المحمية( ،التي تغطي بإرساليا مدينة معينة أك دائرة محدكدة ،أقدر مف

اإلذاعة المركزية ) الكطنية( عمى معالجة مشاكؿ المجتمعات المحمية ك فيـ طرؽ التفكير ك السمكؾ التي تسكد
المدينة أك اإلقميـ الذم تعمؿ فيو ،كدعـ المشاركة اإليجابية ألبناء المجتمع المحمي في شؤكف مجتمعيـ أك قضايا
إقميميـ  ،ك ذلؾ ألف اإلذاعة المركزية ال تستطيع ميما تكافرت ليا اإلمكانات أف تقترب مف ىذه المحميات أك تيز

أحداثيا أك أف تأخذ منيا ك تعطييا).(3

كيمكف القكؿ بكجو عاـ أف اإلذاعة البلمركزية في مفيكميا ،تشمؿ كبل مف اإلذاعة المحمية ك اإلذاعة اإلقميمية،

كالمذاف يعتبراف متقارباف جدا  ،إال أنو ىناؾ بعض الفركؽ بينيما ك التي يشدد عمييا بعض الدارسيف ،ك ىذا ما تػ ػ ػػـ
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) :(1يكسؼ مرزكؽ )ب(  ،مرجع سابؽ  ،ص .40
) :(2عبد المجيد شكرم ) أ(  ،مرجع سابؽ  ،ص ص .109-108
) :(3يكسؼ مرزكؽ )ب(  ،مرجع سابؽ  ،ص ص .54-53

تكضيحو في عنصر تحديد المفاىيـ .ك باختصار ،يرل في ذلؾ "حسيف عناف" أف اإلذاعة المحمية ىي اإلذاعة التي
تخدـ أبناء منطقة جغرافية محددة  ،كأف تككف مدينة أك محافظة كاحدة .أما اإلذاعة اإلقميمية فيي التي تقدـ

خدماتيا عمى أسس المركزية ألبناء إقميـ معيف يشتمؿ عمى مجمكعة مف المحافظات المتجاكرة التي تشكؿ بدكرىا
عدة بيئات محمية  ،كمف أمثمتيا إذاعة اإلسكندرية).(1

 -3أسباب انتشار اإلذاعات المحمية:
لقد تحدث " مارشاؿ ماكمكىاف " عف عالـ اليكـ  ،باعتباره قرية كاحدة أك بيتا كاحدا ،لكف التناقض كاضح تماما في

عالمنا الكبير الصغير في نفس الكقت  .كيعبر " عبد المجيد شكرم " عف ىذا الكضع بقكلو " نحف نعيش معا

متبلزميف ،بالرغـ مف ىذا القدر مف التبلزـ نجدنا متباعديف ...كؿ شخص يشعر بأنو كحده ...لكف سرعاف ما يأتي

مف يقكؿ لو :أنت لست كحدؾ...نحف معؾ ...كىذا ىك ما يقكلو بأعمى صكت اإلعبلـ المحمي...اإلعبلـ الذم
يخاطب الناس في مجتمعاتيـ  ،يأخذ بأيدييـ نحك كؿ ما ىك أفضؿ...إنو األقدر عمى أف يمعب دك ار فاعبل في

التقريب بيف البشر...إعبلـ أقدر عمى تقديـ الخدمة...كىكذا ك يؤكد تمؾ الحقيقة ذلؾ االتجاه الكاضح لدل الدكؿ

األكثر تقدما ك الدكؿ النامية اآلخذة بطريؽ النمك سكاء بسكاء نحك نشر اإلذاعات المحمية في كافة أرجائيا).(2

كيضيؼ عند حديثو عف ظركؼ نشأة اإلذاعات المحمية  ،أنو ال يكفي أف نقكؿ أف اإلذاعات المحمية لغة مف لغات

العصر لمجرد أف االتجاه العالمي اليكـ يتجو نحك نشر اإلذاعات المحمية ،بؿ إف طبيعة العصر ذاتو ىي التي
فرضت ىذا االتجاه ...ك لنا أف نقكؿ أنو إذا كانت العشرينات مف القرف الماضي قد شيدت معجزة الراديك ك

اإلرساؿ اإلذاعي المنتظـ ك أنو ما إف بدأت الحرب العالمية الثانية )  ( 1945- 1939إال ك كانت محطات

الراديك قد انتشرت في كافة أنحاء العالـ ،ك إذا كانت سنكات ما بعد الحرب قد شيدت معجزة التمفزيكف ك اإلذاعات
المرئية...فقد برزت عكامؿ جديدة أكدت ضركرة كجكد اإلذاعات المحمية).(3

ك عمكما ،ىناؾ عدة أسباب أدت إلى ظيكر ك انتشار اإلذاعات المحمية  ،أىميا:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1حسيف عناف  ،تخطيط اإلذاعة المحمية  :اإلدارة ك التمكيؿ  ،ندكة اإلذاعة المحمية ك التنمية الشاممة في القاىرة ،الفترة مف ،1980/3-6/30

ص .1

) :(2عبد المجيد شكرم)أ( ،مرجع سابؽ ،ص 111
) :(3المرجع نفسو  ،ص .119

أ -العامؿ الجغرافي :يعد العامؿ الجغرافي مف أىـ العكامؿ التي تؤثر عمى النظاـ اإلذاعي في أية دكلة ،فحجـ
ك شكؿ األرض في أية منطقة أك دكلة لو تأثير كبير عمى نظاميا اإلذاعي

)(1

 ، ،حيث ال تستطيع أحيانا اإلذاعة

المركزية أف تغطي كؿ أجزاء الدكلة ك ال يمكنيا أيضا أف تمبي احتياجاتيا .ك إذا كانت المركزية يمتد إرساليا

ليغطي الدكلة كميا أك جانبا كبي ار منيا  ،كاذا كاف مضمكف الرسالة اإلعبلمية في اإلذاعة المركزية مضمكف عاـ
يضع في اعتباره اتساع الرقعة الجغرافية التي يتكجو إلييا بإرسالو نكعيات المستمعيف الذيف تضميـ ىذه الرقعة
عمى اختبلؼ مستكياتيـ الثقافية ك الكظيفية ك اىتماماتيـ ك أذكاقيـ ،فإف اإلذاعة البلمركزية تتكجو إلى رقعة

جغرافية أكثر تحديدا ك إلى جميكر أكثر تماثبل مما يجعميا أكثر قدرة عمى االرتباط بالبيئة المحمية ك تمبية

احتياجاتيا).(2

ب -عامؿ المغة  :حيث تعتبر المغة أحد أىـ العكامؿ التي تؤثر عمى األنظمة اإلذاعية  ،إذ أف تعدد المغات ك

الميجات داخؿ الدكلة الكاحدة قد يشكؿ عائقا أماـ اإلذاعة في بعض األحياف  ،ك ىذا يؤكد الحاجة إلى إذاعات
محمية لمخاطبة التركيبات السكانية المختمفة بمغتيـ  ،كما ىك الحاؿ بالنسبة لسكيس ار -عمى سبيؿ المثاؿ -حيث

يتحدث سكانيا ثبلث لغات :األلمانية ك الفرنسية ك اإليطالية) ، ،(3كما أف ىناؾ بعض الدكؿ التي تتعدد بيا المغات

ك الميجات ا لمحمية  ،كىنا األىالي ال يثقكف إال في الميجة المحمية الصحيحة  ،كالمغة المحمية التي تستطيع أف
تعبر عف تقاليدىـ ك أمثاليـ ك فكاىاتيـ ك تراثيـ الشعبي

)(4

 .ك يعتبر عامؿ المغة المحمية عامبل ثقافيا يميز

المجتمع المحمي عف غيره إضافة إلى العناصر الثقافية األخرل كالعقيدة كاألفكار كالقيـ كالعادات ك

الممارسات...الخ .

ج -العامؿ الديمقراطي :فإزاء تعقد المصالح بيف الفئات االجتماعية المختمفة  ،كتشابؾ المصالح  ،كما تأكد مف
أىمية تماسؾ المجتمع ك حرص كؿ فرد عمى استقبللية مجتمعو ك الدفاع عف مصالحو ك مصالح ىذا المجتمع في

إطار كحدة الكطف ك كجكد حككمة مركزية قكية  ،كاف االتجاه العاـ نحك كجكد حككمات أكثر ديمقراطية تعتػػرؼ
بحقػ ػػكؽ مكاطنييا  ،كتعمؿ عمى التخفيؼ مف قبضة الحكـ المركزم بتكسيع دائرة الحكـ المحػ ػ ػػمي ك اإلدارة المحمية ،
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كاعطاء حقكؽ أكثر لؤلقميات ك سكاف األقاليـ في إدارة شؤكف أقاليميـ ك مجتمعاتيـ ك تكجييـ نحك ما ىك أفضؿ
ليـ...ىكذا نجد أف اإلذاعة المحمية ذاتيا قد فرضت نفسيا كمغة أكلى مف لغات العصر).(1

د-العامؿ التكنكلكجي :لقد استطاعت اإلذاعة المسمكعة أف تطكر نفسيا في ضكء متغيرات العصر ،فالمكجة

التكنكلكجية ك التطكرات الحاصمة في مجاؿ تكنكلكجيا اإلعبلـ ك االتصاؿ جعمت أك شكمت دافعا لئلذاعة لتطكير
نفسيا ك التكسع في مجاالت عمميا ك إرساليا ) شكبل ك مضمكنا (  ،كما أنيا –أم التطكرات -خمفت نكعا مف

المنافسة بيف اإلذاعة ك الكسائؿ اإلعبلمية األخرل مما أدل ذلؾ إلى البحث عف استراتيجيات جديدة لمعمؿ
اإلذاعي ،فيقكؿ عبد المجيد شكرم في ىذا الصدد " ك كاف أيضا عمى اإلذاعة المسمكعة ) الراديك( أف تطكر نفسيا
أماـ منافسة اإلذاعة المرئية ) التمفزيكف( بعد أف فقدت الكثير مف أىميتيا بسبب سحر الصكت ك الصكرة ك الحركة

ك المكف ،ككاف أبرز صكر التطكر ىك العكدة إلى المحمية  ،كالى ارتباطيا الكثيؽ بالمجتمع الذم تقكـ عمى خدمتو
ك خدمة المصالح االستيطانية التي تربط بيف أفراد ىذا المجتمع).(2

ه -العامؿ التنمكم :تمثؿ التنمية بكافة أبعادىا أحد الدكافع األساسية إلنشاء اإلذاعات المحمية مف أجؿ تفعيؿ

المش اركة في التنمية  ،حيث أف الدكؿ النامية ال تستطيع أف تحقؽ أىداؼ التنمية دكف أف تكلي اىتماما بأفرادىا في
مجتمعاتيـ المحمية ك في ضكء احتياجاتيـ ك مككنات تمؾ المجتمعات ،كقد أدركت دكؿ عديدة أف أفضؿ أساليب

اإلعبلـ لتحقيؽ مشاركة فعالة مف جانب الجماىير في خطط ك برامج التنمية ىك الكصكؿ إلى ىذه الجماىير في

بيئاتيـ المحمية ،فأنشأت عديدا مف الكسائؿ اإلعبلـ المحمية كالصحؼ ك المجبلت ك اإلذاعات ك قنكات التمفزيكف

المحمية).(3

ك مف ىنا  ،جاءت اإلذاعات المحمية لتمعب الدكر المساعد في عمميات التنمية ،حيث تعكؿ عمييا أجيزة الحكـ

المحمي لبعت بذكر التغيير ك التجديد في نفكس أىالي المجتمع المحمي ،ىي كسيمة تكفيؽ بيف مطالب الجماىير
المكاطنيف ك تبيف اإلدارة المحمية ،فعف طريؽ اإلذاعة المحمية تصؿ إلى المكاطنيف خطط ك تعميمات ك ق اررات ك

إشارات اإلدارة المحمية .... ،كعف طريؽ اإلذاعة المحمية أيضا يسمع المسئكلكف نبض المكاطنيف ،أفكارىـ.

آراءىـ...مطالبيـ...شككاىـ).(4
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 -4أسس التخطيط لإلذاعة المحمية :
إف اإلذاعة المحمية  ،إذا تـ اعتبارىا كاحدة مف مؤسسات الدكلة تسير عمى خدمة ك تنمية المجتمع المحمي  ،فبل بد
ليا مف تخطيط لسياستيا البرامجية كي تؤدل ىذا الدكر الفعاؿ ك الحساس في الكقت ذاتو  .ك التخطيط اإلذاعي

مف الضركرات الميمة التي ال غنى عنيا .ىدفو الكصكؿ إلى أعمى كفاءة ممكنة لمحصكؿ عمى أعمى عائد ممكف
مف االستثمارات اإلذاعية أثناء ك بعد تنفيذ الخدمات اإلذاعية اإلخبارية ك التثقيفية ك الترفييية ك اإلعبلنية التي

يحتاجيا الجميكر ك يرغب بيا ).(1

ك ىكذا يعتبر كأم تخطيط آخر ،تكظيفا لئلمكانات البشرية ك المادية المتاحة ،أك التي يمكف أف تتاح خبلؿ سنكات
الخطة مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ محددة في إطار السياسة اإلعبلمية ك االتصالية  ،مع االستخداـ األمثؿ ليذه

اإلمكانات).(2

ك ما ييـ ىنا  ،أثناء الحديث عف التخطيط اإلذاعي  ،ىك ليس الجانب التقني  ،ك إنما تكضيح األسس ك المبادئ

التي ال بد لئلذاعة المحمية مراعاتيا ك االستناد إلييا أثناء قياميا بعمميا التنمكم إزاء أفراد المجتمع المحمي .فعند

التخطيط لئلذاعة المحمية  ،يجب األخذ في االعتبار بعدة عكامؿ أساسية  ،تعتبر بمثابة األسس التي يمكف أف يتـ

خبلليا تحقيؽ أىداؼ اإلذاعة المحمية  ،ك تتمثؿ ىذه العكامؿ فيما يمي:

أ .نطاؽ التغطية الجغرافية :يختمؼ نطاؽ التغطية الجغرافية التي تغطييا اإلذاعات المحمية  .ككفقا لئلطار
الجغرافي تختمؼ المساحات الجغرافية التي تغطييا اإلذاعات المحمية عمى النحك التالي :اإلذاعات المحمية التي

تغطي مدينة كبيرة  -ك اإلذاعة اإلقميمية التي تغطى إقميما يضـ عدة محافظات) ،(3إذ ال بد أف تضع أم إذاعة
محمية في اعتبارىا الرقعة أك المساحة الجغرافية التي ستغطييا ك بالتالي تخدميا كترعى احتياجات مكاطنييا .

ب  .نطاؽ الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ الخطة :إذ تعتبر الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ الخطة اإلذاعية مف العكامؿ
الميمة ، ...كىي تنقسـ إلى تخطيط بعيد المدل  ،كىك التخطيط الذم تككف أىدافو بعي ػ ػ ػػدة المدل ك تحتاج فترة
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زمنية طكيمة لتحقيقيا  .ك تخطيط قصير المدل ك ىك التخطيط الذم يككف أىدافو قصيرة المدل ك تحتاج إلى فترة
زمنية قصيرة لتحقيقيا .كيضاؼ إلى ذلؾ فترات األزمات التي تستمزـ معالجة خاصة تتناسب مع الحدث أك األزمة

الطارئة أك المرتفعة

)(1

 .حيث تنعكس أىمية كسائؿ اإلعبلـ عند مكاجية األزمة مف خبلؿ زيادة اعتماد الجميكر

عمييا في معرفة تفاصيؿ تمؾ األزمات  ،فيي تمثؿ المصدر الرئيسي لممعمكمات عف األزمة لدل الجميكر ،ك أيضا

في تشكيؿ اتجاىاتو نحك األزمة ك كيفية إدارتيا).(2

ج  .ساعات اإلرساؿ كقكتو :ك المقصكد ىنا أف تككف ساعات اإلرساؿ التي تبثيا اإلذاعات المحمية مبلئمة مف
حيث عدد الساعات  ،كمكاعيده بما يتبلءـ مع ظركؼ الجماىير المستيدفة ،ىذا إلى جانب قكة اإلرساؿ ك كضكحو
)(3

مما يؤثر في عمميات التمقي

 .كما ترل في ذلؾ " ليمى العقاد"  ،أف تنسيؽ البرامج ك تحديد مكعد إذاعة كؿ منيا

يمعب د كره الكبير ،إذ أف دراسة دقائؽ الحياة اليكمية لممستمع ك عاداتو تؤثر في نكعية البرامج المذاعة في كؿ فترة
مف فترات اليكـ.....مثبل الفترة الصباحية ك فترة السيرة ىما الفترتاف النشيطتاف ك أف فترة الضحى ىي فترة ربات

البيكت ك قد تككف فترة بعد الظير جيدة لؤلطفاؿ الذيف ال ينامكف كما يناـ آباؤىـ....كىكذا.(4)....

د  .ثقافة المجتمع :تعتبر ثقافة المجتمع مف المتغيرات الميمة التي ال بد مف كضعيا في االعتبار عند التخطيط
لئلذاعات المحمية ،حيث أف اإلذاعة المحمية تنطمؽ في أداء كظائفيا مف منطمؽ محمي يضع في اعتباره السمات

الرئيسي ة لممجتمع المحمي الذم يخاطبو ،مما يستمزـ أف تستمد كؿ إذاعة محمية برامجيا مف ىذا المجتمع  ،كلذلؾ
تعتبر ثقافة المجتمع المحمي مصد ار ميما ك عامبل رئيسيا يؤثر عمى القائميف باالتصاؿ في اختيارىـ لممكاد اإلذاعية

التي يقدمكنيا ،ك إذا كاف اإللماـ بالثقافة ضركريا لنجاح الخطة اإلذاعية فإف اإلذاعة المحمية أكثر قدرة عمى فيـ ك
تحديد ثقافة المجتمع المحمي ألنيا تتعامؿ مع مجتمع محدد ك متناسؽ في مختمؼ النكاحي

)(5
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ك في ىذا يؤكد " جماؿ أبك شنب" عمى ضركرة ربط منظكمة اإلعبلـ بنظاـ القيـ ك المعتقدات مف خبلؿ الطرح
العاـ

)(1

المحمي.

 .إذ مف غير المعقكؿ أف تككف البرامج اإلذاعية مبنية عمى ثقافة مختمفة ك غريبة عف ثقافة أفراد المجتمع

ه  .القائـ باالتصاؿ :فيك قبؿ كؿ شيء إنساف يعيش في مجتمع معيف لو مشكبلتو ك قضاياه ك ىمكمو فيك
يعايش الكاقع ك غير منعزؿ عنو ، ...كبإمكانو أف يرصد ىذا الكاقع رصدا أمينا مبر از المشكبلت ك كضع

الحمكؿ ، ...ك ناقدا لؤلكضاع السمبية  ،كآمبل في تغييرىا نحك األفضؿ) .(2كما ال بد أف يتحدث بمساف المجتمع

المحمي ك يخاطبيـ بميجتيـ ك مستكل طمكحاتيـ ،فمف الضركرم اختيار العامميف مف المذيعيف ك مقدمي البرامج ك

المعديف ك المخرجيف ك خبلفيـ بحيث يككنكف مف أبناء المجتمع المحمي ،ألنيـ أقدر مف غيرىـ عمى فيـ طبيعة

مجتمعيـ ك تحديد احتياجات أفراده) .(3كيؤكد " مصطفى فبلتو" في ىذا الخصكص أنو يجب أف يعطى العنصر
البشرم االعتبار األكؿ في جميع مراحؿ التخطيط اإلذاعة ،ك يشمؿ ذلؾ التأىيؿ قبؿ الخدمة ك التدريب أثناءىا ك

التنظيـ ك اإلشراؼ ك المتابعة).(4

و .الجميكر المستيدؼ :ال بد أف تراعي اإلذاعات المحمية طبيعة الجميكر المستيدؼ ك خصائصو ك احتياجاتو ك
رغباتو عند اختيار البرامج ك المكاد اإلذاعية كعند تحديد مكاقعيا عمى خريطة اإلرساؿ  ،حيث أف احتياجات

الجميكر تتعدد ك تختمؼ باختبلؼ البيئة الجغرافية ك المستكل التعميمي ك الثقافي ك أنكاع الميف ك باختبلؼ الفئة

العمرية ك النكع) . (5كما أف الجميكر ىك اليدؼ األساسي ك النيائي في عممية االتصاؿ ،ك إذا لـ يكف لدل القائـ
باالتصاؿ فكرة كاممة عف قدرات الجميكر العقمية ك خصائصو األكلية فسكؼ يحد ذلؾ مف مقدرتو عمى الكصكؿ

إليو ك إقناعو ميما كانت الرسالة مصممة تصميما جيدا).(6

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1جماؿ محمد أبك شنب  ،مرجع سابؽ  ،ص .267
) :(2طارؽ سيد أحمد الخميفي  ،مرجع سابؽ  ،ص .65
) :(3منى سعيد الحديدم  ،سمكل إماـ عمي  ،مرجع سابؽ  ،ص .169
) :(4مصطفى فبلتو  ،مرجع سابؽ  ،ص .45
) :(5منى سعيد الحديدم  ،سمكل إماـ عمي  ،مرجع سابؽ  ،ص. 170
( :)0طارق سٌد أحمد الخلٌفً  ،مرجع سابق  ،ص . 02

 -5نماذج لإلذاعات المحمية في العالم :
تتعدد األىداؼ مف كراء قياـ اإلذاعات المحمية في الدكؿ المختمفة ،فقد تضطر الدكلة اضط ار ار إلى أف تنشأ ىذا

النكع مف اإلذاعات بسبب اتساع المساحة الجغرافية ،ك تعدد المغات ك الميجات فييا بقدر يصعب معو تغطية
اإلذاعة المركزية لكؿ أجزاء الدكلة مثؿ االتحاد السكفياتي سابقا  ،...ك قد يككف الربح ىك الدافع كراء تعدد

المحطات اإلذاعية عمى مستكل المحمي مثمما ىك الحاؿ في الكاليات المتحدة األمريكية .ك في أكركبا الغربية تتعدد

المحطات اإلذاعية عمى المستكل المحمي نتيجة عكامؿ سياسية ك اجتماعية ال حصر ليا  ،...فبعضيا يعد انعكاسا
لمصالح محمية ضيقة ،كبعضيا ذك خمفية إيديكلكجية ك بعضيا يحاكؿ إنشاء ركابط مع بعض فئات المجتمع
المحمي مثؿ الدكائر التعميمية ك الثقافية ك الطكائؼ الدينية ك المصالح العالمية ك المؤسسات المالية ك الصناعية ،
ك كثير مف ىذه المحطات يحدث تغيي ار حقيقيا عف طريؽ إتاحة الفرصة لممستمعيف لممشاركة عمى نطاؽ كاسع في

تخطيط البرامج ك في المساعدة في عممية اإلنتاج).(1

ك في المجتمعات النامية ،ظيرت االتجاىات التي تنادم بضركرة استخداـ اإلذاعات المحمية لممساىمة في تحقيؽ

أ غراض التنمية الشاممة  ،كما أف العديد مف الدكؿ اإلفريقية يبرز فييا دكؿ مثؿ تمؾ اإلذاعات في السنغاؿ ك
نيجيريا ك أثيكبيا ..حيث يطالب أصحاب كؿ لغة ك كؿ ليجة بإذاعة خاصة بيـ...كما تحاكؿ الحككمات ذاتيا نشر

مثؿ تمؾ اإلذاعات ألىداؼ التنمية بصفة خاصة ،لكف الصعكبة تكمف في أف إفريقيا بيا حكالي  2000لغة ك

ليجة ،كنصيب دكلة صغيرة فييا مثؿ )غانا( 59 ،لغة ك ليجة مختمفة).(2

أ .نماذج اإلذاعات المحمية في العالـ المتقدـ :

لقد أدت البلمركزية اإلدارية المحمية في أكركبا إلى تغييرات ىامة في كسائؿ االتصاؿ  ،فإلى جانب اإلذاعات

المحمية المقننة  ،ظيرت كذلؾ ما يسمى باإلذاعات الحرة ،بعضيا أك معظميا مخالؼ لمقانكف ،حيث عرفت في
أكركبا باسـ اإلذاعات القرصانية "  " les radio piratesك ىي غير مرخصة ك تعمؿ لفرض األمر الكاقع
باالحتبلؿ الفكضكم لممكجات اليكائية .كما تطرح المكاضيع التي ال تعالج مف طرؼ اإلذاعة الرسمية )المركزية().(3

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1شكف ماكبرايد كآخركف  ،مرجع سابؽ  ،ص .195
) :(2عبد المجيد شكرم)أ(  ،مرجع سابؽ  ،ص.112
: Claude collin, ondes de choc, paris,editions l’ahrmattan,1982, p10.

)(3

ك لذلؾ سميت حرة ،كلقد ظيرت في فرنسا في ربيع  1977باسـ " اإلذاعات الخضراء" عندما ثار االيككلكجيكف

ضد المركز النككم في " األلزاس " ) .(1إال أف فرنسا عرفت قببل اإلذاعات المحمية ) الجيكية( ك التي تمكنت منذ

 1947مف تنظيـ ساعات لبرامج مستقمة يتـ إيصاليا بالبرامج الكطنية في الكقت المتبقي ،كىي محطات نانسي

 ، Nancyليؿ ، lilleست ارزبكرغ  ، starsburgليكف  ، lionمرسيميا  ، marceilleتكلكز ... toulouseالخ).(2
كعمكما ،فإننا سنتعرض ىنا لبعض نماذج إلذاعات محمية في العالـ الغربي كما يمي:



ر  :إذا كانت اإلذاعات الحرة أك القرصانية ،ظيرت في بريطانيا سنة ، 1964
اإلذاعات المحمية في إنجمت ا

ككانت ىذه المحطات تذيع مف خارج المياه اإلقميمية البريطانية ،متكسط عدد المستمعيف لتؾ المحطات يصؿ يكميا

إلى  6مبلييف ك  500ألؼ مستمع ،كحصمت عمى أالؼ الجنييات مف دخؿ اإلعبلنات) ،(3ككما عرفت ىذه
اإلذاعات الحرة فيما بعد في سنكات  1977ك  1978تزايدا مف حيث العدد ك الجرأة

)(4

في كامؿ أكركبا ،إال أف

فكرة اإلذاعات المحمية في بريطانيا بدأت منذ حكالي الثبلثينيات ،فعمى مدل الخمسيف عاما الماضية ،كانت ىيئة
اإلذاعة البريطانية ،مسئكلة عف شبكة محطات اإلذاعة المحمية تعبر كؿ منيا عف مجتمعيا بطريقتيا الخاصة ،إال
أف النقص في الترددات أدل إلى اختفاء ىذه اإلذاعات المحمية ،ك ظيكر اإلذاعات اإلقميمية التي تغطي مساحة

أكبر مف األرض ،كعندما ظيرت محطات اؿ "  " FMكانت بمثابة الحؿ لمشكمة نقص الترددات

) (5

 .كيمكف أف

نقكؿ أف تاريخ "  8نكفمبر  ،" 1967كاف إرساؿ إذاعة محمية ىي األكلى في ىذه الببلد ،كىي إذاعة " ليستر"
المحمية  ،ثـ قامت بإنشاء ثماني محطات أخرل سنة  1969ثـ عشريف محطة سنة  1973ـ  ،ثـ تضاعؼ عدد
تمؾ المحطات سكاء ما كاف منيا تابعا لييئة اإلذاعة البريطانية أك اإلذاعة المستقمة).(6

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
Claude collin, op.cit ,P P 109-110

(1) :

Albert pierre , Les medias dans le monde ,paris , ellipses , 1994 ,P 109

(2) :

) :(3جيياف رشتي)ج(  ،مرجع سابؽ  ،ص . 411
: Albert Pierre, op.cit, p 113

)(4

) :(5محمد سعيد صبرم  " ،اإلذاعة المحمية ك دكرىا في تنمية المجتمع المحمي"  ،ندكة اإلذاعات المحمية ك التنمية الشاممة بالقاىرة الفترة مف
 ، 1980/7/ 3- 6/30ص .40

) :(6عبد المجيد شكرم)أ(  ،مرجع سابؽ  ،ص .112

ك في عاـ  1976تـ إنشاء الشركة المستقمة لمراديك المحمي التي بدأت عمميا في شير أفريؿ مف ىذا العاـ بتكفير
خدمة محمية عمى أساس قكمي  ،ك أصبحت ىذه الشركة يتبعيا  19محطة إذاعية محمية تخضع إلى حد كبير

لمممكية ك اإلدارة المحمية  ،كما يغمب عمى مضمكف ما تقدمو الطابع المحمي بينما يخضع تخطيطيا القكمي ك
السيطرة القانكنية عمييا ك الجكانب الفنية لئلرساؿ فييا إلى ىيئة اإلذاعة المستقمة في بريطانيا .كتميز الراديك
المحمي الجديد بأنو أكال مستقؿ ألنو يشترط عمى كؿ متعاقد أف يمكؿ نفسو ذاتيا ،كيقكـ بإعداد برامجو ،كثانيا ىك

خدم ة محمية ألف ىدؼ كؿ محطة مف ىذه المحطات ىك خدمة المجتمع المحمي دكف سكاه باإلضافة إلى اعتماد
ىذه المحطات عمى المصادر المحمية في التمكيؿ

)(1

 .ك لكؿ محطة راديك محمية مجمسيا الخاص ،كيتككف مف 16

شخصا مف المستمعيف المتفرغيف ك يجتمع المجمس بانتظاـ ليقدـ النصح لممدير ك الييئة بالنسبة لمضمكف البرامج
ك ليعكس آراء اآلخريف  .كيمكف لعامة الناس في المجتمع المحمي أف يتجيكا إلى المجمس لمتعبير عف رأييـ عندما

يشعركف بأىمية قضية تـ معالجتيا بشكؿ غير سميـ...ك ليذه المجالس لجاف فرعية متخصصة تعالج جكانب

متخصصة كالبرامج الدينية ك التعميمية.(2)...


اإلذاعات المحمية في السكيد  :بعد أف سمح التشريع السكيدم بإنشاء اإلذاعة المحمية بغرض تكفير

ظركؼ إعبلمية جديدة  ،تتسـ بالبساطة ك تتفؽ مع اىتماـ المحميات ،جرل تقسيـ الدكلة إلى  24منطقة إذاعية لكؿ

منيا الراديك المحمي الخاص بيا .كفي عاـ  1977بدأت اإلذاعات المحمية بثيا ،ك متكسط عدد ساعات اإلرساؿ
اليكمي لكؿ محطة يتراكح بيف ساعة كنصؼ  ،ك ساعتيف .كييتـ الراديك المحمي باألكضاع االقتصادية ك التعميمية

ك الحياة الثقافية كغيرىا  ،كمف أىدافو تنظيـ ندكات تكفر مجاال لمحكار بيف المسئكليف في البمدية ك بيف المنتخبيف ك
الجميكر .كما ييتـ الراديك المحمي باألقميات المغكية ك العنصرية  .ك في عاـ  1978ـ ك بناءا عمى قرار مف

البرلماف السكيدم ،أسست شركة فرعية أخرل تقتصر ميمتيا عمى إنتاج ك إذاعة البرامج التعميمية في اإلذاعات

المحمية

)(3

 .ك مما ال جداؿ فيو ،أف دكلة مثؿ السكيد عرفت بارتفاع نسب االنتحار فييا ،بسبب الحياة العصرية

المفرطة ك التي أثرت بالسمب عمى نفكس األفراد ،كخمقت عزلة اجتماعية بيف األفراد  .نجد أنيا ،جعمت مف

اإلذاعات المحمية حبل ليذه المشكمة ،كمف أجؿ كسر الممؿ لدل األفراد ك االحتكاؾ بيـ ك مؤانستيـ  .كاذ يكجد
بالسكيد اليكـ إذاعات تسمى " إذاعات الجكار" إذ يتـ إنشاء إذاعات لخدمة شارع كاحد مف أحياء المدينة الكاحدة ).(4
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) :(1جيياف رشتي)ج(  ،مرجع سابؽ  ،ص ص .439-428

) :(2محمد سعيد صبرم  ،مرجع سابؽ  ،ص.05

) :(3عبد المجيد شكرم)أ(  ،مرجع سابؽ  ،ص .112
) :(4المرجع نفسو  ،ص . 07

 اإلذاعات المحمية في الكاليات المتحدة األمريكية :تعتبر أمريكا نمكذجا فريدا مف نكعو في مجاؿ اإلذاعات
المحمية ،حيث ال يضاىييا بمد آخر في عدد إذاعاتيا المحمية ك ال في درجة الحرية اإلعبلمية ك البلمركزية،

كلقد تميزت فترة ) ( 1984- 1946بالزيادة اليائمة في عدد المحطات اإلذاعية ،ك التي أصبحت تقدر باآلالؼ

ك بعد عاـ  1948ـ بدأ الراديك يتدىكر ثـ برز مرة أخرل عمى أساس مختمؼ ،إذ بدأ التركيز بصكرة كاضحة في
زيادة عدد المحطات المحمية في المدف الصغيرة ،فبينما كانت  % 2مف المدف التي بيا  500مكاطف أك أقؿ بيا

محطات إذاعية محمية في بداية الحرب ،ارتفعت النسبة إلى  % 16بعد الحرب .ك بكجو عاـ يمكف القكؿ أنو

مع بداية 1950ـ كاف ىناؾ في الكاليات المتحدة األمريكية ما يقرب مف  2086محطة إذاعية ظيرت نسبة
كبيرة منيا في مجتمعات لـ يكف بيا محطات راديك محمي ،ك استمدت دخميا مف المصادر المحمية....ك في عاـ

 1975كاف يكجد بالكاليات المتحدة األمريكية حكالي ثمانية آالؼ محطة راديك منيا  4500محطة تستخدـ

تعديؿ السعة 3500 ،محطة تستخدـ تعديؿ التردد).(2

ك اليكـ عمكما ،فالكاليات المتحدة يكجد بيا ما يزيد عمى ألؼ محطة إذاعة محمية نظ ار التساع أراضي تمؾ الدكلة ك
تعدد كالياتيا ك مدنيا .ك جميعيا إذاعات خاصة غير حككمية فيما عدا إذاعة قكمية كاحدة ىي " صكت أمريكا"
باإلضافة إلى ما أنشأتو مف إذاعات تخدـ مصالحيا بعيدا عف المحمية )راديك سكا( الذم بدأت بث برامجو بعد

الغزك األمريكي لمعراؽ  .(3)2003كعمى الرغـ مف أف الربح المالي ىك الدافع كراء قياـ محطات الراديك المحمية ك
تعددىا في الكاليات المتحدة  ،إال انو في عاـ  1954قامت لجنة االتصاؿ الفيدرالية بتخصيص  20قناة مف بيف

 100قناة " "FMلئلذاعة التعميمية غير التجارية

التسعينات إلى  400محطة).(5

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1عبد المجيد شكرم)أ(  ،مرجع سابؽ  ،ص . 29
) :(2جيياف رشتي)ج(  ،مرجع سابؽ  ،ص ص . 77-6

) :(3عبد المجيد شكرم)أ(  ،مرجع سابؽ  ،ص . 152
) :(4جيياف رشتي)ج(  ،مرجع سابؽ  ،ص . 62
) :(5محمد سعيد صبرم  ،مرجع سابؽ ،ص . 07

)(4

 .ك قد كصؿ المحطات التعميمية بالكاليات المتحدة خبلؿ



اإلذاعات المحمية في االتحاد السكفياتي )سابقا( :عمى الرغـ مف سيطرة الحككمة ك النزعة المركزية في

االتحاد السكفياتي)سابقا( ،العتبارات إيديكلكجية  ،إال أف ىذه النزعة كقفت عاجزة أماـ المساحة الشاسعة لبلتحاد
السكفياتي ك تعدد القكميات داخمو مما حتـ تقسيـ البرامج اإلذاعية القكمية إلى برامج محمية عمى أساس جغرافي ك
ليس ىذا فقط  ،بؿ أف ىناؾ خدمات إذاعية محمية ك إقميمية عديدة حدكدىا تشابو حدكد مختمؼ الجميكريات ك

تقسيماتيا).(1

ك ىكذا نجد أف االتحاد ا لسكفياتي )سابقا( ،اىتـ باإلذاعات المحمية ك إف كانت تسير في إطار فمسفي فرضو

الحزب الحاكـ آنذاؾ عمى تمؾ اإلذاعات ،غير أف ىذا ال يمنع مف أنيا كانت تساىـ في تحقيؽ أغراض التنمية

الشاممة في ىذا اإلطار .فعبل لقد بدأت اإلذاعات المحمية عصر االنتشار الكاسع  ،كىك ما نراه أكضح ما يككف في
ركسيا االتحادية حيث تتعدد القكميات ك المغات ،كالدكؿ التي انفصمت ك نعمت باالستقبلؿ كما كاف يسمى باالتحاد

السكفياتي الذم انيار تماما .كلنا أف نقكؿ أف ىذه المنطقة الشاسعة تتميز بكجكد أكثر مف  89لغة ك ليجة

باإلضافة إلي لغات أكركبا الشرقية التي نعمت أيضا باالستقبلؿ عف االتحاد السكفياتي السابؽ كمف كانت متمردة

عميو مثؿ يكغسبلفيا بقكمياتيا ك لغاتيا المختمفة).(2

ب  .نماذج لئلذاعات المحمية في العالـ النامي:


أمريكا البلتينية  :لئلذاعات المحمية في أمريكا البلتينية أىمية خاصة حيث طبؽ الباحثكف في مجاؿ

سكسيكلكجيا االتصاؿ التنمكم أثناء دراساتيـ ليا  ،معايير خاصة بتنمية المجتمع المحمي  ،باإلضافة إلى انتماء
أمريكا البلتينية إلى دكؿ العالـ الثالث ك تشابو ظركفيا مع ظركؼ تمؾ الدكؿ  .ك يرجع قياـ اإلذاعات المحمية في

أمريكا البلتينية إلى عاـ  1949عندما بدأت إذاعة "سوتانتنسا" لتخدـ برامج التعميـ األساسي ك حمبلت تحسيف
الصحة ك النيكض بالزراعة ك تنمية المجتمع المحمي....ك مع تطكر تمؾ اإلذاعة ك نجاحيا الكبير انتشرت
اإلذاعات المحمية في أمريكا البلتينية ك أصبح عددىا يناىز المائة ،كاحتفظت ىذه اإلذاعات بطابعيا المحمي...ك

ت قدـ أنماط متنكعة مف البرامج ك لكنيا عمى ىذا التنكع تخدـ أغراض التنمية ك التغيير االجتماعي ..ك معظـ ىذه
اإلذاعات يبدأ بمحطة لمحكا األمية عند الفبلحيف الفقراء ...كىي تمعب دك ار إخباريا رائدا ك تركز عمى األنشطة

المحمية ك تبرز نشاط الفبلحيف ك مما يزيد مف تأثيرىا أنيا في مجتمع يتسـ باألمية ك الفقر...كما استطاع ػ ػ ػ ػ ػػت تمؾ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1محمد سعيد صبرم  ،مرجع سابؽ ،ص 11
) :(2عبد المجيد شكرم)أ(  ،مرجع سابؽ ،ص . 113

اإلذاعػات بمشاركة جميكرىا أف تتغمب عمى منافسة اإلذاعات التجارية ك أف تمتمس في أنشطة المجتمع الريفي كؿ
مالو مغزل حقيقي ك أف تكتشؼ العناصر ذات االىتماـ اإليجابي ،ك تشجعيا عمى التعبير عف رأييا ك تدربيا عمى

استخداـ الراديك بشكؿ فعاؿ .كقد بمغت إذاعات مثؿ" سانتا ماريا" في الدكمينيكاف مستكل فنيا رفيعا في إنتاج البرامج

التعميمية ك الثقافية).(1


اإلذاعات المحمية في إندكنيسيا :يكجد في إندكنيسيا عدد ضخـ مف اإلذاعات المحمية ،فمف سنة 1974

إلى  1978تطكر عددىا مف  932إلى  1034إذاعة محمية ،ك في العاصمة "جاكارتا " ك حدىا يكجد  20محطة

إذاعية محمية ،كىذا العدد الضخـ مف اإلذاعات اقتضتو الطبيعة الجغرافية الخاصة الندكنيسيا حيث أنيا تتككف مف

 13000جزيرة....باإلضافة إلى تعدد المغات  ،مما جعؿ الحككمة تعتمد عمى اإلذاعات المحمية كأداة اتصاؿ
رئيسية  .كتساىـ محطات اإلذاعة المحمية في التنمية الريفية بإندكنيسيا ،حيث أف  % 82مف السكاف يعيشكف في

مناطؽ ريفية لذلؾ فإف حكالي  % 65مف المحطات اإلذاعية ىناؾ تذيع برامج ريفية تتراكح مدتيا بيف )(45-15
دقيقة ،كىذه البرامج تذاع في كقت الذركة تتضمف األخبار المحمية عف األنشطة الريفية  ،كانجازات مجمكعات
المستمعيف ك أخبار عف المحاصيؿ ك اإلنتاج يتبعيا تقارير عف السكؽ التجارم ،ك معمكمات عف األحكاؿ الجكية،

ك مكضكعات متنكعة عف األغذية ك الصحة ك تنظيـ األسرة ).(2


اإلذاعات المحمية في الكطف العربي :عمي الرغـ مف المزايا التي يمكف لمدكؿ العربية أف تحققيا مف

قياـ إذاعات محمية ك إقميمية ،إال أف االىتماـ بيذه النكعية مف اإلذاعات لـ يصؿ إلى المستكل المطمكب مقارنة

بدكؿ أخرل ،خاصة المتقدمة ك التي تكصمت إلى إنشاء إذاعات محمية خاصة بأحياء صغيرة داخؿ المدف ،ك ىذا

ما تـ اإل شارة إليو سابقا  .ك العالـ العربي ينتمي إلى تمؾ الكتمة المتخمفة مف العالـ  ،ك بالتالي فإنو يخضع لنفس
الظركؼ التي تخضع ليا مختمؼ بمداف العالـ النامي مف فقر ك تبعية...الخ.

ك مصر لـ تتخمؼ أبدا عف عصر اإلذاعات المحمية ،بؿ ىي سباقة في ىذا المضمار أيضا  ،فقد عرفت مصر
أكؿ إذاعة محمية بيا "إذاعة اإلسكندرية" المحمية في ) 26يكليك عاـ  (1954ك إف كانت قد تكقفت طكيبل قبؿ

إنشاء إذاعة العاصمة "القاىرة الكبرل" في أكؿ أبريؿ عاـ  ،1981ثـ إذاعة كسط الدلتا مف طنطا عاـ

....1982

). (3

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1يحي أبك بكر " ،اإلذاعات المحمية ك البرامج الفئكية" ،تكنس،إتحاد إذاعات الدكؿ العربية ،1982 ،ص .08
) :(2محمد سعيد صبرم ،مرجع سابؽ ،ص.13

) :(3عبد المجيد شكرم)أ( ،مرجع سابؽ ،ص .117

ك كاف ىدؼ إنشاء أكؿ إذاعة محمية في مصر ىك تكسيع قاعدة الحكـ الديمقراطي ك تقديـ كؿ ما ىك محمي في
محاكلة لتعريؼ أىالي اإلسكندرية بمدينتيـ تاريخيا ك ثقافيا ك أدبيا ،كمنذ ذلؾ التاريخ ك نتائج التجربة تؤكد نجاحيا

ك ضركرة تعميميا في باقي المحافظات) .(1حيث أصبح اإلعبلـ اإلذاعي في مصر منذ ذلؾ التاريخ يعيش مرحمة
انتقاؿ ىامو تجاه قضايا التنمية المختمفة .
أما في المغرب ،فقد بمغ عدد اإلذاعات البلمركزية ) الجيكية( حتى عاـ  1985سبع إذاعات في كؿ مف العيكف ك
طرفاية ك أغادير ك كجدة ك مراكش ك فاس ك طنجة ،كتعمؿ ىذه اإلذاعات جميعا عمى أساس استخداـ المكجات

المتكسطة لمخدمات المحمية بجانب تقديـ خدمات بالمغة العربية ك الفرنسية ك اإلنجميزية ك اإلسبانية ،عبلكة عمى

خدمة بالميجة البربرية  .كتيتـ كؿ محطة بتقديـ األخبار ك التقارير اإلخبارية عف نشاط المنطقة التي تعمؿ في

نطاقيا

)(2

 ،كىذه اإلذاعات ك إف كانت تقدـ مضمكنا نابعا مف المنطقة المحمية التي تخدميا ،إال أنيا تمتزـ بأىداؼ

سياسة الدكلة .غير أف فترة ما بعد  1980بدأت الحككمة المغربية تعيد النظر في عممية التنظيـ ك اإلشراؼ عمى

ىذه المحطات اإلذاعية...لكي تحقؽ ىذه المحطات المياـ المطمكبة منيا في خدمة المجتمع).(3

أما في الجميكرية العربية السكرية ،فنجد أنيا عرفت أكؿ محطة لئلذاعة المحمية في منتصؼ الخمسينات مف القرف

الماضي" ،إذاعة حمب"  ،كتعمؿ ىذه المحطة لمدة ساعتيف يكميا حيث تستيدؼ خدمة المستمع المحمي في ىذه
المدينة التي يقترب عدد سكانيا مف  800ألؼ نسمة ،كفي عاـ  1978أنشئت في سكريا إذاعة إقميمية أخرل ىي

إذاعة " صكت الشعب" ك تعمؿ لمدة  8ساعات يكميا ك تغطى المنطقة الشمالية مف سكريا).(4

كعمكما ،فإف ما نممحو مف اإلذاعات المحمية في العالـ النامي ك العالـ العربي ككتمة ليا أىميتيا ك كزنيا في ىذا
الجزء المتخمؼ مف الكرة األرضية ،أنيا بالرغـ مف ال مركزية النظاـ إال أنيا مازالت تعاني مف السيطرة المركزية،

إال أف أىدافيا تتماشى مع تطمعات حككمات ىذه الدكؿ في إجراء التحكالت االقتصادية ك االجتماعية ك السياسية ك

ػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1فتحي بيكمي  "،تخطيط اإلذاعة المحمية :اإلنشاء ك التشغيؿ"  ،ندكة اإلذاعات المحمية ك التنمية الشاممة بالقاىرة ،الفترة مف 7/3/06-30
 ، 1980ص ص .8-1
) :(2ماجي الحمكاني)أ(  ،اإلذاعات العربية  ،ط ،2القاىرة  ،دار الفكر العربي  ،1886 ،ص .207
) :(3محمد إدريس العممي " ،إشكالية اإلعبلـ الجيكم"  ،مجمة البحكث  ،العدد  ، 12أغسطس  ، 1984ص . 29
) :(4ماجي الحمكاني)أ(  ،مرجع سابؽ ،ص ص .31-35

الثقافية البلزمة لعممية التنمية  .فيي -أم إذاعات العالـ النامي -إذاعات تنمكية أكثر منيا خدمية -كىذا ما أشرنا

إليو سابقا عمى لساف " عبد المجيد شكرم" .مقارنة باإلذاعات المحمية في العالـ المتقدـ التي أصبحت اليكـ خدماتية

أكثر فأكثر.

ثالثــــــــــــا :أىمية اإلذاعة المحميـــــة عمى المستــــــوى المحمي
إذا ما أخذ في االعتبار أف الدكؿ النامية في حاجة إلى تنمية مجتمعاتيا المحمية ،كما أنيا في حاجة إلى إعبلـ
يكاكب ك يساند خططيا اإلنمائية ك يعمؿ عمى جعؿ ىذه الخطط جزء ال يتج أز مف احتياجات األفراد ك اىتماماتيـ،

فإنو يتضح جميا أىمية اإلعبلـ البلمركزم الذم يمكف أف يتكاجد في بيئة محدكدة ك يكجو إلى جماعات مف البشر

بعينيا تربط بعضيا البعض ىذه البيئة) .(1حيث تبرز اإلذاعة أىـ الكسائؿ اإلعبلمية التي تساىـ في عمميات

التنمية ك التحديث ،رغـ أف ىذه األىمية تتعاظـ عندما تتخذ اإلذاعة الطابع المحمي لبلعتبارات اآلتية :

-8قدرة اإلذاعة المحمية عمى فيم ثقافة المجتمع المحمي:
لكي تتمكف اإلذاعة المحمية مف كضع خططيا بشكؿ سميـ ،ال بد مف اإللماـ بالثقافة المحمية ،بحيث ال تبتعد عف

كاقع الجميكر المستيدؼ ،كأف يعد البرامج أشخاص يفيمكف الثقافة التي يخاطبكنيا ،...كىنا يؤكد "كلبكر شراـ " أف
فشؿ اإلعبلـ التنمكم في الدكؿ النامية غالبا ما يبلحقو الفشؿ ألف القائميف عميو يسيئكا فيـ أك تقدير المكقؼ

المحمي).(2

ك إذا كاف اإللماـ بالثقافة التي تتعامؿ معيا الخطة اإلذاعية  ،ضركريا إلنجاح ىذه الخطة ،فإف اإلذاعة المحمية
أكثر قدرة عمى فيـ ك تحديد ثقافة المجتمع المحمي ،ألنيا تتعامؿ مع مجتمع محدد ك متناسؽ مف النكاحي الطبيعية
ك االجتماعية ،...ك ىذا في حد ذاتو يضفي عمى اإلذاعة المحمية إمكانيات ال تتاح لئلذاعة المركزية التي تتعامؿ

مع مجتمع أكسع ك غير متجانس ،كاذا حاكلت اإلذاعة المركزية )الكطنية( ذلؾ – أم حاكلت اإللماـ بثقافة ىذا
المجتمع الكبير )الكطف( ،-فسيتطمب ذلؾ مزيدا مف الكقت ك الجيد ك اإلمكانيات ،كقد ال تصؿ إلى تشخيص دقيؽ
لكؿ نكاحي المجتمع ،بحكـ تنكع ك تعدد الثقافات الفرعية داخمو ،عبلكة عمى االتساع الجغرافي الكبير .أما اإلذاعة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1إبراىيـ إماـ)ب(  ،اإلعبلـ ك االتصاؿ بالجماىير ،ط ،1القاىرة  ،المكتبة األنجمك -مصرية  ، 1969 ،ص ص 445-444ػ
) :(2كلبكر شراـ  ،مرجع سابؽ  ،ص .165

المحمية فيي قادرة عمى تخطي ىذه الصعكبات  ،بؿ إنيا كجدت مف أجؿ تجاكز ىذه الصعكبات التي كاجيت سابقا
اإلذاعات المركزية  .ك تؤدم قدرة اإلذاعة المحمية عمى فيـ ثقافة المجتمع المحمي كاإللماـ بيا ،إلى خمؽ المشاركة

ك التجاكب مف طرؼ أىالي المجتمع المحمي ،فكثير مف مشركعات التنمية تقع في خطأ عدـ الحصكؿ عمى
التعاكف المتفيـ مف األىالي ،كىنا يأتي دكر اإلذاعة المحمية لتساىـ في خمؽ ىذا التفيـ مف جانب األىالي بتركيزىا

عمى الشخصية المحمية في برامجيا ك تناكؿ المكضكعات التي تمس صميـ حياتيـ  ،كىذا يساعد الناس عمى أف
يستجيبكا لتمؾ المكضكعات التي يحسكنيا أكثر).(1

ك يضرب لنا "كلبكر شراـ" أمثمة عمى ذلؾ  ،كتأكيدا لضركرة اإللماـ بثقافة المجتمع ،ففي بعض الحاالت في إفريقيا
ك آسيا رفض النساء االنتفاع بالماء الجارم عف طريؽ األنابيب التي تصؿ إلى بيكتيف لغسؿ المبلبس ألنيف بذلؾ
يفقدف فرصة المسامرة ك الثرثرة مع بعضيف البعض ك ىف يغسمف ثيابيف سكيا في الجدكؿ) .(2كىذا المثاؿ الذم

أشار إليو "شراـ" – خبير االتصاؿ التنمكم في اليكنسكك -إنما يدؿ عمى ضركرة اإللماـ بثقافة المجتمع المحمي،

حيث تككف لئلذاعة المحمية خصكصا فرصة أكبر في اإللماـ بكؿ األبعاد الثقافية لممجتمع ،كبالتالي قدرتيا عمى

التأثير فيو.

ك تبقي التنمية ك الخدمة ىي األساس الذم تقكـ عميو اإلذاعة المحمية  ،ليذا نقكؿ أف عمى اإلعبلمي العامؿ في
اإلذاعة المحمية ك الذم يتكلى حؿ مشاكؿ الجماىير بصفة خاصة ينبغي أف يككف متفتح العقؿ ،متخصصا ممتحما
بالبيئة  ،كعمى دراية كاممة بطبيعة مشاكؿ مجتمعو ك بيئتو ،كعمى كعي كامؿ باألبعاد السياسية ك االقتصادية ك

النفسية لؤلفراد ك الجماعات في ىذا المجتمع ،كأف يحيط بتاريخ ك حضارة المنطقة الخاصة بتمؾ اإلذاعة التي يعمؿ

بيا ،ك أف تككف لو نظرة شاممة لكؿ ما حكلو مف ظكاىر اجتماعية لتشتمؿ الكطف كمو).(3

كنظ ار لتعمؽ اإلذاعة المحمية في فيـ ثقافة المجتمع المحمي بأبعادىا المختمفة  ،فإنيا تككف أكثر قدرة عمى معرفة
كؿ المؤسسات التي تعمؿ في ىذا المجتمع  ،كبالتالي يمكنيا التكامؿ ك التنسيؽ في خططيا مع المؤسسات القائمػ ػػة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1اتحاد إذاعات الدكؿ العربية )أ(  ،اإلذاعات في الثمانينات  ،سمسمة تقارير بحكث إذاعية ،العدد  ،19القاىرة  ، 1976 ،ص .27
) :(2كلبكر شراـ  ،مرجع سابؽ  ،ص . 105
) :(3عبد المجيد شكرم)أ(  ،مرجع سابؽ  ،ص . 144

في مجتمعيا المحمي  .إف ىذه القدرة ك اإلمكانيات التي تتفكؽ بيا اإلذاعة المحمية جعمت القائميف عمى اإلذاعة

يقكلكف – بحؽ – أف مستقبؿ اإلذاعة الصكتية يكمف في اإلذاعات المحمية).(1
 -1اإلذاعة المحمية استكمال لصورة الحكم المحمي و تدعيم لدوره:

إف الحكـ المحمي كسيمة جكىرية لتنمية المجتمعات المحمية ،حيث تقكـ تنمية المجتمعات المحمية عمى الجيكد
المحمية ك التي تؤازرىا فييا الجيكد القكمية  .كمف المعمكـ أف تعقد الحياة في الدكؿ الحديثة ك تعدد األعماؿ ك تزايد

الطمب عمى الخدمات جعؿ معظـ الدكؿ مع اختبلؼ إيديكلكجياتيا ك اختبلؼ مستكيات تقدميا يتزايد اعتمادىا عمى

المجالس المحمية ك السمطات المحمية في المساىمة في تنمية المجتمعات المحمية) .(2كما أف اإلدارة المحمية تفتح
الطريؽ أماـ مشاركة المكاطنيف في شئكف الحكـ كؿ في نطاقو المحمي...فقياـ نظاـ اإلدارة المحمية عمى حد قكؿ

"السكي" يدفع المكاطف لبلىتماـ بالشئكف العامة ك الخدمة العامة .كما يدع المكاطف أف يككف كثيؽ الصمة بينو ك

بيف حككمتو).(3

إف فمسفة اإلدارة المحمية ترتكز أساسا عمى البلمركزية ك المشاركة الشعبية  ،فيما نقطة االنطبلؽ نحك نظاـ إدارة
محمية سميـ يمكنو مف تحقيؽ أىداؼ التنمية المحمية في كافة المجاالت مع العمؿ المستمر عمى زيادة اإلنتاج ك

رفع كفاءة أداء الخدمة) . (4ك مف ىنا ،فاإلذاعات المحمية مرتبطة ارتباطا كثيقا بأسمكب اإلدارة المحمية السائد في
الدكؿ الديمقراطية عمى كجو الخصكص ،كالذم تتمتع فيو السمطات المحمية بالحرية الكاممة داخؿ بيئتيا في إطار

السمطة المركزية) .(5كلذلؾ كجد ما يسمى بالحكـ البلمركزم  ،أك الحكـ المحمي  ،كمع تحكؿ مكاضع االىتماـ في
برامج التنمية إلى النشاط المحمي ،فإف الحكافز تزداد لمتخطيط اإلعبلمي عمى المستكل المحمي أكثر منو عمى

مستكل الدكلة .ك ىنا ال بد مف المكازنة بيف اإلذاعة المركزية ك اإلذاعة المحمية...كيقتضي ذلؾ اإلجابة عمى

السؤاليف اآلتييف):(6

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1اتحاد إذاعات الدكؿ العربية)ب( ،اإلذاعة في الثمانينات  ،سمسمة تقارير ك بحكث إذاعية ،عدد ، 7القاىرة، 1974 ،ص .197
) :(2مناؿ طمعت محمكد  ،مرجع سابؽ ،ص ص . 197- 198
) :(3مسعد الفاركؽ حمكدة  ،تنظيـ المجتمع في أجيزة الخدمة االجتماعية  ،اإلسكندرية  ،المكتب الجامعي الحديث ، 1988 ،ص .179
) :(4أحمد عبد السبلـ خمؼ  ،فمسفة اإلدارة المحمية في جميكرية مصر العربية  ،اإلسكندرية  ، 1992،ص .13
) :(5أميف بسيكني ،مرجع سابؽ  ،ص . 03
) :(6شكف ماكبرايد ك آخركف  ،مرجع سابؽ  ،ص 132

أكال :ما ىك االستخداـ األمثؿ لكسائؿ االتصاؿ عند تحكؿ إستراتيجية التنمية إلى المستكل المحمي؟
ثانيا :ما ىي األكلكية التي تنبغي أف تعطى لصكف ك دعـ كسائؿ اإلعبلـ الكبرل إزاء احتياجات الكسائؿ المحمية؟
ك ىذا بالضبط ما تفطنت إليو السمطات المحمية  ،حيث رأت في اإلذاعة جيا از حيكيا يمكف أف يمعب دكر الكسيط
بينيا كبيف األىالي .فأصبحت اإلذاعة المحمية  ،ذات صمة كطيدة بأجيزة الحكـ المحمي بتدعيـ ك تعزيز دكره في

المجتمع المحمي.

ك قد كانت المحمية  ،مف أىـ العكامؿ التي ساىمت في نجاح التجربة الصينية في التنمية ،ذلؾ أف ما يميز التجربة

الصينية فيما يتعمؽ باستخداـ االتصاؿ في المجاؿ التنمكم ىك القدر الكبير مف البلمركزية ك إلقاء مسئكلية التنمية
عمى المجتمعات المحمية في إطار الفمسفة اإليديكلكجية العميا لمدكلة  ،ك في ىذا اإلطار يمكف لكؿ مجتمع محمي
تحقيؽ أىدافو التنمكية كحؿ مشكبلتو كفقا لظركفو الخاصة...فإذا كانت ىذه الفمسفة ترسؿ مف أعمى إلى أسفؿ أم

مف القيادة العميا إلى الشعب فإف خطكات التنمية ال بد أف ترسؿ مف أسفؿ إلى أعمى أم مف المجتمع المحمي إلى

القيادة العميا .ك في ىذا اإلطار تككف اإلذاعة المحمية أىـ أداة مساعدة لمحكـ المحمي في أداء ميامو ك بمكغ أىدافو

فيي إلى جانب أىميتيا في التعريؼ بخطط ك أىداؼ جياز الحكـ المحمي ك خمؽ الرأم العاـ الجماىيرم المرتبط
بيا ،تستطيع أف تمعب دك ار أكثر أىمية في مجاؿ العبلقة بيف جميكر المجتمع المحمي مف ناحية ك أجيزة الحكـ

المحمي مف ناحية أخرل  .فيي مف ناحية تقكـ بمعايشة الجماىير ك كاقعيـ ك التعرؼ عمى متطمباتيـ ك مشاكميـ ك
اقتراحاتيـ كآرائيـ ك كؿ ما يتعمؽ بكاقعيـ ك ما يأممكنو لو .ثـ تنقؿ ىذا عبر برامجيا ليككف صكرة حية ك صادقة ك
أمينة عف الكاقع أماـ جياز الحكـ المحمي القائـ بتسييره ...ثـ تقكـ بنقؿ ما يريد جياز الحكـ المحمي نقمو لمجماىير

مف برامج ك خدمات ك أفكار مف أجؿ تحقيؽ ما يحتاجو الكاقع ك ما عبرت عنو الجماىير..ك ىنا يؤكد "عبد المجيد
شكرم" أف اإلذاعة المحمية ك ىي تعبر عف كاقع المجتمع المحمي ينبغي ليا أف تككف عمى اتصاؿ كثيؽ بأجيزة

الحكـ المحمي مع الحرص عمى أال تككف بكقا ليا..إنما ىي كسيمة تكفيؽ بيف مطالب جماىير المكاطنيف ك بيف
اإلدارة المحمية ،فعف طريؽ اإلذاعة المحمية تصؿ إلى المكاطنيف خطط ك تعميمات ك ق اررات ك إرشادات اإلدارة
المحمية ،...كعف طريقيا يسمع المسئكلكف نبض المكاطنيف ...أفكارىـ  ..آراءىـ...مطالبيـ...شككاىـ ).(1

ك تضيؼ إلى ذلؾ "فكزية المكلد" أنو ال يقؼ دكرىا عند مجرد النقؿ مف الجماىير ك إلييا ،ك إنما يتجاكز ذلؾ إلى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1عبد المجيد شكرم)أ(  ،مرجع سابؽ  ،ص .126

تكفير عنصر المتابعة الحية ك التقييـ الميداني لكؿ ما يتـ في المجتمع المحمي مف إنجازات ،حيث تكفر اإلذاعة
المحمية رجع الصدل ألجيزة الحكـ المحمي عف ىذه اإلنجازات ك عف كجيات نظر الجميكر في المجتمع المحمي

عف ىذه اإلنجازات).(1

 -3طبيعة العالقة بين اإلذاعة المحمية و جميورىا:

إذا كانت العبلقة بيف طرفي الرسالة االتصالية في حالة اإلذاعة المركزية ،ىي عبلقة بيف مرسؿ ك مستقبؿ ،فإنيا

في حالة اإلذاعة المحمية تككف عبلقة بيف متحاكريف ،كاذا كانت عبلقة عف بعد في حالة اإلذاعة المركزية ،فيي
عبلقة عف قرب ك أكثر التصاقا ك تفاعبل في حالة اإلذاعة المحمية..فاإلذاعة المحمية تقدـ لنا لمسة جديدة أك

إضافة جديدة تختمؼ في مضمكف برامجيا ك في أسمكب تقديميا عف اإلذاعة المركزية ألنيا تحاكؿ اختراؽ ذلؾ

الحاجز األثيرم لتنشئ عبلقة ذات طبيعة خاصة مع المستمع في المجتمع المحمي) .(2ىذا ألنيا تردد األخبار التي
تمسو ك تقدـ األسماء ك الشخصيات المعركفة لديو  ،كألكاف الفنكف التي يرتاح ليا أكثر مف غيرىا...ك تناقش
المشكبلت التي تمس حياتو اليكمية...ك تجعمو يشعر بالمشاركة المباشرة أك غير المباشرة في تخطيط برامجيا...ك

تتجاكب مع مصالحو ك ارتباطاتو االجتماعية المعركفة ك تقاليده ك عاداتو ك تراثو الفكرم الخاص).(3

فالراديك المحمى مؤىؿ لكي يمعب دك ار أكثر التصاقا بالتنمية...يقكـ عمى خدمة المجتمع المحمى ك الدفاع عف
المصالح االستيطانية ألبناء ىذا المجتمع  ،فدار اإلذاعة المحمية مفتكحة دائما الستقباؿ جماىير المستمعيف ،

يشارككف في البرامج ك تتحقؽ فيو بصكرة أكثر كضكحا عمميات المشاركة ك يعبركف عف ك آرائيـ ك أفكارىـ في كؿ

كقت) .(4ك في ىذا اإلطار تمعب اإلذاعة المحمية دك ار ىاما مجالو األساسي المسائؿ العممية في الحياة العادية ليذا
المستمع ،بحيث تعاكنو عمى التغمب عمى مصاعب ك مشكبلت الحياة المعاصرة ك عمى األخص في أكقات

األزمات المحمية مثؿ انقطاع المياه أك الكيرباء  ،ككذلؾ بعض الخدمات مثؿ الصحة ك الشرطة ك الطقس ك
غيرىا).(5

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1فكزية المكلد)أ(  "،اإلذاعات اإلقميمية ضركرة عصرية" ،ندكة اإلذاعات المحمية ك التنمية الشاممة بالقاىرة  ،مف 7-3/6-30
 ،1980/ص.08

) :(2أميف بسيكني ،مرجع سابؽ ،ص.02

) :(3سعد لبيب)ج(  ،التخطيط اإلذاعي عمى المدل البعيد ،القاىرة  ،كمية اإلعبلـ .1980 ،
) :(4محمد منير حجاب  ،مرجع سابؽ  ،ص .251

) :(5اتحاد اإلذاعات العربية )ب( ،مرجع سابؽ  ،ص . 75

ك بناءا عمى ذلؾ ،فإف اإلذاعة المحمية يككف لدييا الفرصة إلقامة عبلقة ذات طبيعة خاصة مع جميكرىا ،عبلقة
ألصؽ ك أكثؽ ك أعمؽ  .كلكف ليس معنى ذلؾ أف اإلذاعة المحمية تعامؿ جميكرىا عمى أنو كياف قائـ بذاتو منعزؿ
عف مجمكع الشعب الذم ينتمي إليو داخؿ رقعة الدكلة  ،كلكف معناه أنيا بجانب دعميا لرسالة اإلذاعة المركزية في

ربط المستمع المحمي بشعبو ك دكلتو  ،تخصص معظـ برامجيا لخدمة البيئة المحمية ك التفاعؿ معيا أخدا ك عطاء
ك تجد لدييا الفرصة لبلىتماـ بالتفاصيؿ التي تككف عمى درجة كبيرة مف األىمية بالبيئة المحمية ،لكنيا ال تحظى

باىتماـ اإلذاعة المركزية المطالبة بالكصكؿ إلى كؿ المجتمعات داخؿ الدكلة).(1

ك مف خبلؿ االرتباط القكم بيف اإلذاعة المحمية ك المستمع في المجتمع المحمي ،يمكنيا أف تخمؽ إحساسا قكيا ك
زيادة في المعرفة المحمية ك درجة أعمى مف اإلسياـ في الشئكف المحمية ك تقديـ خدمة قيمة لؤلقميات ك

اىتماماتيا).(2

ك في األخير يضيؼ " سمير محمد حسيف" ،بأف أىمية اإلذاعة المحمية بالنسبة لممجتمع المحمي تكمف في تظافر

جيكدىا مع جيكد المؤسسات االجتماعية األخرل التي تمعب ىي األخرل دك ار ال يستياف بو في دفع عجمة التنمية

المحمية ،حيث أف ىناؾ األسرة  ،المسجد كقادة الرأم ك كسائؿ االتصاؿ الشخصي األخرل ،كمف األىمية بمكاف أف

تتكامؿ جيكد الكسائؿ اإلعبلمية الجماىيرية مع الكسائؿ الشخصية المباشرة في تحقيؽ جكانب التنمية المحمية مع

اإلفادة مف كافة الركابط الثقافية ك االجتماعية السائدة).(3

ك في األخير نستخمص أف اإلذاعة المحمية ضركرة ممحة في المجتمعات المحمية لما ليا مف أىمية بالغة ك دكر

فعاؿ في المشاركة في عمميات ال تنمية المحمية  ،ك ذلؾ لمقدرتيا الفريدة عمى فيـ ثقافة ىذا المجتمع المحمي ك
التصاقيا ك قربيا مف المكاطف المحمي ك مشكبلتو ك طمكحاتو  ..كما أنيا تعد أحد مؤسسات الحكـ المحمي ك

المطالبة ىي األخرل بإحداث التغيير االجتماعي المنشكد  ،دكف أف يفكتنا ىنا ،أىمية التكفيؽ بيف خطط التنمية ك

التخطيط اإلعبلمي في المجتمع المحمي ،حيث ال بد أف تراعي أجيزة الحكـ المحمي ضركرة الربط ك التنسيؽ بيف
برامج التنمية في المجتمع المحمي ك برامج اإلذاعة المحمية ذات األىداؼ التنمكية  ،عبلكة عمى ربط اإلذاعة

المحمية بمؤسسات المجتمع المحمي التعميمية ك الصحية ك السياسية ك االقتصادية.....الخ  ،ىذا حتى تتحقؽ
الغايات المرجكة مف اإلذاعة المحمية في أداءىا ألدكارىا في تنمية مجتمعيا المحمي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1أميف بسيكني  ،مرجع سابؽ  ،ص . 02

) :(2اتحاد إذاعات الدكؿ العربية )ج(  ،كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم في المجتمع  ،سمسمة تقارير ك بحكث إذاعية  ،القاىرة  ،1972 ،ص . 69
) :(3سمير محمد حسيف )ب(  ،مرجع سابؽ  ،ص .12

يختص ىذا الفصؿ الرابع مف البحث تحديدا في إلقاء الضكء ك برؤية سكسيكلكجية عمى مختمؼ األدكار
التنمكية التي تؤدييا اإلذاعات المحمية داخؿ مجتمعاتيا المحمية  ،ك يشكؿ ىذا الفصؿ عنصر الربط بيف اإلذاعة

المحمية ك تنمية المجتمع المح مي  .ك باعتبار أف البحث يبحث في دكر برامج إذاعة بسكرة في تنمية المجتمع
المحمي  ،فقد ارتأت الباحثة أف يخصص فصؿ يجمع ك يحدد ىذه األدكار المنكطة باإلذاعة في تنمية مجتمعيا

المحمي  ،ىذه األدكار التي سيتـ التعامؿ معيا تحميميا ك ميدانيا ..

أوال  :مؤشرات الدور التنموي لإلذاعة المحمية
لقد أفضت الدراسات الخاصة بػسكسيكلكجيا االتصاؿ التنمكم  ،إلى خبلصة مفادىا أف كسائؿ االتصاؿ في
المجتمعات النامية ،يمكف أف تمعب دك ار أساسيا ك حيكيا في عمميات التنمية ك التحديث ،إذا ما تـ استخداميا

بالشكؿ الصحيح ك المطمكب....ك لقد أشرنا – بالتفصيؿ -إلى ذلؾ سابقا ،أثناء تعرضنا لمياـ ك أدكار االتصاؿ
التنمكم .
ك تصنؼ مشكبلت التنمية ،مف منظكر إمكانية مساىمة اإلذاعة المسمكعة في مكاجيتيا إلى ثبلث نماذج رئيسية،

كىذا التصنيؼ يعتبر خبلصة التجارب القكمية في ميداف استخداـ كسائؿ االتصاؿ في التنمية  ،ىي

):(1

أكال - :مشكبلت ذات طبيعة إستراتيجية تترؾ مكاجيتيا لمجيات المعنية ،كيككف دكر اإلذاعة فييا ثانكيا يقتصر
عمى اإلعبلـ عف األنشطة المختمفة  ،مثاؿ ذلؾ المشكبلت المتصمة بانخفاض مستكل الدخؿ الفردم ،كتركز
الصناعة في مناطؽ معينة ،كتكفير الخدمات البلزمة لمصناعة ،ك دكر اإلدارة المحمية في مكاجية ىذه المشكبلت،
كتكضيح العبلقة بيف أجيزة الحكـ المحمي ك الحككمة المركزية فيما يتصؿ بالمسائؿ االقتصادية المختمفة ك

المشكبلت اإلدارية ك التنظيمية العديدة..

ثانيا - :مشكبلت تستطيع اإلذاعة معاكنة األجيزة المسئكلة أصبل عف مكاجيتيا ،فيككف دكر اإلذاعة فييا ىك الدكر

المساعد ك المعاكف ك ليس الدكر األصيؿ ذلؾ الذم تقع مسئكليتو عمى أجيزة متخصصة .كمف األمثمة عمى تمؾ
المشكبلت رفع مستكل الخدمات التعميمية لمكاجية لطمبة المدارس ،كتمؾ المكجية إلى الكبار بما في ذلؾ محك

األمية ك التدريب الميني ك التثقيؼ النسائي..
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) :(1سامية محمد جابر) أ(  ،مرجع سابؽ ،ص ص .332 -331

ثالثا - :مشكبلت يمكف أف تقكـ فييا اإلذاعة بدكر أصيؿ ك أساسي  ،ال تعتمد فيو عمى غيرىا مف األجيزة  ،ك إف
كانت فعاليتيا فيو تتكقؼ عمى درجة التنسيؽ مع األجيزة األخرل المعنية  ،ك يدخؿ في ىذا اإلطار دكر اإلذاعة
في اإلقناع بالقيـ الجديدة ك ىجر القيـ المتخمفة ك في التكعية الصحية ك االجتماعية ك السياسية ك حفز الجميكر

عمى المشاركة العامة ،ككذا دكرىا في المستكل الثقافي العاـ.

ك فعبل ،فإننا نجد أف األجيزة الحككمية في مجتمعاتنا النامية ،أثناء قياميا بمشاريع ك إنجازات تنمكية في مختمؼ

المجاالت  ،تكظؼ كسائؿ االتصاؿ خاصة منيا اإلذاعة  ،لقربيا مف الجميكر المحمي مف أجؿ نشر األفكار
المستحدثة كالقيـ الجديدة  ،ككذا محاربة القيـ المعيقة لمتنمية ك التحديث  .إف الدكؿ النامية ك الدكؿ المتقدمة معا
في حاجة إلى إعبلـ يكاكب ك يساند خططيا اإلنمائية ،ك يعمؿ عمى خمؽ المشاركة مف جانب أفرادىا في عممية

التنمية المحمية ك اإلقميمية ك القكمية ،فيك السبيؿ إلى نشر المعرفة بخطط الدكلة ،كىك الذم يؤكد الرغبة في
التغير ،كينمي اىتماـ الناس بتغير مجتمعيـ

)(1

 .ىذا مف جية  ،أما مف جية قياميا – كإعبلـ محمي -بدكر

اإلعبلـ عف األنشطة المختمفة ك المشكبلت التي يراد معالجتيا ،فإنيا تقتصر فقط عمى لعب دكر المخبر ،الذم

يعرض تفاصيؿ القضايا ك ثناياىا ك أبعادىا ،كليس دك ار أصيبل كما في حاؿ التغيير القيمي مثبل  ،ك ال دك ار
مساعدا كما في حاؿ قضايا التنمية االجتماعية مف محك األمية ،التدريب ،التثقيؼ...الخ .

ففي مجاؿ تنمية المجتمعات المحمية ،تقكـ بتنفيذ الحمبلت اإلعبلمية المتكاممة مف أجؿ التنمية ،ك التي تسير كقفا

لمخطكات اآلتية

)(2

 -1التكعية  ،ك تعريؼ الجميكر بالمشكمة أك المشكبلت مكضكع الحممة.

 -2تقديـ المزيد مف التفاصيؿ ك الحجج المؤيدة ك المعارضة لممكضكع المطركح بيدؼ تككيف اآلراء.
 -3تقديـ معمكمات إضافية لتدعيـ الرأم اإليجابي كصكال إلى االتفاؽ أك االقتناع الجماعي بالفكرة أك الرأم.

أما ،مف حيث ككف اإلذاعة المحمية ،ذات دكر معاكف ك مساعد في عمميات التنمية المحمية ،بجميع مجاالتيا

االجتماعية ك االقتصادية ك السياسية ك الثقافية ك البيئية ك البشرية..الخ  ،فإف دكرىا يككف كاآلتي): (3

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1يكسؼ مرزكؽ)ب(  ،مرجع سابؽ  ،ص.21

) :(2سمٌر محمد حسٌن(أ)  ،مرجع سابق  ،ص .000
) : (3عبد النعـ الصاكم  "،ىؿ الصحافة مجرد مؤش ار مف مؤشرات التنمية" ،مجمة الدراسات اإلعبلمية ،العدد  ، 23القاىرة ،سبتمبر  ، 1980ص
ص . 8-7

 _1دكر مف يشرح ك يبسط ك يسيؿ مخطط التنمية.
 - 2دكر مف يحمؿ رغبات الناس العادييف إلى المختصيف بالتخطيط
 -3دكر مف يتابع ما يفعمو المختصكف بالخطة طكاؿ فترة الدراسات التي يقكمكف بيا ليترجمكا رغبات الجماىير إلى
خطط قابمة لمتنفيذ.

 -4دكر مف يحمؿ ردكد األفعاؿ بعد إعداد مشركع الخطة مف الناس إلى المسئكليف.
 -5دكر المنظـ لمناقشات كاسعة كعريضة تشارؾ فييا الجماىير بالرأم ،حتى يتكفر لمخطة أكبر قدر مف
الديمقراطية.

 -6دكر مف يعكس نتائج المناقشات أكال بأكؿ ،إلى المسئكليف عف الخطة ،كعف سياسة الدكلة حتى إذا ما كضعكا
الخطة كضعكىا في إطار مف نبض الجماىير.

ك بيذا تككف اإلذاعة المحمية قد شاركت بفعالية في دعـ ك دفع برامج ك خطط التنمية المحمية ،كذلؾ مف خبلؿ ىذه

الدكرة الكظيفية ،بدءا مف عرضيا ك شرحيا لمخطط التنمية ك انتياءا إلى رفع النتائج لممسئكليف ،كىذا حتى تككف
العممية التنمكية " ديمقراطية " ،كذلؾ بمشاركة أىالي المجتمع المحمي في كضعيا ،كتقييميا ،تنفيذىا.
ىذا كقدـ "إدكارد كاكيف " خمسة تساؤالت لبلستفادة منيا في مياـ ك كظائؼ اإلذاعة المحمية ك اإلقميمية  ،ىي):(1
 -1ما ىي حاجات ك مصالح المجتمع الذم تخدمو ىذه المحطة؟
 -2كيؼ تسمؾ المحطة في سبيؿ تمبية ىذه الحاجات ك المصالح في برامجيا المعتادة أك الخاصة ؟
 -3ما ىي ىذه البرامج  ،كمتى تذاع؟
 -4ىؿ تتضمف برامج المحطة التي تيدؼ إلى خدمة الجماعة ،األمكر اآلتية:
أ -إتاحة الفرصة لتعبير األىالي عف آرائيـ.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1ادكارد كاكيف ،مقدمة إلى كسائؿ االتصاؿ ،ترجمة كديع فمسطيف ،القاىرة ،مطابع األىراـ ، 1981 ،ص ص .100-99

ب -استخداـ المكاىب المحمية.
ج -تقديـ برامج جيدة لؤلطفاؿ.
د -تقديـ برامج دينية ك تربكية.
ق – تقديـ برامج خاصة بالشؤكف العامة.
ك -تقديـ تعميقات إخبارية مع إتاحة الفرصة لمرد عمى ما يقاؿ فييا.
ز -تقديـ إذاعات سياسية.
ح  -تقديـ خدمة لؤلقميات.
 -5ما حجـ اإلعبلنات التي تذاع؟
فاإلعبلنات تستغرؽ عادة ما بيف عشر دقائؽ ك  18دقيقة في الساعة .ك إف تكف بعض المحطات تجاكز ىذا
الحد ،ككمما زاد عدد الدقائؽ المخصصة لئلعبلف ،قؿ الكقت المتاح لبرامج خدمة الجميكر ،كالرأم السائد أف

المحطة التي تتجاكز  18دقيقة في الساعة لئلعبلنات ،إنما تغالي مغاالة بعيدة عمى الرغـ مف أف كسائؿ االتصاؿ

المركزية ق د تمس أحيانا قضايا التنمية المحمية ،إال أف االتصاؿ المحمي يبقى ىك المسئكؿ األكؿ ك األخير عمى
بعث التنمية في المجتمع المحمي ) مقارنة باالتصاؿ المركزم(  .كلذلؾ طالبت "جيياف رشتي" باستخداـ مبدأ

البلمركزية اإلعبلمية ك االستعانة باإلعبلـ المحمي ك اإلقميمي ،ألف أغمب المعمكمات التي تقدميا كسائؿ اإلعبلـ
المركزية كبرامج التعميـ ،تتجاىؿ احتياجات السكاف في الريؼ ،ك احتياجات الفقراء في المناطؽ الحضرية ،كما
أىممت تمؾ البرامج في العديد مف الدكؿ النامية االتصاؿ كسند ك عكف لمتنمية ،كلـ تستعف بما يسمى " االتصاؿ

التنمكم"  .كترل جيياف رشتي أف التخطيط اإلذاعي المحمي ال بد أف يتكفر عمى المؤشرات اآلتية حتى تقكـ
اإلذاعة بدكرىا في تنمية المجتمع المحمي ك تحقؽ أىدافيا التنمكية):(1

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1جيياف أحمد رشتي)د(  ،حؽ االتصاؿ في إطار النظاـ اإلعبلمي الجديد ،بغداد ،دار الرشيد لمنشر ، 1982 ،ص ص .62 -61

 -1التعرؼ عمى االحتياجات المحمية ك العمؿ عمى تعريؼ الناس بيا.
 -2تكيؼ البرامج المذاعة بحيث تتفؽ مع ردكد الفعؿ المحمية.
 -3تحقيؽ التكامؿ بيف أنشطة المجتمع المحمي ك اإلعبلـ اإلذاعي ،فيقكل العمؿ الميداني المضمكف
اإلذاعي ،ك تضفى شرعية عمى العمؿ الميداني.
 -4تفسير األمكر المحمية لمجميكر ،كتشجيع أفراد المجتمع المحمي عمى التعبير عف أنفسيـ حكؿ

مستقبؿ مجتمعاتيـ.

 -5المحافظة عمى الثقافة المحمية ك تطكرييا.
ك مف جيتو " يكسؼ مرزكؽ " ،يرل مؤشرات الدكر التنمكم لمعمؿ اإلذاعي في ما يمي):(1
 -1العمؿ عمى خمؽ المشاركة مف جانب أبناء المجتمعات المحمية في عممية التنمية مع تأكيد ك تنمية

رغباتيـ ك اىتماماتيـ في أىمية تغيير مجتمعاتيـ.

 -2إطبلع أبناء ىذه المجتمعات عمى كؿ ما يدكر حكليـ مف أحداث ك شؤكف جارية ،مع القياـ بنقؿ

صكرة كاقعية عف احتياجات ك اىتمامات الرأم العاـ المحمي األساسية لممسئكليف .

 -3تييئة ىذه المجتمعات المحمية لمتطكر ك التقدـ العممي مف خبلؿ نشر األفكار الحديثة في كؿ

المجاالت ،كحث األفراد عمى تبني ىذه األفكار ك األساليب الحديثة إلحداث التطكر المطمكب.

تمؾ ىي اإلذاعة المحمية ،كذلؾ ىك مضمكف رسالتيا اإلعبلمية ،كتمؾ ىي مؤشرات تحقيؽ مياميا األساسية ،كالتي

تتركز في تقديـ خدمات مختمفة لممجتمع المحمي كتحقيؽ رغبة الناس في المشاركة ك التعبير عف أنفسيـ عف طريؽ
ممارستيـ لما نطمؽ عميو الحؽ في االتصاؿ ،حؽ كؿ مكاطف في التعبير عف نفسو....حؽ كؿ مكاطف في نصيب

عادؿ مف إعبلـ بمده ك الذم تمثمو اإلذاعة المحم ية في منطقتو ،إنو حؽ كؿ مكاطف في أف يعمـ كحقو في أف يعمـ،
كحقو في أف يتثقؼ  ،حقو في أف يرفو عنو ،كحقو في أف تؤدل لو الخدمات اإلذاعية اإلعبلمية التي يمكف عف
طريقيا أف تصبح حياتو أيسر ك أفضؿ ،كىذه الحقكؽ في مجمميا ال تبعد كثي ار عف أىداؼ اإلذاعة المسمكعة

بصفة عامة ك ىي اإلعبلـ )اإلخبار(  ،ك التثقيؼ ك الترفيو....

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1يكسؼ مرزكؽ )ب(  ،مرجع سابؽ  ،ص ص 51-22

باإلضافة إلى ال خدمات التي تقدميا اإلذاعات المحمية مثؿ التعميـ ك التنمية ك المؤانسة ك الخدمة ك التحريض ك
الدعاية ك اإلعبلف ،ك حيث نجد في اإلذاعة المحمية باقة أخرل مف الخدمات مف خبلؿ البرامج الخاصة بحؿ

مشاكؿ الجماىير ك مشاكؿ األفراد الخاصة ك المشاكؿ العامة ،مع إطبلؽ حرية التعبير مف خبلؿ ما نطمؽ عميو "

برامج اإلفضاء" بمعنى أف نتيح لكؿ مكاطف الفرصة الكاممة لئلفضاء بما عنده بالتعبير عف آراءه في كافة القضايا

التي تفرض نفسيا عمى الساحة ،باإلضافة إلى بمكرة ك اكتشاؼ المكاىب  .ك إذا أخذنا الدعاية كاإلعبلف كأحد

أىداؼ اإلذاعة المحمي ة ،فإننا نضيفو بتحفظ شديد بالنسبة لمدكؿ النامية بصفة خاصة ك نحف مف ىذه الدكؿ النامية

أك الكاعدة  ،نظ ار لطبيعة اإلذاعة المحمية ك الدكر الذم تمعبو في التنمية ك ما يجب أف نتكخاه مف حرص عمى
عدـ الكقكع في مصيدة تناقض كسائؿ اإلعبلـ حيف تدعكا إلى قيمة إيجابية معينة ثـ نقدـ نقيضا ليا في اإلعبلف

)(1

ك يؤكد " عبد المجيد شكرم " عمى أف اإلعبلـ المحمي في المجتمعات الكاعدة )النامية( ىك إعبلـ خدمي تنمكم،

يقكـ عمى خدمة ك تنمية المجتمع المحمي ،ك بذلؾ نجده حاض ار فاعبل في مختمؼ المجتمعات النامية ،كلنا أف نقكؿ
أف جميع صكر التنم ية ال يتحقؽ ليا أم شكؿ مف أشكاؿ النجاح إال بمشاركة كسائؿ اإلعبلـ بكافة صكرىا إذ أف
جميع مجاالت التنمية يمكف دعميا ك تناكليا مف خبلؿ اإلعبلـ المحمي سكاء أكانت التنمية بشرية ،أك ثقافية أك

اقتصادية أك اجتماعية أك بيئية

). (2

مف ىذا المنطمؽ ،فإننا ال نرل تناف ار بيف ما تقكـ بو كسائؿ اإلعبلـ المحمي في تنمية المجتمع المحمي ،كبيف ما
تقدمو مف خدمة اجتماعية لتنمية ىذا المجتمع .فالخدمة االجتماعية ك تنمية المجتمع المحمي عمميتاف متقاربتاف،

حتى أف " كندككا " قاؿ ىذا في كتاباتو ،حيث يرل أنو مع تزايد درجة اىتماـ الخدمة االجتماعية بالمشكبلت ذات

الطابع المجتمعي ،بدال مف االقتصار عمى المشكبلت الفردية ،كمع اتخاذ المينة اتجاه تنمكم بدال مف قصكرىا عمى
الجكانب ك االتجاىات العبلجية ،فإف درجة االتفاؽ بيف الخدمة االجتماعية ك تنمية المجتمع المحمي ستتزايد في

السنكات القادمة خاصة في الدكؿ النامية

). (3

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1عبد المجيد شكرم )أ( ،مرجع سابؽ ،ص ص . 106 -105
) :(2عبد المجيد شكرم)أ(  ،مرجع سابؽ  ،ص . 30
) :(3محمد عبد الفتاح محمد عبد اهلل  ،مرجع سابؽ  ،ص . 251

ك يرل " مكراؿ ك براد فكرد" أف الخدمة االجتماعية التنمكية يمكف أف تعمؿ عمى مساعدة المجتمعات المحمية عمى
تزكيدىـ بالخدمات االجتماعية ك الصحية ،كما تعمؿ عمى تحسيف ك رفع مستكل ىذه الخدمات

)(1

 ،كعميو فإف

الخدمة االجتماعية التنمكية ىي الممارسة المينية التي تتخذ مف أىداؼ التنمية في المجتمع أىدافا تسعى ىي
األخرل إلى المساىمة في تحقيقيا .ك كبل مف الخدمة االجتماعية ك تنمية المجتمعات المحمية تستخدـ مجمكعة مف

األدكات ك الكسائؿ المختمفة االتصاؿ بالمكاطنيف فيما يستخدماف المقاببلت ك الندكات ك المؤتمرات ك االجتماعات.
ك كسائؿ اإلعبلـ المختمفة ،كما أنييا يستعيناف بالقيادات المجتمعية المحمية في كافة المستكيات ك التخصصات

الفنية ك المينية

). (2

ك في مجاؿ اإلذاعة المحمية – كاتصاؿ محمي – نجد أدكا ار ك كظائفا لتنمية المجتمع المحمي تقكـ بيا اإلذاعة
المحمية ،كما نجدىا تقدـ خدمات اجتماعية ألفراد المجتمع المحمي ،كىذا ،نقصد بو أف الدكر الكظيفي لئلذاعة

المحمي ىك دكر تنمكم خدمي.

إضافة إلى ما تقدـ ،نجد كذلؾ في ازدحاـ المصطمحات ،مفيكما آخر يتصؿ بتنمية المجتمع المحمي مف حيث

ا لدكر الكظيفي لئلذاعة المحمية ،أال ك ىك " تنظيـ المجتمع "  ،ك في الحقيقة أف " تنظيـ المجتمع " ك " الخدمة
االجتماعية " إحدل الطرؽ المينية لمخدمة االجتماعية التي تسعى إلى تدعيـ قدرة المجتمع المحمي عمى تحديد

مشكبلتو ك تعبئة طاقاتو ك مكارده لمكاجية الحاجات ك المشكبلت لتحقيؽ أىدافو التنمكية

). (3

إذف ،نقكؿ ،دكر اإلذاعة المحمية في تنمية المجتمع المحمي ،أك دكرىا في خدمة المجتمع المحمي ،أك تنظيمو ،فكميا
تصب في منحنى كاحد ،رغـ االختبلفات الطفيفة ،إال أننا نرل اإلذاعة المحمية ىي جياز يقكـ بكؿ ىذه األدكار مف

تنمية ،ك خد مة ،ك تنظيـ لممجتمع المحمي .ك تأسيسا عمى ذلؾ فإف الخطة اإلذاعية ال بد أف تتكافؽ ك احتياجات ك
خصكصيات ىذا المجتمع المحمي .حتى تستطيع أف تقكـ بأدكارىا المختمفة في خدمتو ك تنميتو ،ك مف خبلؿ ما

تقدـ مف عرض لمختمؼ اآلراء حكؿ مؤشرات الدكر التنمكم لئلذاعة المحمية ،كاإلعبلـ المحمي بكجو عاـ .فإنو
يمكننا في األخير حصر أىـ المؤشرات األساسية التي يتعيف مراعاتيا عند التخطيط لبرامج اإلذاعة المحمية حتى

يمكف ليا أف تؤدم أدكارىا التنمكية في خدمة المجتمع المحمي ،ك مف ثـ تحقيؽ أىدافيا التنمكية:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 :عبد الحلٌم رضا  " ،طرٌقة تنظٌم المجتمع فً خدمة اجتماعٌة تنموٌة متكاملة" ،مجلة العلوم االجتماعٌة  ،العدد  ، 10القاهرة ، 0220 ،ص 000
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)(3

 :المرجع نفسه  ،ص .001

 تكافر الخطة اإلذاعية عمى برامج إخبارية حكؿ مخططات التنمية ك األحداث الجارية -االعتماد في نقؿ األخبار عمى التحميؿ ك الشرح ك التفسير

 التركيز في الخطة اإلذاعية عمى برامج تخص المشكبلت اليكمية لممكاطف في المجتمع المحمي -إبراز الخدمات المختمفة في المجتمع المحمي ك تعريؼ الجميكر بيا

 -العمؿ عمى عرض إنجازات المجتمع المحمي ك كذا إخفاقاتو ك انحرافاتو

 االىتماـ بتكصيؿ آراء ك شكاكل ك رغبات الجميكر المحمي إلى السمطات المحمية المعنية ضركرة نقؿ ردكد فعؿ السمطات المحمية إلى الجميكر المحمي تقديـ برامج مساعدة في التعميـ المدرسي تقديـ برامج مساعدة في محك األمية )األبجدية ك الكظيفية( تقديـ برامج مساعدة في التدريب الميني ك التثقيؼ النسائي السعي نحك نشر الكعي بمختمؼ مستكياتو السياسي ك االقتصادم ك البيئي ك الصحي.. العمؿ عمى نشر التجديدات ك المستحدثات في المجتمع المحمي السعي لمحاربة القيـ السمبية في المجتمع المحمي المعيقة لمتنمية-

تعزيز القيـ اإليجابية ك تثبيتيا ك بعثيا

 الحفاظ عمى مقكمات الثقافة المحمية ك ابرازىا ال سيما الدينية منيا االىتماـ بالت ارث المحمي ك تعزيزه ك تطكيره -العمؿ عمى تقديـ ك عرض المكاىب المحمية في شتى المجاالت ك تنميتيا

ثانيا  :مستــــمزمـــــــــــات الدور التنموي لإلذاعــــــة المحمية
بعدما ،تكصمنا إلى تحديد جممة المؤشرات التي ال بد لئلذاعة المحمية أف تركز عمييا ك تغطييا في خطتيا البرامجية
حتى نقكؿ عنيا أنيا فعبل تقكـ بدكرىا في تنمية المجتمع المحمي  .كذلؾ  ،فيذه األدكار التنمكية تستمزـ شركطا
ألدائيا يمكف أف نطمؽ عمييا كذلؾ متطمبات الدكر التنمكم  ،إذ أف اإلذاعة المحمية في أداءىا ألدكارىا في تنمية ك
خدمة المجتمع المحمي ،تتطمب ك تستمزـ عنصريف ىاميف ك متبلزميف ىما:
 -1يتعمؽ بارتباط اإلذاعة المحمية بالبيئة المحمية ك األكضاع السائدة فييا
 -2يتعمؽ بأساليب ك كسائؿ اإلذاعة المحمية نفسيا في تقديـ الخدمة البرامجية
 .8ارتباط اإلذاعة المحمية بالبيئة المحمية و األوضاع السائدة فييا:

ك ىناؾ عدة عناصر يمكف لئلذاعة المحمية االلتزاـ بيا لتحقيؽ ىذا االرتباط بالبيئة المحمية ك األكضاع السائدة فييا
ىي:
أ .ربط االتصاؿ مف خبلؿ اإلذاعة بالكسائؿ التقميدية في المنطقة التي تعمؿ فييا:
فأم جماعة إنسانية تتعارؼ فيما بينيا عمى مجمكعة مف كسائؿ االتصاؿ التي تعتبر جزء مف كياف الجماعة  .ك
اإلذاعة في المجتمعات النامية ال تستطيع إلغاء ىذه الكسائؿ التقميدية إذ يضؿ الناس عمى اتصاؿ بيذه الكسائؿ

يتأثركف بما تقكؿ ك تفعؿ ،ك لذلؾ مف الضركرم لكي تحقؽ اإلذاعة المحمية اليدؼ مف كجكدىا كتعزز دكرىا في
تنمية المجتمع المحمي ،إيجاد صمة بينيا ك بيف ىذه الكسائؿ التقميدية في المجتمع المحمي ،كتتـ ىذه الصمة عف
طريؽ استخداـ اإلذاعة في برامجيا لكؿ ىذه الكسائؿ التقميدية ك تستفيد بما ليا مف شعبية ،مثؿ استخداـ المداح ك

شاعر الربابة ،ك الراكم ،ك األراجكز ،ك الميرج ،ك األمثاؿ الشعبية ،كالسير ك األقكاؿ المأثكرة ك غيرىا مف كسائؿ
)(1

االتصاؿ الشخصي التقميدية

إال أننا نجد مقابؿ ذلؾ " ،عبد المجيد شكرم" يحذر العامميف في اإلعبلـ المحمي مف خطر المعاني التي قد تبثيا
اإلذاعة المحمية حتى لك كاف ما تقدمو مف التراث ،ك ال ينبغي مطمقا االعتماد عمى المضمكف الظاىر كما يسميو

الباحث األمريكي " برنارد برلسكف " بؿ ينبغي النظر دائما إلى المضمكف الكامف) .(2إضافة إلى ذلؾ  ،فبل يمكننا
أف نغفؿ أىـ عنصر في خصائص ك مميزات البيئة المحمية ،أال ك ىك الميجة المحمية  ،التي تعد ضركرة أكلى

ألداء اإلذاعة المحمية ألدكارىا التنمكية بشكؿ صحيح ،كلتحقؽ أىدافيا المرغكبة في تنمية المجتمع المحمي ،حيث

األىالي ال يثقكف إال في ليجتيـ المحمية الصحيحة ،كالمغة المحمية التي تستطيع أف تعبر عف تقاليدىـ ك أمثاليـ ك

فكاىاتيـ ك تراثيـ الشعبي) ،(3باعتبار المغة أىـ كسيمة لبلتصاؿ الشخصي المباشر ،كالتي ليا أثرىا الكاقع عمى
نفكس المستمعيف.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1يكسؼ مرزكؽ)ب(  ،مرجع سابؽ ،ص ص 86 – 85
) : (2عبد المجيد شكرم)أ(  ،مرجع سابؽ  ،ص 124
) : (3كلبكرشراـ  ،مرجع سابؽ  ،ص 74

ب .االىتماـ برغبات الجميكر ك البحكث العممية:
ال شؾ أف البحكث العممية يمكف أف تعطي القائـ باالتصاؿ صكرة عف مدل احتياجات المستقبميف الحقيقية ،كما

تعطي صكرة عف مدل الثقة التي يكلييا لئلذاعة ،ىذا حتى تستطيع اإلذاعة المحمية الكقكؼ عمى ما ييـ الجميكر
ك تتعرؼ عمى مشاكمو ك تأخذ في اعتبارىا ما يقترحو ك ما يتكقعو منيا ،حتى أنيا تقع في ضركرة تكظيؼ برامجيا

المختمفة لمعالجة مشاكؿ الجماىير اليكمية كغبلء المعيشة ك األمف الغذائي....ك المكاصبلت ك الكيرباء...ك

النظافة ك تمكث البيئة

)(1

 ،كلف يتحقؽ فيـ احتياجات الناس بحؽ إال مف خبلؿ البحكث ك الدراسات اإلذاعية

المستمرة ،إلى جانب ما يرسؿ إلى اإلذاعة مف خطابات ك رسائؿ المستمعيف حكؿ برامج ك قضايا معينة عبلكة
عمى المكالمات الياتفية التي يمكف أف يعتمد عمييا في التعبير عف آراء ك رغبات ك احتياجات ىؤالء المكاطنيف ،ك

إف كانت ىاتيف الكسيمتيف ال ت رقياف إلى مستكل البحكث العممية الميدانية في دقة نتائجيا عمى أنو مف الميـ أف

تصؿ ىذه النتائج إلى المسئكليف عف التخطيط اإلذاعي ك أف يضعكىا في الحاؿ مكضع دراستيـ لتعديؿ خططيـ

كفقا لما تسفر عنو ىذه النتائج  ،كقد يمكف في ىذا المجاؿ االعتماد عمى ىيئات متخصصة كمراكز البحكث
االجتماعية في جامعات أك مراكز البحث العممي المختمفة .ك " لعكاطؼ عبد الرحمف" رؤية في المكضكع ،حيث

ترل أنو في بمداننا العربية تعمؿ الحككمات عمى قياس ك استطبلع الرأم العاـ العربي إال في حاالت استثنائية ككي

تستخد ـ نتائج ىذه االستطبلعات في كضع مزيد مف القيكد ك الضكابط عمى حركة الجماىير كليس بيدؼ العمؿ

عمى النيكض بالكعي الجماىيرم أك تمبية احتياجاتيـ االتصالية) .(2كلقد أكد " محمد سعد إبراىيـ " عمى مقتضيات
نجاح الدكر التنمكم لمختمؼ كسائؿ اإلعبلـ التنمكم ،ك اإلذاعة كاحدة منيا ،حيث قاؿ أف المصداقية اإلعبلمية
تتحقؽ مف خبلؿ المعالجة اإلعبلمية الشاممة ك المتكازنة ك المستندة إلى قاعدة بيانات صحيحة تتبلءـ مع الحاجات

الكاقعية ك متطمباتيا  ،كما ينبغي أف تعنى كسائؿ اإلعبلـ بالمعالجة الميدانية لقضايا ك مشكبلت التنمية ،ألف

اعتماد المعالجة عمى تقارير رسمية أك جيات نظر أكاديمية دكف المتابعة الميدانية يؤدم إلى القصكر في الكشؼ
عف طبيعة ك جكىر مشكبلت التنمية ك بالتالي القصكر في معالجتيا).(3

ك خبلصة القكؿ فإف كسب المستمع ىك اليدؼ األكؿ لكؿ إذاعة.....ك ىذا اليدؼ رغـ صعكبتو ك تعقيداتو ،يمكف

أف تحققو كؿ إذاعة تعتمد عمى األسمكب العممي ك عمى إذاعييف مختصيف ،بحيث يمكف أف تحدد نكعية البرامج ك

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) : (1يحي أبك بكر ،عبد المعز محركس ،نمكذج دراسة استطبلعية إلذاعة محمية تمبى االحتياجات ك الرغبات في بيئة محمية ،ندكة اإلذاعات
العممية ك التنمية المتأممة بالقاىرة  ، 1980-7/3-6/30،ص . 13
) : (2عكاطؼ عبد الرحماف )أ(  ،مرجع سابؽ  ،ص 79
) : (3محمد سعد إبراىيـ  ،مرجع سابؽ  ،ص 143-142

كقت إذاعتيا تبعا لدراسات ك إحصائيات تتعمؽ بتبايف المستمعيف سنا ك ثقافة ك حالة اجتماعية ، ...كالعممية
بالتالي ىي عممية تبادؿ ك فيـ ك اقتناع بيف المستمعيف ك اإلذاعة....ك ال شؾ أف بحكث المستمعيف – كما تقكؿ

ليمى العقاد – تقكـ بالدكر األكبر في التكصؿ إلى ذلؾ التفاىـ ك تطكيره نحك األفضؿ باعتبار اإلذاعة المحمية
تعرؼ مستمعييا معرفة أقكل ك أعـ  .ك ىنا يمعب تنسيؽ البرامج ك تحديد مكعد إذاعة كؿ منيا دكره الكبير ،إذ أف

دراسة دقائؽ الحياة اليكمية لممستمع ك عاداتو تؤثر في نكعية البرامج المذاعة

). (1

ج .االىتماـ بالمشاركة الشعبية في التخطيط لمبرامج ك تنفيذىا:
ك تستند أىمية المشاركة الشعبية إلى عنصريف أساسييف ىما):(2
األكؿ  :أف المشاركة الشعبية ىي األساس الذم يبني الثقة بيف المستمعيف ك اإلذاعة المحمية ،كمف خبلليا يشعر

المستمعيف أف اإلذاعة ىي إذاعتيـ ،فالثقة ىي المصدر األكؿ لمتصديؽ ،كالتصديؽ ىك األساس األكؿ لبلقتناع  .ك
أىداؼ التنمية االجتماعية ك الثقافية ال يمكف أف تتحقؽ إال عف طريؽ االقتناع الفردم ك الجماعي.
ثانيا :المشاركة الشعبية ىي الضماف الرتباط برامج اإلذاعة المحمية بكاقع البيئة  ،تعبر عنيا ك تعكس آماليا ك
تبحث مشاكميا ك مناقضاتيا ك تقكد خطكتيا إلى األفضؿ ك ذلؾ كمو بأسمكب يتناسب مع ثقافة المجتمع المحمي.
ك نجد " محمد سعد إبراىيـ " ،يقكؿ أف نجاح الدكر التنمكم يتكقؼ عمى مدل تحقيؽ ديمقراطية االتصاؿ ،بمعنى
تزايد التنكع ك التعدد في المضمكف ،كتزايد المشاركة الشعبية في العممية االتصالية ،ك تمثيؿ كافة التيارات ك القكل

االجتماعية ك السياسية في كسائؿ اإلعبلـ كما ك كفيا

). (3

ك يمكف القكؿ ،أنو ليس ىناؾ حدكد لمشكؿ ىذه المشاركة الشعبية  ،فقد تتمثؿ في استعانة اإلذاعة بييئة استشارية

تتككف مف متخصصيف في المجاالت المختمفة ك القيادات الشعبية الممثمة لكؿ طكائؼ المجتمع المحمي لبلستفادة
مف آرائيـ ك مقترحات حكؿ كضع الخطة البرامجية  ،كقد تتمثؿ كذلؾ المشاركة الشعبية في إعداد ك تنفيذ البرامػ ػ ػ ػ ػج
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) : (2سعد لبيب )د(  ،االستخداـ الثقافي لئلذاعة المحمية ،ندكة اإلذاعات المحمية ك التنمية الشاممة بالقاىرة ، 1980/7/3-6/30 ،ص ص -14
15
)(3

 :محمد سعد إبراىيـ  ،مرجع سابؽ  ،ص 103

اإلذاعية مف خبلؿ استضافة أبناء المجتمع المحمي ك المشاركة فييا بتقديـ بعض األعماؿ الفنية التي تعبر عف
مكاىبيـ المختمفة أك إرساؿ خطابات أك مف خبلؿ مكالمات تمفكنية ك ىكذا ...غير أنو مف الجدير بالذكر ىنا ،أنو
ال يمكف لئلذاعة المحمية أف تأخذ رغبات المستمعيف ك آرائيـ بخصكص الخطة اإلذاعية بشكؿ مطمؽ ،إذ يجب أف

ينظر إلييا فقط عمى أنيا مؤشر عامة ك أف يجرم تقكيميا كفؽ ما تراه اإلذاعة محققا لمسؤكلياتيا ك التزاماتيا
العامة .فالخدمة اإلذاعية ىي مؤسسة حككمية أك شبو حككمية غرضيا األساسي الخدمة العامة ال الربح التجارم،

كلذلؾ فيي غير ممزمة بالخضكع التاـ لرغبات المستمعيف إال بقدر تمشييا مع مقتضيات المصمحة العامة

). (1

د .التعاكف المستمر بيف اإلذاعة كبقية المؤسسات األخرل في المجتمع المحمي:

كذلؾ ال بد لئلذاعة المحمية مف التعاكف مع األجيزة ك المؤسسات المتكاجدة بالمجتمع المحمي ،كذلؾ لتعزيز دكرىا
التنمكم في شتى المجاالت التربكية ك الدينية ك السياسية ك الثقافية ك االجتماعية ك االقتصادية...الخ ،ألف جيكد
بدكف تعاكف ىذه الييئات في أم قضية مف القضايا سكؼ تضيع ىباءا ،فعمى سبيؿ المثاؿ في المدرسة ك الطبيب

ك المستشفى ،كما ال بد لي ذه القضية أف يتبناىا قادة الرأم المؤثريف ك بعض الممثميف لؤلجيزة الشعبية ك المحمية
داخؿ المجتمع المحمي تـ تقكـ اإلذاعة المحمية جنبا إلى جنب مع ىؤالء بتقديـ حممة التكعية اإلذاعية الخاصة بيذه

القضية ،كصحيح أف االتصاؿ كحده ال يمكف أف ينيض بعبء التنمية ،كلكف عدـ إسياـ االتصاؿ في خطط التنمية
يؤدم إلي إلخفاقات غير متكقعة ،كما يعطؿ بالفعؿ إيقاع الحركة ك التنفيذ لمشركعات التنمية ،كمف ىنا جاءت

الضركرة

الربط بيف سياسات االتصاؿ ك اإلعبلـ ك السياسات األخرل المطبقة في المجاؿ االقتصادم ك

االجتماعي ك الثقافي ك التعميمي بحيث تتكامؿ جميعيا ك يشكؿ منيا ما يطمؽ عميو الخطة الشاممة لمتنمية في
جكانبيا المختمفة فإف البعد التنمكم لبلتصاؿ ك اإلعبلـ يعد جزءا أساسيا مف الخطة الشاممة لمتنمية) .(2إف ما

طرحتو " عكاطؼ عبد الرحمف " ىك دعكة صريحة لجعؿ الخطط االقتصادية ك التعميمية ك الثقافية ك االجتماعية
ضمف الخطة اإلعبلمية ك ىذا إف دؿ عمى أمر إنما يدؿ عمى التكامؿ بيف ىذه المؤسسات ككؿ ،كمساندة بعضيا

البعض في قضايا التنمية  .ك في ىذا يقكؿ " محمد منير حجاب " إف اإلذاعة يمكنيا أف تقدـ برامج تعميمية
لمطالب في منزلو  ،كتقكـ مقاـ المدرس الخصكصي ،كلكف لكي يتـ االستفادة الكاممة مف ىذه الكسيمة ال ب ػ ػ ػ ػ ػد مف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1سعد لبيب )د(  ،مرجع سابؽ  ،ص ص 13- 12
)(2

 :عكاطؼ عبد الرحمف)أ(  ،مرجع سابؽ  ،ص 70

إيجاد نكع مف التعاكف ك التنظيـ بيف السمطات المسئكلة عف التعميـ ك السمطات المسئكلة عف الخدمات اإلذاعية)، (1
ك ىذا يعنى أف ىذا الدكر التنمكم لئلذاعة المحمية لف يككف فعاال بدكف مساعدة الجيات المختصة ك المسئكلة عف

ىذه القضايا التنمكية .

 1ـ أساليب و وسائل اإلذاعة المحمية في تقديم الخدمة البرامجية:
كذلؾ ،تستمزـ اإلذاعة المحمية ألدائيا لدكرىا التنمكم في المجتمع المحمي ،مراعاة أساليبيا ككسائميا التي مف خبلليا
تصؿ الرسالة اإلعبلمية اإلذاعية إلى مستمعييا  ،يمكننا حصرىا في القضايا اآلتية :
أ /قكة ك كضكح اإلرساؿ اإلذاعي المحمي ،حيث يشترط أف يككف اإلرساؿ قكيا ك كاضحا ،فكما يصؿ إلى تراب
المنطقة ا لمحمية ،كذلؾ ال بد أف تككف رسائمو كاضحة ال تشكيش فييا ك ال انقطاع ىذا حتى تحقؽ اإلذاعة المحمية
أىدافيا التنمكية عمى أكمؿ كجو ،كذلؾ بتأدية أدكارىا التنمكية بدكف عراقيؿ ك كما أنو ال غبار عمى إقامة إذاعة

قكية بؿ ىك مطمب ميـ في الكاقع

). (2

ب /تعبير المادة المقدمة مف اإلذاعة عف الكاقع الذم تكجو إليو تعبي ار حاذقا ك أمينا ،فيذا العنصر الثاني ،ييتـ
بضركرة مراعاة تكافؽ " الرسالة االتصالية " مع الكاقع المحمي .ك ىذا يتطمب تخطيطا مسبقا ،حيث تقدـ اإلذاعة

المحمية مكاد ك برامجا تعبر ك تخدـ مصالح الفئات المحمية كتعكس طمكحاتيـ  .كيبدك أف االىتماـ مف طرؼ
اإلذاعة المحمية بإعداد برامج ك مكاد إذاعية ك التخطيط ليا بما يتناسب ك الكاقع المحمي ىك أىـ مف االىتماـ فقط

بالجانب المادم ك التقني ليا في ىذا الشأف  ،فإف االىتماـ بالبرامج مف حيث تطكيرىا ك تنكيعيا يتمشى مع ما

أشار إليو " إيجانسي " مف ضركرة التخطيط ليا قبؿ التفكير في تحديث األجيزة اإلذاعية

). (3

ج/الحرص في تقديـ البرامج عمى استخداـ كؿ فنكف ك أشكاؿ العمؿ اإلذاعي مع االبتعاد قدر اإلمكاف مف األسمكب
المباشر) األحاديث ( ،كاقتصار األخذ بو عمى النكاحي المحدكدة التي تتطمبو " كاإلرشادات " التي تتعمؽ بيدؼ

زيادة اإلنتاج أك تكعية المكاطنيف أك كالتكجييات التعميمية عبلكة عمى استخدامو في تقديـ الخدمة اإلخبارية ك

االعتماد بصفة أساسية عمى أشكاؿ الحكار ك الريبكرتاجات ك المناقشات ك الندكات ك التمثيميات اإلذاعية ك الصكر

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) : (1محمد منير حجاب  ،مرجع سابؽ  ،ص 248
) :(2مصطفى محمد عيسى فبلتو  ،مرجع سابؽ  ،ص 43
) : (3المرجع نفسو ،ص 45

الحية ...الخ  ،كذلؾ إلضافة عنصر التشكيؽ عمى برامجيا مما يساعد عمى جذب المستمع ،كمف ثـ تتحقؽ أىداؼ
الرسالة اإلذاعية في تحقيؽ األدكار التنمكية  ،إضافة إلى ضركرة أف يككف الشكؿ الذم ستتخذه الرسالة مبلئما
لممضمكف ،فاألشكاؿ البرامجية متنكعة فإذ تـ كضع الرسالة المناسبة في الشكؿ المبلئـ ،كاف أقرب إلى تحقيؽ

التأثير في الجماىير

). (1

د /االىتماـ المستمر بعممية ربط الجماىير بالبرامج المقدمة ليـ ،ك األخذ في سبيؿ ذلؾ بأسمكب الحكافز المادية،
مثؿ جكائز تمنح الفائزيف في مسابقات إذاعية  ،أك في اإلجابة عمى أسئمة تقدـ مف خبلؿ البرامج  ،كاإلكثار مف
ىذا األسمكب في البرامج االجتماعية ك خاصة ما يتعمؽ منيا بالسعي لمكصكؿ بالفرد لمتخمص مف سمكؾ معيف أك

تعديؿ سمككو أك تبنى فكرة جديدة  ،حيث أف لئلذاعة أىداؼ تسعى لتحقيقيا بعمؿ عبلقة قكية مع المستمعيف

). (2

ك

ىذه العبلقة القكية  ،كما تككف بتقديـ حكافز ك ىدايا لممستمعيف لربطيـ بيا ك تعزيز عبلقتيـ بيا  ،كذلؾ تككف
بتقديـ كؿ ما يرغب بو المستمع  ،ك االبتعاد عف ما ال يرغبو المستمع  .كلنا أف نقكؿ أف برامج اإلفضاء  ،البرامج

الجماىيرية ك برامج الخدمات مثؿ " حؿ مشاكؿ الجماىير" مف البرامج الجذابة لسماع اإلذاعة المحمية ،كمع ذلؾ
فإنو يجب الحرص عمى أف يحصؿ مستمع اإلذاعة المحمية عمى قدر مناسب مف الترفيو ،كلنا أف نقكؿ أيضا أنو

في كثير مف األحياف نجد المستمعيف يقاكمكف برامج التنمية بصفة عامة ،ك المطمكب حؿ ىذه المشكمة ،مشكمة
مقاكمة المستمعيف ألف يتعممكا بدال مف أف يتـ الترفيو عنيـ ،كالحؿ ببساطة ىك محاكلة الجمع بيف األسمكبيف

). (3

ق/األخذ بأسمكب البرامج الميدانية ،كىي التي تعتمد عمى انتقاؿ الميكركفكف إلى مكاقع العمؿ ك التجارب الميدانية ك

الجماىيرية فيو لنقميا ك تكجيو حركتيا كعمى معاينة كاقع التجمعات البشرية لمتعبير عنيا ك التعرؼ منيا ك بيا عمى

مطالبيا ك مشاكميا ك اكتشاؼ الحمكؿ ليا...كىذا باالعتماد عمى أسمكب التقارير الصكتية ،ك التقرير الصكتي ىك
مف أىـ األنشطة التي يمكف أف يقكـ بيا مندكب اإلذاعة الذم يقـ إيفاده مف أجؿ القياـ بتغطية إخبارية ناجحة في

منطقة ما....أك لتغطية أخبار حادثة ما...

)(4

ػ ك ىذه التقارير ،ىي مبلمسة الكاقع بحؽ  ،فنزكؿ اإلذاعة المحمية

إلى الشارع تزيد مف قكة أداءىا لكظائفيا التنمكية .

ػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) : (1طارؽ سيد أحمد الخميفي  ،مرجع سابؽ  ،ص 69
) : (2جماؿ محمد أبك شنب  ،مرجع سابؽ  ،ص 333
) :(3عبد المجيد شكرم )أ(  ،مرجع سابؽ  ،ص 142
) : (4المرجع نفسو  ،ص 163

ك /االعتماد في تقديـ البرامج ك خاصة برامج التنمية المتخصصة عمى أكثر العناصر خبرة ك دراية بالعمؿ اإلذاعي
كتمتعا بألفة الصكت ك تمرسا بفف مخاطبة الجماىير ك إدراكا ك ارتباطا بالكاقع البيئي المحمي  .فاإلذاعة الناجحة

ىي تمؾ التي يتعرؼ عمييا المستمع قبؿ أف يعمف المذيع اسميا كتككف شخصية مميزة إلذاعة ما ليس باألمر
اليسير ،فيك يعتمد عمى السياسة التي تتبعيا اإلذاعة في برمجتيا ك طريقة عرضيا ك مدل ميارة العامميف فييا ،مف
ميندسيف ك فنييف يعنكف بإرساؿ الصكت األفضؿ ،كمف مقدمي برامج كمذيعيف متمكنيف مف لغتيـ  ،ذكم ثقافة

كاسعة  ،يتحمكف بالذكاء ك سرعة البداىة ك يعرفكف عف مستمعييـ أكثر مما يعرفو المستمعكف عنيـ  .ثـ مف
مخرجيف مبدعيف يعرفكف ماذا يفعمكف ك لمف يقدمكف ك يجمع ىؤالء في البكتقة السميمة  ،اإلدارة الرشيدة ،الخبيرة

العالمة

). (1

ز /األخذ بمبدأ التطكير ك التجديد المستمريف لمبرامج مف حيث ىياكؿ إطارات الشكؿ ك كيفية التناكؿ ،كطريقة

العرض ،كغيرىا ،...ك ذلؾ عمى أف تككف عممية التطكير ك التجديد قائمة عمى أساسيف ىما حاجة الجماىير ليذا

التطكير ،ثـ أال يؤثر التغيير عمى المضمكف فيضعفو  ،كما أف التخمؼ في تكنكلكجيا اإلعبلـ – ك اإلذاعة
خصكصا – يؤدم إلى التخمؼ كذلؾ في المضمكف ،..لذا ال بد مف تطكير ىذه التكنكلكجيا لتككف حاضرة في حؿ

مشكبلت الجميكر المحمي ك تجاكز ظركفو الصعبة  ،كىذا التخمؼ يعني التخمؼ في إمكانياتيا الفنية ك عجز عف
ابتكار كسائؿ التطكير أك مكاجية الصعكبات الفنية التي تط أر أثناء العمؿ باإلضافة إلى ضعؼ الجياز البشرم

)(2

كىذا ما قد يؤثر حتما عمى أداء أدكارىا التنمكية في خدمة المجتمع المحمي.

ؽ /األخذ في االعتبار مكاعيد بث البرامج ك تكقيتاتيا بما يتبلءـ ك مجرل حياة الكاقع  ،كبما يتناسب ك ظركؼ

المستمعيف  ،ففي بمداننا مثبل ،يناـ غالبية الناس بعد الظير صيفا ،ك لذا فإف تمؾ الفترة ال تككف فترة نشطة ،
ككذلؾ فإف ترتيب المكاد اإلذاعية المذاعة ذك أىمية أيضا  .فإذاعة أغنية محبكبة ك مفضمة عند المستمعيف قبؿ

مادة إذاعية ىامة كاألخبار مثبل  ،أك كبرنامج سياسي يتطمب أكبر عدد مف المستمعيف يجمب ال شؾ المستمع
فيطرب ألغنيتو المفضمة بحيث يتقبؿ بسيكلة ك يسر ك عفكية المادة اإلذاعية التي تأتي بعدىا

). (3

ـ /اىتماـ برامج اإلذاعة المحمية بكبل القطاعي ػ ػف الريفي ك الحضرم  ،فالمجتمع المحمي إذا كاف منطقة تشمػ ػ ػ ػ ػؿ في

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
)(1

 :ليمى العقاد  ،مرجع سابؽ  ،ص 32

) :(2محمد سعد إبراىيـ  ،مرجع سابؽ  ،ص 143
) :(3ليمى العقاد  ،مرجع سابؽ  ،ص 30

حيزىا الجغرافي القطاع الحضرم ك القطاع الريفي  ،فبل بد أف تكازف اإلذاعة المحمية مف خبلؿ خطتيا البرامجية
بيف االثنيف  ،فالتنمية ال بد أف تشمؿ القطاعيف معا.
ر /اىتماـ برامج اإلذاعة المحمية بمختمؼ القطاعات الجماىيرية في المجتمع المحمي ،حيث تتضمف خطة برامج
اإلذاعة المحمية برامج متخصصة ك مكجية إلى قطاعات جماىيرية معينة في المجتمع المحمي ،سكاء كانت ىذه
القطاعات عمى أساس السف ،أك الجنس ،أك المينة ،أك محؿ اإلقامة ،....فمثبل برامج خاصة بالمرأة ،برامج خاصة

باألطفاؿ ،برامج خاصة بالشباب ،برامج خاصة بالفبلحيف  ،برامج خاصة باألمييف  ،برامج خاصة بالتجار ،برامج

خاصة بالشرطة....الخ.

ىذه أىـ مستمزمات الخطة اإلذاعية حتى تستطيع القياـ بدكرىا التنمكم إزاء المجتمع المحمي ،فمكال صفة " المحمية "

لما استطاعت اإلذاعة أف تقكـ بيذا الدكر التنمكم  ،كعمى ذلؾ فاستخداـ كسائؿ االتصاؿ الجماىيرية عمى الكجو

األكم ؿ في أغراض التنمية االقتصادية ك االجتماعية يتضمف " ضركرة ككنيا محمية ما أمكف "  ،حيث يككف
األخصائي ممما بظركؼ المتمقيف الذىنية ك االجتماعية ك الثقافية ك لكي يتمكف ىؤالء المتمقكف مف االتصاؿ بو

ليدلكا بآرائيـ في الكسائؿ أك البرامج التي تبث ليـ بيدؼ معاكنتيـ عمى قبكؿ التغيير الذم مف شأنو أف يؤدم آخر

األمر إلى التنمية ). (1

ثالثا :األدوار و الوظــــــــــــــــــائف التنمويـــة لإلذاعة المحميـــــــة
تصنؼ مشكبلت ك قضايا التنمية مف منظكر إمكانية مساىمة اإلذاعة المسمكعة في مكاجيتيا إلى ثبلث نماذج

رئيسية  ،تـ ال تكصؿ إلييا مف خبلؿ جممة مف التجارب القكمية في ميداف استخداـ كسائؿ االتصاؿ في
التنمية،ىي):(2

أكال :مشكبلت ذات طبيعة إستراتيجية ،تترؾ مكاجيتيا لمجيات المعنية ك يقتصر دكر اإلذاعة فييا عمى اإلعبلـ

عف األنشطة المختمفة التي تتـ في شأف معالجتيا .مثاؿ ذلؾ المشكبلت المتصمة بانخفاض مستكل الدخؿ الفردم،
كتركز الصناعة في مناطؽ معينة ،كتكفر الخدمات البلزمة لمصناعة...
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ثانيا :مشكبلت تستطيع اإلذاعة معاكنة األجيزة المسئكلة أصبل مف مكاجيتيا .فيككف دكر اإلذاعة فييا ىك الدكر
المساعد ك المعاكف ،كليس ا لدكر األصيؿ ذلؾ الذم تقع مسئكليتو عمى أجيزة متخصصة .كمف األمثمة عمى ىذه

المشكبلت رفع مستكل الخدمات التعميمية المكجية لطمبة المدارس ك تمؾ المكجية إلى الكبار ،بما في ذلؾ محك

األمية ،ك التدريب الميني ك التثقيؼ النسائي.
ثالثا :مشكبلت يمكف أف تقكـ فييا اإلذاعة بدكر أصيؿ ال تعتمد فيو عمى غيرىا مف األجيزة ك إف كانت فعاليتيا
فيو تتكقؼ عمى درجة التنسيؽ مع األجيزة األخرل المعنية .كيدخؿ في ىذا اإلطار دكر اإلذاعة في اإلقناع بالقيـ

الجديدة ،كىجر القيـ المتخمفة ك في التكعية الصحية ك االجتماعية ك السياسية ،كحفز الجميكر عمى المشاركة
العامة ،ككذلؾ دكرىا في المستكل الثقافي العاـ  ،ك عمى ىذا األساس ،فإف اإلذاعة المحمية كجياز مف أجيزة

الدكلة ،ككمؤسسة مف مؤسسات المجتمع المحمي ليا مياميا المرتبطة أساسا بخدمة ك تنمية المجتمع المحمي.
بحيث تضؿ أرخص الكسائؿ اإلعبلمية كأكثرىا قدرة عمى الكصكؿ إلى المناطؽ النائية ك أكثر ارتباطا بالبيئة

المحمية ،العتمادىا عمى المغة ال عمى الصكرة  .ك يمكف استغبلؿ اإلذاعات المحمية ألغراض محك األمية ،كتنظيـ

األسرة ،ك كبديؿ لمدركس الخصكصية ،بؿ يمكف أيضا أف تتحكؿ نظـ اإلذاعات المحمية إلى أف تصبح نظاـ
االتصاؿ الرئيسي لمقرل ك النجكع).(1

ىذا ،إال أف دكرىا يختمؼ في درجة قكتو ك عمقو حسب طبيعة القضايا ك المشكبلت التنمكية التي تمس المجتمع
المحمي :
 .8الدور الثانــــــــوي لإلذاعة المحميــــــــــة في تنميـــة المجتمع المحــــــمي:
ك ىنا يككف دكر اإلذاعة المحمية مقتص ار عمى مجرد اإلعبلـ عف القضايا ك المشكبلت التنمكية ،كما يتبع ىذا
اإلعبلـ )اإلخبار( مف كظائؼ أخرل مرتبطة بو ،حيث أف دكرىا ىنا فقط مكمؿ لمجيكد التي تبذليا المؤسسات

المعنية أصبل بذلؾ  ،كيتمثؿ ىذا الدكر في :

أ .إعبلـ المجتمع المحمي باألحداث الجارية ك إنجازات المجتمع المحمي:

ك اإلعبلـ ىنا يعنى اإلخبار ،ك ىك تزكيد الناس باألخبار الصحيحة ،كالمعمكمات السميمة ك الحقائؽ الثابتة التي
تساعدىـ عمى تككيف رأم صائب في كاقع ػ ػ ػة مف الكق ػ ػ ػائع أك مشكم ػ ػ ػة مف المشك ػبلت بحيث يعبر ىذا الرأم تعبي ػ ػ ػ ار
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مكضكعيا عف عقمية الجماىير كاتجاىاتيـ ك ميكالتيـ  ،معنى ىذا أف الغاية الكحيدة مف اإلعبلـ ىي اإلقناع
بنشرىا ،كذلؾ عف طريؽ المعمكمات ك الحقائؽ ك األرقاـ ك اإلحصاءات ك نحك ذلؾ) .(1كلكي يتحقؽ ىذا اإلعبلـ

الذم يتحدث عنو " عبد المطيؼ حمزة "  ،البد أف ال تكتفي اإلذاعة المحمية بنشر األخبار ك عرض االنجازات ك
المشركعات فحسب ،ك إنما ال بد مف تفسيرىا لمناس ،كشرحيا ك تحميميا حتى تصؿ الرسالة اإلعبلمية بالشكؿ

الصحيح  ،كتحقؽ الغاية مف نشرىا.

إف ميزة " الراديك" التي تضؿ إلى غاية اليكـ ،رغـ تطكر تكنكلكجيا االتصاؿ  ،أنو يتمتع بالفكرية في نشر األخبار.
ك مع انتشار " اإلذاعات المحمية " تأكد مف جديد أنو سيد الكسائط اإلعبلمية  ،ك لعؿ أبمغ ما يعبر عف ىذا  ،رسـ
كاريكاتكرم يظير بائع داخؿ كشؾ لبيع الصحؼ كسط أككاـ مف الجرائد اليكمية ك المجبلت  ،لكننا نرل البائع

يمسؾ بجياز راديك ترانزستكر صغير في يده اليسرل  ،مقربا إياه مف أذنو  ،ك قد كتب تحت الرسـ ما يقكلو المذيع

مف خبلؿ الراديك  :ك اآلف إليكـ األخبار ).(2

ك ىذا إف دؿ عمى شيء إنما يدؿ عمى قكة الراديك – ككسيمة إعبلمية – ك انجذاب الناس إليو كاعتمادىـ عميو في

معرفة أخبار بيئتيـ خاصة ،إنو حؽ كؿ مكاطف في نصيب عادؿ مف إعبلـ بمده ك الذم تمثمو اإلذاعة المحمية في
منطقتو  ،إنو حؽ كؿ مكاطف في أف يعمـ كحقو في أف يعمـ  ،ك حؽ كؿ مكاطف في التعبير عف نفسو كحقو كذلؾ
في أف تؤدل لو الخدمات اإلعبلمية ) اإلخبارية( التي يمكف عف طريقيا أف تصبح حياتو أيسر ك أفضؿ  ،ك ىذا

ما نطمؽ عميو ما يسمى بػ " ديمقراطية اإلعبلـ " أك " الحؽ في اإلعبلـ " .ك لقد أقر" الكتاب األبيض " الذم
أصدرتو الحككمة البريطانية عف تطكير اإلذاعة المحمية في بريطانيا  ،حيث يقكؿ أنيا – أم اإلذاعة المحمية– في
كسعيا أف تقدـ لمناس المعمكمات ك األخبار عما يحدث في مجتمعيـ ك أف تتيح الفرصة لكؿ األفراد ك الجماعات

لبلرتباط ك االتصاؿ بالمجتمع الذم ينتمكف إليو

)(3

 .حيث يساعد اإلعبلـ عمى كجكد التعاكف ك التفاىـ بيف

الجماىير ك الييئ ػ ػ ػ ػات المختمفة كبيف ىذه الييػ ػ ػئات ك األخرل المكجكدة في المجتمع  ،ك لتحقيػ ػ ػ ػؽ ىذا التفاىـ ال بد
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) :(2عبد المجيد شكرم )ب(  ،مرجع سابؽ  ،ص 115
) :(3يحي أبك بكر ،مرجع سابؽ ،ص 18

أف يفيـ أفراد المجتمع ما يجرم مف أحداث ليصدركا أحكاميـ  ،ك مف ثـ تأتي أىمية كجكد معمكمات لدييـ مف
الدقة ك الكفاءة حيث تمكنيـ مف إصدار أحكاـ يترتب عمييا تقدـ المجتمع  .كتقكـ كسائؿ اإلعبلـ في العصر
الحديث عمى مساعدة األفراد في فيـ البيئة التي يعيشكف فييا  ،ك يقدـ اإلعبلـ المعمكمات الجديدة حكؿ مشاكؿ

الساعة

). (1

إذف ،ميمة اإلعبلـ ،ميمة قديمة ك أصيمة لكؿ كسائؿ اإلعبلـ ك االتصاؿ ،كما ىي ميمة لكؿ اإلذاعات المحمية،
حيث مف خبلليا يتـ إحاطة أفراد المجتمع المحمي بكؿ ما يخص مجتمعيـ مف أحداث ك أخبار ك كقائع ...ك

المقصكد ىنا ،بيذا الدكر الذم تقكـ بو اإلذاعة المحمية لتنمية المجتمع المحمي أك باألحرل لممساعدة في تنمية

المجتمع المحمي  ،ىك الكظيفة اإلخبارية لئلذاعة المحمية في مجاؿ التنمية ،فالدكؿ النامية لكي تنجح خطط التنمية
بيا ال بد مف نشر المعمكمات عف ىذه الخطط عمى أكسع نطاؽ ممكف ،ك ىذا النشر مف الممكف أف يككف في

صكرة أخبار ك تقارير إخبارية ك برامج إخبارية عف أنشطة ىذه الخطط في المجتمع ،ك بذلؾ يتمكف الجميكر
المحمي مف الحصكؿ عمى المعكمات التي تساعده عمى اتخاذ الق اررات السميمة في حياتو اليكمية ك قبكؿ األىداؼ

الجديدة) . (2ك اإلذاعة المحمية تعطي األنباء ك بيانات القادة ك كجيات نظرىـ فيما يختص بالخطط التي ينبغي
تبنييا .ك ىكذا تتسع دائرة المناقشة لمخطة ك ىذا يشجع الناس عمى المشاركة فييا كالدخكؿ في صميميا ك االرتباط

بيا ك تصبح مقتضيات التنمية بذلؾ عمى نطاؽ الدكلة قريبة المناؿ

). (3

ك ألىمية اإلذاعة ككسيمة إخبارية  ،فإنو يمكف لبرامج االتصاؿ التنمكية أف تستعد في عرض أنشطتيا في شكؿ

إخبارم  ،كعرض لؤلحداث الرئيسية لبرنامج التنمية االجتماعية كفقرات إخبارية ،كعادة ما يككف العاممكف في مجاؿ
االتصاؿ لمتنمية االجتماعية عمى اتصاؿ مستمر بالمخبريف الصحفييف في اإلذاعة ،ك ىنا يتعيف إبقاء ىؤالء

المخبريف عمى عمـ دائـ بأىداؼ برامج التنمية حتى ك لك لـ يكف ىناؾ أنباء لتقديميا إلييـ) . (4كىناؾ العديد مف

األنشط ػ ػ ػة ك األحداث التي تصمح أف تككف نشاطػ ػ ػ ػا إخباريا لئلذاع ػ ػ ػة المحمي ػ ػ ػة ،إذ تضع كؿ ما يدكر في المجتم ػ ػع
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) :(1خيرم خميؿ الجميمي  ،االتصاؿ ك كسائمو في المجتمع الحديث  ،اإلسكندرية  ،المكتب الجامعي الحديث  ، 1997 ،ص 181
) : (2يكسؼ مرزكؽ)ب(  ،مرجع سابؽ  ،ص 24
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محؿ اىتماميا األكؿ ،إال أف ىذا ال يمنعيا مف إذاعة بعض األخبار القكمية أك الدكلية ،..ك إذا كانت الكظيفة
اإلخبارية لئلذاعة المحمية في مجاؿ التنمية تصب في منحى نشر األخبار ك المعمكمات عف برامج ك خطط التنمية

ك كؿ ما يحيط بيا .فيذا ال يعنى أنيا ال تركز عمى باقي األخبار العامة التي تخص شؤكف الحياة ألفراد ىذا
المجتمع المحمي ،بؿ تقدـ كؿ ما يخص ىذا المجتمع ك ما يدكر فيو مف أحداث ك إنجازات ك نجاحات تنمكية .
ب .تحميؿ ك تفسير األحداث في المجتمع المحمي:
ك ىنا ال تكتفي اإلذاعة المحمية بمعب دكر المخبر فحسب ك إنما كذلؾ دكر مف يشرح ك يبسط ك يسيؿ ميمة

المخطط) . (1فيناؾ عديد مف األخبار ال ينبغي أف يقتصر عمى مجرد سردىا بكقائعيا ك حقائقيا بؿ يجب أف تككف
ليا مجاؿ لتفسيرىا ك التعميؽ عمييا حتى يتيسر عمى جميكر المستمعيف إدراكيا في شمكليا ك اإلحاطة بأصكليا ك

استيعابيا ك ما يترتب عمييا مف نتائج ك تطكرات ،ك يعتمد ذلؾ عمى ثقافة المعمؽ ك خبرتو حتى يمد الجميكر

بالمعمكمات التي مف شأنيا استيعابيـ ك فيميـ لمخبر عمى النحك الذم ينبغي أف يفيمكه عميو .ك يقدـ " سمير
حسيف " اقتراحا يسمى ب " نكادم االستماع الجماعية " ،ك ىي التي يتـ فييا تقديـ برنامج إذاعي مع مجمكعة مف

المستمعيف يعقبو مناقشة في مضمكف ىذا البرنامج  ،كاجابات عمى كافة االستفسارات المتعمقة بجكانبو المختمفة ،كقد
أثبتت التجارب أف ىذه النكادم ليا ميزة في المجتمع المحمي ،ك ىذه الندكات بإمكانيا تحقيؽ تكفير اإلعبلـ ...ك

الحث ك المساعدة عمى اتخاذ القرار مف جانب الجماىير المحمية المختارة).(2

كما أف المقصكد بتحميؿ ك تفسير األحداث المحمية ،ىك انتقاء بعض األخبار المحمية ذات األىمية الكبرل ك شرحيا

ك تفسيرىا ك تحميميا ،ككذا مناقشتيا ك التعميؽ عمييا...أيا كانت نكعية ىذه األخبار ،عمى أف تككف ذات فائدة ك

أىمية لمجميكر في المجتمع المحمي .ك اختيار أخبار معينة ك تقييميا ك تفسيرىا يكفر الكقت ك الجيد الذم قد

يقضيو الجميكر في فيـ ك تحميؿ ك استيعاب األخبار ،كما أف الفيـ الخاطئ لمجماىير قد ينعكس سمبا عمى أجيزة

الحكـ المحمية  .ك في المجتمع المحمي العديد مف األخبار ك األحداث التي ال يجب أف يقتصر األمر عمى مجرد
سردىا بؿ يجب االستعانة بالتحميؿ ك التعميؽ اإلذاعي ،حتى يتمكف الجميكر مف إدراؾ ما كراء ىذه األخبار.
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ج ػ تعريؼ الجميكر في المجتمع المحمي بالخدمات ك الفرص المتاحة:
ك المقصكد بذلؾ تقديـ برامج إذاعية تتضمف فرص ك خدمات مكجكدة في المجتمع المحمي يمكف لمجميكر في ىذا

المجتمع استخداميا بما يعكد عميو بالنفع ،فدكر اإلذاعة المحمية ىنا يتمثؿ في تعريؼ الجميكر بالخدمة أك الفرصة
المتاحة فقط ،ك لمجميكر أف يستغؿ ىذه الخدمة أك الفرصة لصالحو  ،كيمكف حصر بعض ك أىـ الفرص ك

الخدمات التي يمكف أف تتاح في المجتمع المحمي ك يككف لئلذاعة المحمية دكر ىاـ في تعريؼ الجميكر المحمي
بيا ،في:
 -فرص عمؿ :سكاء كانت ىذه الفرص عمالة متكافرة ،أك جيات ك مؤسسات تطمب عامميف ،فتزكد الجميكر

المستمع بكؿ المعمكمات حكؿ ىذه الفرص حتى يتسنى لممستمع المحمي الكصكؿ إلييا  .كفي ىذا الصدد يقكؿ "عبد

المجيد شكرم" عند حديثو عف أدكار اإلذاعة المحمية " ىؿ تبحث عف كظيفة جديدة ؟ ىؿ تريد استخداـ عماؿ أك
مكظفيف أك عامبلت أك مكظفات جدد؟ إذف اتصؿ بإذاعتؾ المحمية لئلببلغ ك اإلعبلف عما تريد ك كخدمة

مجانية

). (1

 خدمات طبية :حيث تقكـ اإلذاعة المحمية بتعريؼ الناس بأماكف العبلج مثؿ المستشفيات ك المستكصفاتالخيرية ك العيادات الخاصة بأسعار منخفضة ،ك الصيدليات التي تعمؿ كخدمة ليمية ،ك األطباء الذيف يتعاكنكف مع
اإلذاعة المحمية لعبلج بعض المرضى مجانا ،كغير ذلؾ مف فرص العبلج الطبي ،إضافة إلى إعبلـ الناس ك

تعريفيـ بمكاعيد التمقيح ،ك إنذارىـ بانتشار فيركسات أك أمراض معدية أك قاتمة...الخ .

ك في ىذا يقكؿ عبد المجيد شكرم " ىؿ تحرص عمى تطعيـ أطفالؾ ك تحصينيـ ضد مرض شمؿ األطفاؿ أك

أمراض أخرل؟ ،ىؿ مجتمعؾ مجتمع ريفي ك تريد تحصيف ماشيتؾ ضد مرض الطاعكف البقرم ك التسمـ الدمكم ك
تريد معرفة مكعد ك مكاف التحصيف؟  ...إذف أدر مفتاح الراديك ،كاضبط المؤشر عمى مكجة محطة اإلذاعة
). (2

المحمية في منطقتؾ  ،فقد تحصؿ عمى ما تريد معرفتو

 فرص تعميـ ك تدريب :ك ىنا ال نعني أف تقدـ اإلذاعة المحمية دركسا ك حصصا تعميمية تربكية ،كتدريبية ،ك إفكانت ىذه كظيفة ميمة جدا ،ك دك ار تنمكيا بالدرجة األكلى  ،ال بد أف تقكـ بو اإلذاعة المحمية ،إال أننا في ىذه

النقطة بالذات ،نقصد ما تقدمو اإلذاعة المحميػ ػة مف المعمكمات ك أخبار عف أماك ػ ػف ك مكاقػ ػ ػ ػع ك مراك ػ ػ ػز التربي ػ ػ ػة ك

ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1عبد المجيد شكرم )أ(  ،مرجع سابؽ  ،ص .103

) : (2المرجع نفسو  ،ص . 102

التعميـ ،ك مراكز التدريب الميني ،ك المدارس ،ك دكر الحضانة ،ك مراكز محك األمية ك تعميـ الكبار...الخ حتى
تسيؿ عمى أىالي المجتمع المحمي الكصكؿ إلييا ،إضافة إلى تقديـ خدمات خاصة بنشر مكاعيد التسجيبلت أك

المسابقات األكاديمية ك العممية ،ك أماكف إجراءىا...الخ.

 المساعدات المادية :ك ذلؾ بإلقاء الضكء عمى الجمعيات ك المؤسسات الخيرية التي تقدـ مساعدات مادية لمفقراءك المحتاجيف ،ك التعريؼ بيا ك بخدماتيا ك مكاقعيا ،حتى يتسنى الربط بينيا ك بيف المحتاجيف مف أفراد المجتمع

المحمي.
 أماكف الترفيو ك التسمية :كذلؾ باإلعبلف عف كجكد مسرحيات ،أك صاالت عرض ،أك حفبلت أك ميرجانات...الخ ،كما تقدـ اإلذاعة المحمية فرصة اإلخبار عف فضاءات ترفييية جديدة في المنطقة المحمية كمدينة األلعاب
ك المسابح  ،فيي ترشد أبناء ىذا المجتمع المحمي إلييا  .ك كما يقكؿ " عبد المجيد شكرم " في ذلؾ " أف اإلذاعة
المحمية تقدـ خدمات مختمفة لممجتمع المحمي...إنو حؽ كؿ مكاطف في أف يرفو عنو ،كحقو في أف تؤدل لو

الخدمات اإلعبلمية التي يمكف عف طريقيا أف تصبح حياتو أيسر ك أفضؿ"

). (1

ك فعبل ،فإف دكر اإلذاعة المحمية في تقديـ الخدمات اإلعبلمية المذككرة أعبله  ،ك غيرىا مف الخدمات األخرل

التي تختمؼ مف بمد آلخر ،حسب احتياجات مكاطنييا ،ييسر مف الحياة الصعبة لمناس ،كيقمؿ عنيـ مشقة البحث ك

السؤاؿ ..ىذه ىي اإلذاعة المحمية .

د  .مناقشة المشكبلت الحيكية في المجتمع المحمي ك تكصيميا لمسمطات المحمية:
فبل ينبغي أف يقتصر دكر اإلعبلـ عمى مجرد القياـ بالعممية اإلخبارية أك بتكصيؿ المعمكمات ،بؿ يجب أف يمتد

إلى ما ىك أبعد مف ذلؾ ،فيحدد المشكبلت ك يقرر األكلكيات ،كيقترح الحمكؿ ،كيضع البدائؿ مما يتيح لو التأثير

في إدراؾ الشباب الحتياجاتو ك في كيفية تمبية ىذه االحتياجات

). (2

إذف نضيؼ ىنا إلى اإلعبلـ إبراز المشكبلت

المكجكدة في المجتمع المحمي كمناقشتيا ك إيجاد الحمكؿ ليا ،دكف االكتفاء باإلشارة إلييا فقط مف بعيد ،أم سردىا

ك اإلخبار بيا .كيجب أف نذكر ىنا – كما كرد في مقدمة ىذا العنصر – أف دكر اإلذاعة المحمية ىنا ىك ليس دك ار
أصيبل ك أساسيا في حؿ ىذه المشكبلت ،كال مساعدا ك معاكنا لمجيات المختصة ك المعنية بحؿ ىذه المشكبلت

المجتمعية أساسا  ،ك إنما دكرىا يكمف ىنا في إعبلـ الناس بيذه المشكبلت المحيطة بيـ ،ك شرحيا ك مناقشتيا ك

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1عبد المجيد شكرم )أ(  ،مرجع سابؽ  ،ص 105

) : (2سامية محمد جابر)أ(  ،مرجع سابؽ  ،ص 339

عرض دكر السمطات المحمية ك جيكدىا في حؿ ىذه المشكبلت  ،ك تكصؿ ق ارراتيا ألعضاء المجتمع المحمي ك
إببلغيـ بالخطط التنمكية ك أىدافيا .كما تمعب اإلذاعة المحمية ىنا ،دكر مف ينقؿ ك جيات نظر ك آراء المستمعيف

– أفراد المجتمع المحمي – إلى المسئكليف ،ك ىذا حكؿ المشكبلت المحيطة بيـ  .إف المشاركة اإليجابية لممستمعيف
في شئكف إقميميـ أمر حيكم ك خاصة بالنسبة لممجتمع النامي ،فقد تأكد أف اإلرساؿ اإلذاعي إذا ما أحسف

استخدامو بميارة يصبح أكثر كسائؿ االتصاؿ تأثي ار ك فاعمية ،ك خاصة بالنسبة لممجمكعات السكانية المعزكلة .

ك اإلذاعة ككسيمة اتصاؿ ال تتسـ باالكتفاء الذاتي  ،لكف عندما يصاحبيا استقباؿ ك مناقشة جماعية...كعندما
تدخؿ كنظاـ ضمف الخطة الشاممة لمتنمية فإنيا تصبح عامبل رئيسيا في التغيرات الحيكية التي يتطمبيا العصر

الحديث .كيقكؿ " كليـ ككلماف " مدير إذاعة "غانا " إف اإلذاعة ال تنقؿ المعمكمات إلى سكاف الريؼ ،ك تشجع ك
تنشط الجيكد الذاتية فحسب ،بؿ تمد رؤساء الحككمات بالمعمكمات ...البلزمة لتكجيو المكارد ك المكاطنيف نحك

تدعيـ أكجو النشاط البلزمة لحؿ المشاكؿ التي تستمفت انتباىيـ

). (1

ك معنى ذلؾ ،أنو في بمداننا النامية ،ليست المشكمة ىي استخداـ اإلذاعة ككسيمة مف كسائؿ اإلعبلـ كلكف كيؼ

تستخدـ ىذه الكسيمة  .ألف اإلذاعة تستطيع أف تفعؿ الكثير مف أجؿ التنمية ك تستطيع اإلذاعة المحمية مناقشة

مختمؼ المشاكؿ اليكمية الحيكية التي تصادؼ أبناء المجتمع المحمي لمتكصؿ معيـ إلى رأم أك كجية نظر يمكف
أف تستفاد منيا األجيزة المحمية المختصة في حميا أصبل ،كيتـ ذلؾ بتقديـ برامج متخصصة في تناكؿ المشكبلت

اليكمية التي يكاجييا الجميكر المحمي في مجتمعو  ،كيمكف أف يككف ىدفيا مف تناكؿ ىذه المشكبلت ك القضايا
الحيكية مجرد اإلعبلـ بيا ،ك تكجيو القضايا انتباه الجميكر أك المسئكليف إلييا ك قد يككف اليدؼ منيا مناقشة ىذه

المشكبلت ك القضايا ك إتاحة الفرصة لسماع كجيات النظر المختمفة أك المتعارضة بيدؼ الكصكؿ إلى الحؿ

األمثؿ ليذه المشكبلت أك عمى األقؿ لطرح مجمكعة مف الحمكؿ البديمة ليا .كقد يككف اليدؼ تجنيد الجميكر في
المجتمع المحمي لتبني ك جية نظر معينة أك سمكؾ اجتماعي معيف تجاه ىذه المشكبلت أك تمؾ

). (2

ك اإلذاعة المحمية في إذاعتيا لمشكبلت المجتمع المحمي يمكف أف تمس مجاالت عديدة مثؿ :
 أزمات المركر ،ك التعطؿ المفاجئ لبعض الطرؽ ،ك ازدحاـ المكاصبلت...الخ. -انقطاع المياه ،خاصة منيا المياه الصالحة لمشرب....الخ.

 انقطاع التيار الكيربائي ،أك عدـ تكصيمو إلى مناطؽ معينة....الخ. -شئكف العمؿ ك ما يتصؿ بذلؾ مف مسائؿ قانكنية ،ك البيركقراطية ك تباطؤا اإلجراءات...الخ.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1محمد منير حجاب  ،مرجع سابؽ  ،ص ص 250 – 249

) :(2سعد لبيب )ج(  ،مرجع سابؽ  ،ص 55

 غبلء المعيشة ك عدـ القدرة عمى تحصيؿ المكاد الغذائية األساسية...الخ.-

عدـ تكفر السكنات ،مما يعمؽ مف تزايد انتشار البناء الفكضكم..الخ.

 تعطؿ الصرؼ الصحي. نقص الخدمات الصحية ك المرافؽ الخاصة بيا....الخ.ىذه أىـ المشكبلت الحيكية التي عمى أجيزة الحكـ المحمي بييئاتو المتخصصة في ذلؾ حميا فكرا ،ك دكر اإلذاعة
ىنا ىك تعريؼ الجميكر المحمي ك السمطات المحمية عمى حد سكاء بعمؽ ىذه المشكبلت ك ضركرة التكاتؼ مف
أجؿ حميا ،فيي تقكـ بتكصيؿ شكاكل الجميكر بخصكص ىذه المشكبلت ك آراءه ك تفضيبلتو إلى الجيات المعنية

كي تقكـ بحميا ،ثـ تقكـ بتكصيؿ ق اررات ىذه الجيات المعنية بخصكص المشكبلت إلى الجميكر المحمي.
د ػ تسميط الضكء عمى معاقؿ اإلىماؿ ك الفساد في المجتمع المحمي:
ك معنى ذلؾ  ،أف الخطة البرامجية ال بد أف تتضمف بعض البرامج المتخصصة في تناكؿ نكاحي فساد ك إىماؿ أك
انحراؼ أك اختراؽ لمقكانيف ك القيـ ،ك ذلؾ بإعبلـ الجميكر المحمي بيا ،ك تسميط الضكء عمييا بالتحميؿ ك التفسير،
ك اإلذاعة المحمية إذ ما أخمصت الجيكد لمقاكمة الفساد ك االنحراؼ في المجتمع مف خبلؿ نسبة معينة مف

برامجيا ،يمكف أف تييئ الطريؽ أماـ جيكد التنمية لتؤتي ثمارىا .فإذا كاف ىناؾ اعتراؼ بفضؿ ىؤالء الذيف ساىمكا
بإخبلص ك كفاءة في خدمة المجتمع ك تنميتو ،فإنو ال يجب أف يككف ىناؾ تكاني عف التشيير بالتكاسؿ ك عدـ

الكفاية ك الفساد

). (1

ك اإلذاعة المحمية في قياميا بيذه الميمة ،فيي تؤدل أىـ كظيفة مف كظائؼ االتصاؿ ك ىي كظيفة " مراقبة البيئة"

...فيي استفتاء يكمي متكاصؿ عمى كافة القضايا القائمة  ،ك عمى ما تتخذه السمطات مف خطكات ،كما تطرحو مف
قكانيف ك ق اررات ك إجراءات  ،كعمى مقدار تحركيا مف أجؿ حؿ مشكؿ الجماىير ك تحقيؽ العدالة ك المساكاة ك

الفرص المتكافئة لمجميع  ،فيي بيذا المفيكـ جية رقابة شعبية فعمية ينبغي احتراميا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1كلبكر شراـ  ،مرجع سابؽ  ،ص 183

) :(2عبد المجيد شكرم)أ(  ،مرجع سابؽ  ،ص 144

). (2

كيبدك أف مف أىـ ما يجب عمى اإلذاعة المحمية كشفو ك تسميط األضكاء عميو ىك اإلمكانات ك المكارد المحمية
الغير مستغمة أساسا ،أك الغير مستغمة استغبلال رشيدا ،سكاء المتعمقة بالمكرد البشرم أك المكارد االقتصادية

األخرل ،كذلؾ بتقديـ برامج إذاعية تناقش فييا اإلمكانيات التي تمكف مف قياـ مشركعات معينة ،مثبل ،المكاد الخاـ
المكجكدة في البيئة المحمية ك إمكانية استغبلليا في صناعة معينة...الخ...إضافة إلى الكشؼ عف أسباب تكقؼ أك

إىماؿ مشاريع معينة ك التي تـ إقرارىا ك تعثرت في التنفيذ ،ك كذا تناكؿ مكضكع إىدار المكارد الميمة التي تزخر
بيا البيئة المحمية ك سكء استغبلليا...الخ.

إذف ،أخي ار نقكؿ أف كؿ ىذه األدكار المقدمة ،تقكـ بيا اإلذاعة المحمية في بيئتيا المحمية ك مف أجميا ،كذلؾ

باإلعبلـ ك التكجيو ك اإلرشاد ك التكصيؿ )دكر كسيط (  ،ال بحؿ ىذه المشكبلت ألنيا ببساطة غير معنية بذلؾ
في األساس ) كما تـ تكضيحو في بداية الفصؿ( .
 .1الدور المساعد لإلذاعة المحمية في تنمية المجتمع المحمي:
إف الدكر المساعد الذم تمعبو اإلذاعة المحمية  ،مف أجؿ تنمية المجتمع المحمي ،ينصب حكؿ مساعدة المؤسسات

ك الييئات المتخصصة في حؿ المشكبلت المجتمعية التي يعرفيا الفرد في المجتمع ،ك ىذه المؤسسات ىي

المسئكلة األكلى عف تكفير الحاجيات األساسية  ،ك إنما دكر اإلذاعة ىك فقط مساعد ك معاكف.

ك ينصرؼ مفيكـ الحاجيات األساسية إلى أف إستراتيجية التنمية يجب أف تؤمف إشباع الحاجات األساسية لئلنساف
 ،مثؿ حاجات الطعاـ ك الكساء ك المأ كل ك حاجات التعميـ ك الرعاية الصحية ك النقؿ ك المكاصبلت فضبل عف
خدمات المرافؽ العامة) .(1كعمى ىذا األساس  ،فإف الدكر المساعد الذم تمعبو اإلذاعة المحمية نجده يتمحكر حكؿ
مفيكـ التنمية البشرية  .ك تعرؼ التنمية البشرية طبقا لما كرد في تقارير التنمية البشرية الصادرة في البرنامج
اإلنمائي لؤلمـ المتحدة ،بأنيا عممية تكسيع اختيارات الناس ،ىذه االختيارات نيائية بطبيعتيا غير أنيا تتحدد مف
الناحية الكاقعية بمحددات اقتصادية ك اجتماعية ك ثقافية ك سياسية باإلضافة إلى ما يمكف أف يككف متاحا مف سمع

ك خدمات ك معارؼ لتمبية ىذه االختيارات التي يمتد مجاليا مف الحاجات إلى الطعاـ ك الشراب ك السكف ك التعميـ
ك الصحة ك البيئة النظيفة...الخ ،إلى رغبة في المشاركة في كؿ ما يجرم في المجتمع في حدكد ىذا المفيكـ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1مناؿ طمعت محمكد  ،مرجع سابؽ  ،ص .140
) :(2المرجع نفسو ،ص .135

). (2

ك مضمكف التنمية البشرية أف يصبح الناس ىـ مركز التنمية ،فيي تنصرؼ عف تنمية الناس بالتركيز عمى تككيف
ك بناء القدرات البشرية ،كما أنيا تنمية مف أجؿ الناس لما تؤكده مف ضركرة استخداـ ىذه القدرات في أنشطة

إنتاجية تضمف استم اررية التنمية ك التكزيع العادؿ لثمارىا  ،كىي بالضركرة تنمية بكاسطة الناس ألنيا تعيد إلى
تكسيع اختياراتيـ ك تعميـ مشاركتيـ في اتخاذ الق اررات  ،كنقكؿ أف لئلذاعة المحمية دكر في المساىمة في التنمية

البشرية مف حيث أنيا تعمؿ عمى معاكنة ك مساعدة المؤسسات المعنية أساسا بأداء العممية التعميمية ك التككينية ك
التدريبية ..

أ .المشاركة في محك األمية :

بما أف الفرد ىك محكر التنمية  ،ك التنمية لف تحدث بكجكد أفراد أمييف ،ك إنما تحدث بالعمـ ك المعرفة ك
الميارات ،..فالمشكمة ىي في الكاقع مشكمة الخبرة الفنية ك المؤىبلت البلزمة لتحقيؽ زيادة مممكسة في القدرة

اإلنتاجية...كمف الجمي أف إحداث تنمية ذاتية ك شاممة إنما يرتكز عمى تكسع في اإلمكانيات العممية ك التقنية ...ك
يقكدنا ىذا إلى التساؤؿ عف إمكانية نمك ىذه القدرة العممية ك التقنية في بيئة أمية تماما تغمب فييا األمية

). (1

ك تعتبر األمية مف المشكبلت التي تكاجو الدكؿ النامية ،في الكقت الذم نعتبر فيو التعميـ ىك أساس التنمية
بأكمميا ،فالتعميـ ىك مقياس حساس لدل تحسيف أحكاؿ المعيشة ،ك في األربعيف سنة األخيرة تضاعفت معدالت

محك األمية لمكبار في البمداف النامية حيث زادت مف  %30إلى  ،% 60ىذا البياف الذم يدعكا إلى السركر أما
األمر الذم يدعكا إلى الحزف فيك أف نسبة  % 40المتبقية ستككف أشد أجزاء األمية صعكبة في القضاء عمييا ك

ما يدعك إلى مزيد مف الحزف أف التعميـ العاـ تضاءؿ

). (2

فالشعب األمي ك الجاىؿ مشاركتو سمبية في عمميات التنمية  ،ما يشكؿ عقبة أماـ جيكد التنمية  .فيناؾ  ،إذف

ضركرة ممحة لحشد كافة اإلمكانات ك تجنيد مختمؼ الطاقات لحؿ ىذه المشاكؿ ،كال ينبغي االستيانة بالدكر الذم
تمعبو كسائؿ اإلعبلـ الجماىيرية ،ك خاصة اإلذاعة بالذات ،التي ىي كسيمة اتصاؿ بسيطة نسبيا ،ال تتطمب بنية

أساسية كبػ ػ ػيرة أك استثمارات ضخمػ ػ ػة فضبل عف اعتداؿ تكاليؼ تشغيميا  ،إلى جػ ػ ػانب أنيا تتمت ػ ػع بقدر كبيػ ػ ػر مػ ػ ػف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1عمي حمداش ،دانياؿ مارتف ،العمؿ في محك األمية :النظرية ك الممارسة ،الدكحة  ،مطابع قطر الكطنية ، 1989 ،ص .58
) :(2مناؿ طمعت محمكد ،مرجع سابؽ ،ص 141

المركنة مف حيث البرمجة ك اإلرساؿ) .(1ك األمية نكعاف  :األمية األبجدية ك ىي عدـ معرفة كتابة ك قراءة
الحركؼ ،أما األمية الكظيفية ك المينية فيي عدـ معرفة الميارات المينية المختمفة ،فعممية محك األمية األبجدية
تستيدؼ إكساب األمي سيطرة كافية عمى آليات القراءة ك الكتابة ك مبادئ الحساب حتى يتيسر لو اإلطبلع عمى

الكبلـ المكتكب أك المطبكع  .أما عممية محك األمية الكظيفية ىي عممية تتبع نيجا مكثفا كخطكة نحك اليدؼ

المنشكد ،كىك اكتساب الميارات المييأة ك المعارؼ التي يمكف استخداميا ،نيج يعامؿ األمي في سياؽ جماعة ك
في عبلقتو بيئية معينة ك كصكال إلى تحقيؽ التنمية

). (2

كتستطيع اإلذاعة المحمية المعاكنة في محك األمية " األبجدية " ،كذلؾ مف خبلؿ األخذ باألسمكب التمقيني التقميدم

لمبرنامج كشكؿ ال بد منو ك لك كانت نتائجو ليست بالقدر الكافي  ،نظ ار الفتقاره عامؿ الرؤية المطمكبة لتصاحب
شرح ك تكضيح كتابة أحرؼ الكممة ثـ دعـ ىذا األسمكب بعكامؿ مساعدة ك منيا تكرار نفس البرنامج اإلذاعي
التعميمي مرة ثانية في نفس اليكـ مثبل ،أك في اليكـ التالي ،ك كفقا لتكقيتات تسمح بإمكانية استقبالو مف جانب أكبر

عدد مف الجميكر المحمي

). (3

ك ىنا يتضح أىمية كجكد األندية اإلذاعية أك فصكؿ محك األمية التي تفتح في كقت إذاعة البرنامج التعميمي
لمتابعة الدركس التعميمية ك بحضكر المرشد أك المعمـ الذم يقكـ بمساعدة الحاضريف عمى استيعاب المادة التعميمية

المذاعة ك قيادة المناقشات الجماعية حكؿ مضمكف البرنامج

). (4

كذلؾ تمتد عممية " محك األمية " مف خبلؿ اإلذاعة المحمية  ،إلى محك األمية " الكظيفية ك المينية " ،ك يككف ذلؾ
بتعميـ أبناء المجتمع المحمي األساليب الحديثة ك الميارات األساسية المطمكبة في مجاؿ الزراعة ك الصناعة ك

التدبير المنزلي ك التدريب عمى الكسائؿ اإلنتاجية الحديثة لتمبية احتياجات المجتمع).(5

ك تعميـ الكبار ،بشقيو  :محك األميػ ػ ػة األبجدم كالكظيفي  ،يمك ػ ػ ػػف أف يساىـ فيو المذياع بالدعكة ك اإلقن ػ ػ ػاع  ،أما

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1عمي حمداش  ،دانياؿ مارتف  ،مرجع سابؽ  ،ص . 52

) :(2المرجع نفسو  ،ص . 67

) : (3فكزية المكلد)ب(" ،االستخداـ التعميمي لئلذاعة المحمية " ،ندكة اإلذاعات المحمية ك التنمية الشاممة  ،القاىرة  ،الفترة ، 1980 – 7/3-6/30
ص .03
) :(4تيرم .د .بيغ ك آخركف  ،مرجع سابؽ  ،ص ص 201 – 199
) :(5شاىيناز طمعت  ،مرجع سابؽ  ،ص 188

التدريب العممي عمى ميارة القراءة ك الكتابة فيككف عف طريؽ التمفزيكف ،ك ىذا طبعا نظ ار لنقص عنصر المشاىدة
ك الرؤية في التعمـ عف طريؽ الراديك  ،كالذم نعتمد فيو فقط عمى حاسة السمع  .كمع ذلؾ  ،فإف حاسة السمع ليا
كقعيا عمى اإلدراؾ ك التركيز ،ككيؼ ال ك الراديك لو باع طكيؿ في أدكاره التنمكية منذ كقت طكيؿ  ،حيث لطالما

أعتبر الكسيمة رقـ كاحد لمخاطبة األمييف الذيف ال يعرفكف القراءة  ،كبالتالي يستخدمكف حاسة السمع لتمقي الرسائؿ

اإلعبلمية .

إف أىمي ة تدريس " محك األمية الكظيفية " عبر اإلذاعات المحمية ،جاءت لمحاجة الممحة لمنازحيف إلى المدينة
الكبيرة مف الريؼ أك الصحراء ،إلى اكتساب ميارات مينية مختمفة ،حيث ال تكجد في المدف العربية المختمفة ،ك

خصكصا مع ظاىرة النمك الحضرم لمراكز التدريب المناسبة التي يمكف أف تسد ىذه الحاجة ،األمر الذم يستمزـ
ضركرة البحث عف طريقة بديمة ،أك طرؽ معاكنة  .ك ال تقتصر حاجة النازح الجديد إلى الميف المختمفة في المدينة

عمى زيادة الميارة الحرفية  ،بؿ يمزمو قدر مبلئـ مف المعرفة بعبلقات العمؿ الجديدة بما يصاحبيا مف عبلقات

اجتماعية حتى يمكف أف يتكافؽ مع البيئة اإلنتاجية الجديدة) .(1كىنا تبرز أىمية اإلذاعة المحمية في المعاكنة عمى
حؿ ىذه المعضمة ،ك يتعدل دكر اإلذاعة المحمية ىنا ،القضاء عمى أمية الكبار إلى التربية في حد ذاتيا ،ك ربما

أف " برنامج حركة الثقافة الجماىيرية في ككلكمبيا" مثاؿ عمى ذلؾ  ،كقد تطكر ىذا البرنامج عف تجربة صغيرة
بدأت عاـ  1947إلى برنامج قكمي يغطي كؿ سكاف الريؼ في ككلكمبيا ،ك تبنى حركة الثقافة الجماىيرية عمى

أساس افتراض أف العكائؽ الرئيسية لمتنمية الريفية ىي  :األمية ،الجيؿ ،الخضكع لمتقاليد ،ك السمبية ،ك التبعية ،ك

القدرية كفقداف القيـ الركحية ك المدنية ك االجتماعية بيف الفبلحيف ك عماؿ الريؼ  ..ك الكاجب الرئيسي لمتنمية
الريفية ىك إزالة ىذه العكائؽ ..كال يمكف القياـ بيذا العمؿ إال بحممة كاسعة " لمتربية األساسية المتكاممة " لمكبار مف

األمييف ك الجيمة ،ك تحاكؿ ىذه التربية األساسية المتكاممة منح المعمكمات ك المعارؼ الرئيسية عف األمية،
الرياضيات ،الصحة ،االقتصاد ك العمؿ ،الركحانيات  ،كينبغي أف تككف المعمكمات ك المعارؼ مناسبة لظركؼ

حياة أىؿ الريؼ الحقيقية  .ك يبف جياز نقؿ المعمكمات ك المعارؼ لحركة الثقافة الجماىيرية حكؿ شبكة إذاعية

كادارية ثقافية مسئكلة عف إعداد البرامج التعميمية ك ىي تممؾ ك تدير أكبر شبكة إذاعية في ككلكمبيا ،ك ىك راديك
" سكتاتن از ") . (2ك في عصر تكنكلكجيا االتصاؿ ،يقكؿ " نبيؿ عمي " أف األمية ىي أمية الكمبيكتر ك المعمكمات ك

أمية الشكؿ ك الرمز ك أمية الثقافة العممية

). (3

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1سامية محمد جابر)أ(  ،مرجع سابؽ  ،ص .335
)(2

 :سيد رحيـ ك آخركف ،اإلعبلـ ك تحديات التنمية  ،ترجمة محمد حسف  ،المنظمة العربية لمتربية ك الثقافة ك العمكـ ،تكنس ، 1984 ،ص ص

)(3

 :نبيؿ عمي ،مرجع سابؽ ،ص .147

. 14 – 13

ب .المشاركة في التعميـ المدرسي :
إف العممية التعميمية كعممية تنمكية ىي " تمؾ التغيرات التي تتكقع حدكثيا في شخصيات التبلميذ إذ أف ىذا ىك

كصؼ التغير المتكقع حدكثو في سمكؾ المتعمـ نتيجة تزكيده بخبرات تعميمية  ،كتفاعمو مع المكاقؼ التعميمية).(1

كال شؾ أف ازدياد عدد الطبلب الراغبيف في التعميـ – خاصة في الدكؿ النامية – قد أدت إلى التعجيؿ بفتح
المدارس ك مضاعفة عدد الفصكؿ دكف أف تستكمؿ مقكماتيا األساسية مف األجيزة ك المعدات الدراسية ،مما نتج
عنو انخفاض مستكل التحصيؿ ،كىك ما يعكد بأفدح الخسائر عمى العممية التعميمية  .ك مما ال شؾ فيو أف
استخداـ اإلذاعة في تطكير عممية التعميـ ك سد العديد مف ثغرات ىذه العممية ليك ضركرة ممحة في ىذه الدكؿ

النامية

). (2

ك لما كانت اإلذاعة إحدل ىذه اإلمكانيات أك الطاقات ،فقد حذا ذلؾ إلى التفكير في استخداميا في التعميـ عمى

اعتبار أنيا كسيمة يمكف أف تصؿ إلى مبلييف البشر بمدرس كاحد ،كليذا نشأت في كثير مف الدكؿ إذاعات تعميمية

أك مدرسية تفيد مف تأثير اإلذاعة الكاسع االنتشار كمف انخفاض تكاليفيا انخفاضا ممحكظا بالنسبة لمكسائؿ

األخرل).(3

إف البث التعميمي لئلذاعات المحمية  ،يشكؿ خدمة خاصة لكاقع محمي ،محدكد ،فإف عبلقة االرتباط بيف ىذا البث
ك بيف أجيزة التعميـ ك المجالس المتخصصة المعنية تتعمؽ بمجاؿ عمؿ محدد ك ىك مجاؿ دعـ األداء في المجاؿ

التعميمي كي يتحقؽ اليدؼ منو بأقصى فائدة ك بأقدر درجة مف االنحياز ك عبلقة االرتباط ىذه يككف في اتجاىيف،
ارتباط بأجيزة التعميـ عمى مستكل الدكلة  ،ك ارتباط بأجيزة التعميـ عمى المستكل المحمي ،ك تككف ىذه العبلقة في
مجاالت األداء ،التمكيؿ ،التنسيؽ المتعاكف لخدمو ىدؼ كاحد).(4

ك لما كانت اإلذاعة المحمية بحكـ ارتباطيا بمجتمع صغير ،ك ذات عبلقة كثيقة بالمؤسسات التعميمية في ىذا

المجتمع  ،فإنيا قديرة عمى القياـ بيذه المسئكليات  ،كترل فكزية المكلد أف الخطة اإلذاعية المحمية يجب أف تتضمف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1ساىرة السعدم  ،ميارات التدريس ك التدريب عمييا ،ط ،1األردف ،الكراؽ لمنشر ك التكزيع ،2004 ،ص .21
) :(2ماجي الحمكاني )ب(" ،تكظيؼ الراديك في خدمة التعميـ " مجمة الفف اإلذاعي ،العدد  ،94مارس  ، 1982ص . 29
) :(3محمد إسماعيؿ محمد  ،الكممة المذاعة  ،القاىرة  ،د د ف  ، 1957 ،ص . 30
) :(4فكزية المكلد )ب(  ،مرجع سابؽ  ،ص .05

البرامج التعميمية اآلتية):(1
 -1التدريس المنيجي  :حيث يغطي مراحؿ التعميـ ك أنكاعو بالتكجو إلى الفصكؿ ،أك خارجيا ،أك معا ،ك
يتناكؿ مناىج الدراسة المقررة عمى كؿ نكع ك مرحمة في إطار مف استخدامات العمؿ اإلذاعي ،بكؿ ما

تعنيو مف فنيات ك جاذبية ك تشكيؽ....بما يحقؽ استيعابا شامبل ك عميقا..

 -2مجاؿ البث التربكم التككيني :ك تتناكؿ برامجو ما يحقؽ بناء ك دعـ التككيف السكم لطرفي األداء ك

اإلنجاز في ميداف التعميـ مف طمبة ك مدرسيف ،فبالنسبة لمطمبة يتناكؿ كاقع حياتيـ ك مجرل كضعيـ ابتداء
مف األسرة ك البيت ك تييئة الظركؼ المحيطة بيـ ،بحيث تككف صالحة ألف يقكـ فييا الطالب بأداء دكره

التعميمي في التمقي ك االستيعاب  ،ك بالنسبة لممدرسيف يتناكؿ تزكيدىـ بكؿ ما ينمي – ك باستمرار –
قدراتيـ ك مياراتيـ في األداء ك بكؿ ما يدعـ عبلقتيـ السكية بأبنائيـ الطمبة لتككف ىذه العبلقة دعامة

أساسية إلقباليـ عمى التحصيؿ ك استيعابو ألقصى مدل.

كذلؾ يمكف لئلذاعة المحمية أف تؤدم دكرىا في نطاؽ الجامعة ك ذلؾ بتقديـ برامج تتناكؿ عرض ك مناقشة بعض
المناىج الدراسية في الكميات المختمفة لخدمة طبلب ىذه الكميات المكجكدة بالمنطقة المحمية .ىذا باإلضافة كذلؾ
إلى البرامج التي تؤكد أىمية الكمبيكتر ك مسايرة العالـ في استخداـ التكنكلكجيا الحديثة).(2

إذف تمع ب اإلذاعة المحمية دك ار ممي از في تنمية المجتمع المحمي ،كذلؾ بمساىمتيا في التعميـ لمصغار ك الكبار ،إال

أف ميمتيا ىذه ليست أصيمة  ،ك إنما تتمثؿ في معاكنة المؤسسات التعميمية ك التربكية ك ذلؾ بالتنسيؽ معيا .حيث

يمكف أف تأخذ مكاف " المدرس الخصكصي " عمى حد قكؿ " سامية جابر" ،حيث باإلضافة إلى البرامج اإلذاعية
المدرسية التي تذاع في مكاعيد محددة داخؿ الفصكؿ المدرسية " يمكف تقديـ ما يعرؼ ب " برامج اإلثراء" ك ىي

البرامج التعميمية التي تكجو إلى الطمب في منزلو ك ال تكجو إلو داخؿ الفصؿ الدراسي ،كقد تقكـ مقاـ المدرس

الخصكصي) .(3ك ىنا ال بد مف اإلشارة إلى ما يسمى " اإلذاعة المدرسية " ك التي ىي جزء مف الطابكر المدرسي ك
مف اليكـ الدراسي  ،فيي تعمؿ عمى تنمية قدرات الطبلب ك إبراز مكاىبيـ ك ىكاياتيـ .كما أف ليا الدكر الفعاؿ في

حقؿ المعارؼ ك العم ػ ػ ػكـ لدل الطالب

)(4

 ،حيث يكضع المذيػ ػ ػ ػاع في قاعة ينتقػ ػ ػؿ إلييا الطبلب مع مدرسيـ لتمق ػ ػ ػ ػي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1فكزية المكلد )ب(  ،مرجع سابؽ  ،ص 02

) :(2منى سعيد الحديدم  ،سمكل إماـ عمي  ،مرجع سابؽ  ،ص .184
) :(3سامية محمد جابر)أ(  ،مرجع سابؽ  ،ص .333

) :(4أالء عبد الحميد ،اإلذاعة المدرسية ،عماف ،دار اليازكرم العممية لمنشر ك التكزيع ،2007 ،ص ص .6-5

المعارؼ ....الخ  .ك خبلفا لما تقدـ  ،نجد " تيرم بيغ "  ،لو نظرة مغايرة لدكر اإلذاعة المحمية في التعميـ ،ك
جاءت ىذه النظرة بناءا عمى حقيقة " أف معظـ البرامج اإلذاعية التي يظير مضمكنيا بشكؿ كاضح أنيا " تعميمية "

أك ذات تكجو اجتماعي ال تصؿ إلى جميكرىا المستيدؼ ألف ىذا الجميكر ك بكؿ بساطة ال ييمو في كثير أك

قميؿ أف يتـ إنقاذه) .(1كيسترسؿ في الحديث عف ىذه المشكمة " إف الحؿ لمشكمة مقاكمة المستمعيف ألف يتعممكا

بدال مف أف يتـ الترفيو عنيـ  ،ىك ببساطة محاكلة عمؿ االثنيف معا ،ك لذلؾ فإف اإلستراتيجية ينبغي أف تككف ىي

إدخاؿ كسائؿ االتصاؿ لمتنمية االجتماعية في البرامج اإلذاعية ذات النمط الذم يحب المستمعكف االستماع إليو،

عمى أف يتـ ذلؾ بطريقة تتضمف الترفيو ك اإلمتاع حتى يصبح التعميـ بيذه الكيفية شيئا يبعث عمى السركر ك بدال

مف تكرار نمط المدرس في الفصؿ  ،ك إذاعة ذلؾ عمى اليكاء  .فإف خبير االتصاؿ يمكف أف يمزج رسائمو في

الب ارمج التي يفضميا جميكر المستمعيف).(2

ك الكاقع أف حدكد قدرة اإلذاعة في مجاؿ التعميـ يعرفيا اإلذاعيكف جيدا  ،منذ نحك ثبلثيف عاما عمى األقؿ – يقكؿ

تيرم  ، -فقد بذؿ " الزار سفيمد " باحث االتصاؿ الشيير ،في تقريره الشيير " الناس ينظركف إلى الراديك " جيدا

كبي ار في محاكلة كشؼ كيؼ ينظركف الناس إلى الراديك كمصدر لمتعميـ ،ك كصؿ إلى نتيجة أنو مف أصؿ 100
فرد ،ىناؾ ستة فقط مف يستمعكف في المقاـ األكؿ إلى البرامج التعميمية) .(3حيث أننا ال ننسى أف دكر اإلذاعة

المحمية في ىذا المجاؿ ىك دكر مساعدا مكمبل لممؤسسات التربكية ك التعميمية ،فالعبء األكؿ ك األكبر يقع عمى

ىذه المؤسسات بالدرجة األكلى.

ج .المشاركة في التدريب عمى الميارات البلزمة:
لقد أكد خبراء التنمية ك االتصاؿ ،عمى أىمية كسائؿ االتصاؿ في تعميـ الميارات الفنية ك التدريب عمييا ،خاصة

الحديثة منيا ك التي تتطمب معرفة كاسعة مف طرؼ األفراد الذيف يشارككف في تنمية ببلدىـ .ففي سنة  1964نشر
" كلبكر شراـ " مؤلؼ حكؿ " كسائؿ االتصاؿ ك التنمية القكمية "  ،ك الذم أعده بناء عمى طمب اليكنسكك ك أكد
فيو الحاجة الماسة لمدكؿ النامية إلى حشد جميع طاقاتيا اإلنسانية ...ك أنيا تحتاج إلى المشاركة االيجابية ك
التعاكف الكاعي مف سكاف القرية ك المدينة عمى حد سكاء  ،كلذلؾ يجب عمى ىذه الدكؿ أف تعمؿ عمى تشريع تدفؽ
المعمكمات ك تكفير التعميـ في المناطؽ التي لـ يتكفر فييا مف قبؿ ك تعميـ القراءة ك الكتابة ك الميارات الفنية عمى

نطاؽ كاسع فيذا ىك السبيؿ الذم يمكف مف خبللو إعداد ك حفز الجميكر لتحقيؽ التنمية).(4

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1تيرم.د .بيغ ك آخركف  ،مرجع سابؽ  ،ص .05

) :(2تيرم  .د  .بيغ  ،مرجع سابؽ  ،ص ص .11- 10
) :(3المرجع نفسو  ،ص ص .6-5

) : (4محمد منير حجاب  ،مرجع سابؽ  ،ص .87

فكما تقكـ المؤسسات التعميمية المختمفة  ،بتدريب طبلبيا عمى الميارات البلزمة ،مف خبلؿ العممية التعميمية ،كىي

ميارات التفكير العممي ،الميارات اليدكية ،الميارات األكاديمية ك الميارات االجتماعية) .(1فإف اإلذاعة المحمية
إضافة إلى ذلؾ ،فإنيا تؤدم دك ار في التدريب عمى الميارات التي يحتاجيا عامة الناس ،كربات البيكت ،الفبلحيف،

العماؿ .......الخ.
حيث تعرؼ " الميارة " عمى أنيا نكع مف السمكؾ الذم يتـ تدريب المتعمـ عميو  ،بحيث يستطيع القياـ بو في سرعة
ك دقة ك إتقاف ،أم الكصكؿ إلى درجة إتقاف عاؿ في العمؿ بأقؿ ما يمكف مف الكقت ك الجيد مع تحقيؽ األماف

بعيدا عف األضرار ك األخطاء) ، (2كما أف البرنامج التدريبي عمى ىذه الميارات يتضمف مجمؿ الخبرات ك ألكاف

النشاط التي تخطط ك تنفذ في سياؽ معيف ك خبلؿ فترة زمنية محددة ك لتحقيؽ أىداؼ منشكدة).(3

كما ك يرل " محمد منير حجاب " أف التخطيط اإلعبلمي لتحقيؽ التنمية ال بد أف يتضمف تساؤالت مف بينيا ،كيؼ

يمكف رفع الميارات ك مستكيات األداء لدل أفراد القكل البشرية العاممة في مختمؼ القطاعات) .(4كيبدك أف ىذا

السؤاؿ ىك مفيد بقدر ما يسمح بكضع خطة إعبلمية تنمكية عمى أساس سميـ تحقؽ الغايات المطمكبة ،ك لعؿ أف

اإلذاعة المحمية في خطتيا اإلعبلمية التنمكية  ،تساءلت حكؿ الكيفية التي يتـ بيا تكصيؿ تعمـ الميارات ك التدريب
عمييا ،ك كاف ىذا كفؽ برامج متخصصة " فئكية " أم متخصصة في تدريب ميارات الزراعة ك ىي مكجية إلى فئة
المزارعيف ،أك متخصصة في تدريب الميارات الخاصة بالتدبير المنزلي....ك ىي مكجية إلى فئة ربات

البيكت.....ك ىكذا ،فتعميـ الميارات المطمكبة كتعميـ المزارعيف كسائؿ الزراعة الحديثة....ك تدريب الميندسيف ك

األطباء ك تزكيد العماؿ بالميارات الفنية لتمبية احتياجات المجتمع ك تزكيد الناس بأساليب العناية بصحتيـ ك قكتيـ

...ميمة ضركرية كي تقدميا اإلذاعة المحمية  .كما أف اإلذاعة مثبل ال تستطيع أف تشرح أية خبرة أك ميارة في

الزراعة أكثر مما يستطيع عامؿ متمرس عمييا عمميا ،كلكف بمجرد أف يتـ تعميـ الميارة فإف الراديك يستطيع أف يقدـ
المعمكمات ك أف يجيب عمى األسئمة ك أف يقدـ النتائج) .(5ك ليذا قمنا أف اإلذاعة المحمية دكرىا ىنا ىك مساعد ك

معاكف فقط .كليس يقع عمييا العبء الكامؿ في تدريب الميارات المينية.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1ساىرة السعدم  ،مرجع سابؽ  ،ص .53
) :(2المرجع نفسو  ،ص .33
) :(3المرجع نفسو  ،ص .131
) :(4محمد منير حجاب ،مرجع سابؽ  ،ص .109
) :(5المرجع نفسو  ،ص .136

كما يمكف لئلذاعة المحمية معاكنة مراكز التدريب الميني المختمفة ،في تقديـ برامج تدريبية عمى ميارات مينية
مختمفة ،كما تساىـ في تعميـ ميارات فنية يستفيد منيا طبلب المراكز المينية كتدعيـ لمدركس الصيفية .ىذا إضافة

إلى إسياميا فيما يسمى " بالتثقيؼ النسائي " ،حيث تعتبر اليكـ عممية تزكيد المرأة بالمعمكمات ك الميارات البلزمة
ضركرة ممحة في عصر يعترؼ بمشاركة المرأة في التنمية كصنع القرار  .إذ ال يقتصر دكر اإلذاعة المحمية عمى

الجانب القيمي ك السمككي " لمتثقيؼ النسائي " ،بؿ يجب أف يمتد إلى اكتساب الميارات الجديدة في شؤكف التدبير
المنزلي ك الشئكف المتعمقة بالرعاية الصحية ك كذلؾ المتصمة باألنماط الجديدة لئلنتاج  ،ففي عديد مف الدكؿ
النامية استخدمت اإلذاعة المحمية باعتبارىا أسيؿ ك أرخص كسيمة يمكف استخداميا فيما يتعمؽ بالتثقيؼ النسائي

بمختمؼ جكانبو).(1

إضافة إلى ما ت قدـ ،فإف حاجة النازحيف الجدد إلى المدينة الكبيرة مف الريؼ أك الصحراء ،إلى اكتساب ميارات

مينية مختمفة ،حاجة ممحة يتكقؼ عمى إشباعيا ارتفاع الدخؿ الفردم ك كصكؿ األسرة إلى المستكل الحضرم
المناسب ،ك ال تكجد في المدف العربية المختمفة ،كخصكصا مع ظاىرة النمك الحضرم  ،المراكز التدريبية المناسبة
التي يمكف أف تسد ىذه الحاجة األمر الذم يستمزـ ضركرة البحث عف طريقة بديمة أك طرؽ معاكنة .كال تقتصر
حاجة النازح الجديد إلى الميف المختمفة في المدينة عمى زيادة الميارة الحرفية ،بؿ يمزمو قدر مبلئـ مف المعرفة

بعبلقات العمؿ الجديد بما يصاحبيا مف عبلقات اجتماعية حتى يمكف أف يتكافؽ مع البيئة اإلنتاجية الجديدة) ، (2ك
بيذا تمعب اإلذاعة في المجتمع المحمي دك ار معاكنا لممراكز التدريبية ك المينية في مجاؿ التدريب الميني ك إكساب

الفئات المختمفة الميارات المينية كالعممية البلزمة  ،خاصة تمؾ المتعمقة بالتقنيات التكنكلكجية الجديدة ك الحديثة .
 .3الدور األصيـــــــــــــــــــل لإلذاعة المحميـــــــــــة في تنمية المجتمع المحمـــــــــي:
إذا كانت اإلذاعة المحمية ال تستطيع التصدم بشكؿ كبير ك جكىرم لبعض المشكبلت التي تصادؼ المجتمع
المحمي فتكتفي باإلعبلـ ك اإلخبار عنيا .ك إذا كانت تساعد بعض المؤسسات المحمية في حؿ مشكبلتيا التنمكية،

فإنيا تمعب الدكر األساسي في التصدم لمشكبلت معينة فتستغميا أجيزة الحكـ المحمي في دفع عجمة التغيير

االجتماعي في المجتمع المحمي ك تييئة المناخ المؤدم إلى نجاح عمميات التنمية المحمية فيما بعد ،كلعؿ مف

األدكار األساسية ك األصيمة لئلذاعة المحمية ما يمي:
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( :)0سعد لبٌب (ج)  ،مرجع سابق  ،ص .22
( :)0سامٌة محمد جابر ،مرجع سابق  ،ص .002

أ .التغيير القيمي و السموكي  :مف أىـ األدكار األصيمة لئلذاعة المحمية  ،ك يمكننا أف نميز ىذا الدكر مف
خبلؿ :
 نشر األفكار المستحدث ػ ػ ػ ػ ػة :مما زاد مف أىمية اإلذاعة في التنمية  ،قدراتيا المتنامية في نشر المستحدثات  ،كبذلؾ أضحى ليذه الكسيمة دكر
)(1

فعاؿ في نشر المستحدثات

 .كاالنتشار ىك العممية التي تذاع بكاسطتيا الفكرة الجديدة أك البدعة المستحدثة  ،ك

عممية االنتشار تنطكم عمى خركج فكرة جديدة مف مصدرىا إلى الذيف يستخدمكنيا أك يعتنقكنيا  ،ك لب عممية
االنتشار ىك التفاعؿ اإلنساني الذم مف خبللو ينقؿ شخص مف األشخاص فكرة جديدة إلى شخص أخر ،ك انتشار

الفكرة المستحدثة يتـ عادة في نطاؽ التنظيـ االجتماعي  .ك الفكرة الجديدة قد تتضمف مثبل الحركات االجتماعية ك

مستحدثات المبلبس ك بدعيا  ،ك .........الخ

). (2

ك اإلذاعة المحمية باعتبارىا داعية إلى األفكار المستحدثة ،تحاكؿ التأثير في الناس لكي يتبنكا أفكا ار معينة تشعر
أنيا ضركرية كىامة ،حيث يككف تبني األفكار المستحدثة عمى مراحؿ ك ىي :الشعكر بالفكرة  -االىتماـ – التقييـ

– المحاكلة – التبني).(3

ك اإلذاعة عندما تدخؿ كنظاـ ضمف الخطة الشاممة لمتنمية  ،فإنيا تصبح عامبل رئيسيا في التغيير القيمي ك

السمككي ك معظـ التغيرات الحيكية التي يتطمبيا العصر الحديث...كما أنيا تستطيع أف تقكـ بدكر في التبشير بالقيـ
الجديدة ك العمؿ عمى تطكير الحياة االجتماعية ك السمكؾ االجتماعي بما يتبلءـ مع الظركؼ الجديدة التي يسعى

إلييا المجتمع ،كلكي تنجح يجب أف ترتبط بالمكاطف ك مشاكمو التي يعايشيا يكميا

).(4

ك تعتبر عممية نشر األفكار المستحدثة مف عمميات التغير االحتكاكي المكجو ،ك الذم تـ تكضيحو في مكضع

سابؽ -فعندما تنبع التجديدات مف خارج النسؽ االجتماعي  ،بعد ذلؾ يقكـ المسئكلكف عف التغيير بتكجيو عممية
انتشار األفكار بكاسطة استخداـ االتصاؿ الجماىيرم ك تقديـ مبررات لتبني ىذه األفكار ،ك العمؿ عمى تقصير

الفترة الزمنية البلزمة لنشر استخداميا عمى النطاؽ العاـ .
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) :(1مصطفى حميد كاظـ الطائي  ،مرجع سابؽ  ،ص .21
) :(2افريت .ـ  .ركجرز ،األفكار المستحدثة ك كيؼ تنتشر ،ترجمة سامي ناشد ،القاىرة  ،عالـ الكتب ، 1962 ،ص . 25
) :(3المرجع نفسو  ،ص .111
) :(4محمد منير حجاب  ،مرجع سابؽ  ،ص .250

ك في ىذا الصدد تعتبر إجراءات التنمية االقتصادية نمكذجا ىاما مف نماذج التغير االجتماعي المكجو ،حيث
تدخؿ أفكار جديدة في النسؽ االجتماعي مف أجؿ تحقيؽ دخؿ أكبر ،ك مستكيات معيشية أعمى ،مف خبلؿ أساليب

إنتاجية تتميز بأنيا أكثر حداثة ك تنظيـ اجتماعي معدؿ ،كىنا تعتبر بعض البرامج اإلنمائية الحككمية المكجية نحك
إدخاؿ تجديدات تكنكلكجية في مجاالت :الزراعة ،ك الصحة ،ك التعميـ ،كالصناعة ،أمثمة معاصرة عمى التغير

المكجو .ك إف التغير المتأصؿ ك إلى حد ما التغير االحتكاكي االنتقائي ،كانا يمثبلف أكثر نماذج التغير االجتماعي
أىمية بالنسبة لممجتمعات المحمية الريفية المنعزلة التي عاشت خبلؿ فترات تاريخية سابقة ،ك أما الفترة الراىنة التي

نعيشيا اآلف ،فيي تبرز فييا أىمية نمكذج التغير االحتكاكي المكجو

). (1

ك مف ىذا الطرح ،نجد أف أجيزة الحكـ المحمي بالتنسيؽ مع الحككمة ،تعمؿ عمى نشر المستحدثات ك التجديدات
التي تتطمبيا عممية تنمية المجتمع المحمي ،كذلؾ بكاسطة أك عف طريؽ أجيزتيا ك عمى رأسيا اإلذاعة المحمية.

كيككف نشر األفكار المستحدثة في اإلذاعة المحمية عف طريؽ ما يسمى بػ " ندكة األفكار المستحدثة " كما يسمييا

"عبد المجيد شكرم " ،حيث أف استخداـ الندكات ك المناقشات في اإلذاعة المحمية يمكف أف يمعب دك ار تربكيا تعميميا
خاصة عند مناقشة أفكار مستحدثة في مجاالت الزراعة ك الصحة ك التعميـ ك الثقافة ك الحياة االجتماعية ك

المكضكعات اإليديكلكجية  ، ....ك األفكار المستحدثة "  " Innovationsتشمؿ األساليب الجديدة في الزراعة ،أك
أحد المخترعات الحديثة التي تؤدم إلى زيادة المحاصيؿ الزراعية أك أساليب جديدة في الرم ك الصرؼ ك األساليب

المستخدمة في التربية ك التعميـ...ك يمكف في ىذه الندكات القياـ بتكسيع دائرتيا بحيث يسمح بأف يشترؾ في النقاش

مع المستمعكف لمبرنامج عف طريؽ اإلذاعة.....ك يكفي أف نقكؿ أف مناقشة األفكار المستحدثة تساعد دائما عمى

تثبيت األفكار ك اآلراء ك المعمكمات ك نتائج التجارب الناجحة ...فيي ببساطة ندكة الخطك نحك األماـ

).(2

إذف ،يجب عمى اإلذاعة المحمية في مجتمعيا المحمي ،أف تعمؿ في برامجيا عمى إدخاؿ بعض األفكار الجديدة ك
اإليجابية ،التي ال يرفضيا المجتمع مف منطمؽ عقائدم بالذات  ،ك أف تعمؿ عمى إقناعو بيذه األفكار ك القيـ

الجديدة ك أنماط السمكؾ المرتبطة بيا  ،عمى أف يقترف ذلؾ بحماية ىذا المجتمع مف الكقكع في ىكة الحيرة بيف
تقاليده كتقاليد المجتمعات األخرل تقميدا أعمى قد يدفعو إلى فقداف أصالتو  .بمعنى آخر  ،أف يككف ىناؾ تكازف
بيف أصالة المجتمع المحمي في تمسكو بقيمو االيجابية مف ناحية ك األخذ بأساليب الحياة العصرية ك مظاىر التقدـ

مف ناحية أخرل  .ك عند إدخاؿ قيـ جديػ ػ ػدة مف خبلؿ برامج اإلذاعة المحمية  ،يراعى أف يتف ػ ػ ػ ػ ػؽ ىذه القيـ مع القيـ
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) :(1سامٌة محمد جابر(أ)  ،مرجع سابق ،ص .002
( :)0عبد المجٌد شكري (أ)  ،مرجع سابق ،ص .020

المكجكدة في المجتمع ذلؾ أنو يجب أف ينظر إلى القيمة الجديدة التي سيتـ إدخاليا كفكرة مستحدثة  .كفي ىذا يقكؿ
" ركجرز " إ ف االنسجاـ بيف الفكرة المستحدثة ك األفكار السائدة لدل المتبنيف ليا ك تجاربيـ السابقة ك المعايير
الثقافية لمتنظيـ االجتماعي مف شأنو أف يزكد المتبنيف ليا بقدر أكبر مف الطمأنينة ك األماف  ،كما أنو يجعؿ ىذه

الفكرة سيمة الفيـ بالنسبة ليـ).(1

 محاربة القيـ ك العادات ك أنماط السمكؾ السمبية التي تعكؽ جيكد التنمية :يرل العمماء ك الباحثكف أف القيـ ىي المرشد األساسي في تكجيو اتخاذ الق اررات ك التصرفات األخرل ،ك التي تحدد

إطا ار عاما لمممارسات الضركرية المرغكبة .إذ ينظر "  " Rokeachإلى القيـ باعتبارىا اعتقادا راسخا بأف
التصرؼ بطريقة معينة أفضؿ مف أم طريقة أخرل متاحة  .ك أف اتخاذ ىدؼ أك غاية معينة أفضؿ مف أم طريقة

أخرل متاحة .ك أف اتخاذ ىدؼ أك غاية معينة يككف أفضؿ مف اتخاذ أىداؼ أك غايات أخرل .ك يعرؼ " Kluck
 " Holnالقيـ بأنيا تمثؿ تصك ار صريحا أك ضمنيا يميز الفرد أك الجماعة ك يحدد ما ىك مرغكب فيو ك يؤثر في

اختيار الطرؽ ك األساليب ك الكسائؿ ك األىداؼ الخاصة بالتصرؼ .كفكرة المرغكب فيو تحددىا ثقافة الفرد ك

الجماعة التي تعتبر حجر الزاكية في مفيكـ القيـ).(2

ك لكؿ مجتمع مجمكعة مف القيـ ك المعايير االجتماعية التي تحدد سمكؾ األفراد ك تكجياتيـ كما تؤثر في درجة
قبكليـ لمتغيير ،ك لما كاف الكاقع االقتصادم ك السياسي ك االجتماعي ك الثقافي في تغير مستمر بدرجات متفاكتة
في كؿ المجتمعات فإف بعض القيـ ك المعايير الصالحة في فترة ما قد تصبح غير صالحة لفترة أخرل  ،بسبب

التغيير الذم ط أر عمى المجتمع  .ك عمى ىذا األساس ينبغي إعادة النظر في سمـ القيـ ك المعايير السائدة في

المجتمع بيف الحيف ك اآلخر ،ك ىنا تستطيع كسائؿ اإلعبلـ أف تمعب دك ار ىاما في إعادة البناء الفكرم لمجماىير ك
التأثير في اتجاىاتيا ك معتقداتيا مف خبلؿ مكقفيا كأداة تعبير عف البناء الفكقي ك قاعدتو المادية ،ك مف خبلؿ

دكرىا كقائد لمنشاط الفكرم ك االجتماعي ك مف خبلؿ دكرىا في جمع المعمكمات ك معالجتيا ك إعادة نشرىا ك التي
تتميز في مرحمة االنتقاؿ بشمكليا مضاميف الكعي االجتماعي ك خدمة أىداؼ التنمية).(3
ك باعتبار القيـ ىي المكجو األساسي ألنماط السمكؾ ك التصرفات ك اتخاذ الق اررات

)(4

 ،فإف اإلذاعة المحمية ال بد
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) :(1إفريت .ـ .ركجرز ،مرجع سابؽ  ،ص .164
) :(2عبد الحميد عبد الفتاح المغربي  ،الميارات السمككية ك التنضيمية لتنمية المكارد البشرية  ،ط ،1مصر ،المكتبة العصرية لمنشر كالتكزيع ،
 ، 2007ص ص . 64 – 63

) :(3حميد جاعد محسف ،التنمية ك التخطيط اإلعبلمي في العراؽ ،سمسمة دراسات رقـ  ،179بغداد  ،ك ازرة الثقافة ك الفنكف ،1979 ،ص .210
) :(4عبد الحميد الفتاح المغربي  ،مرجع سابؽ  ،ص .64

أف تمعب دك ار أساسيا في محاربة السمككيات السمبية ك الفاسدة في المجتمع المحمي  .ك قبؿ ذلؾ يبدكا أنيا ستككف
أماـ ميمة صعبة تسمى بػ " التغيير القيمي "  .حيث يعرؼ " التغيير القيمي " عمى أنو بعض التغييرات في العادات
ك التقاليد أك التغيرات المتتابعة ك السريعة في الطرائؽ الشعبية ،كما يعرفو البعض أنو كؿ التحكالت السريعة في

القيـ الثقافية لممجتمع) .(1إذف التغيير القيمي ضركرم جدا ،خاصة عندما يحكـ تصرفات ك سمككات الناس قيـ ك

اعتقادات خاطئة أك سمبية .حيث تعتبر ىذه القيـ مف العقبات الرئيسية في طريؽ التنمية ،ألنيا -كقيـ مجردة –

دكر في البناء االقتصادم ك الثقافي ك السياسي...ك ىي اإلطار المرجعي لمسمكؾ الفردم ك ىي القكة الدافعة
تمعب ا
لمسمكؾ الجمعي...ك لذلؾ فكجكد مثؿ ىذه القيـ السمبية ك المتخمفة يجعؿ برامج التنمية تكاجو عقبات شتى في

التنفيذ  .ك مف القيـ المختمفة نذكر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ،االنعزالية ك التككؿ عمى الغير ،عدـ احتراـ العمؿ
اليدكم ك اإليماف بو ،عدـ تقديس العمؿ كقيمة ،الخكؼ مف الجديد ،عدـ االعتراؼ بدكر المرأة ،عدـ تقدير

الكقت.......الخ).(2

ك اإلذاعة المحمية عندما تقكـ بالمرحمة اإلجرائية في كضع خطتيا يمكنيا حصر القيـ ك العادات ك أنماط السمكؾ

السمبية السائدة في المجتمع المحمي ،ك محاربة ىذه القيـ في برامجيا باألسمكب الذم يتفؽ ك ظركؼ الجميكر في

المجتمع المحمي .كما ال بد ليا أف تعمؿ عمى إبراز مخاطر ك عكاقب ىذه السمككيات الغير الئقة عمى الفرد ك
المجتمع معا .ككذلؾ عمى مستكل التنفيذ فبل بد مف تكافر الفيـ الشمكلي لمكاقع بالنسبة لمقيـ القديمة ك عدـ التصدم

ليا مباشرة ،كلكف عف طريؽ االقتناع ك اإلرشاد ك الترشيد) .(3ك مف ثـ تقديـ القيـ البديمة ك الجيدة سكاء كانت مف

القيـ األصمية ك المكركثة في ىذا المجتمع المحمي ،أك قيما خارجية جديدة يتـ اكتسابيا.
 تدعيـ القيـ االيجابية السائدة في المجتمع المحمي:ففي كؿ مجتمع ميما كانت درجة فساده أك تخمفو يكجد بعض القيـ االيجابية السائدة  ،ك كذلؾ بعض القيـ
االيجابية التي كانت مكجكدة في فترة مف الفترات ،ك مثؿ ىذه القيـ االيجابية يتعيف عمى اإلذاعة في المجتمع

المحمي أف تتعرؼ عمييا ،بالغكص في تراث المنطقة جيدا ك إجراء البحكث حكؿ ذلؾ ،كي تعمؿ بجد عمى
ترسيخيا ك تدعيميا كبعثيا مف جديد ك إظيارىا ألفراد المجتمع المحمي عمى أنيا الصكاب الذم يجب إتباعو .
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( :)0محمد أحمد بٌومً  ،القٌم و موجهات السلوك االجتماعً  ،اإلسكندرٌة  ،دار المعرفة الجامعٌة  ، 0110 ،ص .21
( :)0عبد الهادي الجوهري و آخرون  ،دراسات التنمٌة االجتماعٌة  ،أسٌوط  ،مكتبة الطلٌعة ، 0202 ،ص .0
( :)0محمد أحمد بٌومً  ،مرجع سابق  ،ص .20

كمما ال شؾ فيو أف ديننا اإلسبلمي يزخر بكـ ىائؿ مف ىذه القيـ اإليجابية التي تنطبع عمى السمكؾ اإليجابي لمفرد
في المجتمع حتى ك إف ابتعد الناس عف ىذه القيـ  ،فبل بد لئلذاعة المحمية أف تدعـ ك تبرز ك تثمف مف خبلؿ

برامجيا ىذه القيـ اإلسبلمية التي باتت في زمف العكلمة عند البعض – قيما متخمفة – !  ،فاإلسبلـ بما ينسجو مف
قيـ ك ما يحدده مف معايير كما يصبغو مف فكر ك ما يجسده في النظـ االجتماعية ك عناصرىا مف ركح  ،كما

يشكمو مف أنماط اجتماعية داخؿ ىذه النظـ االجتماعية المختمفة المككنة لممجتمع ،ك ما يخمقو لمناس مف حكافز ك
ايجابيات لمسمكؾ إنما يحقؽ بذلؾ كمو مجتمعا متمي از ذا مبلمح إسبلمية خاصة ،ك ذاتية اجتماعية تتحدل األنماط

االجتماعية المعتادة فتقيرىا ك تتغمب عمى معكقات التنمية التي تكاجييا).(1

ك إضافة لتدعيـ ال قيـ اإليجابية في المجتمع المحمي ،فإنو عمى إلذاعة المحمية كذلؾ ،أف تقكـ بإدخاؿ قيـ ايجابية
جديدة عمى المجتمع المحمي ،ك لكف شريطة عدـ التناقض بيف القديـ ك الجديد .إذ ال بد مف حؿ التناقض الذم قد

يحدث في النسؽ القيمي بيف القيـ التقميدية ك الجديدة ،ليذا ال بد مف المعالجة الكاعية ليذا التناقض بحيث تقدـ
القيـ التقميدية في أسمكب جديد ،ك تقدـ القيـ الجديدة في أسمكب مألكؼ حتى يتـ التعايش فترة االنتقاؿ ثـ إلى

التكامؿ القيمي في مرحمة الحقة

)(2

ثابتا ال يتغير مع التكرار ك الخبرة

 ،إلى أف تصبح ىذه القيمة الجديدة عادة  ،أم سمككا مكتسبا ك الذم يصبح

).(3

ب  .نشر الوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي:
مما ال شؾ فيو أف كسائؿ اإلعبلـ ك االتصاؿ تمعب دك ار ىاما في نشر الكعي بمختمؼ أنكاعو ،ك اإلذاعة المحمية

بحكـ قربيا ك التصاقيا بقضايا المجتمع المحمي فإنيا تمعب كذلؾ الدكر األساسي في تكعية األفراد في المجتمع
المحمي نحك قضاياىـ ك مشكبلتيـ الجكىرية التي تحيط بيـ مما يسيؿ ك يميد الطريؽ نحك مشاركة المكاطنيف في
حؿ مشكبلتيـ التنمكية ،ك التي تعني الرقابة الشعبية عمى مشركعات الحككمة التي ىي الضماف الكحيد لتعديؿ

مسار التغير ليتمشى مع مصالح الجماىير الشعبية العريضة).(4
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) :(1عبد الرحيـ تماـ أبك كريشة  ،مرجع سابؽ  ،ص .173
) :(2محمد أحمد بيكمي  ،مرجع سابؽ  ،ص .81
) :(3ساىرة السعدم  ،مرجع سابؽ  ،ص .35
) :(4عبد المنعـ شكقي )ب(  ،مشاركة المكاطنيف في التنمية الريفية  ،المجمد التالث  ،د ب  ،مكتبة النيضو المصرية ، 1993 ،ص ص - 62
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ك يشير الكعي إلى لغة الفيـ ك سبلمة اإلدراؾ ،كىي تعني إدراؾ الفرد لنفسو ،كلمبيئة المحيطة بو ،ك ىذا اإلدراؾ
يظير بدرجات متفاكتة بيف أفراد المجتمع الكاحد ك حتى بيف أعضاء الطبقة الكاحدة ،ك مف مجتمع آلخر  ،كمف

فترة زمنية معينة ألخرل) . (1كتقكـ اإلذاعة المحمية بنشر الكعي مف خبلؿ :

 -نشر الكعي السياسي :ك ىك يعني معرفة المكاطنيف لحقكقو السياسية ك كاجباتو ك ما يجرم حكلو مف أحداث ك

كقائع ،ككذلؾ قدرة المكاطف عمى التصكر الكمي لمكاقع المحيط بو كحقيقة كمية مترابطة العناصر ،كليس ككقائع

جزئية منفصمة ك أحداث متناثرة).(2

إذف ،إف الدكر المنكط باإلذاعة المحمية في نشر الكعي السياسي ،ىك دكر يدخؿ ضمف ما يسمى بالتنمية السياسية،
فبينما يمثؿ " اإلدراؾ السياسي " معرفة األحداث ك المعمكمات السياسية خارج مجتمع الفرد ،فإف عممية التنمية أك

التقدـ السياسي – خاصة في المجتمعات النامية – تنبغي أف تتضمف تعبئة عامة الشعب لمجيكد القكمية ،كتكسيع

دائرة المشاركة السياسية بالطرؽ التي تؤثر عمى عممية اتخاذ القرار).(3

ك في ضكء ذلؾ ،يمكف لئلذاعة المحمية – عمى المستكل المحمي -المشاركة في عممية التنمية السياسية ك التقدـ
السياسي ألبناء المجتمع المحمي المستيدؼ مف خدماتيا اإلذاعية عمى مستكييف:
المستكل األكؿ :تنمية اإلدراؾ السياسي ،كذلؾ عف طريؽ إحاطة جماىير البيئة المحمية عمما بكؿ ما يدكر ك يقع
حكليـ مف أحداث ك شئكف جارية في األمكر السياسية خاصة ،ك ذلؾ مف خبلؿ المكاد اإلخبارية التي تقدميا ك

التقارير ك المقاببلت ك الريبكرتاجات  .كما يمكف لئلذاعة المحمية التنقؿ إلى اجتماعات المجالس البمدية ك الكالئية،
كعرض مناقشاتيا ك ق ارراتيا بخصكص شئكف ك قضايا المجتمع المحمي ،ك ىذا كمو مف أجؿ بعث الكعي السياسي

في عقكؿ ك نفكس المكاطنيف ،فيدرؾ الفرد تماما مالو ك ما عميو إزاء ىذا المجتمع المحمي ك مف ثـ المجتمع القكمي

ككؿ.

المستكل الثاني :تنمية المشاركة في الشئكف السياسية  ،فمف خبلؿ البرامج الخاصة بالشئكف السياسية سكاء في
صكرة حكار أك ندكة أك مناقشة جماعية أك تصريحات سياسية تعمؿ اإلذاعة المحميػ ػ ػ ػة عمى تطكي ػ ػ ػر الركح القكميػ ػ ػ ػة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1الدسكقي عبده إبراىيـ  ،التغيير االجتماعي ك الكعي الطبقي  ،اإلسكندرية  ،دار الكفاء لدنيا الطباعة ك النشر ، 2004 ،ص .83
) :(2صابر عبد ربو  ،االتجاىات النظرية في تفسير الكعي السياسي  ،اإلسكندرية  ،دار الكفاء لدنيا الطباعة ك النشر ، 2002 ،ص .14
) :(3شاىيناز طمعت  ،مرجع سابؽ  ،ص .109

ألبناء المجتمع المحمي ،ك تعميؽ مفيكـ االنتماء إلى الكطف األـ ك الكالء الكامؿ لو ،باإلضافة إلى التأكيد عمى
التطبيؽ الديمقراطي لمحكـ ك بناء المؤسسات الدستكرية ك الدفاع عف حرية الرأم ك التعبير  ،ك ذلؾ بيدؼ تحقيؽ
عبلقة كثيقة بيف الفرد ك الكطف) . (1ك ىذا بإمكانو أف يحقؽ أم ار في غاية األىمية  ،كىك المشاركة الشعبية في
السياسة أم المشاركة في صنع القرار السياسي ،حيث يمكننا أف نعرؼ المشاركة الشعبية عمكما عمى أنيا التي

مف خبلليا يقكـ الفرد باإلسياـ الحر ك الكاعي في صياغة نمط الحياة العامة في النكاحي االقتصادية ك االجتماعية

ك السياسية ،كذلؾ بأف تتاح لو الفرصة الكمية لممشاركة في كضع األىداؼ العامة لحركة المجتمع....يككف الفرد
مقتنعا بيا .مشاركا في صياغتيا ك مدافعا في مكاجية كؿ ما يعترض في سبيؿ تحقيقيا مف عقبات

). (2

إذف ،مف المياـ األساسية لئلذاعة المحمية تنمية المشاركة الشعبية في صنع القرار السياسي ،ىذا األخير الذم تتـ
مشاركة األفراد في صنعو مف خبلؿ نسؽ التخطيط ليجعؿ الشعب قاد ار عمى حكـ نفسو بنفسو ،ك إحدل كسائؿ
تشجيع المشاركة في تنمية المجتمع المحمي ،ىي مف خبلؿ المشاركة في برامج محمية ك تنظيمات المجتمع

المحمي

). (3

 -نشر الكعي االقتصادم :إذا كاف الكعي يشير في معناه العاـ إلى إدراؾ المرء ذاتو ك لما يحيط بو إدراكا

مباش ار) .(4فإف الكعي االقتصادم يشير إلى معرفة المكاطف ك إدراكو لحقكقو ك كاجباتو االقتصادية إزاء مجتمعو،
كادراؾ كؿ ما يحيط بو مف قضايا اقتصادية تخص بمده ،ك المعرفة الشاممة بما يزخر بو البمد مف مكارد ك طاقات
بشرية ك طبيعية ك تكنكلكجية....الخ .إال أف الكعي االقتصادم يرتبط أساسا بقضية ىامة جدا ،تمثؿ جكىر الكعي

االقتصادم لدل األفراد أال ك ىي قضية " ترشيد االستيبلؾ " ،فالترشيد في معناه العاـ ىك " عمؿ أك إجراء

يستيدؼ إخضاع ظاىرة ما لمفعؿ ك مبادئ السمكؾ السكم ك البعد بيا عف كؿ ما يجافي التكسط ك االعتداؿ .أما
في مجاؿ االستيبلؾ ،فيقصد بالترشيد ضبط مستكيات االستيبلؾ ك المعدالت المتزايدة ك جعميا متمشية مع قدرات

المجتمع ك مكارده الكمية).(5

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1عبد المجيد شكرم )ج(  " ،اإلذاعة المحمية ك التنمية الزراعية مف خبلؿ تجربة إذاعة كسط الدلتا" ،مؤتمر تنظيـ ك إدارة قطاع الزراعة في

مصر  ،جامعة المنكفية  15 ،مايك  ، 1983ص . 95

) :(2مناؿ طمعت محمكد  ،مرجع سابؽ  ،ص .283
) :(3المرجع نفسو  ،ص .267

) :(4صابر عبد ربو  ،مرجع سابؽ ،ص .14

) :(5إب ارىيـ العيسكم " ،ترشيد االستيبلؾ الخاص في مصر"  ،مجمة مصر المعاصرة  ،العدد  384القاىرة ابريؿ  ،1996 ،ص .73

إذف  .فاإلذاعة المحمية  ،يجب أف تعمؿ جاىدة عمى نشر ىذا الكعي االقتصادم ،بتدعيـ قيمة الترشيد االستيبلكي
ك ذلؾ مف خبلؿ مختمؼ البرامج ك الحصص التكعكية  .ك في المقابؿ ال بد أف تظير عكاقب ك مخاطر " التبذير "

كقيمة سمبية تقابؿ الرشادة االستيبلكية ،حيث أف الفرد المفرط في استيبلؾ السمع ك الخدمات ال يضر صحتو فقط،

بؿ المجتمع أيضا ،حيث أنو يضيع حقكؽ اآلخريف في االستفادة مف لكازـ الحياة).(1

إف دكر اإلذاعة المحمية إزاء أبناء منطقتيا المحمية مف خبلؿ تكعيتيـ اقتصاديا مف شأنو أف يعكس بطريقة غير
مباشرة خدمة األفراد كطاقات إنتاجية اقتصادية ك رفع مستكاىـ المادم ك االقتصادم ،كذلؾ مف خبلؿ تشجيع أبناء

المجتمع المحمي مف خبلؿ مضمكف البرامج الزراعية ك المينية ك العمالية ك التسكيقية ك غيرىا عمى زيادة اإلنتاج ك
تزكيدىـ بالمعمكمات ك األفكار العممية الحديثة عف الكسائؿ الجديدة في العمؿ الزراعي ك الصناعي ك الحرفي ك

التدريب عمييا ك تييئتيـ لتبني أساليب ك كسائؿ أفضؿ) .(2ك يرتبط كذلؾ مكضكع تشجيع الطاقات اإلنتاجية عمى
تحقيؽ الزيادة في اإلنتاج  ،بقضية أخرل ال تقؿ أىمية عنو مف حيث تصدم اإلذاعة المحمية ليا في إطار خدمة
أىداؼ التنمية أال ك ىي قضية االدخار مف أجؿ االستثمار .كلكي يستطيع الفرد أف يحقؽ مستكل مف االدخار
لدفع عجمة االستثمارات ك التنمية فيما بعد ،ال بد مف تكفير مستكل الكفاية لكؿ إنساف بما يحققو مف زيادة في

االدخار ك بالتالي زيادة في االستثمار).(3

إذف تمعب اإلذاعة المحمية دك ار ىاما في نشر الكعي االقتصادم مف خبلؿ مستكيات ثبلث :
 تشجيع الطاقات اإلنتاجية -ترشيد االستيبلؾ

 -تشجيع االدخار مف أجؿ االستثمار

ك ذلؾ بدعكة أفراد المجتمع المحمي أف يككف مستكل استيبلكيـ في حدكد دخكليـ ك بيا يسمح قدر اإلمكاف بتحقيؽ
فائض مستمر في شكؿ مدخرات تشكؿ في مجمكعيا إضافة ىامة لعممية االستثمار التي ىي مف أسس عممية

التنمية).(4

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
):(1

منظكر أحمد األزىرم  ،ترشيد االستيبلؾ الفردم في االقتصاد اإلسبلمي  ،ط ،1القاىرة  ،دار السبلـ لمطباعة ك النشر ك التكزيع ك الترجمة،

 ، 2002ص .236
) :(2عبد المجيد شكرم )ج(  ،مرجع سابؽ  ،ص .94
) :(3منظكر أحمد األزىرم  ،مرجع سابؽ  ،ص .188
) :(4فكزية المكلد )ج(  ،اإلذاعة ك التنمية  ،القاىرة  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب  ، 1983 ،ص ص .75-74

ك عكدة إلى الحديث عف " القيـ اإلسبلمية "  ،حيث أف اإلسبلـ حث عمى ترشيد االستيبلؾ ك حرـ التبذير ك
اإلسراؼ ك حارب المبذريف  ،كطالب باالعتداؿ لقكلو تعالى " ك الذيف إذا أنفقكا لـ يسرفكا ك لـ يقتركا ك كاف بيف

ذلؾ قكاما"

)(1

 .كما أنو ال شؾ أف ىناؾ أكلكيات في مجاؿ اإلنتاج  ،مثؿ األشياء الضركرية ك النافعة ،فاإلنتاج ال
).(2

يعني إنتاج أم شيء  ،اإلنتاج يجب أف ييتـ باألشياء التي تنفع اإلنساف ،ك في ضكء المبادئ ك القيـ اإلسبلمية

 نشر الكعي البيئي :تحتؿ قضية الحفاظ عمى البيئة ك الحيمكلة دكف تدىكرىا محؿ الصدارة في سمـ االىتماماتالقكمية ،كيرجع ذلؾ إلى أف استنزاؼ البيئة ك إىدارىا يؤدم إلى اإلخبلؿ بتكازنيا ك مف ثـ يؤثر تأثي ار سمبيا عمى

التنمية  .كمف ىنا يقع عمى الحككمة ك األفراد ليس فقط الحفاظ عمى البيئة  ،بؿ ك العمؿ عمى تطكيرىا ك تحسينيا،
حتى تككف قادرة عمى تمبية الحاجات األساسية ك عمى إتاحة الفرصة لحياة أفضؿ ليس لؤلجياؿ الحاضرة فقط ،بؿ
ك األجياؿ المستقبؿ أيضا) .(3ك ىذا ىك الكعي البيئي الذم ال بد لئلذاعة المحمية أثناء خدمتيا لمجتمعيا المحمي،

أف تنشره باستمرار ك بجدية تتناسب ك خطكرة المكقؼ  ،فتخمؽ في عقكؿ ك نفكس أفراد المجتمع المحمي اإلصرار
ك الرغبة في الحفاظ عمى محيطيـ  ،بؿ ك العمؿ عمى تطكيره ك تحسينو .كمف ىنا يأتي دكر اإلعبلـ إلى جانب

مؤسسات التنشئة األخرل في نشر التكعية البيئية  ،فقد أثبتت التجربة أف نسبة كبيرة مف األضرار تحدث نتيجة لعدـ
كجكد كعي بيئي).(4

يجب عمى اإلعبلـ اإلذاعي المحمي أف يعمـ الفرد في بيئتو المحمية أف يدير شئكف البيئة كما يدير رب األسرة شئكف
أسرتو ،ك مف ىنا يتعيف عميو أ ف يتعرؼ مف خبلؿ إذاعتو المحمية عمى النظـ البيئية ك يدرؾ عبلقتيا ك قدارتيا ك

استجابا تيا ،كمف ىنا أيضا تبرز أىمية التعميـ ك التثقيؼ ك التنكير بقضايا عبلقة اإلنساف بأحكاؿ بيئتو ك ىذا ىك
دكر التربية البيئية غير النظامية  .كىذه مسئكلية العديد مف المؤسسات التربية غير النظامية ،كتعتبر كسائؿ اإلعبلـ
مف أىميا ك أكثرىا فاعمية في تحقيؽ أىداؼ التربية البيئية ،ك نشر الكعي البيئي بيف المكاطنيف عمى اختبلؼ

أعمارىـ ك درجات ثقافتيـ ك أماكف تكاجدىـ).(5

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( :)0الفرقان  ،اآلٌة . 00
( :)0عبد الرحٌم تمام أبو كرٌشة  ،مرجع سابق  ،ص .002
( : )0عبد الفتاح القصاص  ،قضٌة التنمٌة فً عالقتها بالبٌئة  ،د ب  ،معهد البحوث و الدراسات العربٌة  ، 0220 ،ص ص.00 – 01
( :)0علً عجوة  ،مرجع سابق  ،ص .002
( :)2المرجع نفسه  ،ص .002

ك التكعية البيئية ال تيدؼ فقط إلى تمقيف المعمكمات بقدر ما تيدؼ إلى تغيير السمكؾ ،كلذلؾ نجد أف اإلعبلـ
عندما يقكـ بدكره في التنمية البيئية فإف دكره يتمركز حكؿ نقاط ثبلث رئيسية ىي):(1
 التنكير الحفز عمى التغيير لؤلفضؿ -الدعكة لممشاركة

ك عمى اإلذاعة المحمية  ،إذف ،تزكيد المستمعيف بالمفاىيـ ك الميارات ك القيـ التي تساعدىـ عمى مكاجية المكاقؼ
البيئية بكفاءة ،كلكي يقكـ األفراد بيذا الدكر في حماية بيئتيـ ك تطكيرىا ،يمزـ عمى اإلذاعة المحمية أف تككف فردا

كاعيا بالعبلقات البيئية ك دكره في صيانة البيئة ،كثانيا أف يككف عمى معرفة بكسائؿ العمؿ ك األداء لحماية البيئة.

كيرل " عمي عجكة " أف األضبلع الثبلث التي ينبغي تزكيدىا بالكعي البيئي الكامؿ ىي):(2
 -الحككمة بكافة أجيزتيا

 -المجتمع بكؿ ىيئاتو ك مؤسساتو

 األ فراد  :ك الذيف يشكمكف حماة البيئة الفعمييف ،إذا ما تكافرت ليـ المعرفة ك اإلدراؾ ،كالفيـ الصحيحلدكرىـ تجاه البيئة.

ك الكعي البيئي لو جانبيف ،الكعي الكقائي الذم يمنع حدكث الخمؿ أك المشكمة ،أما الكعي العبلجي فيك الذم يكاجو
الفرد بو المشكبلت الفعمية الناجمة عف سكء االستخداـ  .ك يمكننا حصر المشكبلت البيئية التي عمى اإلذاعة
المحمية مكاجيتيا بالتكعية الدائمة ك الجدية ك الحث عمى تجاكزىا في :
 تمكث اليكاء الناتج عف السيارات ك المصانع....الخ -الضكضاء

 -انتشار القمامات

 عدـ نظافة أماكف السكف ك األحياء -تسرب المياه ك تمكثيا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1محمد صفي الديف أبك العز ،اإلعبلـ ك قضايا البيئة ،القاىرة ،معيد البحكث ك الدراسات العربية ، 1991 ،ص ص.25-23
) :(2عمي عجكة ،مرجع سابؽ ،ص .128

 تخريب المنشآت ك اإلفساد ك اإلىماؿ ال سيما المساحات الخضراء .....الخ .ك إذا استطاعت اإلذاعة المحمية بكفاءة محاربة ىذه اآلفات ك خمؽ الكعي لدل األفراد بمحاربتيا ك اكتساب قيـ

بيئية صالحة ،فإنيا تككف بذلؾ أداة ال يستياف بيا مف أدكات نشر الثقافة البيئية ك دعـ األخبلؽ البيئية ك تثبيتيا.

 نشر الكعي الصحي  :ك تعتبر الصحة مطمب ىاـ مف مطالب التنمية البشرية ،ك ىنا يمكف القكؿ بأف متكسطاألعمار في الببلد النامية تتزايد لكنيا ال تزاؿ أقؿ بكثير مف متكسطات األعمار بيف المكاطنيف في المجتمعات

الصناعية ك التي تقدر ب  76عاما .ك بالمثؿ فقد تناقصت تدريجيا معدالت كفيات األطفاؿ في الببلد ذات الدخكؿ
المنخفضة بحيث كصمت عاـ  1986إلى  % 6.9لكنيا تضؿ حتى اآلف أبعد بكثير عف نسبة اؿ  % 1المسجمة
في الببلد الصناعية .إف سكء التغذية المؤدم إلى تدىكر الصحة يعد تيديدا دائما لصحة المبلييف مف البشر في

العالـ النامي  ،ك بجانب الغذاء يعد الماء ك المرافؽ الصحية ضركرتاف لمصحة .كفي السنكات الثمانية منذ بدأ العقد

الدكلي لتكفير مياه الشرب ك المرافؽ الصحية ،ك مع ذلؾ فبل يزاؿ  1.2بميكف مف األفراد ببل مياه آمنة لمشرب ك

حكالي  2بميكف آخركف يتيدد صحتيـ نقص المرافؽ الصحية).(1

ك ىذا بالضبط ،ما يجب عمى اإلذاعة المحمية ،أف تعرفو لمكاطنييا ،كتنشر بينيـ الكعي بيذه الظركؼ الصحية،
كمف ثـ إدراكيا ك تجاكزىا كحسف مكاجيتيا  .حيث تستطيع عمكما ك سائؿ االتصاؿ أف تمعب دك ار أساسيا في

تغيي ر العادات الصحية السيئة ،كتنمية الكعي الصحي ،كما ينبغي أف تساىـ ىذه األجيزة في تنشيط الجيكد
الرسمية في استثارة الجيكد الشعبية لمحاربة األمراض المتكطنة

).(2

إف المشاكؿ الصحية مف األمراض ك الكفاة ك نقص التغذية ك المياه الغير صالحة لمشرب إذ ارتبطت بمشكمة أخرل
يمكف أف تصبح حقيقة مشكبل عكيصا يصعب حمو ،أال ك ىي مشكمة " االنفجار السكاني " ،ك ىي تعد مف أىـ
المشكبلت التي تكاجو التنمية في الدكؿ النامية ،حيث تمثؿ ىذه المشكمة تحديا كاضحا لمتنمية ك تبتمع الكثير مف

عكائد الجيكد المخمصة لتحسيف ظركؼ الحياة فييا..مما يستمزـ تضافر الجيكد الخاصة لمتكعية بيذه المشكمة مف
كافة أجيزة الدكلة....ك خاصة األجيزة اإلعبلمية المحمية  ،ك في مقدمتيا اإلذاعة البلمركزية).(3

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
): (1

مناؿ طمعت محمكد  ،مرجع سابؽ  ،ص .142

) : (2عمي عجكة  ،مرجع سابؽ  ،ص .133
) :(3يحي أبك بكر ،عبد المعز محركس  ،مرجع سابؽ  ،ص .44

ك تمعب اإلذاعة المحمية دك ار ميما في نشر الكعي الصحي مف خبلؿ محاربتيا لظاىرة االنفجار السكاني ،كدعكتيا
إلى ما يسمى بػ " تنظيـ األسرة " أم تنظيـ النسؿ ك ذلؾ بإتباع الكسائؿ الصحية الكقائية ك العبلجية ،مف خبلؿ ما
تنشره في برامجيا الصحية ،كما ينبغي اإلشارة إلى مراعاة بعض األمكر في سبيؿ تكجيو حمبلت التكعية بيذه

القضية مف خبلؿ ىذه البرامج الصحية عمى النحك التالي):(1

 تكجيو ىذه الحمبلت بأسمكب عممي يتجنب اإلشارة مباشرة إلى تنظيـ األسرة التركيز في ىذه الحمبلت عمى لفت األنظار إلى العبلقة بيف صحة األـ ك تنظيـ األسرة أف يبلءـ مضمكف الرسالة اإلعبلمية مشاعر المستمعيف ك حساسيتيـ خاصة عند التحدث عف كسائؿ منعالحمؿ.
 ىذا عبلكة عمى اختيار أفضؿ األكقات التي يمكف لربات البيكت في المنطقة المحمية االستماع فييا حيثأنيف المستيدفات مف ىذه البرامج ك ىذه الحمبلت في المقاـ األكؿ.
ىذا إضافة إلى ضركرة مراعاة أف تككف ىذه البرامج يشارؾ فييا أشخاص ينتمكف إلى ىيئة تنظيـ األسرة بالمنطقة
المحمية  ،ك أطباء ،ك رجاؿ ديف ،ك قادة الرأم المؤثريف ك المختصيف بالتكعية االجتماعية ك الصحية داخؿ
المنطقة المحمية ،حيث يعد ىذا النكع مف البرامج أشد تأثي ار مف برامج األحاديث المباشرة.
ك إضافة إلى " تنظيـ األسرة " فإف اإلذاعة المحمية  ،مطالبة بمعب دكر آخر ىاـ جدا ك ىك يمس الطاقات
الشبابية بشكؿ خاص  ،حيث ال بد أف تعمؿ عمى نشر الكعي الصحي لدل ىؤالء بتكعيتيا الدائمة بمخاطر التدخيف
ك اإلدماف عميو ك عمى مخدرات ك المسكرات  .ك يرل " عمي عجكة " ضركرة االستمرار في الحمبلت اإلعبلمية
التي تستيدؼ محاربة التدخيف ك تطكير ىذه الحمبلت مف خبلؿ عرض اآلثار الصحية التي يسببيا التدخيف
لممدخف ك لمف يعيشكف معو ك األطفاؿ) .(2ىذا دكف إغفاؿ آثاره االجتماعية الخطيرة عمى الفرد ك المجتمع معا.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( : )0تٌري .د .بٌغ و آخرون  ،مرجع سابق  ،ص .000
( : )0علً عجوة  ،مرجع سابق  ،ص .000

ج  .إبراز الثقافــــــــة المحمية و تطويــــــــــرىا:
إف اإلذاعة المحمية ،شأنيا شأف أم كسيمة اتصاؿ محمية ،مطالبة أساسا بالعمؿ مف أجؿ الحفاظ عمى الثقافة
المحمية التي يزخر بيا المجتمع المحمي ك إبراز الجكانب اإليجابية فييا  ،ك تاريخيا ،ك تراثيا المتنكع  .ك الثقافة
ىي الطريقة التي يستجيب بيا اإلنساف لمبيئة المحيطة  ،ليبقى االختبلؼ حكؿ ما إذا كانت ىذه االستجابة معنكية

أـ معنكية م ادية في آف كاحد .المذيف قدمكا الثقافة عمى أساس أنيا نتاج معنكم يتفقكف مع تعريؼ " إدكارد تايمكر "

في كتابو " الثقافة البدائية" الرائد في تعريؼ الثقافة عمى أنيا " ذلؾ المركب الذم يشمؿ عمى المعرفة ك العقيدة ك
الفقو ك األخبلؽ ك القانكف ك العرؼ ك غيرىا مف القدرات ك العادات التي يكتسبيا اإلنساف بكصفو عضكا في

المجتمع" ) .(1ىذا ك نجد عالـ االجتماع األمريكي " كلياـ أكجبرف" يركز إلى جانب الشؽ المعنكم لمثقافة عمى جانب

آخر كذلؾ ك ىك الجانب المادم ك المتمثؿ في انجازات المجتمع ك التكنكلكجيا ك ىنا يمكف أف يحدث كما يسمييا

بػ" الفجكة الثقافية " إذا ما حدث تطكر في الجانب المادم لمثقافة في حيف يبقى الجانب المعنكم متخمفا .ك ىنا تبرز

الثنائية الثقافة  /الحضارة .Culture \ Civilisation ، /حيث تتفاضؿ الثانية عف األكلى بنتاجيا المادم األكثر

تقدما ك الذم ال يمكف تحقيقو إال انطبلقا مف األكلى  .ك لقد استخدـ عمماء االجتماع مفيكـ الثقافة بالمعنى
التصكرم ك ذلؾ مف أجؿ التمييز بيف الثقافة ك البناء االجتماعي .فتمثؿ الثقافة نظاـ القيـ األساسي لممجتمع كما

عند " كاردينر " ك " ماكميبلند"  ،ك مجمكعة مف القكاعد عند "راد كميؼ براكف"  ،ك يعتبر"تكلككت بارسكنز" الثقافة
مسألة رمزية ك تعميمية لتصبح الثقافة بذلؾ نسقا رمزيا يضـ المعارؼ ك القيـ ك المعتقدات ك األساطير ك أنماط

السمكؾ ك كذا الفنكف) .(2ك عمى ىذا األساس ،تمعب اإلذاعة دك ار أساسيا في الحفاظ عمى مقكمات المجتمع المحمي

ك خصكصيتو مف الغزك الثقافي الخارجي عف ىذا المجتمع المحمي ،ك ذلؾ عمى مستكييف:

األكؿ :ك ىك الغزك الذم يمكف أف تمارسو اإلذاعة المركزية ) الكطنية ( ،بنشر الثقافة الجماىيرية ك التي تخص
الكطف ككؿ ،ك بالتالي ال بد عمى اإلذاعات المحمية أف تقكـ بتكثيؼ الجيكد مف أجؿ إحياء الثقافة المحمية ك

تكريسيا ،ك التي في ظؿ ىذا الغزك لمثقافة الجماىيرية ال تتاح ليا الفرصة لكي تنتشر ك تتطكر) .(3كمف ىنا تنبع
أىمية اإلعبلـ اإلقميمي لمكقكؼ في كجو االختراؽ الثقافي الذم تحاكلو العاصمة بكسائؿ إعبلميا المركزية لكي

تشكؿ المجتمع كمو مف أنماط متماثمة في التفكير ك في القيـ ك في السمكؾ بؿ ك في ألكاف التذكؽ الفني ك األدب ػ ػ ػ ػػي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1مؤسسة الثقافة  ،المكسكعة العربية العالمية  ،ط ، 1ج  ، 8المممكة العربية السعكدية ،أعماؿ المؤسسة لمنشر ك التكزيع ، 1996 ،ص . 38

) :(2عبد اليادم الجكىرم  ،مرجع سابؽ  ،ص .77

) :(3جيياف رشتي )أ(  ،مرجع سابؽ  ،ص .203

أيضا ،ك تقضى بذلؾ عمى ألكاف الثقافة الشعبية المحمية ك التي بغيرىا ال تزدىر ثقافة كطنية ،ك تنأل بيـ عف
التفكير العممي في حؿ مشكبلتيـ الخاصة ك تمبية احتياجاتيـ المحمية بكسائميـ ك بمشاركتيـ الفعالة).(1

الثاني :ك ىك الغزك الذم تمارسو كسائؿ اإلعبلـ العالمية األجنبية ،ك التي تنقؿ ثقافة غريبة عف ثقافة المجتمعات
المستقبمة ليذه الثقافات الدخيمة ،السيما إف كانت ىذه الثقافات الدخيمة " ثقافة سمبية " ،ك أبرز ما يميزىا ىك انعداـ
العبلقة بيف مضمكف ىذه المكاد اإلعبلمية ،ك بيف الكاقع االجتماعي ك الثقافي السائد في الكطف العربي ،بؿ ك

يتنافى مع طبيعة المشكبلت التي تكاجو الشعكب العربية ) .(2فالغزك الثقافي األجنبي ىك مشكمة حقيقية تكاجو الدكلة
بأكمميا ،كليذا ال بد مف تضافر الجيكد في مختمؼ المجتمعات المحمية لدفع ىذا الخطر .خاصة مؤسسة اإلذاعة
المحمية لقربيا مف الجميكر المحمي ،حيث أف خطر العكلمة ال ييدد الثقافات الكطنية ك حدىا إنما ىك يمس

الثقافات المحمية في الصميـ...حيث تمغى الخصكصيات ك تزكؿ اليكيات بفعؿ انعداـ االختبلؼ ك اإلبداع ك

التمييز .كيقكؿ " نبيؿ عمي " في ىذا ،نحف معرضكف لحالة فريدة مف الداركينية الثقافية  ،أصبحنا ميدديف في ظميا

بفجكة لغكية تفصؿ بيف العربية ك لغات العالـ المتقدـ  ،مثمما ميددكف بضمكر شديد في إنتاجنا اإلعبلمي ك

السينمائي ك إبداعنا الفني ،ك ميددكف أيضا بسمب تراثنا مف فنكف شعبية ك أغاف ك مقامات مكسيقية ك أزياء ك

طرز معمارية).(3

ك تمعب اإلذاعة المحمية دك ار في إبراز الثقافة المحمية ك تطكيرىا مف خبلؿ:
 إحيػ ػ ػاء الت ارث المحمي :ك يتصؿ ذلؾ بما يعرؼ بالذاتية الثقافية  ،فمكؿ مجتمع مف المجتمعات ذاتيتو الثقافية ،أم ثقافتو الخاصة بو ،ك

التعبير عف الذاتية الثقافية لممجتمع المحمي مف مياـ اإلذاعة المحمية ،تعكسيا في برامجيا ك تعمؿ عمى إحياءىا ك

تطكيرىا معا ،فالجانب التراثي ك التاريخي ىك المككف األساسي لمكاقع الحاضر ألم ثقافة في أم مجتمع ،ألف
الثقافة تتميز بقدر مف االستم اررية ك التكامؿ عبر أجياؿ عدة .ك قد يككف ىذا الجانب التاريخي ك التراثي ،متمثبل

في شخصيات تنتمي إلى المجتمع المحمي ك كاف لو الدكر البارز في تشكيؿ تاريخ المنطقة ،ك قد يتمثؿ في أحداث

سياسية أك عسكرية أثرت في مجرل الحياة فيو .ك قد يتمثؿ في مناسبات دينية أك أعياد قكمية يعتز بيا المكاطنكف،
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) :(1سعد لبيب)أ(  ،مرجع سابؽ ،ص ص.15-14
) :(2عكاطؼ عبد الرحمف )أ(  ،مرجع سابؽ ،ص .64
) :(3نبيؿ عمي ،مرجع سابؽ ،ص .125

كقد يككف عبارة عف مخطكطات أك منقكالت أك حكما أك أساطير أك قصصا ،أك فنكنا شعبية ك إنجازات أدبية ك
عممية...ك غير ذلؾ مف التراث الشعبي الذم يتردد في كبلـ جميكر المجتمع المحمي ك يتفاعؿ داخؿ كجدانيـ.

فالمكاطف في المجتمع المحمي يشعر بالحنيف الدائـ إلى الماضي في بيئتو ،إنو يريد أف يعرؼ تاريخ قريتو أك
محافظتو ،ك أعبلـ منطقتو

).(1

 تقديـ مختمؼ أشكاؿ اإلبداع الثقافي المحمي:إف مختمؼ ما تقدمو اإلذاعة المحمية مف أشكاؿ اإلبداع الثقافي في المنطقة المحمية يعتبر جزءا مف اليكية ك الذاتية
الثقافية ليذا المجتمع الخاص .ك يدخؿ في ىذا اإلطار مختمؼ إنجازات المجتمع المحمي ك التي تعبر أساسا عمى

اليكية المحمية ،سكاء كانت فنكنا أك أدبا أك شع ار أك مكسيقى أك حتى اختراعات لسد حاجيات البيئة المحمية .ك لما

كانت ىذه الفنكف ك أشكاؿ اإلبداع يغمب عمييا الطابع المحمي فإف اإلذاعة المحمية ىي كاإلعبلـ محمي ،تعمؿ عمى
تشجيع كؿ أشكاؿ اإلبداع الفني ك األدبي في إطار المجتمع المحمي ،بحيث يككف ىذا اإلعبلـ مرآة ليذا النشاط ك
كسيمة لتطكيره) .(2كبالتالي تزدىر الحركة الفنية ك اإلبداعية في المجتمعات المحمية ،ك تككف ىذه المرحمة األكلى
في طريؽ ازدىار اإلنتاج الفني ك تكصيمو إلى اإلذاعة المركزية ثـ اإلذاعات الدكلية بعد ذلؾ.

 اكتشاؼ المكاىب المحمية ك تنميتيا:إف اكتشاؼ المكاىب الفنية مف ىكاة المكسيقى ك الغناء ك الشعر ك الزجؿ ك القصة ك كافة األنشطة الفنية ك األدبية
ك العممية أيضا...ك العمؿ عمى بمكرة ىذه المكاىب مف خبلؿ إتاحة الفرصة كاممة لكؿ ىؤالء  ،ك يككف انطبلقيـ

مف اإلذاعة المحمية ىك أحد أىـ أىداؼ تمؾ اإلذاعات ...إف رعاية المكاىب تقتضي كجكد نقد مكضكعي ،كارشاد

مناسب لكؿ مكى بة عف طريؽ المتخصصيف في المجتمع المحمي ك إرشاد أبناء المنطقة مف المشاىير الذيف يمكف

استضافتيـ عند حضكرىـ إلى قراىـ أك مراكزىـ أك محافظاتيـ..ك عرض اإلنتاج عمييـ إلبداء رأييـ ،ىذا ك أرم

جماىير المجتمع المحمي أنفسيـ لو أىميتو  ،فصاحب المكىبة يريد دائما معرفة رأم المكاطنيف في أعمالو).(3
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) :(1عبد المجيد شكرم)أ(  ،مرجع سابؽ  ،ص .122
)(2

 :سعد لبيب )أ(  ،مرجع سابؽ  ،ص .15

) :(3عبد المجيد شكرم)أ(  ،مرجع سابؽ  ،ص ص . 127-126

 نشر الثقافة الدينية ك تدعيميا  :إف الديف ىك أساس الثقافة اإلسبلمية  ،فإذا كانت اإلذاعة المحمية ممزمة بدكرإبراز الثقافة المحمية فإنيا بذلؾ ممزمة بأف تنشر ك تبرز القيـ الدينية ك العقائدية في المجتمع  ،كتعمـ الثقافة الدينية

بو ك تثبتيا ..

ك عمكما فإف اإلذاعة المحمية ،تضطمع بدكر ىاـ جدا ،في التنمية الثقافية ،ك ذلؾ بتنمية الكعي الثقافي لدل أفراد

المجتمع المحمي بت ارث منطقتيـ ك تاريخيا ك عاداتيا ك تقاليدىا ك ىكيتيا عمكما ،ك العمؿ عمى تطكير الثقافة
المحمية ك تجديدىا بما يتبلءـ ك ظركؼ العصر ك االرتقاء بيا إلى العالمية.

ك نستخمص في األخير  ،أف اإلذاعة المحمية باعتبارىا أحد أجيزة ك مؤسسات المجتمع المحمي المختمفة  ،ك التي
يقع عمييا نصيب مف العبء ك المسؤكلية اتجاه تنمية ىذا المجتمع المحمي ك االرتقاء بو نحك األفضؿ  ،ىي ممزمة

بأداء ثبلثة ادكار كؿ حسب طبيعة المشكبلت ك القضايا المجتمعية في مجتمعيا المحمي  ،فيككف دكرىا ثانكيا
يقتصر فقط عمى مجرد اإلعبلـ ك اإلخبار عندما يتعمؽ ذلؾ بمشكبلت إستراتيجية ال يمكف لئلذاعة حميا إطبلقا ك

إنما تسند ميمة حميا إلى الجيات المعنية أساسا بحمو  .كما يككف ليا دكر مساعد فيما يتعمؽ بالقضايا التعميمية ك
التدريبية حيث تككف المعاكف لممؤسسات التعميمية المختمفة  .أما فيما يخص قضايا التغيير القيمي ك السمككي ك
التكعية بمختمؼ أبعادىا ك المحافظة عمى الثقافة المحمية ك تدعيميا فإف دكرىا يككف أصيبل ك أساسيا ىنا  ،حيث

تقع عمييا المسئكلية الكبرل مف أجؿ تحقيؽ ذلؾ في سبيؿ تنمية مجتمعيا المحمي .

الفصــــل الخـــامــس
تجربـــــــــــــة اإلذاعـــــــــــــــات المحميــة في الجزائـــر

أكال :نشأة ك تطكر اإلذاعة المحمية في الجزائر
ثانيا :ظركؼ ك مبررات قياـ اإلذاعات المحمية في الجزائر
ثالثا :تعريؼ ك خصائص اإلذاعة المحمية في الجزائر
رابعا :أىداؼ ك مياـ اإلذاعات المحمية في الجزائر
خامسا :نماذج لبعض اإلذاعات المحمية في الجزائر

يحاكؿ ىذا الفصؿ أف يسمط الضكء عمى التجربة الجزائرية في اإلعبلـ اإلذاعي المحمي  ،ك الكقكؼ عند
المياـ ك األىداؼ التي جاءت مف أجميا ىذه اإلذاعات المحمية  ،ك باعتبار أف ىذا البحث يركز عمى كاحدة مف
إذاعات الجزائر أال ك ىي إذاعة بسكرة المحمية فإنو مف خبلؿ ىذا الفصؿ  ،إضافة إلى بعض النماذج المحمية ،

يتـ التعرض بالتفصيؿ إلى ىذه اإلذاعة كالتي تعبر عف مجتمع بسكرة المحمي ذك الخصكصية الثقافية ..

أوال  :نشــــأة و تطــــــــــــور اإلذاعـــــــــة في الجزائــــــــر

عند الحديث عف تطكر اإلذاعة في الجزائر ،فإننا نجد أنفسنا مضطريف لمحديث عف الفترة التي نشأت فييا ،ك ىي

الفترة االستعمارية ،حيث حرصت الحككمة الفرنسية عندما أعدت العدة لغزك الجزائر سنة  1830أف تضـ إلى

حممتيا العسكرية باإلضافة إلى خبراء الحرب ك المقاتميف بعض رجاؿ اإلعبلـ ك الثقافة الستخداميـ في مياديف

اختصاصيـ) . (1باعتبار أف كسائؿ اإلعبلـ عمكما ليا دكر خطير في التأثير عمى الرأم العاـ المحمي الجزائرم
حسب اعتقادىا...

ك كما اىتمت فرنسا ببناء ك تشييد ك تطكير مختمؼ المرافؽ ك القطاعات مف أجؿ خدمتيا  ،فإنيا كذلؾ اىتمت
بتطكير قطاع اإلعبلـ أك باألحرل إنشاءه .ك ىكذا ظيرت اإلذاعة السمعية في الجزائر عمى يد المستعمريف ،إذ

نشير ىنا أف برامجيا في البداية كانت مكجية لؤلقمية األكركبية ك الفرنسية – تحديدا – لغة ك مضمكنا ،فيي لـ

تكف كسيمة تعبير جماىيرية ك إنما أداة تعبير نخبكية .

إذا كانت الطباعة سباقة في الظيكر ك التطكر ،فمقد عرؼ اإلعبلـ في الجزائر كسائؿ اإلعبلـ المطبكعة قبؿ

المسمكعة  ،ك ىذا عمى يد االستعمار ،حيث اعتبرت الجزائر أكؿ بمد في المغرب العربي عرؼ اإلعبلـ

المكتكب) .(2ك إذا كاف النظاـ اإلذاعي المسمكع أدخؿ إلى الجزائر متأخ ار مقارنة باإلعبلـ المطبكع ) الصحافة( ك
الذم دخؿ إلى الجزائر سنة  ، 1830أم مباشرة مع احتبلليا ،فإف فرنسا االستعمارية لـ تنتظر لحظة كاحدة في
االستفادة مف أىمية كسائؿ اإلعبلـ في التأثير في الرأم العاـ المحمي ك التغيير في نفكس ك عقكؿ األىالي
الجزائرييف ،حيث أصدرت الحممة الفرنسية أكؿ صحيفة في الجزائر باسـ " بريد الجزائر " في أكؿ يكليك  1830ـ

)(3

ك يمكننا القكؿ أف اإلعبلـ الفرنسي في الجزائر سكاء كاف مطبكعا أك مسمكعا لـ يكف في بداياتو جزائريا بأتـ معنى

الكمم ػػة  ،حي ػ ػػث ال يمت لمج ازئػ ػ ػ ػ ػرية بصم ػ ػ ػػة  ،بؿ كاف فرنسيػ ػ ػػا بحتػ ػ ػػا  ،مف حيػ ػػث التأسيػ ػػس ك التجيي ػ ػػز ك االتجػ ػػاه

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

):(1

عكاطؼ عبد الرحمف)ج(  ،تاريخ الصحافة العربية في الجزائر ،الجزائر ،المؤسسة الكطنية لمكتاب ،1985،ص 25

) :(2فضيؿ دليك ،مقدمة في كسائؿ االتصاؿ الجماىيرية ،الجزائر ،ديكاف المطبكعات الجامعية ، 1998 ،ص 111
) :(3عكاطؼ عبد الرحمف )ج(  ،مرجع سابؽ  ،ص 25

المضمكف ك المغة ك المكارد البشرية  .إال أنو فيما بعد اتجيت فرنسا نحك األىالي بدال مف خدمة األقمية األكركبية
ك الفرنسي ػ ػ ػػة فقط ،فخػاطبتيـ بمغتيـ العربية ك حتػى الميجات المحمية  ،ك قامت بإخراج إعبلمييف جزائرييف مف
المدرسة الفرنسية قامكا بعد ذلؾ بالعمؿ في المجاؿ اإلعبلمي في الجزائر ،ك ىـ مف سممت ليـ فرنسا الشاىد بعد

رحيميا االضطرارم .

ك يمكننا دكف مغالطة  ،القكؿ أف اإلذاعة في الجزائر كلدت ثبلث مرات :

 المرة األكلى :حينما دخؿ البث اإلذاعي لمجزائر سنة  1924ك ىي الكالدة المادية . المرة الثانية :حينما انطمؽ بث الجزائر الثائرة متمثبل في " إذاعة صكت الجزائر الحرة " في نياية سنة. 1956

 المرة الثالثة :بعد االستقبلؿ عندما استرجعيا جيش التحير الكطني مف الفرنسييف في أكتكبر مف سنة 1962ـ.

ك تعكد البرامج اإلذاعية األكلى إلى سنة  ،1924ك ىذا التاريخ يدؿ عمى أف بدايتيا في الجزائر كانت في فترة
انطبلقيا في فرنسا نفسيا .ك في أغمبية البمداف األكركبية ك أمريكا ،ففي ىذه السنة أم في  1924أنشأت شركة

خاصة جياز إرساؿ صغير بقكة  100كاط بالجزائر العاصمة ) .(1حيث كانت ىذه اإلذاعة في الجزائر تابعة في كؿ
شيء لئلذاعة في فرنسا ،ك مرتبطة بيا ،ك لقد كاف قطاع البث اإلذاعي في الجزائر تابعا إلدارة البريد مف سنة

 1926إلى سنة  ،1946ثـ أصبح تابعا ؿ  RTFأم اإلذاعة ك التمفزيكف الفرنسي مف سنة  1946إلى سنة
1962

).(2

ىذا مف ح يث البث ،أما مف حيث التغطية ،فمقد تفطف االستعمار إلى ضركرة الكصكؿ إلى كؿ المناطؽ المتكاجد
بيا المستكطنكف ،لخدمتيـ إعبلميا ،ك كذا لمكصكؿ إلى األىالي الجزائرييف ك التأثير فييـ ،ك كذا إيصاؿ الق اررات

إلييـ ........ك ىذا لف يتحقؽ إال بمخاطبتيـ بمغتيـ ،بؿ ك بميجتيـ المحمية ،ك عمى ىذا كانت اإلذاعة في الجزائر

تتككف مف قناة الفرنسية -القناة العربية -القناة القبائمية .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

)(1

: heneri gayand, « la radio diffusion en Algérie »,cahier d’histoires de la radio diffusion, N° 26,juit-sept

1990, P10

: Jean oudinot, « 37 ans de radio puis de télévision en Algérie », cahier d’histoires de la radio diffusion,

)(2

N°26 juit-sept 1990, P23

فأجيزة إرساؿ القناة الفرنسية كانت تكجد في كؿ مف الجزائر ،كىراف ،قسنطينة ،عنابة ،ك القناة العربية كانت أجيزة
إرساليا مكجكدة في كؿ مف الجزائر  ،كىراف ،قسنطينة ،أما القناة القبائمية ،فتكجد أجيزتيا في كؿ مف الجزائر ك

بجاية ،في حيف كاف يمكف إيصاؿ مناطؽ الصحراء عف طريؽ أجيزة اإلرساؿ المتكاجدة

ربط الجزائر بباريس فكاف يتـ عف طريؽ جياز بث متكاجد في الجزائر العاصمة).(1

في تكقرت ك بشار ،أما

ك عمكما ،فإف الفترة ما بيف  1924إلى غاية قبيؿ الثكرة التحريرية  1954ـ ،عرفت فييا الجزائر نظاما إذاعيا
فرنسيا يخدـ مصالح فرنسا االستعمارية  ،مقارنة بالصحافة المكتكبة التي استطاع جزائريكف قبؿ ىذه الفترة أف

يؤسسكا صحفا جزائرية خالصة ،حيث تعد الفترة السابقة لمحرب العالمية األكلى ) (1914- 1900البداية الحقيقية

لمصحافة الجزائرية بصدكر جريدة " المغرب" عاـ  1903الناطقة بالعربية ثـ صدكر أكؿ جريدة يصدره جزائرم ىي

" كككب إفريقيا " عاـ  ،(2) 1907تمتيا صحؼ أخرل بالمغتيف ك ىي في حقيقتيا تعبر عف تطمعات الشعب

الجزائرم نحك جزائر مستقمة.

ك يرل " بيير ألبير " أف البداية الحقيقية لئلذاعة الجزائرية ،ك االنطبلؽ الشامؿ ليا ىك بداية مف أكاخر األربعينات،

فزيادة عمى إنشاء القنكات الجديدة ،فإف السمطات الفرنسية ضعفت مف استكديكىات إعداد البرامج في مختمؼ المدف

الجزائرية مثؿ قسنطينة ،كىراف ك بجاية  ،كما أدخمت إصبلحات تقنية عمى محطات اإلرساؿ ك اإلكثار مف
محطات الربط في عدة مدف جزائرية  .ففي سنة  1964كانت قكة اإلرساؿ اإلجمالية تقدر ب  25كيمك ىارتز

)(3

ىي في حقيقتيا تعبر عف تطمعات الشعب الجزائرم نحك جزائر مستقمة  .ك ىذا ألف اإلذاعة الجزائرية – أم

الفرنسية في الجزائر – )راديك الجزائر (  ،كجدت نفسيا أتناء الحرب العالمية الثانية أماـ مسئكليات كبيرة في

الت صدم لمدعاية األلمانية  ،حيث أصبحت الحاجة ماسة إلى كسيمة دعائية تضـ شمؿ كؿ الجزائرييف فأدخؿ العمؿ

بالمغ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة العربية ك األمازي ػغية ضمف اإلذاعة الفرنسية لمتأثير عمييـ ىذا مف جية  ،كمف جية أخرل  ،كجدت
نفسيا  -اإلذاعة الفرنسية في الجزائر -فيما بعد  ،أماـ تحدم جديد أال كىك " ثكرة التحرير"  ،فكما يضيؼ " ألبير
بيير" أف الثكرة التحريرية الكبرل ىي المحطة الثانية التي عرفت فييا اإلذاعة الجزائرية تطك ار ىاما سكاء في مجاؿ

الجميكر المستقبؿ المتمثؿ في المستعيف الجزائرييف أك فيما يتعمؽ بالمحطات اإلذاعية ك ليجة التخاطب بيا  ،ككما
نقكؿ ىنا ليجة التخاطب  ،نقصد بو ما كاف عندما بدأت بالمغة العربية  ،فمـ تكف تبث مف قبؿ إال بالمغة الفرنسي ػ ػ ػ ػة
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) :(2فضيؿ دليك ،مرجع سابؽ ،ص 112

: heneri gayand, OP.CIT, P16

) :(3ألبير بيير  ،تاريخ اإلذاعة ك التمفزيكف  ،ترجمة زىير إحدادف  ،الجزائر ديكاف المطبكعات الجامعية ، 1984 ،ص . 108

)(1

كلـ يكف يسمعيا إال العدد القميؿ مف الفرنسييف الذيف كانت تتجو إلييـ ك معيـ عدد قميؿ مف المسمميف المذيف كانكا
يفيمكف المغة الفرنسية

الحقيقي .

)(1

 .إال أنيا لـ تكف بتاتا تخدـ مصالح األىالي كال تعبر عف اتجاىات الرأم العاـ الجزائرم

لقد كاف " راديك الجزائر" الفرنسي  ،يتكجو بالدرجة األكلى إلى األكركبييف  ،لذلؾ كاف الج ازئريكف ال ييتمكف بيذه
الكسيمة  ،كال بما يقيـ بيا  ،ك لكف عشية اندالع الثكرة  ،كاف الجزائريكف يستمعكف إلى إذاعة عربية كاف يكصؿ

صداىا إلى المسمميف منيا إذاعات مثؿ ) صكت العرب ،إذاعة القاىرة ،راديك داماس)دمشؽ( ،إذاعة تيطكاف ،إذاعة
)(2

تكنس( ك كؿ ىذه المحطات العربية كانت تنادم إلى الثكرة ،فإنيا كانت حاف از في تغيير مجرل التاريخ الجزائرم

.

كما ال يخفى أف اإلعبلف عف بياف أكؿ نكفمبر  1954كاف مف القاىرة عبر إذاعتيا " صكت العرب" حيث أنو بعد
الحرب العالمية الثانية انتشرت حركات التحرير ،ك زاد الكعي التحريرم لدل الجماىير المستعمرة  .ك في الجزائر

ظيرت الحركات الكطنية المطالب ػػة باالستقػ ػػبلؿ حيث تأثر اإلعبلـ في الجزائر آنذاؾ – خاصة الصحافة – بيذه
التطكرات فأصبح يعبر عف تكجيات سياسية كاضحة محددة مستندة إلى فمسفات سياسية اجتماعية مبمكرة ...إال أنيا

في بداية مرحمة الثكرة أم  -كسائؿ اإلعبلـ الجزائرية -تميزت بنكع مف االضطياد مف طرؼ السمطات الفرنسية.
كذلؾ خكفا مف أف يعمؿ ىذا اإلعبلـ التحريرم عمى تحريؾ الجماىير العريضة ضدىا.

إف التاريخ الحقيقي لئلذاعة الجزائرية يبدأ مع ميبلد اإلذاعة السرية " صكت الجزائر المكافحة" أثناء ثكرة التحرير
المباركة ك بالضبط في  16ديسمبر  1956حيف نجح جيش التحرير في تحكيؿ أجيزة السمكي إلى أجيزة بث

إذاعي مف خبلؿ شاحنة متنقمة عبر المنطقة الجبمية الحدكدية ) الناظكر( بيف الجزائر ك الغرب

) (3

 ،رغـ القصؼ

المتكاصؿ ليذه اإلذاعة الشاحنة فإنيا كاصمت حمؿ رسالة الثكرة الجزائرية ،كتبميغ أخبار الجيش التحريرم ك الرد

عمى الدعاية االستعمارية).(4

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1ألبير بيير ،مرجع سابؽ  ،ص . 107
(2):

SABBAGH, ANBINE, la radio, rendez-vous sur les ondes, Gallimard,1994, P109

) :(3محمد شمكش "،دكر اإلذاعة في دعـ التنمية المحمية "  ،الصالكف الكطني لبلتصاؿ ،ك ازرة االتصاؿ ،مف  17إلى  23أفريؿ ،الجزائرالعاصمة
 ، 2011ص . 02
) :(4المرجع نفسو ،ص .02

ىذا مف جية "اإلذاعة الجزائرية الحقيقية"  ،أما مف جية " راديك الجزائر" أم اإلذاعة الفرنسية في الجزائر ،أك كما
تسمييا فرنسا ك المستشرقكف بػ " :اإلذاعة الجزائرية "  .فبحمكؿ عاـ  ، 1956عرفت الجزائر منعرجا حاسما  ،كىذا
سكاء بالنسبة لئلذاعة أك الثكرة  ،فإف رقابة السمطة الفرنسية كانت شديدة عمى البرامج المكجية إلى األىالي خكفا
منيا مف أف تفمت مف بيف يدييا زماـ التحكـ في البرامج التي تبثيا رغـ أنو كما قمنا لـ يكف ليا مف الجزائرم إال

المغة) .(1كما أف إنشاء محطات جيكية )محمية( مف طرؼ السمطات الفرنسية في الجزائر كاف ظرفيا ،ك يعكد إلى
أسباب ردتيا ىي إلى المشاكؿ التقنية التي كانت تعيؽ عمؿ المحطة المركزية .ك في الحقيقة ىك محاكلة لمتصدم
لدعاية " صكت الجزائر الحرة " ،إذف كاف إطبلقيا ظرفيا مف حيث الزماف ،ك استراتيجيا مف حيث اليدؼ ،ك الدليؿ
عمى ذلؾ ىك أف مشػ ػػركع المحطػػات التكميمية كاف مشركعا عسكريا بحتا سكاء مف حيث الفكرة أك مف حيث التنفيذ

في قسـ كبير منو  ،فالعاممكف بو ىـ في األصؿ عسكر قدامي أك شباب مسرح

).(2

إذف ،بعد الثكرة التحريرية الكبرل  ،عرفت الجزائر نكعيف مف اإلذاعة  ،إذاعة أكلى ىي " راديك الجزائر " ك التي
أنشأىا االستعمار الفرنسي سنة  1924ـ ،ك إذاعة ثانية ك ىي إذاعة " صكت الجزائر الحرة " أك المكافحة كما
يسمييا البعض اآلخر .حيث يصؼ " قانكف " التغيير الذم حدث بعد اندالع ثكرة  ، 1954بالتحكيؿ األساسي ،ك

برز في حاجة الجزائر إلى معرفة ما يحدث ،ففي ىذه الفترة أصبحت الحاجة إلى اإلعبلـ أكيدة ،...ك كانت إذاعة "
صكت الجزائر الحرة " تمثؿ المجاىديف الذيف يشرحكف بو المعركة ك يقصكف عميو حكاية التحرير ،ك االستماع إلى

ىذا الصكت ليس سكل االستماع إلى حاجة داخمية لبللتحاـ مع األداة المكافحة ،لقد أصبح الجزائرم يحس
بالضركرة الحيكية لتمقى ىذه الرسالة ك فيميا

).(3

ك رغـ ضعؼ اإلمكانيات  ،إال أف ىذا لـ يمنػ ػ ػػع الثكار مف إيصاؿ صكتيػ ػ ػػـ إلى الش ارئػ ػ ػػح العريض ػ ػػة مف الشعب
الجزائرم  ،ك مف تـ العالـ الخارجي  ،إذ أف ىذا الصكت ىك الثكرة  ،ك جياز االستقباؿ الذم يمتقطو ىك الكسيمة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
Heneri Gayand , OP.CIT, P10

(1) :

Jean oudinot , OP.CIT ,P24

(2) :

(3) :

Frantz , Fanon, sociologie d’une révolution, l’an v de la révolution algérienne , paris, petite collection

maspero, 1968, P57

الكحيدة لبلتصاؿ بالثكرة ك العيش معا) .(1ك ليذا  ،كاف ال بد مف ىذا االتصاؿ بيف الثكار ك الشعب الجزائرم حتى
بأبس ط الكسائؿ ك الطرؽ ،حيث بدأت ىذه اإلذاعة عمميا بجياز إرساؿ منقكؿ عبر شاحنة ،ك كانت تقدر المدة

الزمنية لمبث ساعتيف يكميا عمى المكجات القصيرة  ،ك كانت تبث بالمغات الثبلث  ،العربية ك القبائمية ك الفرنسية

كفؽ التقسيـ التالي): (2

أ .ساعة كاممة بالعربية  ،تشمؿ عمى أخبار عسكرية ك سياسية ك تعميؽ بالفصحى ك تعميؽ آخر بالعامية .
ب .نصؼ ساعة بالقبائمية .

.

ج .نصؼ ساعة بالفرنسية .

ك بيذا يككف إعبلـ ىذه الفترة قد استطاع رغـ ضعؼ اإلمكانيات ك حداثة التجربة ،أف يكاجو الجياز االستعمارم

الضخـ ك أف يعزز كعي الجماىير الشعبية ك يرسخ لدييا قيـ حددىا باف أكؿ نكفمبر  .(3) 1954ك لعؿ أنو مف
أبرز ىذه العراقيؿ التي كاجيت ىذه اإلذاعة الحرة ،ىي االستعمار في حد ذاتو ،حيث يصؼ " كمكد ككالف " ىذا

الكضع بقكلو " مع نياية سنة جاءت أنباء عف ميبلد إذاعة الجزائر الحرة... ،كبعد أياـ قميمة نفد مخزكف أجيزة

الراديك .عمى الرغـ مف منع بيعيا ،(4)..ك ىذا مف طرؼ السمطات االستعمارية  .ك ىذا يعني أف االستعمار قد
حاكؿ بمختمؼ السبؿ إعاقة كصكؿ ىذا الصكت إلى الشعب الجزائرم ىذا الشعب الذم ذاؽ ذرعا ب " راديك

الجزائر" ك الذم يصفو " فانكف " بأنو :صكت فرنسا في الجزائر).(5

ىذه اإلذاعة التي عبرت عف صكت الجزائر الحقيقي ،بمجرد إعبلف االستقبلؿ في  5جكيمية  ،1962ك تحديدا في

 17أكت  ، 1962عيف " عيسى مسعكدم" لئلشراؼ عمى برامج الراديك ،ك ىك المذيع المشيكر عند الجزائرييف في
" إذاعة الجزائر الحرة " أياـ االستعمار ك لقد كمؼ باإلش ػ ػراؼ عمى القنكات الثبلث التي ثبت بالعربية ك الفرنسي ػ ػ ػػة ك

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
Frantz , Fanon, OP.CIT ,P67.
):(2

(1) :

عكاطؼ عبد الرحمف )ج(  ،مرجع سابؽ  ،ص . 59

):(3عف تقرير السياسة اإلعبلمية الصادر عف الدكرة السابعة لمجنة المركزية لحزب جبية التحرير 17،جكاف  ،1982ص .80
(4):

Claude collin, OP.CIT.PP12.13.

(5) :

Frantz fanon, OP.CIT.P54

القبائمية...ك لقد تـ تعينو في  28أكتكبر  1962مدي ار لئلذاعة ك التمفزيكف إذا كاف ىذا التعييف جاء عشية االحتفاؿ
بعيد الثكرة  01نكفمبر ،فؤلف التقنييف الفرنسييف رفضكا إذاعة حصة االحتفاؿ بعيد الثكرة ،ك ليذا عشية االحتفاؿ تـ
اإلعبلف عبر الميكركفكف " ىنا راديك ك تمفزيكف الجزائر " بدال مف " ىنا راديك الجزائر "

). ( 1

ك في نفس اليكـ تمكف الجزائريكف مف متابعة النشرة اإلذاعية ك خاصة نشرة الثامنة التمفزيكنية تحت راية االستقبلؿ

ك المجسدة في العمـ الكطني الذم نصب فكؽ مبنى اإلذاعة ك التمفزيكف

)(2

.

إف ما ميز اإلذاعة بعد االستقبلؿ مباشرة ،ىك ارتباط الراديك بالتمفزيكف ،فبعدما كاف " راديك الجزائر"  RAأصبح "

راديك ك تمفزيكف الجزائر"  . RTAك مع االستقبلؿ  1962كرثت الجزائر شبكة لمراديك  ،كذلؾ في المدف الكبرل ك
المتكسطة مثؿ " الجزائر ،كىراف ،قسنطينة"  ،إذ كانت تتسـ ىذه الشبكة بالجيكية في التغطية ك يعكد السبب إلى

ككنيا مكركثة عف فترة االستعمار الفرنسي الذم كاف ىدفو مف ذلؾ ىك تغطية المناطؽ التي يتكاجد بيا المعمركف
فقط ك ليس تطكير البث اإلذاعي في الجزائر مف أجؿ إفادة الشعب الجزائرم ....ك لقد ضمت ىذه الشبكات كما

ىي إلى غاية  1966ـ ك التي كانت عمى الشاكمة اآلتية حسب لغة البث):(3

 .1شبكة البرامج الناطقة بالعربية :نجد بالجزائر العاصمة جيازم بث بقكة  100كيمكاط بأكالد فايت  ،ك كىراف
نجد جياز بث بقكة  40كيمكاط في حيف أف جياز بث كاحد بقكة  20كيمكاط في قسنطينة.

 .2شبكة البرامج الناطقة بالقبائمية :تعمؿ في الجزائر العاصمة بجياز بث بقكة  40كيمكاط بأكالد فايت ،ك آخر
بعيف حماـ بجياز بث بقكة  1كيمكاط.

 .3شبكة البرامج الناطقة بالفرنسية :فنجد في الجزائر جيازم بث قكتيما  100كيمكاط بأكالد فايت ك آخر
بقسنطينة قكتو  20كيمكاط ك في كىراف جياز بث بنفس القكة ك دائما في إطار نفس الشبكة نجد جيازم بث

بقكة  205كيمكاط في عنابة ك آخر في بجاية بقكة  01كيمكاط.

ػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

BRAHIM Brahimi, le pouvoir, la pesse et les intellectuels en Algérie ,France, ed l’harmattan, 1990, P27

):(2

(1) :

نكر الديف تكاتي ،الصحافة المكتكبة ك السمعية البصرية في الجزائر ،الجزائر ،دار الخمدكنية  ، 2008،ص . 91
(3) :

François, Pige, « Radiodiffusion et Télévision au Maghreb » , Etude Maghrébines, série N°6 Janvier, 1996,

P P 42-43 .

أما فيما يتعمؽ بالمنطقة الصحراكية  ،كانت ىناؾ إذاعات محمية فنجد جياز إرساؿ بقكة  20كيمكاط ببشار ،ك آخر
بتكقرت ،األغكاط ،كمييما بنفس قكة البث  04كيمكاط ك ىنا يمكف أف نقكؿ ،إذا كانت الجزائر عرفت في فترة
االستعمار ،اإلذاعات المحمية كما يقكؿ " بيج " فإنيا ال تعبر بتاتا عف معنى " المحمية " الحقيقي ،ك إنما كانت
تنقؿ ما في المركز إلى ىذه المحميات ،ك ىذه اإلذاعات استمرت حتى بعد االستقبلؿ .حيث اتخذت تسمية "
المحطات الجيكية "  ،حيث أف ىذه التسمية ىي األنسب لكاقعيا إذ ىي تعبر عف جيات جغرافية ) شرؽ ،غرب،

كسط (...ك ليس مجتمعات محمية خاصة.

إف قرار استرجاع السيادة المطمقة عمى اإلذاعة ك التمفزيكف الجزائرم ،أدل إلى مغادرة  200تقني ك صحفي

فرنسي

)(1

 ،الذيف اعتقدكا أف البث سيتكقؼ بدكنيـ ،ك ىذا ما لـ يحدث .ك رغـ الظركؼ الصحية ك قمة الكفاءات ك

ضعؼ القدرات المالية ،فقد كاف التحدم كبي ار أماـ السمطة الجزائرية التي أدركت بصفة كاضحة الدكر االستراتيجي

ليذه الكسيمة اإلعبلمية ،ك إلى ضركرة تطكيرىا ك تكييفيا في الجزائر المستقمة.

ىذه المرحمة ىامة  ،إذ تعتبر نقطة تحكؿ جذرية مف نظاـ استعمارم ككلكنيالي غاشـ إلى نظاـ اشتراكي مستقؿ

بعيد عف قيكد التبعية ك االستعمار في جميع المياديف .ك لقد تـ كضع مؤسسة اإلذاعة ك التمفزة الجزائرية تحت
سمطة ك ازرة اإلعبلـ  .فأكؿ مرسكـ إعبلمي إذاعي أصدر في أكؿ آب  /أكت  ، 1963ك ىك الخاص بتأسيس ك

بتنظيـ اإلذاعة ك التمفزة الجزائرية ،حيث يعتبرىا ىذا المرسكـ مؤسسة عمكمية تابعة لمدكلة ليا طابع تجارم ك

صناعي تتمتع بصبلحية النشر الراديكغرافي ك التمفزم ).(2

ك ابتداء مف  ،1966بدأ العمؿ مف أجؿ تعريب القطاع اإلعبلمي في إطار سياسة التعريب ،ك في إطار التنمية
الشاممة لمدكلة الجزائرية ،ك ىي الفترة التي شيدت التقميص في حجـ بث القناة اإلذاعية الثانية الناطقة باألمازيغية،
بعد ما تـ إلغاء تدريس األمازيغية في الجامعة الجزائرية...كما بدأت السمطات الجزائرية تبذؿ جيكدا كبيرة لتقكية

اإلذاعة ك التمفزيكف ،ك تمركزت ىذه الجيكد حكؿ ثبلثة مياديف أساسية ): (3

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) :

Brahim brahimi, OP.CIT. P27

) :(2نكر الديف تكاتي  ،مرجع سابؽ  ،ص . 93
) :(3المرجع نفسو  ،ص . 94

 الميداف األكؿ ىك الزيادة الكبيرة في الميزانية التي تمنحيا ليا الدكلة . ثـ ركزت السمطات العمكمية عمى تكسيع شبكات اإلرساؿ ك تقكيتيا ك ذلؾ لمسماح لكؿ المكاطنيفالجزائرييف باستقباؿ البرامج الكطنية .

 -ك أخي ار  ،سخرت الدكلة مجيكدات معتبرة لتكفير أجيزة استقباؿ لكؿ البيكت الجزائرية .

أما فيما يخص البث اإلذاعي ،فإف شبكات اإلرساؿ ك إلى غاية سنة  1965ظمت مثمما كانت عميو في عيد

االحتبلؿ ،لكف مع  1966أنشأت محطتاف جديدتاف لئلرساؿ األكلى بعيف البيضاء قرب قسنطينة ،ك الثانية بسيدم
بمعباس ،ككانت ىاتاف المحطتاف تذيعاف عمى المكجة المتكسطة بمغ طكليا  30كيمك ىرتز ك بقكة  600كيمكاط لكف

ك مع سنة  ، 1968ارتفعت ىذه المكجة لتصؿ  600كيمك ىرتز ،ىذا ما سمح لمراديك بأف يسمع بصفة جيدة في

جميع المناطؽ الشمالية لببلد).(1

ك مع سنة  1971أصبح الراديك يصؿ إلى مناطؽ عديدة مف التراب الكطني ،حيث كاف الجنكب الجزائرم ك إلى
غاية السبعينات محركما مف الخدمات اإلذاعية ك لـ يعرؼ تغطية كبيرة إال بعد إنشاء محطة األخظرية

لبلتصاالت عبر األقمار الصناعية

). (2

إف المبلحظ ىنا ،لشبكة اإلرساؿ اإلذاعي الكطني يجد أنيا نمت ك تطكرت عمى مدل حقب زمنية متتالية مف عمر

االستقبلؿ ،ك الميزة التي ميزت ىذا التطكر ىك أنو استغرؽ كقتا طكيبل ،حتى استطاع تغطيػة الجزء األكبر مف
المساحة اليكائية الكطنية ،فأماـ الضعؼ الجزئي الذم ميز األجيزة اإلذاعية المكركثة في االحتبلؿ ،إضافة إلى

تضاريس الجزائر الكعرة خاصة الجبمية منيا ،فإف الشبكة الكطنية ك إلى غاية السبعينيات كانت عبارة عف شبكة
جيكية إقميمية تتضمف معدات بسيطة ،ك ىذا يعني أف فترة السبعينيات تميزت بتكسع لمشبكة اإلذاعية الكطنية مف

حيث البث ك اإلرساؿ  ،ك مف أجؿ إيصاؿ صكت الجزائر إلى الخارج أكثر ،تـ في عاـ  1971ـ بمنطقة بكشاكم

قرب " أكالد فايت " غرب العاصمة إنشاء خمسة أجيزة إرساؿ قكة كؿ منيا  100كيمكاط عمى المكجات القصيرة ،ك
ثبلثة أجيزة بقكة  50كيمكاط لكؿ جياز .ك كؿ ىذه األجيزة مخصصة إلرساؿ برامج القناة األكلى ك الثالثة ك

الرابعة).(3

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1ألبير بيير  ،مرجع سابؽ  ،ص . 110
) :(2نكر الديف تكاتي  ،مرجع سابؽ  ،ص 103
):(3

المرجع نفسو  ،ص .104

إال أف برامج اإلذاعة ) القناة األكلى( ،بدأت تغطي كامؿ التراب الكطني ك حتى جزء مف البمداف اإلفريقية ك
األكركبية ك الشرؽ أكسطية ك حتى أمريكا في أفريؿ .(1)1968

ك في الكقت الذم أصبحت فيو مناطؽ الشماؿ كميا ،ك جزء كبير مف الجنكب الغربي ابتداء مف  1975لتمتقط
برامج اإلذاعة الكطنية  ،فإف بعضا مف مناطؽ الجنكب بقيت ال يصميا البث اإلذاعي الكطني حتى غاية  1986ـ،
ك ليذا تـ االتفاؽ مع المنظمة الدكلية لبلتصاالت عبر األقمار الصناعية " األنتمسات " عمى استئجار قناة قصد

تحقيؽ االتصاؿ ،ك نقؿ البرامج اإلذاعية ك حتى التمفزيكنية عمى كافة سكاف الجنكب) .(2ك مف ىنا ك بتاريخ 25
تمكز /جكيمية  1975تـ إنجاز اليكائي الذم قطره  11متر يسمح بتغطية جزء كبير مف الشبكة الداخمية ك ىي

الجنكب الجزائرم  ،ك في  1976تـ إنشاء ىكائية أخرل بمحطة األخضرية مندمجة ىذه المرة في نظاـ"األنتمسات"

ك ىذه اليكائية مكجية نحك القمر الصناعي المكجكد فكؽ المحيط األطمسي الذم يغطي القارة األمريكية ك األكركبية

ك اإلفريقية

).(3

ك يرل " براىيـ براىيمي " أنو فقط مع سنكات الثمانينيات بدأت السمطات باالىتماـ الحقيقي الجدم بتنمية اإلذاعة،

كيفسر ىذا االىتماـ بالمنافسة التي كانت مع راديك "  ،" MEDI 1في طنجة ،ك الذم يصؿ بثو إلى الجزائر..ك ىنا
قرر كزير اإلعبلـ مضاعفة قكة بث اإلذاعة حتى يشمؿ كؿ التراب ك يصؿ صكت اإلذاعة الكطنية نيا ار ك ليبل إلى

بمداف كثيرة.(4)...

ك في ىذه الظركؼ ،كىذه السنكات مف عاـ الثمانيف ،تـ استقبلؿ مؤسسة اإلذاعة الكطنية عف مؤسسة اإلذاعػ ػ ػػة ك

التمفزيكف الجزائرم  ،ك أصبحت تدعى " المؤسسة الكطنية لئلذاعة الصكتية  ." E.N.R.Sحيث في سنة 1986

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
):(1

نكر الديف تكاتي  ،مرجع سابؽ  ،ص .95

) :(2اإلذاعة ك التمفزة الجزائرية  ،اإلذاعة ك التمفزة الجزائرية في خدمة التقدـ ك القضايا العادلة  ،الجزائر ،الشركة الكطنية لمنشر ك التكزيع،1983 ،
ص .10
) :(3نكر الديف تكاتي  ،مرجع سابؽ  ،ص . 105

(4) :

Brahim Brahimi, OP.CIT,P67

أعيدت ىيكمة المؤسسة األـ ) اإلذاعة ك التمفزيكف الجزائرم( إلى أربعة مؤسسات مستقمة  ،ىي): (1
 -1المؤسسة الكطنية لئلذاعة .

 -2المؤسسة الكطنية لمتمفزيكف .
 -3المؤسسة الكطنية لمبث اإلذاعي ك التمفزم .
 -4المؤسسة الكطنية لئلنتاج السمعي البصرم .

ك بمكجب مرسكـ صادر في  01جكيمية  1986ـ  ،تأسست اإلذاعة تحت تسمية المؤسسة الكطنية لمبث اإلذاعي

المسمكع) . (2ك مع فكر إنشاءىا ،حكلت ليا جزء مف اليياكؿ ك الكسائؿ ك األمبلؾ ك األعماؿ ك المستخدميف المذيف
كانت تحكزىـ أك تسيرىـ اإلذاعة ك التمفزة الجزائرية  .ك لقد نصت المادة األكلى لقرار اإلنشاء الكارد في الجريدة

الرسمية ك فؽ مرسكـ رقـ  150-86المؤرخ في  01جكيمية  " 1986تنشأ مؤسسة عمكمية ذات طابع اقتصادم
كصبغة اجتماعية ثقافية تتمتع بالشخصية المعنكية ك االستقبلؿ المالي تسمى مؤسسة اإلذاعة الكطنية " ك تدعى

في صمب النص " المؤسسة "  .ك كما تنص المادة الثانية " تكضع المؤسسة الجديدة الخدمة العمكمية لمبث

اإلذاعي  ،ك تحتكر بث البرامج اإلذاعية في كامؿ التراب الكطني ،كما ستيتـ ىذه المؤسسة الجديدة باإلعبلـ عف

طريؽ البث ك النقؿ لكؿ التحقيقات ك الحصص ك البرامج اإلذاعية المتعمقة بالحياة الكطنية أك الجيكية أك المحمية
أك الدكلية ك كذلؾ المتعمقة بقضايا الساعة ك مكاضيعيا.
كما تتكلى ىذه المؤسسة عمى كاىميا تربية المكاطنيف  ،ك تعبئتيـ ك رفع مستكاىـ الثقػافي قصد تػػحقيؽ األىداؼ

الكطنية ك الدفاع عف المصالح ،الكطف ك الثكرة

)(3

 .كما يجب عمى ىذه المؤسسة ،كقؼ تحديد مياميا ،كما جاء

في مرسكـ الييكمة الجديد المساىمة في نشر ذخائر الثقافة الكطنية ك التعريؼ بالتراث الثقافي الكطني الفنكف
الشعبية إلى جانب ميمة التسمية ك التنشيط الثقافي ك الفني ك تطكير كسائؿ التسمية ك الرياضة ،ىذا الدكر أك

الميمة تقكـ بيا اإلذاعة الكطنية عمى مستكل الداخمي ،أما عمى المستكل الدكلي عمى اإلذاعة أف تعرؼ بمنجزاتيا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
):(1

محمد شمكش  ،مرجع سابؽ  ،ص .03

):(2

المرجع نفسو  ،ص 03

):(3الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  ،الجريدة الرسمية  ،العدد  2 ، 27جكيمية . 1986

ك نشاط الدكلة في جميع المياديف مف خبلؿ برامج مبلئمة

). (1

إذ أف إعادة الييكمة منحت اإلذاعة استقبللية تنظيمية

ك مالية ك تقنية ،ك مكنتيا مف تطكير كسائؿ أدائيا في مجاؿ الخدمة العمكمية).(2
ك تتككف اإلذاعة مف مديريات مركزية تشكؿ مديريات القنكات ،كتتمثؿ في:
 مديرية القناة األكلى التي ثبت برامجيا  24/24ساعة بالمغة العربية. -مديرية القناة الثانية ك تبث برامجيا عمى مدار  24/19ساعة .

 -مديرية القناة الثالثة التي تبث برامجيا عمى مدار  24/20ساعة .

باإلضافة إلى القناة الرابعة التابعة لمديرية القناة الثالثة كثبت برامجيا بالمغتيف االنجميزية ك االسبانية عمى مدار

 24/4ساعة يكميا).(3

ك إف التنظيـ الدا خمي الجديد لمؤسسة اإلذاعة الكطنية ،لـ يختمؼ كثي ار عف التنظيـ الذم كاف قبمو ابتداء

مف

 1982ـ  ،مف حيث البنية الشكمية ك إف اختمفت مف حيث المياـ لكؿ ىيئة تنظيمية .فالقرار الصادر في الجريدة

الرسمية المؤرخ في يناير  1987حدد التنظيـ الداخمي ليا في مادتو األكلى كاآلتي):(4

" تشمؿ مؤسسة اإلذاعة الكطنية المكضكعة تحت سمطة المدير العاـ عمى اليياكؿ اآلتية:
 مديرية البرامج اإلذاعة الكطنية -مديرية برامج اإلذاعة الدكلية

 مديرية المصالح التقنية ك التجييز -مديرية اإلدارة العامة

 مركز استغبلؿ الحصص اإلذاعية -الكحدات الجيكية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
):(1

نكر الديف تكاتي  ،مرجع سابؽ  ،ص . 128

):(2محمد شمكش  ،مرجع سابؽ  ،ص . 03
) :(3نكر الديف تكاتي  ،مرجع سابؽ  ،ص 128
) :(4الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  ،الجريدة الرسمية  ،العدد  8 ، 15افريؿ 1987 ،

ك يمحؽ بالمديرية العامة لممؤسسة المساعدكف المكمفكف باألمف الكقائي ،لتقكيـ البرامج تقكيما دائما ،ك التجديد ك
التعاكف  ،كال يتجاكز عددىـ خمسة مساعديف ".
ك تأتي ىنا ،النقطة الفاصمة أك المنعرج ك التحكؿ الذم مس الجزائر كدكلة اقتصاديا ك سياسيا ك اجتماعيا ك
إعبلميا...فمع انفجار الشارع الجزائر في الخامس مف أكتكبر  ، 1988بسبب المشكبلت االجتماعية ك االقتصادية

ك السياسية التي غرقت فييا الببلد  ..عرفت الجزائر تحكال سياسيا ك اقتصاديا ك اجتماعيا ميما جدا في تاريخيا

الحديث ك المعاصر ،كما ظيرت بعض التناقضات في الممارسة اإلعبلمية أكدت كجكد نقص أك لبس يعاني منو

"قانكف  . " 1982ك مف ىنا جاء تعديؿ الدستكر في  23فيفرم  1989ـ مف خبلؿ االستفتاء  ،حيث أقر التعددية
السياسية ك فتح مجاال لمخكصصة ،..ك ىنا ظير قانكف اإلعبلـ الجديد سنة  ، 1990ك الذم جاء كضركرة
فرضتيا المرحمة ،ك الذم أقر التعددية اإلعبلمية ك كرسيا ،ك ىذا حسب ما جاء في المادة الرابعة مف ىذا القانكف

" يمارس الحؽ في اإلعبلـ خصكصا مف خبلؿ ما يأتي :عناكيف اإلعبلـ ك أجيزتو في القطاع العاـ  ،العناكيف ك
األجيزة التي تمتمكيا الجمعيات ذات الطابع السياسي ،العناكيف كاألجيزة التي يشنيا األشخاص الطبيعيكف ك

المعنيكف الخاضعكف لمقانكف الجزائرم" ).(1

لقد أقر الدستكر الجديد البلمركزية في الحكـ .كما تبعو المركزية إعبلمية تجسدت في الحرية ك التعددية اإلعبلمية،
ك لقد مس ىذا التحكؿ الديمقراطي قطاع اإلذاعة السمعية العمكمية ،طبقا لممادة  13مف قانكف اإلعبلـ ،ك التي
سمحت باستعماؿ إمكانياتيا ك قنكاتيا لبث الثقافة الشبكية ك الميجات المحمية  .ك لقد أنشأت ىذه المحطات في

الكاليات التي تتكفر عمى أجيزة تقنية ك مالية مكركثة عف االستعمار

)(2

.

ك مما ال جداؿ فيو  ،أف أىـ تحكؿ مس اإلذاعة السمعية في الجزائر في ىذه المرحمة " نحك إقتصاد السكؽ الحرة"

ك " الديمقراطية الميبرالية " ىك ظيكر اإلذاعات المحمية حسب التقسيـ اإلدارم المتعارؼ عميو  .حيث عممت
الحككمة عمى جعؿ اإلذاعات المحمية حسب التقسيـ اإلدارم المتعارؼ عميو .حيث كممت الحككمة عمى جعؿ كؿ
كالية مف كاليات الكطف تمتمؾ إذاعة خاصة بيا .ك يمكننا القكؿ أنو منذ ذلؾ الحيف – أم بداية التسعينات -إلى

غاية اليكـ ،كىك ما يقارب الكاحد ك العشركف سنة ،استطاعت الجزائر عمى مداىا أف تؤسس  48إذاعة محمية ..

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
):(1

الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،الجريدة الرسمية ،العدد  ، 14السنة 1990 ، 27

):(2نكر الديف تكاتي  ،مرجع سابؽ  ،ص 138

كما صرح نائب مدير تنسيقية لئلذاعات الجيكية المكمؼ باألخبار ،بأف التطكر الذم حققتو اإلذاعات المحمية اليكـ
كصؿ إلى حد نقؿ صكت اإلذاعة عبر الساتؿ دكليا ) ، (AB3كما أنيا حققت قفزة في مجاؿ تكنكلكجيا النت ،حيث

تعد كؿ اإلذاعات المحمية اليكـ ،كىي  46إذاعة محمية -مرقمنة  ،أم تممؾ أجيزة رقمية جديدة في النت  .ك
باستطاعة أيا كاف السماع إلييا عف طريؽ الكمبيكتر).(1ك يجدر اإلشارة ىنا أنو أثناء المقابمة كاف عدد إذاعاتنا

المحمية  46ثـ بعد ذلؾ تـ إكماؿ فتح اإلذاعتيف المتبقيتيف تيزم كزك ك بكمرداس ليصبح بذلؾ لكؿ كالية إذاعة .

ك يعد التطكر الحاصؿ في مجاؿ اإلذاعات المحمية ،امتدادا لتطكر اإلذاعة المركزية  ،ىذه األخيرة التي حدثت فييا

بعض التغييرات مؤخ ار  ،يكضحيا نائب المدير العاـ المكمؼ باالتصاؿ ك العبلقات العامة باإلذاعة الكطنية):(2
 -1القنكات الكطنية  ،ك ىي تشمؿ كؿ مف :
 القناة األكلى بالمغة العربية-

القناة الثانية باألمازيغية ) شاكية ،قبائمية ،مزابية ،تارقية ،شينكية(

-

القناة الثالثة بالمغة الفرنسية

-

القناة الدكلية :المغة الغالبة عمييا العربية ،إضافة إلى لغات اإلنجميزية ،اإلسبانية  ،ك لقد
كانت مف قبؿ قناة رابعة تابعة لمقناة الثالثة ك متخصصة في األخبار ،ك منذ تاريخ  19مارس
 2007أصبحت قناة مستقمة ك عامة تسمى " الدكلية ".

 -2قناتيف متخصصتيف ك ىما :
 قناة القرآف الكريـ-

القناة الثقافية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1مقابمة مع نائب مدير تنسيقية اإلذاعات الجيكية المكمؼ باألخبار ،بمقر التنسيقية ،العاصمة يكـ  ، 2011/04/17الساعة .11:30
) :(2مقابمة مع نائب المدير العاـ المكمؼ باالتصاؿ ك العبلقات العامة  ،بمقر اإلذاعة الكطنية ،العاصمة يكـ ، 2011/04/14الساعة 15:30

 أما إذاعة جامعة التككيف المتكاصؿ ،فتديرىا جامعة التككيف المتكاصؿ  ،ك عمى اإلذاعة الكطنية فقط تزكيدىابالفضاء األثيرم.
 ك إذاعة " البيجة " التي كانت متخصصة في المكسيقى ،أصبحت اليكـ إذاعة محمية خاصة بمنطقة العاصمة. كما أنتجت اإلذاعة الكطنية إلى غاية المحظة  46إذاعة محمية ،في انتظار إذاعتي تيزم كزك ،بكمرداس)*(.ك نظ ار لمتطكرات األخيرة التي حدثت في مختمؼ الببلد العربية ،أك ما يسمييا كثيركف " الربيع العربي" أك ثكرة

الشباب ضد األكضاع االجتماعية القاىرة  ،كضد األنظمة العربية البكليسية في حد ذاتيا  .فإف الخطاب األخير
لمسيد رئيس الجميكرية – عبد العزيز بكتفميقة – يكـ الخامس عشر مف شير أفريؿ عاـ  ،2011حمؿ في طياتو

الدعكة إلى االىتماـ بقطاع الشباب أكثر فأكثر ،ك ليذا كاف إلزاما عمى مختمؼ المؤسسات في المجتمع ،تكثيؼ
الجيكد مف أجؿ االرتقاء بطمكحات الشباب ك اىتماماتيـ  .ك اإلذاعات المحمية كاف ليا نصيب مف ىذه الخطة،
حيث صرح نائب مدير تنسيقية اإلذاعات الجيكية المكمؼ بالبرمجة أف عقب ىذا الخطاب الرئاسي تـ فك ار التعديؿ
في الشبكة البرامجية الصيفية حيث تتماشي ك رغبات الشباب ك اىتماماتيـ ك تطمعاتيـ.(1)..
ك مف ىنا يمكننا تتبع تطكر اإلذاعات المحمية في الجزائر كما يمي:

 -الفترة األكلى :مف 1991إلى  ، 1993تـ خبلليا إنشاء  7إذاعات محمية ) بشار -متيجة – كرقمة -

األغكاط -تمنراست -تممساف – سطيؼ( .في غياب كمي ألم دراسات سابقة ال مكانات البث ك طبيعة المحتكل ك
مقاييس اإلنشاء ،...حيث تميزت ىذه الفترة بالنقص الكبير في مجاؿ اليياكؿ المؤطرة ك اإلمكانات المادية ك

البشرية ك التج ييزات ،كغياب التصكر األكلي لؤلىداؼ ك البرامج ك األدكار ،ك كما قمنا سابقا ،أف مرحمة النشأة
ىذه ،تميزت بالفراغ القانكني حيث لـ يكف ىناؾ قانكف شرع تأسيس ىذه اإلذاعات إذ كانت مبادرة فردية مف المدير

العاـ لئلذاعة الكطنية ) الطاىر كطار آنذاؾ(.

الفترة الثانية  :مف  1994إلى  ، 2005كىنا صادقت الحككمة عمى أكؿ برنامج إلنشاء إذاعات محمية بالجزائر .ك مف تـ تكالت التدشينات الك ازرية إلى أف كصمت مع بداية عاـ  2005إلى 21 -إذاعة محمية -في ىذه الفترة.

كانت أكليا إذاعة باتنة.
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) :(1مقابمة مع نائب مدير التنسيقية الجيكية المكمؼ بالبرمجة  ،بمقر التنسيقية ،العاصمة يكـ  ،2011/04/17الساعة .11:30
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ال بد اإلشارة ىنا أنو اليكـ أصبح لكؿ كالية إذاعة حيث تـ فتح كؿ مف إذاعة تيزم كزك ك بكمرداس فأصبح عدد إذاعتنا المحمية  48إذاعة.

الفترة الثالثة :مف  2005إلى يكمنا ىذا ،ما ميز ىذه الفترة ،ىك بداية تبمكر االىتماـ الفعمي بمجاؿ اإلعبلـالمسمكع المحمي ،فإضافة إلى تكاثر عدد اإلذاعات المحمية كفؽ برنامج رئيس الجميكرية " لكؿ كالية إذاعة " حيث

يصؿ العدد اليكـ إلى  48إذاعة محمية تغطي  48كالية مف كاليات الكطف .فإف بداية ىذه المرحمة ميزت اإلذاعات
المحمية في الجزائر بما يسمى " نظاـ الرقمنة "بدال مف" النظاـ التماثمي " فأصبح اليكـ باإلمكاف متابعة برامج

اإلذاعات المحمية عبر االنترنت .

ثانيـــا :ظــروف و مبررات قيـــــــام اإلذاعات المحميـــــة في الجزائــر
عمى الرغـ مف ظيكر اإلذاعات المحمية في الجزائر حديثا ،مع بداية التسعينات ،إال أف الجزائر عرفت اإلذاعات

الجيكية ،منذ عيد اإلستعمار إلى غاية ىذا التاريخ )التسعينات( ك ىي  :إذاعة " كىراف"  " ،بشار" " ،كرقمة "" ،
قسنطينة" ،لتغطي الجيات الجغرافية :الشرؽ  ،الغرب ،الجنكب الغربي إال أنيا في عيد التعددية السياسية اإلعبلمية

تحكلت إلى إذاعات محمية ،بدال مف محطات جيكية  .ففي الجزائر المستقمة لـ تظير اإلذاعة المحمية إال في
سنكات متأخرة ك ذلؾ لمعكائؽ القانكنية ك السياسية ،عمى الرغـ مف كجكد مجتمعات محمية تتمايز في العادات ك

التقاليد ك الميجات ،كبعد التحكالت السياسية ك التعديبلت القانكنية شيد قطاع اإلعبلـ عدة تغيرات نحك حرية

التعبير ك التعددية اإلعبلمية التي سمحت بظيكرىا).(1

إذف  ،عرفت الجزائر اإلذاعات المحمية تحديدا بعد تعديؿ الدستكر سنة  1989ـ ،كمف ثـ اإلقرار بالتعددية
السياسية ،كصدكر قانكف اإلعبلـ الجديد  1990الذم كرس التعددية ك الحرية اإلعبلمية .ككانت البداية مف بشار،
حيث انطمقت إذاعة " الساكرة " في  20أفريؿ  ،1991ثـ تمتيا متيجة في  08مام  ، 1991ك الكاحات ) كرقمة(

في  9مام مف نفس السنة ،لتتكالى بعد ىذا التاريخ سمسمة انطبلؽ المحطات اإلذاعية الجيكية في الجزائر....ك لقد
كزعت اإلذاعات األكلى عمى طكؿ الحدكد لمكاجية المنافسة الخارجية لمبمداف الشقيقة ،بعدىا عممت عمى كامؿ

التراب الكطني لتغطية عجز اإلذاعة الكطنية أماـ الزخـ اليائؿ في اإلعبلـ األجنبي مما جعميا تسعى لتأسيس
إذاعات فرعية ،قائمة بذاتيا لتككيف جميكر خاص بيا داخؿ الكطف ،كإعبلـ مضاد لمغزك األجنبي مف جية ،ك

لمؿء الفراغ اإلعبلمي الذم يعاني منو اإلعبلـ المحمي من جهة أخرى.....و تبقً اإلذاعة الوطنٌة المسئول الوحٌد

على تأسٌس اإلذاعات الجهوٌة  ،كونها صاحبة الخبرة الكحيدة ك النكاة األكلى في الميداف اإلذاعي الجزائرم فيما

يخص اإلنتاج – التنظيـ – التسيير ،إضافة إلى ككنيا صاحبة المبادرة في إنشاء اإلذاعات الجيكية  ،ك ىي فركع
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ك امتدادات ليا) .(1ك في مقابمة مع المدير األكؿ إلذاعة الزيباف – بسكرة – أك كما يعتبر نفسو مؤسسا ليذه
اإلذاعة المحمية ،أكد لنا ىذا الكبلـ  ،حيث قاؿ أف فكرة اإلذاعات المحمية تعكد إلى صاحبيا " الطاىر كطار " ،لما
كاف مدي ار لئلذاعة الكطنية في بداية التسعينات  ،كما يعكد لو الفضؿ في تأسيس قناتي " القرآف الكريـ " ك"الثقافية"

المتخص صتيف بؿ أنو ىك مف أسس إذاعات محمية مثؿ " الساكرة " ك " الكاحات " بكرقمة ،ثـ األغكاط ك
السيكب).(2

ك فعبل  ،فإف تأسيس ىذه اإلذاعات المحمية في الجزائر بدءا مف سنة  1991ـ إلى غاية سنة  ، 1994كاف بشكؿ

ارتجالي ك عشكائي ك دكف تخطيط مسبؽ ،ك إنما كانت فكرة تجسدت عمى أرض الكاقع بسرعة بفضؿ الظركؼ
التي كانت تعيشيا الجزائر في تمؾ الفترة ) التحكؿ الديمقراطي( .إذ لـ يكف يكجد أم مرسكـ أك قانكف خاص بإنشاء

اإلذاعات المحمية ،ك إنما تنشأ ىذه المحطات مف طرؼ المدير العاـ لئلذاعة الكطنية ،ك ذلؾ بعد تكفر الشركط

البلزمة مف كسائؿ تقنية ك استعداد السمطات المحمية  .فاإلذاعات المحمية المكجكدة حاليا أنشئت بمبادرة فردية ك
أنجزت بطريقة متسرعة بقرار داخمي عمى مستكل اإلذاعة المركزية ك في غياب الك ازرة الكصية  ،ك أصبح مصيرىا

متعمقا بمصير أشخاص ك ليس بقانكف ).(3

ك ىذا ما أكده " نائب المدير العاـ باالتصاؿ ك العبلقات العامة " باإلذاعة الكطنية حيث قاؿ أف إنشاء إذاعة

محمية ،في كالية مف كاليات الكطف ،يقع عمى عاتؽ السمطات المحمية ،ك ليس الحككمة أك الك ازرة
الكصية عمى اإلعبلـ ك االتصاؿ ،فكالي الكالية ىك مف يكفر المبنى ك التجييزات ك الماؿ أما اإلذاعة الكطنية

فعمييا فقط اإلشراؼ ك التسيير ك المتابعة...

). (4

إذف ظيرت ىذه اإلذاعات المحمية ،في ظركؼ تميزت بالصعبة جدا مف جية ،كمف جية أخرل نعدىا ظركفا جيدة

ك مكاتية  ،فمف حيث أنيا:
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)(3

 :نكر الديف تكاتي  ،مرجع سابؽ  ،ص 141
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 ظركؼ مكاتية ك جيدة :فإف دستكر  23فيفرم  ،1989كاف الجدار الفاصؿ الذم أقاـ حدا بيف تصكريف متناقضيف،ك االنتقاؿ مف الرأم الكاحد إلى تعددية األفكار ك اآلراء ك المناىج...إذ تميزت ظركؼ الجزائر في ىذه الفترة

بالتحكؿ الديمقراطي ك الخركج مف الع يد االشتراكي ك بداية عيد جديد مع االقتصاد الحر ،ك التعددية السياسية ك
-

الحرية اإلعبلمية .

ظركؼ صعبة جدا :حيث سبؽ تعديؿ الدستكر ،أحداث مأساكية  ،ك مشاكؿ جمة تفاقمت ك طفت عمى السطح

إلى أف انفجر الشارع الجزائرم مطالبا بالتغيير الجذرم في الخامس مف أكتكبر عاـ  .1988ك في ىذه الظركؼ
االجتماعية الصعبة  ،ظير اإلسبلميكف ييددكف الكجكد البلئكي الداعي إلى التغريب  ،ك بتداخؿ ىذه الظركؼ

السياسية مع ظركؼ المعيشة الصحية ك القاسية التي طبعت الشارع الجزائرم مدينة ك ريفا .كغبلئيا كارتفاع
األسعار ك ندرة المكاد الغذائية  ،في حيف كاف الشعب يبلحظ بكضكح الحياة البذخة ك الرفاىية التي كاف يتمتع بيا
المسئكلكف .ك بدأت جممة " مف أيف لؾ ىذا " تظير في األفؽ

)(1

 ..ك ىذا ما أدل إلى تأزـ الكضع األمني ك

ظيكر اإلرىاب الذم لكف سنكات التسعينات بالمكف األحمر ،بعدما لكف نظاـ الشاذلي بف جديد مف قبمو سنكات

الثمانينات بالمكف األسكد.

ك يرل " أبك جرة سمطاني" أف ىناؾ تغيرات خارجية أثرت عمى الداخؿ أىميا ): (2
 التراجعات الضخمة في التجربة االشتراكية أماـ المد الرأسمالي عالميا. -االنتشار األفقي لمصحكة اإلسبلمية.

 عكدة " اإلسبلـ الثكرم " تمييدا لسقكط إمبراطكرية الشاه ك بداية الحديث عف قياـ جميكرية إسبلمية فيإيراف.

إذف ،ىذه ىي ظركؼ نشأة اإلذاعة المحمية في الجزائر ك المبلمح التي ميزت الجزائر في ىذه الفترة الحرجة مف
تاريخيا  ،ك لذلؾ ال نستغرب إف قمنا أف ظيكرىا كاف ارتجاليا أك فكريا ببل تخطيط " فيذه الفترة التي سماىا آنذاؾ

رئيس الحككمة الجزائرية " مكلكد حمركش " بالفترة الذىبية  ،كانت فعبل ذىبية بالنسبة لقطاع اإلعبلـ  ،خاصة

الصحافة المكتكبة التي استفادت كثي ار مف قانكف اإلعبلـ الجديد  ، 1990فراحت تمارس الحرية الصحفية بدكف
قيكد ك ال رقيب  ،إال أف ما يسمى باإلرىاب كبح ىذه الحرية ك ركضيا مما جعؿ الحككمة تشدد عمى ىذه الحرية

ك تفرض الرقابة الصارمة ك العقكبات  ،فمـ يينأ اإلعبلـ الجزائرم بمرحمتو الذىبية التي ماتت قبؿ كالدتيا.
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ك كاف يجب انتظار أكتكبر  1994ـ  ،ليقدـ لرئاسة الحككمة أكؿ برنامج حقيقي إلنشاء محطات إذاعية محمية ،
كفيو إعطاء األكلكية لممناطؽ الحدكدية المحمية ،ككانت أماكف إنشاء ىذه المحطات حسب ظركؼ الكثافة السكانية
 ،ك الخصكصية المحمية  ،ك الظركؼ التقنية لئلذاعة الكطنية في مناطؽ عجزىا...ك بعد دراسة دفاتر الشركط ك

االعتماد يتـ قبكليا ك المصادقة عمييا مف قبؿ المديرية العامة لئلذاعة  ،ك يسند مشركع إنجاز المحطة إلى اإلذاعة

المركزية – التنظيـ ك التسيير – ك تتكلى تنسيقية اإلذاعات الجيكية التككيف ك المتابعة ،أما تكفير المقر فيك مف
مسؤكليات الييئات المحمية).(1

ك بالنظر إلى ىذا التاريخ – أكتكبر  – 1994نجد أنو ىناؾ سبعة إذاعات محمية تـ تأسيسيا بدكف مرسكـ أك

قانكف أك قرار كزارم ،ك ىي ) الساكرة  ،متيجة  ،الكاحات  ،السيكب  ،األىقار ،العالية  ،اليضاب ( ك التي

ظيرت قبؿ ىذا التاريخ ،ك الذم أعطى ليذه اإلذاعات المحمية الصبغة القانكنية ك الرسمية ك الجدية ،ك مع ىذا،

فإف المدير األكؿ إلذاعة الزيباف بسكرة ،ك الذم أسس ىذه اإلذاعة  ،قاؿ في مقابمو معو بمقر اإلذاعة الكطنية أف
االنطبلقة الفعمية ليذه اإلذاعات المحمية ،كبشكؿ جدم ،كاف في عاـ  ، 2004ك ابتداء مف ىذه السنة ،قسمت

الدكلة األعباء كاآلتي ): (2
-

اإلذاعة الكطنية  :تتكفؿ بالعماؿ ك األجيزة.

 الكالية  :تتكفؿ بالمبنى ك بعض السكنات لئلطارات الميمة -مؤسسة البث اإلذاعي ك التمفزم )  : ( TDAتتكفؿ بجياز اإلرساؿ ك االستقباؿ.

ك ما نبلحظو مف تصريح السيد " خميفة بف قارة " مؤسس إذاعة الزيباف ،أف ىذا التطكر في مجاؿ اإلذاعة السمعية

جاء مع عيد الرئيس "عبد العزيز بكتفميقة " ك فقا لمبرنامج التنمكم الذم جاء بو أثناء ترشحو لمرئاسيات عاـ
.1999

ك عند الحديث عف ظركؼ نشأة ىذه اإلذاعات .ال بد لنا أف نتطرؽ إلى قضية ىامة ،أشار إلييا المدير األكؿ

إلذاعة الزيباف في المقابمة التي أجريت معو ،حيث قاؿ أنو بالرغـ مف أف كؿ الكاليات آنذاؾ كانت تتسابؽ إلنشاء

محطة إذاعية محمية  ،إال أف ىنػاؾ بعض الكالة ممف شكمكا عقبة أمػاـ إنشاء إذاعات محمية  -إذاعة بسكرة مثبل-

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1نكر الديف تكاتي  ،مرجع سابؽ  ،ص 141

) :(2مقابمة مع المدير األكؿ إلذاعة الزيباف بسكرة  ،بمقر اإلذاعة الكطنية  ،العاصمة يكـ  ، 2011/04/14الساعة . 15:00

خكفا منيػ ػػـ عمى أف تمعب اإلذاعة دك ار في كشؼ الحقائؽ ك فضح الفساد داخؿ المنطقة المحمية ) الكالية( ) .(1في
حيف أف نائب المدير العاـ المكمؼ باالتصاؿ ك العبلقات العامة  ،أشاد بأخبلؽ بعض الكالة  ،المذيف بذلكا جيكدا

مف أجؿ إنشاء محطات محمية بكاليتيـ – إذاعة سطيؼ مثبل  ، -ك أرادكىا أف تككف منب ار ح ار لمحاربة كؿ فساد ك
النيكض بالمجتمع المحمي ك إصبلحو ك خدمتو

). (2

ك مف ىنا ،نصؿ إلى حصر أىـ أسباب ك مبررات قياـ اإلذاعات المحمية في الجزائر ،ك التي تفاعمت ليتبمكر عنيا
مشركع إنشاءىا ،كىي كاآلتي :

 -1اإلقرار بالتعددية السياسية ،فمع تعديؿ الدستكر عاـ  ،1989دخمت الجزائر عيدا جديدا نحك البيت األبيض،

طاكية صفحة الساحة الحمراء .ىذا الدستكر الجديد الذم أقر التعددية السياسية ،بعدما كرس الدستكر الذم كاف قبمو
منطؽ الحزب الكاحد ك الرأم األكحد .ك ىذا ما انطبع عمى اإلعبلـ بأجيزتو المختمفة ،حيث صدر قانكف اإلعبلـ

الجديد عاـ  ،1990يكرس الحرية اإلعبلمية ك التعددية الفكرية ك حرية التممؾ ) الخكصصة(  ،مما جعؿ كسائؿ
اإلعبلـ –خاصة الصحافة -تستجيب ليذا القانكف الجديد ،فعرفت الجزائر آنذاؾ ) (1991-1990حرية ك التعددية
إعبلمية لـ تشيدىا ال مف قبؿ كال مف بعد ،كما أصبح بإمكاف خكاص أف يمتمككا صحفا ..ك كما أف التعددية
السياسية ال يمكف ليا أف تتعايش مع مركزية الحكـ ،فيما نقيضاف ،كاف لزاما أف يتحقؽ مع ىذه التعددية ال مركزية

في الحكـ ،كبشكؿ حقيقي ك ديمقراطي  .ك ليذا ،كاف لزاما أيضا أف تتحقؽ البلمركزية اإلعبلمية كسمة مف سمات

الحرية اإلعبلمية ك د يمقراطية االتصاؿ " كىكذا أصبح ضركرة فتح قنكات إعبلـ عمى مستكل أفقي ك منح الكاليات
الداخمية إذاعات محمية تتجو بالدرجة األكلى إلى سكاف ىذه المناطؽ أمر ممح " ).(3

 -2انتشار تكنكلكجيا الفضائيات التمفزيكنية ك اإلذاعية  ،ففي عصر عكلمة تكنكلكجيا االتصاؿ ،أصبحت الثقافات
المحمية ميددة باالنقراض ،في ظؿ ثقافة عالمية متكحشة .كيمعب التمفزيكف بفضائياتو الدكر البالغ الخطكرة ك

األىمية في نقؿ ىذه الثقافة الغربية إلى مجتمعاتنا اإلسبلمية ،ك ليذا جاءت اإلذاعة المحمية في الجزائر لتدفع ىذا

الخطر ك تحافظ عمى ىكية مجتمعيا ك ذاتيتو الثقافيػ ػ ػػة  ،حيث ارتأت اإلذاعة الجزائرية فتح العدي ػ ػػد مف المحطػ ػ ػػات
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) :(1مقابمة مع المدير األكؿ إلذاعة الزيباف بسكرة  ،بمقر اإلذاعة الكطنية  ،العاصمة يكـ  ، 2011/04/14الساعة . 15:00
) : (2مقابمة مع نائب المدير العاـ المكمؼ باالتصاؿ ك العبلقات العامة باإلذاعة الكطنية  ،بمقر اإلذاعة الكطنية  ،العاصمة يكـ 2011/04/14
الساعة .15:30
) :(3نكر الديف تكاتي  ،مرجع سابؽ  ،ص 141

اإلذاعية المحمية ك الجيكية في مختمؼ مناطؽ الكطف.....حفاظا عمى ىكيتنا ك تاريخنا ك مكركثنا الحضارم ك

الثقافي

)(1

.

 -3الرغبة في فؾ العزلة الثقافية ك اإلعبلمية عف المناطؽ النائية ،حتى تككف حاف از جديدا في التنمية المحمية في

كافة المجاالت) . (2ك لما كانت اإلذاعة المركزية ) اإلذاعة الكطنية( ال تستطيع أف تصؿ إلى كؿ ربكع الكطف،
بأبعاده الجغرافية ك الثقافية ،ك البشرية  ،ميما تكافرت لدييا اإلمكانيات فكاف مبر ار قكيا لمبحث في سبؿ الكصكؿ

إلى ىذه المناطؽ التي ال تستطيع أف تغطييا اإلذاعة المركزية .

 -4رغبة الدكلة في الكصكؿ إلى كؿ مكاطنيف في كؿ شبر مف الكطف ،حيث جاءت اإلذاعات المحمية في الجزائر
بشكؿ فكرم ك متسارع  ،نظ ار لحاجة الدكلة الممحة في تكصيؿ ق ارراتيا إلى المكاطنيف في كػػافة أرجاء الكطف ،ك

إعبل ميـ ك ربطيـ بكؿ ما يدكر في الكطف ك مجتمعيـ المحمي .إذ تعتبر اإلذاعة المحمية في الجزائر جس ار بيف

السمطة ك أفراد المجتمعات المحمية ،مع العمـ أف مف مظاىر التخمؼ السياسي ىك " أزمة التغمغؿ " ،أم عدـ مقدرة

الدكلة عمى بسط نفكذىا ك سيطرتيا عمى كامؿ ترابيا فتبقى بعض المناطؽ بعيدة عف سيطرة ك تحكـ الدكلة كليذا،

كفي ظؿ ما يسمى " بالتنمية السياسية " ك " الحكـ الديمقراطي" ،ال بد لمدكلة أف تحقؽ "حؽ كؿ مكاطف في كطنو،
أف يعمـ" ك أف يشارؾ في صنع القرار ،ك ليذا ظيرت ىذه اإلذاعات في الجزائر ،كضركرة سياسية ،ىذا مف جية

الدكلة  .ك مف الجية المقابمة  ،كذلؾ ميزت ىذه الفترة طمبات مف الجيات إلنشاء ىياكؿ بث تسمح ليا بإيصاؿ

صكتيا عبر القناة  ،ك ىذا يعني محاكلة تبني صيغة " البرامج الجيكية " كذلؾ لمؿء الفراغ اإلعبلمي الذم تعاني

منو مختمؼ المناطؽ البعيدة عف المركز).(3

ىذا مف حيث المبر ارت المكضكعية ،التي جعمت مف اإلذاعة المحمية ،ضركرة ممحة في كؿ الكطف .إال أف ىناؾ
أسبابا أخرل تخرج عف نطاؽ المبررات المكضكعية إلنشاء ىذه اإلذاعات ،حيث تكصمت " مسعكدة جكدم" في

دراسة ميدانية حكؿ " تجربة اإلعبلـ المحمي في الجزائر" ك خصصت دراستيا عمى  7إذاعات محمية ىي ) بشار-

متيجة -كرقمة – األغكاط – تمنراست – تممساف  -سطيؼ( مف خبلؿ إجراء مقابمة مع مدراء ىذه اإلذاعات ك ما
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) :(1أحمد الشرماطي " اإلذاعات الجيكية في الجزائر :كسب رىاف الجكارية"  ،مجمة اإلذاعات العربية ،إتحاد اإلذاعات الدكؿ العربية ،
تكنس ،2010ص . 02
) :(2نكر الديف تكاتي ،مرجع سابؽ ،ص . 142
) :(3المرجع نفسو  ،ص . 142

أسفرت عميو ىذه المقابمة مف نتائج حكؿ أسباب ظيكر ىذه اإلذاعات المحمية في الجزائر " إف مف أسباب إنشاء
اإلذاعات المحمية رغبة السمطات المحمية في إنشاءىا ،ك ىذه الرغبة ال تعكس ك عي السمطات المحمية بأىمية

تكاجد كظيفة اإلذاعة المحمية في المجتمع المحمي ،ك لكنيا في حاالت عديدة منيا ،ترجع أسبابيا إلى التنافس بيف
الكالة في إنشائيا ك النظر إلى اإلذاعة المحمية مف باب التفاخر بينيـ).(1

في حيف  ،نجد المدير األكؿ ،ك مؤسس إذاعة الزيباف – بسكرة  ،يصرح بعكس ما جاء منذ قميؿ مف طرح  ،حيث
أنو اعتبر مف أىـ ك أكؿ أسباب تأخر إنشاء محطة محمية بمدينة بسكرة ككاحدة مف اإلذاعات المحمية في الجزائر ،
كاف العقبات التي كضعتيا السمطات المحمية آنذاؾ مف أجؿ عرقمة إنشاء إذاعة بسكرة المحمية ،في حيف أف كؿ

الكاليات األخرل كانت تتسابؽ مف أجؿ إنشاء إذاعتيا المحمية) .(2ىذا ك أكد نائب المدير العاـ المكمؼ باالتصاؿ ك
العبلقات العامة باإلذاعة الكطنية ،أف ىناؾ مف الكالة مف صعبكا ك عرقمكا إنشاء إذاعة محمية في كالياتيـ ،في حيف
 ،أشاد بالبعض المذيف ساىمكا بجدية في إنشاء إذاعاتيـ المحمية ك العمؿ عمى تطكيرىا إلى األفضؿ ك عمى رأسيـ

السمطات المحمية لكالية سطيؼ).(3

ثالثا :تعريؼ ك خصائص اإلذاعة المحمية الجزائرية
إف النص القانكني الجزائرم ال يسمي " اإلذاعة المحمية " ،لكنو يسمي " اإلذاعة الجيكية " ك ذلؾ مف خبلؿ

النصكص التي تنظـ عمؿ المؤسسة العمكمية لئلذاعة المسمكعة ،فالمرسكـ التنفيدم رقـ  102-13المؤرخ في 20

أفريؿ  ،1991ينص في مادتو العاشرة عمى أف " المؤسسة تنظـ في شكؿ مديريات ك كحدات" ) .(4ك المقصكد بيذه

المديريات ك الكحدات ىك المذككر في القرار الصادر عف كزير اإلعبلـ بتاريخ  1987/01/24في المادة رقـ 01

منو ك نصت عمى أنيا:
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) : (1مسعكدة جكدم " تجربة اإلعبلـ المحمي في الجزائر :اإلذاعات المحمية نمكذجا "  ،مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في عمكـ اإلعبلـ ك
االتصاؿ جامعة الجزائر العاصمة  ، 2004-2003 ،ص .193
) :(2في مقابمة مع المدير األكؿ إلذاعة بسكرة ،بمقر اإلذاعة الكطنية ،العاصمة يكـ  ، 2011-04-14الساعة . 15:00
) : (3في مقابمة مع نائب المدير العاـ المكمؼ باالتصاؿ ك العبلقات العامة ،بمقر اإلذاعة الكطنية  ،العاصمة يكـ  ،2011-04-14الساعة
. 15:30
) :(4الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،الجريدة الرسمية ،عدد  24 ، 19أفريؿ . 1991

 مديرية برامج اإلذاعة الكطنية. مديرية المصالح التقنية ك التجييز . -مديرية اإلدارة العامة.

 مديرية استغبلؿ الحصص اإلذاعية. -الكحدات الجيكية.

حددت المادة  10مف ىذا القرار مقرات ىذه الكحدات ك عددىا  4كحدات في كؿ مف كىراف – قسنطينة -كرقمة-

بشار ).(1

إف ما نبلحظو  ،مف خبلؿ ىذه النصكص القانكنية ،أف الجزائر عرفت اإلذاعات الجيكية قبؿ دستكر التعددية
 1989ـ .حيث تمثمت في محطات إذاعية " جيكية " ك ليست " محمية " ،ك ىي ك ىراف ،قسنطينة ،كرقمة ،بشار.
كمف المبلحظ أيضا ،أف بعد إصدار قرار بإنشاء إذاعات محمية ،تـ تحكيؿ ىذه المحطات الجيكية مباشرة إلى
إذاعات محمية ،ال تغطي جيات جغرافية ) شرؽ ،غرب ،جنكب شرقي ،شماؿ غربي( ك إنما تغطي " الكاليات "

حسب التقسيـ اإلدارم لمدكلة الجزائرية.

إذف ،ىذه اإلذاعات المحمية قامت عمى أنقاض اإلذاعات الجيكية السابقة ،فالمحطة الجيكية ببشار ك التي كانت

تغطي جية الشماؿ الغربي) ،( 1988قررت مؤسسة اإلذاعة المسمكعة عمى أنيا إذاعة محمية ابتداء مف تاريخ

 . 1991/04/20مف جية أخرل فإف المحطات الجيكية األخرل المتبقية تـ إعبلنيا بعد ذلؾ محطات محمية في
تكاريخ متباعدة ) :كرقمة  ، 1991/05/09كىراف  ، 1995/01/26قسنطينة .( 1995/02/02

ك عمى الرغـ مف أف تسمية " إذاعة محمية " أبمغ مف تسمية " إذاعة جيكية " إال أف القانكف الجزائرم في اإلعبلـ،

يطمؽ عمييا صفة الجيكية ،تغطي الجيات األربع ) شرؽ ،غرب ،شماؿ ،جنكب( ،أما اليكـ ،كبعد تعديؿ القانكف ،ك
صدكر قانكف إعبلـ جديد  ، 1990فبل يصح أف نسمييا كذلؾ ،ك إنما صفة " المحمية " ىي األنسب ك األقرب إلى
كاقعيا ،فيذه اإلذاعات " الست ك األربعكف " ،كميا ال تغطي جيات جغرافية ك إنما تغطي مجتمعات محمية )

كاليات( بحيث أف جية كاحدة ،مثبل " الشرؽ " يتشكؿ مف عدة كاليات أك مجتمعات محمية ،تختمؼ فيما بينيا في
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) :(1الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،الجريدة الرسمية ،عدد 08 ، 15أفريؿ  ، 1987ص 556

العادات ك التقاليد ،ك الميجة ،ك النمط االقتصادم ،ك طبيعة المشكبلت المجتمعية مما يستكجب إذاعة محمية
خاصة بيذا المجتمع المحمي فقط ،لتغطي حاجياتو ك تمبي طمباتو ك تحؿ مشكبلتو ذات الخصكصية المحمية.
ك تكصمت " مسعكدة جكدم " في دراستيا الميدانية حكؿ " تجربة اإلعبلـ المحمي في الجزائر " ،إلى أف مفيكـ
اإلذاعة المحمية المسمكعة في الجزائر ارتبط آليا بالتقسيـ اإلدارم الخاضع لمنطؽ ) الكالية /البمدية( ،ك بدل

كاضحا مف خبلؿ الدراسة أف ىذا التقسيـ يخفي الكثير مف العيكب ،أىميا الخضكع لممنطؽ السياسي في التسيير،
كثانييما أنو ال يراعي البعد الثقافي االجتماعي القائـ عمى التكحد في األنماط الثقافية ك التراثية ،كبذلؾ لـ تخرج

اإلذاعات المحمية عف ككنيا إحدل الكسائط التي تممكيا ك تسيرىا الدكلة ك تكجييا نحك خدمة أىدافيا ك إيصاؿ

ق ارراتيا إلى المناطؽ الداخمية لمببلد).(1

إف تجربة الجزائر في اإلذاعات المحمية  ،كضعتيا عمى رأس الدكؿ التي تممؾ شبكة إذاعية عمى المستكييف العربي

ك اإلفريقي) .(2حيث استطاعت الجزائر أف تجعؿ لكؿ كالية إذاعة خاصة بيا .ك ىذا كفقا لبرنامج رئيس الجميكرية
الذم قرر أف تككف " لكؿ كالية إذاعة "  .ك تبقى سنة "  2005ـ " منعرجا حاسما ليذه اإلذاعات الجيكية  ،حيث
تـ اعتماد سمسمة مف اإلجراءات ساىمت إلى حد كبير في تحسيف أدائيا ،مف حيث المكاضيع المدرجة في الشبكات

البرامجية ك التأطير البشرم ك النكعية الجديدة لمصكت ،كىذا بعد انتياج نظاـ الرقمنة عكض النظاـ التماثمي

)  ،( Analogiqueك عصرنة القطاع مكاكبة لمتحكالت العممية ك التكنكلكجيا التي يشيدىا العالـ ،كما تـ اعتماد
مكجة التضميف الترددم  FMك تعميميا عمى كافة اإلذاعات الجيكية لما تتميز بو مف جكدة ك صفاء لمصكت في

حيف تـ اإلبقاء عمى المكجة المتكسطة  AMبإحدل عشرة إذاعة جيكية مكجكدة بمنطقة الجنكب الجزائرم نظ ار

لشاسعة المساحة ،فضبل عمى مكاصمة البث عمى مكجة  FMفي المدف الكبرل ،كما تقررت الزيادة في طاقة

األجيزة البث ك اإلرساؿ ،ك البث عمى القمر الصناعي  NSS7إليصاؿ الصكت إلى أبعد نقطة مف الحيز
الجغرافي العاممة بو المحطة ،ك كذا القضاء عمى نقاط الظؿ لتمكيف كؿ السكاف مف التقاط برامج إذاعتيـ...

ك لضم ػ ػػاف حؽ المكاطػػف في إعبلـ مكضكعي ك نزي ػ ػػو ك حقػو في االطػ ػ ػػبلع عمى ما يجػػرم مف حكلو في منطقتػ ػ ػػو

ػػػػػ ػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػ
) :(1مسعكدة جكدم  ،مرجع سابؽ  ،ص . 192
) :(2أحمد الشرماطي  ،مرجع سابؽ  ،ص . 02

الجغرافية ك كذا ما يجرم عبر ربكع الكطف ،تـ مضاعفة الحجـ الساعي لمبث اليكمي ليبمغ  549ساعة بعد أف كاف
في سنة  2005ال يتجاكز  400ساعة ك  87ساعة يكميا فقط سنة  .1999كتعكس ىذه األرقاـ بكضكح الجيد
المبذكؿ مف طرؼ الدكلة في تنمية ك ترقية اإلعبلـ الجكارم).(1

ك ىذا ما أكده لنا المدير األكؿ إلذاعة بسكرة ،حيث اعتبر سنكات ما بعد  2004ىي سنكات االنطبلقة الحقيقية ك

الجدية لئلذاعات المحمية في الجزائر

)(2

 ،حيث لع ػب قرار رئي ػس الجميكريػة " عبد العزيز بكتفميقة " آنذاؾ دك ار

حاسما في االنتقاؿ باإلذاعات المحميػة الجزائرية مف الرككد إلى الحركة ك مف العشكائية إلى الصرامة ،ك مف

السطحية إلى الجدية  .حيث أف ما نبلحظو ىنا ىك أف ىذا التاريخ صادؼ انتياج نظاـ الرقمنة ،أم أف برامج

اإلذاعات المحمية أصبح يتـ استماعيا عبر االنترنت  ،ك اليكـ ست كأربعكف إذاعة محمية في الجزائر ،كميا مرقمنة

إذف  ،اإلذاعات المحمية في الجزائر ىي): (3
 46 -إذاعة محمية

)*(

 الحجـ الساعي لمبث اليكمي 487 :ساعة ك  40دقيقة يكميا. 01 -إذاعة ثبت  24ساعة يكميا ىي " البيجة "

  37إذاعة تبث  13ساعة ك  20دقيقة يكميا ىـ :سطيؼ ،النعامة ،سكيكدة ،مستغانـ ،باتنة ،بجاية ،جيجؿ،غيميزاف ،الكادم ،إليزم ،متيجة ،سيدم بمعباس ،تندكؼ ،تبسة  ،تممساف ،المسيمة ،تمنراست ،سكؽ أىراس ،بشار،

أدرار ،عنابة  ،الجمفة  ،سعيدة ،أـ البكاقي ،تيسمسيمت  ،برج بكعريريج  ،بسكرة  ،عيف الدفمى .

  01إذاعة تبث  10ساعة ك  20دقيقة يكميا ،كىي  :خنشمة ،قالمة ،ميمة  ،المدية  ،تيبازة 05 -إذاعة تبث  11ساعة ك  20دقيقة يكميا ،ك ىي  :عيف تيمكشنت.

 02 -إذاعة تبث  04ساعة ك  20دقيقة يكميا ك ىي :البكيرة ،الطارؼ.

 عدد اإلذاعات التي تبث باألمازيغية إلى جانب المغة العربية "  " 17إذاعة ك ىي :غرداية ،بجاية  ،تمنراست،إليزم  ،باتنة  ،أدرار  ،كرقمة  ،تندكؼ  ،الشمؼ  ،سطيؼ  ،برج بكعريريج  ،البيجة  ،أـ البكاقي ،تيبازة ،

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1أحمد الشرماطي  ،مرجع سابؽ  ،ص . 03
) :(2مقابمة مع المدير األكؿ إلذاعة بسكرة  ،بمقر اإلذاعة الكطنية ،العاصمة يكـ  ، 2011/04/14الساعة . 15:00
) :(3تنسيقية اإلذاعات الجيكية  ،مكنكغرافية اإلذاعات الجيكية الجزائرية 2011-2010 ،
)*( :لبلشارة ىنا  ،فاليكـ كصؿ عدد اذاعاتنا المحمية  48اذاعة ،فمكؿ كالية اذاعة  ،حيث تـ مؤخ ار فتح االذاعتيف المتبقيتيف تيزم كزك ك بكمرداس.

البكيرة  ،خنشمة  ،عيف الدفمى .
 فركع المغة األمازيغية المستعممة في اإلذاعات الجيكية ىي :القبائمية ،الشاكية ،الميزابية  ،الزناتية ،الحسانية ،الكرقمية ،التارقية ،الشنكية.
ك في مقابمة مع نائب مدير تنسيقية اإلذاعات الجيكية بالجزائر ،صرح بأنو " قريبا سيتـ انطبلؽ اإلذاعتيف
المحميتيف المتبقيتيف ،ك ىما إذاعة " تيزم كزك " ك إذاعة " بكمرداس " ،كما أف إذاعة "متيجة " – كالتي ىي إذاعة
محمية خاصة بالعاصمة – سكؼ تصبح قريبا إذاعة محمية خاصة بالبميدة  .أما العاصمة فستحتفظ بإذاعة " البيجة
" خاصة بيا ). (1
ك ىذا الجدكؿ يكضح كؿ اإلذاعات المحمية في الجزائر مع تاريخ انطبلقيا ): (2
الرقم

اإلذاعة المحمية

تاريخ انطالقيا

الرقم

اإلذاعة المحمية

تاريخ انطالقيا

1

بشار

 20أفريؿ 1991

27

الشمؼ

 26جانفي 2004

2

متيجة

 08مام 1991

28

مستغانـ

 11فيفرم 2004

3

كرقمة

 09مام 1991

29

سيدم بمعباس

 17فيفرم 2004

4

األغكاط

 05نكفمبر 1991

30

سكؽ اىراس

 23فيفرم 2005

5

تمنراست

 16أفريؿ 1992

31

غيميزاف

 05جكيمية 2006

6

تممساف

 07أكتكبر 1992

32

جيجؿ

 01نكفمبر 2006

7

سطيؼ

 10أكتكبر 1992

33

الجمفة

 09سبتمبر 2007

8

البيجة

 01أكتكبر 1992

34

السعيدة

 24فيفرم 2008

9

باتنة

 29ديسمبر 1994

35

أـ البكاقي

 19مارس 2008

10

كىراف

 26جانفي 1995

36

عيف تيمكشنت

 26مارس 2008

11

قسنطينة

 02فيفرم 1995

37

تيسمسيمت

 06أفريؿ 2008

12

تبسة

 04أفريؿ 1995

38

برج بكعريريج

 23أفريؿ 2008

13

أدرار

 04جكاف 1996

39

عيف الدفمى

 05مام 2008

14

بجاية

 19أكت 1996

40

خنشمة

 25ديسمبر2008

15

الكادم

 21نكفمبر 1996

41

قالمة

 27ديسمبر 2008

16

عنابة

 13جانفي 1997

42

البكيرة

 29ديسمبر 2008

17

إليزم

 27جانفي 1997

43

ميمة

 09مارس 2009

18

تيارت

 25أكتكبر 1998

44

تيبازة

 01جكيمية 2009

19

تندكؼ

 12مارس 1999

45

المدية

 22مارس 2010

20

النعامة

 25مام 1999

46

الطارؼ

 30جكاف 2010

21

بسكرة

 14جكاف 1999

47

تيزم كزك

///

22

غرداية

 24فيفرم 2001

23

معسكر

 27جكيمية 2003

24

البيض

 08سبتمبر 2003

25

مسيمة

 10أكتكبر 2003

26

سكيكدة

 15نكفمبر 2003

48

بكمرداس

///

جدكؿ رقـ ) : ( 3اإلذاعات الجيكية في الجزائر
ك أخي ار يمكننا حصر سمات ك خصائص اإلذاعات المحمية في الجزائر في :
-1

تجييزات اإلذاعات المحمية :انتقمت اإلذاعات الجيكية مف العمؿ بالنظاـ التماثمي ) (Analogiqueإلى

النظاـ الرقمي )  ،( Numériqueحيث تـ في بداية األمر ،ك كمرحمة أكلى تزكيد محطتي بسكرة ك غرداية
بعارضة تقنية رقمية متطكرة لتشمؿ العممية فيما بعد باقي المحطات اإلذاعية الجيكية األخرل).(1

-2

البرمجة باإلذاعات الجيكية :تخضع الشبكات البرامجية لئلذاعة الجيكية لمبادئ عامة في البرمجة ممثمة

في ) :الشبكة البرامجية العادية +الشبكة الرمضانية +الشبكة الصيفية (
صقؿ اليكية المشتركة التي تدعـ التضامف
تفضيؿ ك تشجيع االنسجاـ االجتماعي
دعـ الكحدة الكطنية ك السمـ
ذات تفاعمية كاممة

تعمؿ عمى ترقية اإلنتاج المكسيقي ك تشجيع المكاىب المحمية

 تعمؿ عمى تنشيط الحيكية في المنطقة بمحاكلة إبراز مختمؼ الرىانات االجتماعية ك االقتصادية ك
الثقافية ك السياسية.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) : (1مقابمة مع نائب مدير التنسيقية الجيكية لئلذاعات المكمؼ بالبرمجة  ،بمقر التنسيقية  ،العاصمة يكـ  ، 2011-04-17الساعة .11:30
)(2

 :تنسيقية اإلذاعات الجيكية ،مكنكغرافية اإلذاعات الجيكية الجزائرية 2011- 2010،

) : (1أحمد الشرماطي ،مرجع سابؽ ،ص . 05

ك قد راعت ىذه الشبكات بمختمؼ برامجيا شرائح المجتمع المستيدفة مف حيث مقاييس السف ،الجنس ،الطبيعة
االجتماعية ك الثقافية ك االقتصادية ك التربكية لممنطقة في ظؿ الخدمة العمكمية ،مع إدراج مكاعيد سياسية تككف
عبارة عف نقاشات يفتح فييا المجاؿ لمرأم اآلخر ،كتيتـ بمكاضيع التعبئة االجتماعية ك االنسجاـ االجتماعي ك

المبادرات المحمية ك الثق افية الديمقراطية ك السمـ ك المصالحة  .ك الغرض مف ىذه المكاعيد ىك جعؿ اإلذاعة
الجيكية كسيمة لمحكار ك اإلدماج ك ترقية التنمية ،أم المكاف المفضؿ لنقاش األفكار ك تضافرىا لفائدة بناء مجتمع

ديمقراطي متماسؾ
-3

).(1

المغة المستعممة في اإلذاعات الجيكية :تعتبر المغة العربية ،ىي المغة األكلى لئلذاعات المحمية في

الجزائر ،كما تعتمد كذلؾ عمى الميجات المحمية لكؿ منطقة حتى يحدث التفاعؿ بيف المذيع ك المستمعيف ،الذيف قد

يككف منيـ األميكف الذيف ال يفيمكف عمؽ المغة العربية فاإلذاعات المحمية مطالبة باستخداـ المغة ك التعابير التي

يفيميا أعضاء المجتمع المحمي .ىذا باإلضافة إلى اعتماد اإلذاعات المحمية المتكاجدة بمناطؽ األمازيغ ،المغات

الخاصة باألمازيغية  .إذف فاإلذاعة الجيكية تسعى مف خبلؿ برامجيا إلى ترقية المغة العربية نحكا ك صرفا ك

تراكيب في الجمؿ حفاظا عمى خدش األسماع  ،كما تسعى بعض المحطات الجيكية أيضا إلى ترقية المغة الكطنية
الثانية مف منطمؽ بث برامجيا األمازيغية بمختمؼ فركعيا ،القبائمية ،الشاكية ،الميزابية ،الزناتية ،الحسانية ،الكرقمية،

الشنكية ،إستجابة لمحبييا ك مستمعييا).(1

 -4التركيبة البشرية لئلذاعة المحمية :ك تعتمد في إعداد ك تسيير برامجيا عمى طاقـ شاب يتمتع بالحيكية ،يتـ
اختياره بعد إجراء اختبار انتقائي ،تفرز فيو العناصر التي تتمتع بكفاءة عالية في تحرير ك تقديـ األخبار ك
تنشيط الحصص ك البرامج اليادئة ك تممؾ صكتا إذاعيا ،ك كذلؾ بالنسبة لمميندسيف ك التقنيف العامميف عمى

أجيزة البث ك اإلرساؿ فتكظيفيـ مشركط بإجادتيـ لتقنيات تسيير ىذه األجيزة المتطكرة ،ك تحكميـ في نظاـ

المعمكماتية .ك يتراكح عدد العامميف بالمحطة الجيكية في المتكسط مف  30إلى  35فردا مكزعيف عمى
الصحافييف ،المنشطيف ،المخرجيف ،التقنييف ،أعكاف األمف ،اإلدارة ،السائقيف ك أعكاف الصيانة ك النظافة).(2

 -5الييكمة اإلدارية لئلذاعة المحمية :تضـ اإلذاعات الجيكية أستكديك لمبث ك آخر لمتسجيؿ ،كمركز لتكزيع البث

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
)(1

 :تنسيقية اإلذاعات الجيكية  ،مكنكغرافية اإلذاعات الجيكية الجزائرية . 2011-2010،

) :(2أحمد الشرماطي  ،مرجع سابؽ ،ص ص . 5-4
) :(3المرجع نفسو ،ص . 5

ك شبكة لبلنترنت ،ك قاعة عمؿ لممخرجيف ك أخرل لممنتجيف ،ك غرفة لمتركيب ك المزج  .إضافة إلى قاعة تحرير
لمصحفييف ،ك مكاتب منيا مكتب لممدير ك سكرتارية عامة اإلدارة ،ك مصمحة اإلدارة المالية ،ك الممتميديا "

 ،" MULIMEDIAكغرفة المراقبة ك مصمحة األمف ك الصيانة ك النظافة ك مخزف لمعتاد ك مرأب لركف السيارات،
كنادم ك قاعة لمضيكؼ).(1

-6

الحجـ الساعي لمبث في اإلذاعة المحمية :إف عدد ساعات البث  4ساعات عند شركع اإلذاعة الجيكية في

البث  ،ك ال يزاؿ ىذا النظاـ الساعي معمكؿ بو عند نشأتيا ،ثـ يتطكر إلى  8ساعات بعد مرحمة التأىيؿ ك المتابعة

مع انتظار ارتفاعيا إلى  12ساعة يكميا .كيعتبر تكسع جميكر المستمعيف عامبل في تضاعؼ عدد ساعات البث .
ك يتكقؼ الحجـ الساعي أيضا عمى جممة مف العكامؿ:
أ .اإلمكانات البشرية ك المادية كنكعيتيا

ب .خصكصية المنطقة

ك عمى ىذا األساس يككف الحجـ الساعي ك التكقيت مختمفيف ): (2
أ .اإلذاعة المنشأة حديثا 04 :ساعات مف  9:00إلى  13:00يكميا.
ب .اإلذاعة التي تتكفر عمى اإلمكانيات البلزمة ك ىي حاليا تبث ب  08 :ساعات يكميا قد يككف
التكقيت مف  9:00إلى  ، 17:00أك مف  6:00إلى  14:00مساءا.

ج .اإلذاعة التي تتكفر عمى اإلمكانات المادية ك البشرية يمكف أف ترفع بثيا إلى  12ساعة يكميا مف
 6:00صباحا إلى  18:00مساءا أك مف  9:00إلى  21:00يكميا.

ىذا ك يمكننا اإلشارة ىنا ،أف إذاعة البيجة المحمية حجميا الساعي  24ساعة يكميا ،كما أف حكالي ما يقارب
أربعكف إذاعة محمية حجميا الساعي يكميا  133ساعة ك  20دقيقة .ك ىذا يعني أف البث اإلذاعي قد ارتفع اليكـ

إلى ما فكؽ  12ساعة يكميا.

ك في األخير نقكؿ أف اإلذاعات المحمية في الجزائر ،ىي مؤسسات حككمية محمية ،تخضع إلى سمطة " التنسيقية
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) :(1أحمد الشرماطي ،مرجع سابؽ  ،ص . 5

) :(2ك ازرة لثقافة ك االتصاؿ ،اإلذاعة الجزائرية ،ميثاؽ اإلذاعات الجيكية 30-29 ،جانفي  ،2003ص . 04

الجيكية "  ،ىذه األخيرة التي مف مياميا اإلشراؼ عمى كؿ اإلذاعات الجيكية في أرجاء الكطف ،باإلضافة إلى
المراقبة ك إعطاء تعميمات بما يخص الشبكات البرامجية الثبلث) الشبكة العادية – الشبكة الرمضانية – الشبكة
الصيفية ( ،كمعالجتيا ك ذلؾ بعد إعدادىا مف طرؼ اإلذاعات المحمية  .كيقكؿ نائب المدير العاـ لتنسيقية

اإلذاعات الجيكية المكمؼ بالبرمجة في حديث معو حكؿ مياـ مديرية التنسيؽ بيف اإلذاعات المحمية ،أف التنسيقية

ى ي مف تعطي المكاضيع العامة ك النقاط العريضة لمبرامج  .أما اختيار البرامج ك إعدادىا فيي مف مياـ اإلذاعات
المحمية ،ك ما عمينا سكل دراسة ىذه البرامج ك تقييميا ك مف ثـ قبكليا أك رفضيا .كما يتـ متابعة عمؿ اإلذاعات

المحمية مف خبلؿ التنقؿ إلييا ك رصد األكضاع ك متابعة األعماؿ ك مف تـ التقسيـ ك إعطاء التكجييات ك
التعميمات بخصكص العمؿ اإلذاعي ككؿ ،ككذلؾ تيتـ التنسيقية بإرساؿ بشكؿ مستمر مذكرة تعميمػػات ليذه
اإلذاعات المحمية ،حتى تم ػػتزـ بما فييا مف قكاعػػد ك قكانيف ...كما تمعب التنسيقية ميمة ربط اإلذاعات المحمية مع

إذاعات مكضكعاتية أم متخصصة ) القرآف الكريـ -الثقافية( ك القناة األكلى ،ك ىذا عندما ينتيي بثيا الرسمي).(1

ىذا ىك عمؿ التنسيقية الجيكية ك التي تشرؼ عمى عمؿ اإلذاعات الجيكية في كؿ ربكع الكطف ،كىذه الجيكد ك

التي يقكؿ عنيا – نائب المدير المكمؼ بالبرمجة – أنيا في تزايد ك استمرار نحك تحقيؽ مستكيات أفضؿ لعمؿ
اإلذاعات الجكارية في الجزائر ،ىي مكزعة كاآلتي:
 المدير نائب المدير المكمؼ بالبرمجة -نائب المدير المكمؼ باإلنتاج

 نائب المدير المكمؼ باألخبار رئيس دائرة مكمؼ بالمالية -السكرتارية

ك إف آخر جيكد التنسيقية  ،عمى ما يبدك ،كما صرح النائب المذككر آنفا ،ىي إطبلؽ اإلذاعة الجيكية رقـ  47ك
ىي إذاعة " بكمرداس " ،كما صرح كذلؾ أف ىناؾ تفكي ار جديا حكؿ إمكانية فتح قناة جديدة شبابية مكضكعاتية

)متخصصة( ك ىي خاصة بالشباب ك فقط ).(2
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 :مقابمة مع نائب مدير التنسيقية الجيكية المكمؼ بالبرمجة  ،بمقر التنسيقية  ،العاصمة يكـ  ، 2011/04/17الساعة . 11:30

ك تبقى ىذه مشركعات مستقبمية  ،تسعى مف كراءىا التنسيقية إلى رفع مستكل الخدمات اإلعبلمية الجكارية في
الجزائر ك التجاكب مع تطمعات شرائح أفراد المجتمع المحمي في الجزائر.

رابعا :أىداف و ميــــــام اإلذاعات المحميـــــة في الجزائـــــر
إف اليدؼ  ،أك المغزل مف تأسيس اإلذاعات المحمية ،ىك خدمة مستمعي المجتمع المحمي ،كتقديـ المكاد التي ال
يتيسر تقديميا في البرنامج العاـ لئلذاعة المركزية ،بالنظر إلى القاعدة الشعبية العريضة لممستمعيف بتقديـ ما

يحتاجكنو ،دكف مضايقة الراغبيف في ىذه المكاد المقدمة

)(1

 ،كلما كجدت اإلذاعات المحمية ،أصبحت ليا أىداؼ

أخرل اتجاه المجتمع المحمي .فحسب ما نص عميو المرسكـ التنفيذم رقـ  ، 102-91في مادتو السادسة ،فإف
أىداؼ اإلذاعات المحمية في الجزائر ىي):(2

 -1اإلعبلـ ،عف طريؽ البث ك النقؿ لكؿ التحقيقات ك الحصص ك البرامج اإلذاعية المتعمقة بالحياة المحمية.
 -2ضماف التعددية كفقا لؤلحكاـ الدستكرية ك النصكص البلحقة ليا.

 -3الكفاء في حدكد إمكانياتيا احتياجات التربية كالترفيو ك الثقافة لمختمؼ الفئات االجتماعية قصد إنماء
معارضيا ك تطكير المبادرة لدل المكاطنيف.

 -4المساىمة في تنمية إنتاج األعماؿ الفكرية ك بثيا.
 -5تشجيع التكاصؿ االجتماعي في السياؽ التعددم.

 -6المساىمة بجميع السبؿ ك الكسائؿ في تكسيع التكاصؿ.
 -7الدفاع عف المغة الكطنية ك ترقيتيا.
 -8القياـ بحفظ المحفكظات اإلذاعية.
 -9تطكير الثقافة المحمية ك ترقيتيا.

 -10القياـ باستغبلؿ ك سائميا اإلنتاجية ك صيانتيا ك تنميتيا ك التكيؼ مع تطكر التقنيات ك التكنكلكجيات.

 -11المساعدة في تككيف مستخدمييا ك تحسيف مستكاىـ.
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) :(1نكاؿ محمد عمر ،اإلذاعات اإلقميمية دراسة نظرية تطبيقية  ،دار الفكر العربي  ،القاىرة  ، 1992 ،ص . 16

) :(2الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،الجريدة الرسمية ،عدد  ،19السنة  24 ، 28أفريؿ .1991

ك حسب المادة السابعة  ،لتحقيؽ ىذه األىداؼ تتكلى اإلذاعة الجيكية القياـ بالكظائؼ التالية :
 -8إنتاج برامج ذات طابع سياسي ،كاقتصادم ،ك ثقافي ،ك اجتماعي ،كفني ،ك رياضي ،أك االشتراؾ مع
اإلذاعات المحمية المماثمة أك اإلذاعة المركزية في إنتاجيا ك إقتنائيا ك بثيا.

 -1تنمية األعماؿ المتصمة بأىدافيا.

أما عف مياـ اإلذاعات المحمية ك أدكارىا ،فحسب أحكاـ دفتر الشركط الكارد كممحؽ بالرسكـ التنفيذم رقـ -91

 103في مكاده مف  03إلى  ، 14ىي):(1

 -1يجب عمى كؿ إذاعة جيكية أف تتصكر حصصيا ك تبرمجيا بيدؼ اقتراح األخبار ك اإلثراء الثقافي ك
الترفيو عمى مختمؼ فئات المستمعيف ،كذلؾ بحسب المينة الثقافية ك التربكية ك االجتماعية المسندة ليا

بمكجب ميمتي ا كخدمة عمكمية .ك تقكـ عمى الخصكص بكاسطة برامجيا بإضفاء القيمة عمى التراث ك
المساىمة في إثرائو عف طريؽ اإلبداعات اإلذاعية.

 -2تضمف التعبير التعددم في ظؿ احتراـ مبدأ المساكاة في المعالجة ك االستقبللية .

 -3تسير عمى احتراـ اإلنساف ك الكرامة ك المساكاة بيف المكاطنيف دكف تمييز جنسي كما تسير عمى حماية
األطفاؿ المراىقيف.

 -4تتخذ اإلجراءات التي تسمح بممارسة حقكؽ التصحيح ك الرد بالكيفيات الناجمة عف تطبيؽ أحكاـ المكاد مف
 41إلى  ، 52مف القانكف رقـ  70-90المؤرخ في  03أفريؿ  ،1990عندما يمارس حؽ الرد عف طريؽ
حصص تبرمجيا اإلذاعة المحمية لحساب الغير ،فإف ىؤالء يتحممكف المصاريؼ المتعمقة بإنتاج الرد ك بثو.

 -5تعمف عف برامجيا قبؿ بثيا.

 -6يجب عمى اإلذاعة المحميةّ أف تشجع بث الثقافة المحمية ،كعمى تطكيرىا ك ترقيتيا ك أف تعرؼ بالتراث
المحمي كبتطمعات المكاطنيف في نطاؽ البيئة المحمية التي تعمؿ فييا.

 -7يتعيف عمى كؿ إذاعة محمية أف ترقي حفظ اإلنتاج اإلذاعي ك تقكـ بجرده ك تعمؿ عمى كضع أرشيؼ
عقبلني لذلؾ .

 -8يتعيف عمييا أف ترقي تككيف مكظفييا ك تحسيف مستكاىـ ك تجديد معارضيـ ،كذلؾ بمشاركة اإلذاعة
المركزية أك اإلذاعات المحمية المماثمة.
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) :(1الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  ،الجريدة الرسمية  ،عدد  ، 19السنة  24 ، 28أفريؿ .1991

ك ما نبلحظو ىنا ،مف خبلؿ أىداؼ ك مياـ اإلذاعات المحمية في الجزائر .أف ىناؾ تداخبل بيف األىداؼ ك المياـ
) الكظائؼ( ك عمكما فإف ما نبلحظو مف خبلؿ ىذه األىداؼ ك المياـ في ىذا المرسكـ التنفيذم األكؿ ك كذا

الثاني ىك اشت ماليما عمى األبعاد التنمكية ألدكار اإلذاعة المحمية ك أىدافيا .إضافة إلى مبلحظة ىامة أخرل  ،ك

ىي أف ىذه األىداؼ ك المياـ ىي عامة ك خاصة بكؿ اإلذاعات المحمية في الجزائر  .فحسب ما تكصمت إليو

"مسعكدة جكدم " في دراستيا الميدانية المذككرة سابقا .أنو ال تكجد أىداؼ خاصة بكؿ إذاعة محمية تبعا لممعطيات

البيئة " المحمية " االجتماعية ك الثقافية ك االقتصادية السياسية ،التي تكجد بيا

)(1

 ،ك ىذا ما ال نعتبره أم ار معيبا

عمى القانكف  ،ك إنما عمى كؿ إذاعة محمية االلتزاـ باألىداؼ ك المياـ العامة مع تكييفيا ك البيئة المحمية بكؿ
خصائصيا ك متطمباتيا ك بعيدا عف المراسيـ القانكنية ،فإننا نجد " محمد شمكش " يحدد مياـ اإلذاعات المحمية في

الجزائر كمايمي):(2

" يتكجب عمى اإلذاعة المحمية أف تغطي ك تعكس بالدرجة األكلى مميزات ك خصكصيات الكالية أك الكاليات التي
يشمميا مجاؿ التغطية ،كتعد مياميا متنكعة ك متكاممة ،ك ىي كالتالي:
 -1ميمة إخبارية حكؿ األحداث المحمية.
 -2ميمة كثائقية تدعيما ك امتدادا لمتناكؿ اإلخبارم لؤلحداث.

 -3ميمة تربكية ،ك تشاركية حكؿ مكاضيع :التحضر ،المعرفة ،التضامف ك المكاطنة.
 -4ميمة خدماتية.

 -5ميمة ترفييية ك مسمية.

أما " أحمد الشرماطي " فيرل في مياـ اإلذاعات المحمية في الجزائر مايمي):(3
-

غرس ركح المكاطنة لدل الفرد الجزائرم ،ك جعمو معمقا بكطنو ،مدافعا عف خياراتو ،ك مكتسابتو ك

مفتخ ار باالنتماء ألمتو ك كطنو.

 -الدفاع عف اإلنجازات المحققة ميدانيا لفائدة المكاطنيف.
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)(1

 :مسعكدة جكدم  ،مرجع سابؽ  ،ص 191

) :(2محمد شمكش  ،مرجع سابؽ  ،ص . 07
) :(3أحمد الشرماطي  ،مرجع سابؽ  ،ص ص . 04-03

 المشاركة في تثميف المكاسب االجتماعية. -مساندة المبادرات المحمية لمتنمية.

 تفضيؿ ك تشجيع االنسجاـ االجتماعي. -دعـ الكحدة ك المصالحة الكطنية.

 المساىمة في ترقية الفعؿ الديمقراطي ك حرية التعبير مف خبلؿ النقؿ األميف لآلراء المكاطنيف. -صقؿ اليكية المشتركة التي تدعـ التضامف ك التكامؿ االجتماعيف.

 إبراز المكركث الحضارم ك الثقافي ك التاريخي لكؿ منطقة يصميا البث اإلذاعي. -إبراز مختمؼ الرىانات االجتماعية ك الثقافية ك السياسية.

 التركيج ك التعريؼ بالمعالـ األثرية ك السياحية التي تزخر بيا كؿ منطقة. -التعريؼ بعادات ك تقاليد سكاف المنطقة.

 تشجيع ك إبراز المكاىب في مجاالت اإلبداع المختمفة ،العممية ،الثقافية ،التربكية ،الفنية ،الرياضية.....الخ. -التغطية اإلعبلمية النزيية لبرامج التنمية المحمية ،ككشؼ العيكب ك النقائص التي تعترييا.

ك تحضى اإلذاعة المحمية بمكانة خاصة ضمف نسيج المؤسسات المحمية  ،لما تمعبو مف دكر أساسي في ترقية
األداء الديمقراطي ،مف خبلؿ النقؿ األميف آلراء ك انشغاالت المكاطنيف ،كاشتراكيـ في مشركع المجتمع المأمكؿ ك

تحميميـ مسئكلية الدفاع عف خياراتيـ كمراقبة الييئات العمكمية في أداء كظائفيا ك مياميا) .(1ك ىنا ،يمكننا أف
نقكؿ أف لئلذاعة المحمية في الجزائر دكر بالغ األىمية في لعب دكر الكسيط ،حيث تقكـ بنقؿ االنشغاالت الحقيقية

لممجتمع المحمي إلى السمطات المحمية ،كما تقكـ مف جية أخرل بإبراز مجيكدات السمطات في عمميات التنمية
المحمية .ك لقد مكنيا التكسع اليائؿ في شبكة إذاعاتيا المحمية مف تعزيز دكرىا ككسيط اجتماعي عمى المستكل
المحمي  ،ك ىك الدكر الذم ينعكس إيجػابا عمى دعـ بجيكد التنمية المحمية في مختمؼ المجاالت ،ك تتمثؿ أكجو

الدعـ ىذا ،عمى الخصكص  ،فيما يمي

): (2

 -1ضماف التعريؼ بمختمؼ البرامج التي تسطرىا السمطات العمكمية في مجاؿ التنمية المحمية .

 -2ضماف المتابعة اإلعبلمية الكاسعة لمخت ػ ػػمؼ النشاطات التي ترتبط بالحياة التنمكيػ ػ ػ ػػة ك إضافة الشفافية عمى
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) :(2محمد شمكش  ،مرجع سابؽ  ،ص . 08

صيركرتيا بحيث يككف بإمكاف المكاطف أف يضطمع عمى مكاطف الخمؿ ك التقصير في تسيير البرامج التنمكية كما
يككف بإمكانو أف يتممس الجكانب االيجابية في تسيير ىذه البرامج .

 -3تعزيز مجاؿ المشاركة في بعث مشاريع التنمية المحمية ك في مناقشة التصكرات الخاصة بيا ،كذلؾ مف خبلؿ
فضاءات النقاش ك الحكار التي تكفرىا اإلذاعة المحمية في مختمؼ المجاالت ك منيا مجاالت التنمية.

 -4إتاحة فرصة االتصاؿ التفاعمي بيف المكاطنيف ك السمطات العمكمية عمى المستكل المحمي مف خبلؿ البرامج

التي تخصص لمحاكرة المنتخبيف ك المسئكليف التنفيذييف  ،مع ربط االتصاؿ بالمستمعيف لمساءلة القائميف

عمى الشأف العاـ .األمر الذم يسمح بالكقكؼ عمى مدل تنفيذ برامج التنمية ك تدارؾ النقائص.

ك ىذا ىك الدكر اإلعبلمي لئلذاعات المحمية في تنمية المجتمع المحمي .ك ما نبلحظو مف خبلؿ ما تقدـ أف
اإلذاعات المحمية في الجزائر حسب ما نص عميو الدستكر المذككر آنفا  ،ليا مياـ جدية في االرتقاء بالمجتمع

المحمي ك تنميتو في مختمؼ النكاحي  ،ك ىك ما يمكف أف نمخصو في " :دكر إعبلمي إخبارم  -دكر تربكم  -دكر
تثقيفي  -دكر خدماتي  -دكر ترفييي " .إال أنو ال يمكننا أف نشاىد بكضكح األدكار الكظيفية لئلذاعات المحمية في

الجزائر خاصة منيا األدكار التنمكية  ،إال مف خبلؿ محتكل كطبيعة البرامج المقدمة ،ك بناءا عمى ما تحدده
تنسيقية اإلذاعات الجيكية في الجزائر مف مكاضيع  ،خاصة بكؿ شبكة تقكـ اإلذاعات المحمية بإعداد برامجيا ك

ضبط مكضكعاتيا ،ك مكاضيع الشبكات ىي):(1
 -1الشبكة البرامجية الصيفية :
 -السياحة الداخمية.

 عكدة المياجريف إلى أرض الكطف. -الترفيو .

 إعطاء مساحة أكثر لمحديث عف التككيف بأشكالو المختمفة ) التربكم ،الميني ،التسجيبلت-

الجامعية....الخ( .

تفعيؿ النقؿ المباشر بيف اإلذاعات الجيكية خاصة فيما يتعمؽ بػ " السيرات ،الحفبلت ،

الميرجانات"
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) :(1تنسيقية اإلذاعات الجيكية  ،مكنكغرافية اإلذاعات الجيكية الجزائرية 2011-2010 ،

تخصيص فضاءات لفئة الشباب لمحديث عف ميكالتيـ ك انشغاالتيـ اليكمية كطمكحاتيـ،

-

باإلضافة إلى محاربة اآلفات االجتماعية كالتدخيف ،المخدرات ،شرب الخمر....الخ .التنشيط

الجمعكم الرياضي ك الترفييي.

 إعطاء أىمية كبرل لمكقاية الصحية ك التكعكية فيما يخص شركط النظافة ك صبلحيات المكادالغذائية ك شركط البيع في الصيؼ ك التحسيس بأىمية الكقاية مف األمراض المتنقمة عف طريؽ

المياه.

 إعطاء أىمية أيضا لمختمؼ األصناؼ الرياضية ،خاصة كرة القدـ لتزامف انطبلؽ الشبكة معالحدث الكركم " كأس العالـ ".

 -2الشبكة البرامجية الرمضانية :

الحديث عف الحياة اليكمية لممكاطف سيما ما يتعمؽ باالجتياد في العمؿ ك التكافؿ كالتآزر ك التسامح باإلضافة إلى

شئكف األسرة ،الطبخ ،التسكؽ...الخ .فضبل عما يبرمج مف حصص دينية تتحدث عف فضائؿ الشير الكريـ.
 -3الشبكة البرامجية السنوية
 -تخصيص برامج تاريخية.

 تخصيص برامج لمتنمية المحمية عبر البمديات ك الدكائر. برامج ك حصص خاصة بفئة الشباب ) تحقيقات ميدانية حكؿ كؿ ما ييـ الشباب،التشغيؿ ،التربيةك التككيف ،الترفيو ،الرياضة ،الميكالت ،الطمكحات...الخ (.

 برامج خاصة باألسرة ك الطفؿ. برامج حكؿ الرعاية الصحية.-

برامج تيتـ بالمرأة الناشطة ك مكقعيا في المجتمع.

 برامج لمتنافس الفكرم بيف تبلميذ الثانكيات ك المتكسطات.-

برامج تعنى بالمحافظة عمى البيئة.

 برامج حكؿ الكقاية مف حكادث الطرقات ك الكيرباء ك الغاز ،ك األمراض ك األكبئة المتنقمة عفطريؽ المياه ك انعداـ النظافة ك تعاطي السمكـ....الخ.

 برامج رياضية تعنى بكؿ األصناؼ الرياضية لخمؽ ثقافة ك ميكالت رياضية لدل الشباب .-

برامج دينية :حديث الصباح  +برنامج لمفتاكل.

 -تخصيص فضاء لمتبادؿ البرامجي بيف اإلذاعات.

يكضح ىذا التصنيؼ جممة المكضكعات التي ال بد أف تغطييا اإلذاعات المحمية في الجزائر ،ك ىذه
المكضكعات معدة مف طرؼ تنسيقية اإلذاعات الجيكية ،ك التي تشرؼ عمى عمؿ اإلذاعات الجيكية ك التي
تشرؼ عمى عمؿ اإلذاعات الجيكية ككؿ ك تكجييا الكجية التي تراىا مناسبة لخدمة المجتمعات المحمية .كما

أف أدكار اإلذاعات المحمية ك كظائفيا إزاء مجتمعاتيا المحمية يمكف أف تختمؼ مف كقت آلخر  .فكما يمكف

أف تركز اإلذاعا ت المحمية في كقت مف األكقات عمى قضية ما عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر التكعية البيئية،
يمكف ليا كذلؾ أف تركز في كقت آخر عمى قضية أخرل تماما .ك ىذا ال يعني أنيا بتركيزىا عمى جانب،

تيمؿ تماما الجكانب األخرل ،كىذه الشبكات الثبلث ) صيفية – رمضانية – سنكية )عادية(( تضـ مكاضيع

خاصة بالسنة الجارية  ، 2011-2010فيمكف أف تضـ الشبكة السنة القادمة مكاضيع مختمفة قميبل أك تركز
عمى مكاضيع جديدة ،ك ىذا حسب ما يط أر بالمجتمع األـ ك المجتمعات المحمية مف ظركؼ ك مستجدات.

ك مف األمثمة الكاقعية عمى ذلؾ  ،بادرت اإلذاعات الجيكية في الجزائر إلى إطبلؽ حممة كطنية لمتكعية ك
التحسيس بمخاطر الطرقات ،ك التي تـ تنفيذىا في بداية شير جانفي  2010ـ ،ك قد ساىمت إلى حد كبير

في التقميؿ مف خسائر ىذه اآلفة حيث تشير اإلحصائيات لمثبلثي األكؿ مف السنة الجارية  2010إلى تقميص

في عدد الحكادث بنسبة  . % 30كما قامت اإلذاعة الكطنية عبر إذاعاتيا الجيكية بالتعاكف مع الككالة

الكطنية لمدـ ك االتحادية الجزائرية لممتبرعيف بالدـ بإطبلؽ في اؿ  30مف شير مارس  ،2010حممة كطنية
إنسانية تحسيسية بأىمية التبرع بالدـ إلنقاذ حياة مرضى يكجدكف في حالة خطر ...ك أظيرت الحممة مدل

تآزر ك تبلحـ أبناء الشعب الجزائرم ...كلغرس ركح المكاطنة ك حب الكطف في األجياؿ الصاعدة ،بادرت
بإطبلؽ حممة كطنية سميت " عمـ في كؿ بيت " ك رصدت لذلؾ مكافآت ك جكائز لمف يحكز عمى أكبر راية

كطنية ) .(1ىذه بعض األمثمة الكاقعية عمى األدكار المممكسة ،ك التي لعبتيا اإلذاعات الجيكية مف أجؿ
االرتقاء بالمجتمعات المحمية ك المجتمع األـ.
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خامسا :نمـــــاذج لبعض اإلذاعــــــات المحمية في الجزائر
سكؼ نعرض في ىذا العنصر نماذجا ست إلذاعات في الجزائر ،اليدؼ مف عرضيا ىك تقديـ عينة مف إذاعات
محمية جزائرية إضافة إلى إذاعة بسكرة المحمية ك التي يرتكز عمييا البحث  ،ك ذلؾ بالتركيز عمى المكضكعات ك

البرامج التي تقدميا مقارنة بظركؼ البيئة المحمية ليا ك احتياجاتيا ،ك خصائصيا ،كمدل كجكد البعد التنمكم
لمكضكعات برامجيا .باعتبار البرامج التي تقدميا اإلذاعة الجيكية نابعة مف المجتمع المحمي في حد ذاتو ك تعكس
تقاليده ك عاداتو ك تراثو ك اىتماماتو  ،كما تتميز باستعماؿ مفردات ك لغة مبسطة سيمة الفيـ ،سكاء الفصحى أك

الدارجة أك األمازيغية بألسنياتيا المختمفة :القبائمية ،الشاكية ،الميزابية ،التارقية ،الحسانية ،الشنكية...الخ).(1

كمف مظاىر تجاكب برامج ىذه اإلذاعات المحمية مع البيئة المحمية ك تطمعاتيا ،ىك تعدد الشبكات البرامجية بيف

شبكة صيفية يغمب عمييا الطابع الترفييي ،شبكة رمضانية يغمب عمييا الطابع الديني ،ك شبكة عادية)سنكية(
تعالج مختمؼ المكاضيع .(2)...

كما يجب أف يتضمف محتكل ىذه البرامج ما يمي):(3
 -1ينبغي أف يعكس مضمكف البث في اإلذاعة المحمية حياة الجماعة المحمية بكؿ أكجييا االجتماعية ك
االقتصادية ك السياسية...الخ ،ك يجب أف تعكس الجكانب المرتبطة بتسيير المدينة فيما يتعمؽ بالحياة
اليكمية لممكاطف  ،ك باألخص في مجاالت  :الشغؿ ،التربية ،الصحة ،النظافة ك األمف ك السياحة ك

الترفيو .

 -2تضمف مف خبلؿ برامجيا إبراز التراث ك المساىمة في إثرائو.

 -3تساىـ في ضماف الحؽ في اإلعبلـ ك التعبير ،ك تضمف التعبير التعددم لمختمؼ تيارات الفكر ك الرأم .
 -4تساىـ في إبراز المغتيف الكطنيتيف ك ترقيتيما ،ك تساىـ في الحفاظ عمى خصكصيات المجتمع المحمي.
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ك عمى الرغـ مف أف اإلذاعة الجيكية تقدـ كؿ ألكاف اإلنتاج اإلذاعي ،مف برامج ترفييية ،ك برامج دينية ،ك ثقافية،
ك إعبلمية ،ك براـ تعميمية ك أخرل اقتصادية ،كما تقدـ بعض الخدمات اإلعبلنية التجارية ضمف برامجيا) .(1إال
أنو  ،ىناؾ مف المكاضيع ما تغفؿ عنو اإلذاعة المحمية ،ك ال تعطيو أىمية بالرغـ مف حاجة المجتمع المحمي إليو،

كمف ىنا ،ال بد لنا أف نعرض بعضا مف إذاعاتنا المحمية ،بتسميط الضكء عمى محتكل برامجيا ،ك مدل ارتباطيا

باألبعاد التنمكية لئلعبلـ المحمي .ك لقد تـ اختيارنا ليذه النماذج مف اإلذاعات المحمية لبلعتبارات اآلتية :
 -1إذاعة بشار :باعتبارىا أكؿ إذاعة محمية في الجزائر  20أفريؿ  ) 1991الجنكب(.
 -2إذاعة متيجة :باعتبارىا إذاعة عاصمية ) الكسط(.
 -3إذاعة كىراف :باعتبارىا إذاعة ميتركبكلية في الغرب الجزائرم.
 -4إذاعة قسنطينة :باعتبارىا إذاعة ميتركبكلية في الشرؽ الجزائرم.

 -5إذاعة باتنة :باعتبارىا أكؿ إذاعة محمية تأتي بعد قرار حككمي سنة  ، 1994كىي ناطقة بالمغتيف العربية
ك األمازيغية) الشاكية ( .
 -6إذاعة بسكرة :ك ىي اإلذاعة المحمية التي يتمحكر حكليا ىذا البحث ك التي سيتـ تناكليا بشكؿ أعمؽ ك
أشمؿ.
 .8إذاعــــة بشـــــــــــــــــــــار:
لقد تـ تأسيس إذاعة بشار المحمية ،كأكؿ إذاعة محمية في الجزائر في  20أفريؿ  1991ـ ،بعد اإلقرار بالتعددية
السياسية ك اإلعبلمية في  1990ـ  .ك لقد كانت ىذه اإلذاعة المحمية محطة جيكية مف قبؿ ،تغطي منطقة
الجنكب الغربي مف الببلد ،ثـ أصبحت بعد ذلؾ أم سنة  1991تغطي مجتمعا محميا يحدد بكالية بشار فقط  .ك
لعؿ أف السبب المباشر ك الصريح لكجكد مثؿ ىذه اإلذاعات الحدكدية  ،بادرت الدكلة بإنشائيا مف أجؿ التصدم

لئلعبلـ المجاكر .كيقكؿ نائب المدير المكمؼ بالبرمجة أف مف أسباب إنشاء محطة بشار الجيكية ىك كقكع بشار

بمنطقة حدكدية ،كىي الجنكب الغربي الجزائرم ،ك تأثر سكاف المنطقة ببعض القنكات المغربية التي كانػ ػ ػ ػ ػ ػػت تبث

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1نكاؿ محمد عمر ،مرجع سابؽ  ،ص . 16

مكاضيع مغرضة ضد الجزائر ،ك تشف حممة دعائية ىدامة كقناة  MD1ك غيرىا ف القنكات المحمية المغربية ).(1
حيث نجد أف الدكلة الجزائرية كجدت نفسيا أماـ إعبلـ مضاد مصدره المغرب الشقيؽ ،ك ىذا بسبب قضايا سياسية

بيف البمدي ف ،ك االختبلؼ حكؿ قضية الصحراء الغربية ، ...ك خكفا مف أف يتأثر سكاف المناطؽ الحدكدية
بادعاءات اإلذاعات المغربية قررت الجزائر فتح قنكات حدكدية أكليا " بشار "  ،ك التي تقع في الجنكب الغربي

لمببلد  ،ىذا الذم يصمو بث اإلذاعات المغربية .

ك تقع إذاعة بشار في عا صمة الكالية ،ك ىي تسمى إذاعة " الساكرة " .إال أف الجزائر اليكـ  ،أصبحت تسمي

إذاعتيا المحمية بأسماء كالياتيا ك تخمت رسميا عف التسميات القديمة األكلى) .(2ك ىي تبث برامجيا عمى مكجة
 ، FMك ىي مكجة مستقيمة  KHZ 576 , FM 198 ,03ك عمى الساتؿ  5 ، AB3درجات غربا باستقطاب

أفقي بتردد  ، 11065كبترميز  . 18085ك ىي تبث يكميا برامجيا بالحجـ ساعي قدره  13ساعة ك  20دقيقة،
حيث يبدأ البث في الساعة السادسة ك األربعكف دقيقة صباحا ،ك ينتيي مساءا عمى الساعة الثامنة .ك ال يككف

البث عمى طكؿ ىذا الحجـ الساعي منطمقا مف المنطقة المحمية ،ك إنما تعمؿ ىذه اإلذاعة المحمية ،مثميا مثؿ
اإلذاعات األخرل ،عمى ربط إرساليا بإرساؿ قنكات أخرل كطنية ك متخصصة ) مكضكعاتية( ،ك إذاعة بشار

المحمية تربط إرساليا بكؿ مف قنكات األكلى – الثقافية – الدكلية – القرآف الكريـ .ك ألف إذاعة بشار قد استفادت
كأم إذاعة محمية في الجزائر مف نظاـ الرقمنة ،ك الذم تعزز في السنكات  2005- 2004فإف بثيا الحي المباشر
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ك تبقى ىذه اإلذاعة المكجية إلى أفراد مجتمع بشار المحمي ،ك الناطقة بالمغة العربية ،ىي في خدمة ىذا المجتمع

المحمي مف خبلؿ ما تقدمو في برامجيا المتنكعة  ،ك ىذه عينو مف برامجيا ك التي تكضح مدل تجاكب ىذه

اإلذاعة مع متطمبات مجتمعيا المحمي  :نادم المستيمؾ  ،السبلمة المركرية  ،مجمة األسرة  ،البيئة ك المحيط ،

تحقيقات  ،طبيبؾ عمى اليكاء  ،أستكديك الرياضة  ،لؤلطفاؿ فقط  ،أقكاؿ ك أمثاؿ ،النشرة المحمية  ،تحية ك نغـ ..

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1في مقابمة مع نائب مدير تنسيقية اإلذاعات الجيكية المكمؼ بالبرمجة ،مقر التنسيقية ،يكـ  ، 2011/04/17الساعة . 11:30
) :(2في مقابمة مع نائب مدير تنسيقية اإلذاعات الجيكية ،المكمؼ بالبرمجة ،مقر التنسيقية ،يكـ  ، 2011/04/17الساعة . 11:30
) :(3تنسيقية اإلذاعات الجيكية  ،مكنكغرافية اإلذاعات الجيكية الجزائرية .2011-2010 ،

 -1إذاعـــــة متيــــــجة ( العاصمة):
ك تعتبر إذاعة العاصمة " متيجة " مف اإلذاعات المحمية األكلى التي أنشأت في الجزائر ،عقب تعديؿ الدستكر ك
مف ثـ اإلقرار بالتعددية السياسية ك اإلعبلمية بعدىا ،ككاف تأسيسيا في تاريخ  08مام ،1991كلقد كانت إذاعة

متيجة المحمية  ،كالتي تغطى منطقة متيجة ) العاصمة – البميدة – بكمرداس – تيبازة( في مرحمتيا األكلى ،
الكحيدة بيف اإلذاعات المحمية التي ثبت لفترة أربع ساعات في اليكـ فقط .كترجع أسباب ذلؾ إلى عدـ تكفرىا عمى

أستكديك بث خاص بيا .حيث تتقاسـ ىذا األستكديك مع إذاعات أخرل ) اإلذاعة الثقافية ،إذاعة القرآف الكريـ،

إذاعة جامعة التككيف المتكاصؿ( ).(1

ك اليكـ ،إذاعة متيجة ،ىي إذاعة محمية خاصة فقط بالعاصمة ك البميدة أما المناطؽ التي كانت قببل معنية

بتغطيتيا ) بكمرداس – تيبازة( فقد أصبح ليا إذاعاتيا الخاصة .فتيبازة تممؾ إذاعة محمية خاصة بيا منذ ، 2009
أما بكمرداس فسكؼ يتـ تقريبا إطبلؽ إرساليا المحمي ،ك البميدة كما يؤكد نائب مدير التنسيقية المكمؼ بالبرمجة،

أنيا سكؼ تحتفظ بإذاعة المتيجة ،ك يبقى لمعاصمة إذاعة البيجة كإذاعة محمية خاصة بيا) .(2ك ىذه اإلذاعة تبث
يكميا بحجـ ساعي قدره  13سا ك  20دقيقة ،حيث يبدأ البث عمى الساعة  06:40صباحا ك ينتيى عند الساعة

 20:00ليبل ك بثيا يككف عمى المكجة  . FM 94 ,7ك تعمؿ ىذه اإلذاعة مثميا مثؿ اإلذاعات المحمية األخرل
عمى ربط إرساليا بإرساؿ القنكات الكطنية ك المكضكعاتية ) المتخصصة( ،ك ىي القناة األكلى ،الثقافية ،القرآف

الكريـ ،ك ىي تعتمد عمى المغة العربية في تقديـ برامجيا ك مكادىا اإلعبلمية) .(3ك يمكننا عرض عينة مف ىذه
البرامج ك التي تعكس ثقافة ك متطمبات المنطقة  :صباح متيجة  ،صكت المبدعيف  ،ظكاىر ك مظاىر  ،جمسة

عائمية  ،بمسـ صحتؾ  ،مع المستيمؾ  ،ايككلكجيا  ،معكـ شباب  ،مف تاريخ الجزائر  ،فف ك استراحة  ،أخضر

أحمر برتقالي....
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) :(1جكدم مسعكدة  ،مرجع سابؽ  ،ص . 99
) :(2مقابمة مع نائب مدير التنسيقية المكمؼ بالبرمجة  ،بمقر التنسيقية  ،العاصمة يكـ  ، 2011/04/17الساعة . 11:30
) :(3تنسيقية اإلذاعات الجيكية  ،مكنكغرافية اإلذاعات الجيكية الجزائرية . 2011-2010 ،

 -3إذاعــة باتنـــــــــــــة :
في  29ديسمبر  1994ـ ،تـ تدشيف إذاعة باتنة ك إعطاء إشارة االنطبلؽ لبثيا عمى مدار  04ساعات في البداية
مف  09صباحا إلى الكاحدة زكال بالغتيف العربية ك األمازيغية نظ ار لمخصكصية الثقافية لممنطقة المعنية بتغطيتيا

اإلعبلمية -منطقة األكراس – ).(1

كمثميا مثؿ أم إذاعة محمية تبدأ بحجـ ساعي صغير في بثيا ،تـ تتطكر في حجـ بثيا ك ىذا حسب اتساع عمميا

ك نشاطيا ك اتساع حجـ جميكرىا كرقعة البث ك كذا تكفر التجييزات حيث أف اإلذاعة المنشأة حديثا يككف حجميا
الساعي  04ساعات ،ك اإلذاعة التي تتكفر عمى اإلمكانات المادية ك البشرية يمكف أف يرتفع بثيا إلى  12ساعة
يكميا) .(2أما اليكـ  ،تبث إذا عة باتنة  ،أك كما سميت مف قبؿ " إذاعة األكراس "  ،نسبة إلى المنطقة التي تغطييا

برامجيا بحجـ ساعي قدره  13ساعة ك  20دقيقة .حيث يبدأ البث عمى الساعة  6:40صباحا ك ينتيى عند

الساعة  20:00مساءا ،عمى مكجة بث  ،94 ,5+89,3+92,2 FM-120,2 FM -88,1 FMك عمى الساتؿ

 5 AB3درجات غربا باستقطاب أفقي بتردد  11065كبترميز  18085ك ىي كغيرىا مف اإلذاعات المحمية تربط
إرساليا مع قنكات األكؿ ،الثقافية ،القرآف الكريـ ،ك بثيا الحي يككف عمى.(3) WWW.RADIO.BATNA.DZ :

ك ما يميز إذاعة باتنة عف اإلذاعات المحمية التي نتناكليا في بحثنا ىذا ،مف خبلؿ الجانب النظرم لمدراسة ،أنيا
إذاعة محمية تتكمـ بالمغتيف العربية ك األمازيغية ) الشاكية( .حيث تخاطب أىالي األكراس المذيف ينتمكف إلى الثقافة

المحمية " الشاكية "  .ك بيذا  ،يككف برامج ىذه اإلذاعة ذات عبلقة بيذه الثقافة الفرعية المحمية  ،ك نذكر منيا:
ممتقى األسرة  ،طبيبؾ عمى اليكاء  ،عادات زماف  ،صكت المكاطف  ،حكار صريح  ،مف قضايا الساعة ،

ىينفكسيف  ،أسيمي نكاكالف)*(  ،البيئة ك الحياة  ،أستكديك الرياضة  ،مجمة الشباب...
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) :(2ك ازرة الثقافة ك االتصاؿ  ،مرجع سابؽ  ،ص .04

:WWW.RADIO-BATNA.DZ

) :(3تنسيقية اإلذاعات الجيكية  ،مكنكغرافية اإلذاعات الجيكية الجزائرية . 2011-2010 ،
)*( :

ىذاف البرنامجيف األخيريف ىما بالمغة األمازيغية )الشاكية تحديدا(  ،يحمبلف الطابع الترفييي –التثقيفي .

)(1

 -4إذاعــــة قسنطـــــــــــــينة :
ك لقد كانت إذاعة قسنطينة قببل ،محطة جيكية تغطي منطقة الشرؽ الجزائرم ،حيث في سنة ك بتاريخ  02فيفرم
 ، 1995تـ تحكيميا مف محطة جيكية إلى إذاعة محمية  ،كلقد تميزت ىذه المرحمة بمصادقة رئاسة الحككمة عمى
أكؿ برنامج إلنشاء إذاعات محمية في الجزائر ،ك كاف ذلؾ تحديدا في سنة  1994ـ .فاإلذاعات التي تمت ىذا

التاريخ تميزت بطابعيا القانكني ك التنظيمي  ،مقارنة بالتي سبقتيا ك التي تميزت بالطابع العشكائي االرتجالي.
ك اليكـ إذاعة قسنطينة ،ك التي سميت مف قبؿ إذاعة " سيرتا " ،أصبحت تغطي فقط كالية قسنطينة ،مما أكسبيا
طابع المحمية أكثر مف الجيكية .ك ىي تبث يكميا بحجـ ساعي قدره  13ساعة ك  20دقيقة ،بدءا مف 6:40

صباحا ك تنتيي عند  20:00مساءا عمى مكجة بث  . 103,8+FM ,93,9 FMكيتـ ربطيا ىي األخرل مع
قنكات  :األكلى ،الثقافية ،القرآف الكريـ ،ك ليا بثيا الحي عمى  WWW.RADIO.COSTANTINE.DZ.كتعتمد

عمى المغة العربية أساسا).(1

ك إذاعة قسنطينة ،ليا برامجيا التي تعكس عادات المنطقة المحمية ك ليجتيـ ك ثقافتيـ  ،ك نذكر مف ىذه البرامج:

مف كنكز سيرتا  ،أنغاـ مف قسنطينة  ،مباشر مف البمديات  ،عالـ التككيف ك الشغؿ  ،مف كاقع األسرة  ،الفبلحة ك

الريؼ  ،البيئة ك المحيط  ،براعـ  ،الكقاية مف حكادث المركر  ،مف أجؿ جمالؾ  ،المجمة الرياضية ........
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) :(1تنسيقية اإلذاعات الجيكية  ،مكنكغرافية اإلذاعات الجيكية الجزائرية 2011-2010 ،

 -5إذاعــــــــــة وىــــــــــــران:
ك انت ىي األخرل محطة جيكية تغطي منطقة الغرب الجزائرم .ك لقد تأخرت الجزائر في تحكيميا إلى إذاعة محمية
خاصة فقط بكالية كىراف ىي ك إذاعة قسنطينة إلى تاريخ  1995ـ .حيث سبقتيا اإلذاعات الجيكية األخرل

)بشار ،كرقمة( في تحكيميا إلى إذاعات محمية ) 1991ـ( .ك السبب يعكد إلى أف الجزائر بادرت آنذاؾ إلى إمداد
مناطؽ الجنكب ك المناطؽ الحدكدية ذات الثقافة الجزائرية المتميزة بخصكصيتيا الفريدة  ،ك ليذا نجد ما بيف ىاتيف

السنتيف ) ( 1991-1995عكفت الجزائر عمى إطبلؽ إذاعات محمية تقع عمى الحدكد الشرقية ك الغربية لمببلد ،ك
كذا المناطؽ الجنكبية ك ىي إذاعات ) األغكاط  ،تمنراست ،تممساف ،تبسة(.

ك لقد تـ تأسيس إذاعة كىراف ،أك كما سميت بإذاعة " الباىية " ،في  26جانفي  ، 1995ك ىي ثبت برامجيا يكميا

بحجـ ساعي قدره  13ساعة ك  20دقيقة ،بدءا مف  6:40صباحا إلى غاية  20:00مساءا عمى مكجة بث 92,7
 . FM+ 95,10 FMكيتـ ربطيا ىي األخرل مع قنكات األكلى ،الثقافية ،القرآف الكريـ ،كليا بثيا الحي عمى:
 ، www.radio.oran.comك ليا لغتيا المستعممة ىي العربية).(1

ك ما نبلحظو ىنا ،أف إذاعة بشار فقط ،مف بيف ىذه اإلذاعات المعركضة ،يتـ ربطيا مع اإلذاعة الدكلية )ك ىي

إذاعة جزائرية كطنية تيتـ باألخبار ك المكضكعات الخارجية(.

ك إذاعة كىراف ،التي تمثؿ مجتمعا محميا جزائريا ،لو خصكصياتو المتمثمة في ثقافة الغرب الجزائرم ،تعتمد في
برامجيا عمى ما يناسب ىذه الثقافة ك يخدميا ،ك نذكر منيا  :إرشادات فبلحية  ،المستيمؾ  ،أطفاؿ الباىية ،
الكقاية المركرية  ،الباىية تجميؿ  ،سيدتي  ،انشغاالت ك حكار  ،صحة ك كقاية  ،اليدل ك الفرقاف  ،أىؿ األندلس

 ،نغمة ببلدم ...
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) :(1تنسيقية اإلذاعات الجيكية  ،مكنكغرافية اإلذاعات الجيكية الجزائرية .2011-2010 ،

 -6إذاعــــــــــــــة بسكـــــــــــــــرة:
أ .نشأتيا :

كاف مخاض ميبلد إذاعة بسكرة " الزي باف " عسي ار  ،بالنظر إلى الظركؼ المحيطة  ،ك التي لـ تكف مييأة لتفيـ
الدكر اإليجابي الذم يمكف أف تمعبو إذاعة محمية  ،ك ما يمكف أف يعكد بو مف نفع عمى المكاطف ك عمى مؤسسات

الدكلة ال سيما المجتمع المحمي...ك مع ذلؾ تحمؿ المشرؼ عمى المشركع بمعية بعض المخمصيف المتفيميف عبء

المسئكلية في تحدم الجيكد ك تحكيؿ المشركع إلى حقيقة ميدانية...ك ىك ما تجسد ميدانيا بالشركع في بث تجريبي

بتاريخ  14جكاف  1999ـ .ثـ بعد ذلؾ االنطبلقة الرسمية في  30جكيمية  1999ـ ) .(1ففي مقابمة مع المدير

األكؿ إلذاعة بسكرة -ك الذم يقكؿ عف نفسو أنو ليس مدي ار ك إنما كاف مؤسسا لمشركع إذاعة الزيباف كأبا ليا،-
تحدث عف ظركؼ النشأة  ،ك التي اعتبرىا صعبة جدا  ،نظ ار لمعكائؽ التي كانت تضعيا السمطات المحمية إلفشاؿ

مشركع اإلذاعة المحمية في بسكرة  ،ففي الكقت الذم كانت فيو كؿ الكاليات تتسابؽ إلنشاء محطات محمية ،كانت

السمطات المحمية في بسكرة تعمؿ جاىدة مف أجؿ تأخير تأسيس إذاعة بسكرة المحمية).(2

كما كانت بداية صعبة ،مف حيث التككيف ك التجييز كذلؾ ،حيث صرح أحمد مخرجي اإلذاعة ،ك الذم يعتبر مف

الرعيؿ األكؿ الذم شيد تأسيس ك انطبلقة اإلذاعة  ،أف إذاعة الزيباف بدأت بنقص كبير في التجييزات ك المعدات

حتى عاـ  2002حيث عرفت اإلذاعة تطك ار في تجييزاتيا ك معداتيا .ك ىي السنة نفسيا التي عرفت فييا إذاعة
بسكرة نظاـ الرقمنة بشكؿ مبدئي حتى غاية التحكـ النيائي فيو سنة  . 2004كيضيؼ حكؿ الظركؼ الصعبة

المتعمقة بالتككيف ك العنصر البشرم ،حيث قاؿ أنيا بدأت بعدد قميؿ مف المذيعيف ك المنشطيف ك المخرجيف ك
التقنيف ،..كما أف التككيف كاف ناقصا ،ك ما قامت بو اإلذاعة آنذاؾ ،ىك تربص لمدة  15يكما لمصحفييف ،كما

تككنت في اإلذاعة كرشات لتككيف المخرجيف).(3
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) :(1إذاعة بسكرة  ،مكنكغرافية إذاعة بسكرة . 2001-2000 ،
)(2

 :مقابمة مع المدير األكؿ إلذاعة بسكرة  ،بمقر اإلذاعة الكطنية ،العاصمة يكـ  ،2011/04/14الساعة . 15:30

) :(3مقابمة مع أحمد مخرجي إذاعة بسكرة  ،بمقر اإلذاعة  ،يكـ  ، 2011/04/26الساعة . 11:00

كما يضيؼ ذات المتحدث عف بداية البث ك اإلرساؿ اإلذاعي إلذاعة بسكرة ،حيث قاؿ أنيا بدأت بحجـ ساعي

قدره  04ساعات ك يغطي ىذا اإلرساؿ مساحة  30كمـ).(1
ب .تطورىـــــــــــــــا:

بعدما انطمقت إذاعة بسكرة ببث قصير ،كشبكة برامجية حاكلت أف تمبي جميع األذكاؽ....ك بسيارة كاحدة تستخدـ

لجميع المياـ اإلدارية ك اإلعبلمية ....ك مع إشعاؿ اإلذاعة لشمعتيا الثانية عرفت األكضاع تحسنا ممحكظا حيث
استفادت المؤسسة مف استكديكىيف رقمييف ك غرفة تركيب آخر طراز ،كما استفادت مف سيارتيف ك ثالثة ىي عبارة

عمى أستكديك بث متنقؿ) .(2باإلضافة إلى تجييزات كانت ضركرية الستكماؿ العمؿ اإلعبلمي ك اإلدارم ،تحصمت
عميو اإلذاعة بمساىمة عماليا ك بعض المؤسسات العامة ك الخاصة بالمنطقة أثناء ىذه المسيرة الناجحة  ،تكسعت

مدة اإلرساؿ اليكمي مف أربع ساعات إلى ثمانية .األمر الذم مكف مف مضاعفة العمؿ الجكارم لئلذاعة) .(3ك
يعتبر مؤسس إذاعة بسكرة  ،المدير األكؿ ليا ،ذك فضؿ كبير في نشأتيا ك تطكرىا .ك ىذا ما أدلى بو أحد الرعيؿ

األكؿ ليذه اإلذاعة ك ىك أحد مخرجييا األكائؿ في مقابمة معو  ،حيث ثمف الجيكد التي بذليا المدير األكؿ مف
أجؿ إنجاح المشركع ك تطكيره فيما بعد .ك ألف أم مشركع ال بد لو مف قادة يخططكف لو ك يضعكف األسس ك

األىداؼ ك يحددكف الكسائؿ لبمكغ الغايات....فإف المدير األكؿ ليذه اإلذاعة  ،قاـ في المرحمة األكلى مف نشأة

اإلذا عة بكضع استمارة استبياف مكجية إلى الجميكر في مدينة بسكرة  ،تحكم أسئمة حكؿ المغة المرغكب في

استعماليا مف طرؼ اإلذاعة ) الفصحى أـ الدارجة( ،ك طبيعة البرامج المقدمة ) مباشر ة أـ مسجمة( ،كذا أسئمة

حكؿ طبيعة األغاني ك ....الخ .ك قاـ بتكزيعيا في الثانكيات ،اإلدارات ،ك حتى الدكاكيف......ك ىي 1000

استمارة تـ استرجاع حكالي  665منيا ،ك عمى أساسيا تـ كضع الشبكة البرامجية األكلى إلذاعة الزيباف  ،ك كاف
مف البرامج األكلى ك الذم اختاره الجميكر المحمي بشدة ىك حكار مبػػاشر ك مفتكح عمى اليكاء  ،ىذا البرنامج

الذم اشتكت منو السمطات المحمية آنذاؾ كبالتالي فرضت الرقابة ك التدخؿ في شئكف البرمجة).(4
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) :(1مقابمة مع أحمد مخرجي إذاعة بسكرة  ،بمقر اإلذاعة  ،بسكرة يكـ  ، 2011/04/26الساعة . 11:00
) :(2إذاعة بسكرة الجيكية  ،مكنكغرافية إذاعة بسكرة . 2001-2000 ،
) :(3المرجع نفسو .
) :(4مقابمة مع المدير األكؿ إلذاعة بسكرة  ،بمقر اإلذاعة الكطنية ،العاصمة يكـ  ، 2011/04/14الساعة . 15:30

ك في نياية شير مام مف سنة  ، 2004ك عمى شعاع يصؿ إلى  200كمـ ،كسعت اإلذاعة بثيا إلى مناطؽ
جديدة مف الشرؽ ك الجنكب ،كباتنة ،سطيؼ ،المسيمة ،المغير ،جامعة...لتتكسع معيا رغبات المستمعيف ك تتعدد

اىتماماتيـ ،ك مف ثماني ساعات إلى اثنتي عشر ساعة تكسعت مدة بث اإلذاعة  ،ك كاف ذلؾ في منتصؼ جكاف
مف سنة  . 2006ك ىك تحدم أخر كاف عمى طاقـ اإلذاعة رفعو في ظؿ اإلمكانات البشرية ك المادية ذاتيا ،ك قد

تزامف ىذا مع بداية العمؿ بنظاـ شبكة العمؿ بنظاـ شبكة اإلعبلـ اآللي الداخمية مف أجؿ تحسيف نكعية المنتكج

الصكتي ك صناع ة المادة اإلعبلمية بحرفية أكثر ،...كبعد أربعة أشير مف الشركع في البث عمى مدار اثنتي عشر
ساعة يكميا مف السابعة صباحا إلى السابعة مساءا ،تـ رفع عدد ساعات اإلرساؿ إلى سبع عشر ساعة أم إلى

غاية منتصؼ الميؿ ،ك قد تزامف ذلؾ مع استفادة كؿ قسـ مف أقساـ اإلذاعة بمكظؼ كاحد ال غير ،ك ىي اإلضافة
التي لـ تكف كافية لبلستجابة إلى كؿ االحتياجات التي ظيرت كفقا لمتطكرات التي عرفتيا اإلذاعة طكؿ ىذه

المسيرة).(1

ك ىنا ،يضيؼ أحد مخرجي اإلذاعة ،ك المذيف شيدكا تطكر إذاعة بسكرة ،أف اإلذاعة أثناء مرحمة مف مراحؿ

تطكرىا كصؿ بثيا إلى حكالي  18ساعة يكميا ،ك لكف ىذا الحجـ الساعي المتضخـ كاف سببو الربط بإذاعات
أخرل ك ىي القناة األكلى ك القناة الثقافية ك قناة القرآف الكريـ التي يبدأ ربط بثيا ببث إذاعة بسكرة ابتداء مف

الساعة التاسعة ليبل إلى غاية منتصؼ الميؿ ).(2

ك اليكـ إذاعة بسكرة ،تبث بحجـ ساعي قدره  13ساعة ك  20دقيقة  ،كيغطي إرساليا كالية بسكرة  ،بؿ ك يتجاكز

– حسب ما قالو مدير اإلذاعة الحالي -ليصؿ مداه إلى حكالي  300كمـ ،ك ىي تعت ػػبر اليكـ في بثيا ىذا ،مف
أكبر البث تصؿ إلى كؿ مف باتنة ،سطيؼ ،البرج ،مسيمة ،ك جزء مف الجمفة ،كرقمة  ،الكادم.(3)...

ك لعؿ أف ،ما حققتو اإلذاعات المحمية في الجزائر ابتداء مف  ، 2004ك إذاعة بسكرة كاحدة منيا ،ىك االستفادة
بالنظاـ الرقمي بدال مف التماثمي  ،ك عمى الرغـ مف أف مدير إذاعة بسكرة يقكؿ بأف إذاعة بسكرة استػفادت مف ىذا

النظاـ عاـ  ، 2002إال أنيا لـ تعمؿ بالشكؿ النيائي إال في سنة  ، 2004حيث تـ التحكـ أكثر في ىذه التقنية .
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ك اليكـ شرعت إذاع ة بسكرة ،ضمف مسيرتيا التطكرية  ،في تطبيؽ نظاـ " النيتيا " ك كانت البداية منذ ،2009
فبعدما كانت مف أكؿ المستفيديف مف نظاـ الرقمنة إلى جانب إذاعة غرداية ،ىي اليكـ تعمؿ بنظاـ " النيتيا " ،ك

الذم يعتبر بنؾ لمحصص ك البرامج ك يتـ مف خبللو التسجيؿ اليكمي ،كما بإمكاف برمجة ىذا الجياز لمبرامج ك
تبث مف خبللو بدكف مذيع.....ك ىذا ما رآه مدير اإلذاعة مستحيبل  ،حيث ال غنى ك ال بديؿ – حسبو  -عف

المذيع ك ال يمكف االستغناء عنو ألف اإلذاعة تحتاج إلى اإلبداع ال إلى التقنية ).(1

ك لقد جنت إذاعة بسكرة مف خبلؿ كفاحيا في خدمة المجتمع المحمي ،تتكيجيا بجائزة أحسف إخراج في الطبعة
األكلى ،ك حصمت في الطبعة الثانية عمى ميكركفكنيف ذىبييف ،األكؿ ألحسف ريبكرتاج ،ك الثاني في التسجيؿ

اإلذاعي النادر بعد أف ترشحت بانفراد في أربع مناسبات لممنافسات عمى الميكركفكف الذىبي).(2
ج  .تعريفــــيا :

ك ىي تسمى " إذاعة الزيباف " ،ك ىي المنطقة المعنية بمخاطبتيا ك التعبير عف مشكبلتيا ك حاجياتيا المتنكعة ،ك
تعكس ثقافتيا المحمية المتميزة ،حيث تقع كالية بسكرة في الجنكب الشرقي لمببلد  ،أك ىي بكابة الصحراء كما يقاؿ،

تتميز بكاحاتيا الكاسعة ،ك نمطيا الزراعي الذم تميزه زراعة النخيؿ بالدرجة األكلى  ،كما تميز أفرادىا ثقافة خاصة
تنـ عف الطابع الصحراكم لممنطقة ،كما تعتبر إذاعة بسكرة اليكـ منبر متميز يؤدم خدمة إعبلمية متميزة منفردة
في ذلؾ بشبكة كاسعة مف الجميكر المستمع تمتد عمى جغرافية تجمع عدة كاليات مف الشرؽ ك الجنكب الجزائرييف.

ك يصؿ البث اليكمي إلذاعة بسكرة  13ساعة ك  20دقيقة ،ك يبدأ البث مف الساعة  6:40صباحا ك ينتيي عند
 20:00مساءا .عمى مكجة بث  91.2 FM , 101 FMك تعمؿ بالربط مع قنكات  :األكلى ،الثقافية ،القرآف

الكريـ ،ك المغة المستعممة فييا ىي العربية ك بثيا يككف عمى  ،www.biskrazibanfm.comك ليا عنػكاف

إلكتركني ىك  ، Radio.biskra@gmail.comك آخر :ص ب  799القباضة الرئيسية  ،بسكرة 07000.
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). (3

ك تحتكل اإلذاعة عمى طاقـ بشرم يتككف مف  40عنصرا ،مكزعيف بيف اإلدارة ك األقساـ ك إلى غاية السائؽ ك

الحارس).(1

ك يمكننا عرض الييكؿ التنظيمي لئلذاعة كما يمي):(2
 .1اإلدارة  :باإلضافة إلى المدير المشرؼ عمى التخطيط ك المتابعة ك التكجيو ك إطاريف يتكفبلف بتسيير
األمكر اإلدارية ك المالية لممؤسسة ،ك كاتبة  ،ك ممحقة تجارية بشئكف اإلشيار ،ىناؾ أيضا أربعة أعكاف

أمف ك ثبلثة سائقيف.

 . 1قسـ األخبار :يتشكؿ مف خمسة صحفييف يعممكف جميعا عمى تقديـ نشرة رئيسية يكميا كعرضيف إخبارييف
ك خمسة مكاجيز تتناكؿ جميعا مختمؼ األحداث ك األنباء المحمية باإلضافة إلى مجمكعة مف البرامج

اإلخبارية المنكعة.

 . 3قسـ اإلنتاج  :ك ىك الذم يشرؼ عمى تنفيذ اإلرساؿ ك كذا برمجة الحصص ،ك الفترات اإلذاعية المختمفة،
ك يتككف مف خمسة منشطيف ك خمسة مخرجيف .
 . 4القسـ التقني :ك ىك يسير عميو ستة تقنييف ميمتيـ تنفيذ اإلرساؿ اليكمي ك جميع التسجيبلت الداخمية ك
الخارجية ك صيانة المعدات التقنية.

ك ىنا ،يصرح مدير اإلذاعة عف النقص الكبير الذم تعاني منو إذاعة بسكرة في جانبيا البشرم  ،حيث أف عدد
المخرجيف ك الصحفييف ك المنشطيف ال يكفي لتغطية حاجيات الجميكر المستمع .ك ىذا أيضا ما أكده كؿ مف
المخرج الذم كانت معو مقابمة في ذات اليكـ ،كما أضاؼ المدير أنو سيككف – حكؿ ىذا الشأف – تكظيؼ عدد مف

اإلطارات اإلعبلمية في كقت قريب ك ىذا في إطار تطبيؽ برنامج رئيس الجميكرية الجديد حكؿ القضاء عمى

البطالة ك خمؽ مناصب شغؿ لمشباب العاطؿ عف العمؿ).(3

ك ىي الفمسفة ذاتيا التي قامت مف أجميا إذاعة بسكرة في نشأتيا حيث ألح مديرىا األكؿ في تصريحو عمى أنو شدد
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عمى أف يككف أبناء المنطقة ىـ الصحفييف ك المذيعيف ك المخرجيف ،...ك ىذا رغبة منو في امتصاص البطالة في
المنطقة مف جية  ،ك مف جية أخرل النتمائيـ إلى مجتمع بسكرة المحمي ك شعكرىـ بقضاياه ك استخداميـ الميجة

المحمية لممنطقة التي تمعب الدكر في التقريب بيف المستمع ك إذاعتو).(1

ك بما أف اإلشيار يعد المصدر األساسي لمختمؼ الكسائؿ اإلعبلمية لكي تكبر ك تستمر ،فإف إذاعة بسكرة ىي

كذلؾ ،ك مع انطبلقتيا في  ، 1999عرفت إقباال كبي ار مف الجميكر عمى متابعة برامجيا ك المشاركة فييا ،مما
حفز المؤسسات العمكمية ك الخاصة عمى دعـ برامج اإلذاعة بتمكيميا مقابؿ اإلشيار ألعماؿ تمؾ المؤسسات  .ك
مع استحداث منصب ممحقة إشيارية تجارية يتكقع أف يتزايد إقباؿ المؤسسات العمكمية ك الخاصة عمى اإلذاعة في

ظؿ التسييبلت التي تقدميا اإلذاعة في صناعتيا اإلذاعية أك بالتسييبلت المالية المتعمقة بأسعار اإلشيار التي

تنفرد بيا إذاعة بسكرة ).(2

د  .التخطيط البرامجـــــــــي :
تستخدـ اإلذاعة المغة العربية في تقديـ برامجيا  ،ك ىذا بما يتناسب ك ثقافة مجتمع بسكرة المحمي  .ك يقكؿ مدير

اإلذاعة الحالي ،أف اإلذاعة تعتمد في تقديـ برامجيا عمى المغة العربية الفصحى بنسبة أكبر مف الميجة المحمية ،ك
ىذا باعتبار أف مف بيف أدكارىا ىك إثراء ك تقكية المغة العربية الفصحى لدل الناس ،ك المحافظة عمييا ك عمى

أحكاميا ك ضكابطيا ،كما تستخدـ أيضا الميجة العامية ك ذلؾ في إطار تطبيؽ حؽ المكاطف في اإلعبلـ  ،فيناؾ

شرائح مف األمييف الذيف ال يفيمكف المغة الفصحى ك بالتالي نحف نخاطبيـ بميجة محمية يفيمكنيا).(3

ك بناءا عمى فمسفة اإلذاعة المحمية " الزيباف " ،ك التي يتبناىا مديرىا ،ك تسير كفقيا اإلذاعة ،ك ىي تقكـ عمى

احتراـ المكاطف ك خدمتو إذ يعتبر ىك رأس ماؿ اإلذاعة .فإف اإلذاعة تفتح مجاال لممستمعيف إلبداء آرائيـ في
برامجيا ،ك حتى تسمح ليـ بالمشاركة في كضع ىذه البرامج مف خبلؿ اقتراحاتيـ...ك ىذه ىي فمسفة اإلذاعة التي

تقكـ عمى الحرية اإلعبلمية ك احتراـ تعدد اآلراء .فعمى الرغـ مف ككنيا مؤسسة عمكمية ،إال أنيا تحظى بنصيب

مف الحرية في إطار الحدكد المتعارؼ عمييا).(4
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ك نظ ار لمنقص الذم أكد عميو مدير اإلذاعة بخصكص المذيعيف  ،فإف اإلذاعة تستعيف في إعداد برامجيا ك تقديميا
بمتعاكنيف مف خارج اإلذاعة ،فمثبل – يقكؿ المدير -حصة " مع الطبيب " ،يتشارؾ فييا مع المذيع طبيب كؿ

أسبكع  ،حيث يجيب عمى أسئمة المكاطنيف ك التعريؼ بمختمؼ األمراض).(1

ك تعتبر الشبكة البرامجية إلذاعة بسكرة ،شبكة مرنة ،تتجاكب مع تطمعات كؿ تمؾ الجماىير ،سكاء تعمؽ األمر
بالشبكة الرئيسية التي يشرع العمؿ بيا بداية مف كؿ دخكؿ اجتماعي ،أك بالشبكتيف الخاصتيف بشير رمضاف ك

فصؿ الصيؼ مف كؿ عاـ ،ك ىي شبكات تراعى خصكصيات كؿ فئات المجتمع ك انشغاالتيا ك رغباتيا ك

احتياجاتيا ك طمكحاتيا).(2

إذف ،تشمؿ الشبكة البرامجية  ،شبكة عادية ك شبكة رمضانية ك شبكة صيفية  ،ك بما أف مجتمع دراستنا التحميمية

ينتمي إلى الشبكة العادية ) الشبكة السنكية(  ،فإننا نعرض ىنا نكعيات برامج ىذه الشبكة مف خبلؿ الجدكؿ اآلتي
ك الذم يتبيف مف خبللو طبيعة كنكعية البرامج في إذاعة بسكرة مستثنييف مف ذلؾ برامج قنكات الربط  ،حيث يمكف

أف نقكؿ أف برامج اإلذاعة استطاعت أف تغطى حاجيات المجتمع المحمي المختمفة مف خبلؿ تنكع مجاالت

مضامينيا ،ك إذا نظرنا إلى أد كار اإلذاعات المحمية في تنمية المجتمع المحمي ك ما ىك مكجكد في الشبكة
البرامجية إلذاعة بسكرة  ،فإننا نجد أف إذاعة بسكرة – مف خبلؿ برامجيا – تقكـ بدكرىا المتمثؿ في اإلعبلـ ،ك كذا
الدكر األساسي ك األصيؿ ك المتمثؿ في التغيير القيمي كالسمككي ك التكعية ك إبراز الثقافة المحمية ك التراث....أما

دكرىا المساعد ك المتمثؿ في التعميـ المدرسي ك محك األمية فإننا نبلحظ مف خبلؿ ىذه الشبكة البرامجية السنكية
قصك ار في أدائيا ليذه الكظيفة حيث ال كجكد لمبرامج التعميمية فييا  .ك ىذا ما سيتـ البحث فيو ك التحقؽ منو في

الجانب التطبيقي ) التحميمي ( لمبحث  .ك ىذه البرامج ىي )*(:

اسـ البرنامج

نكع ك طابع البرنامج

اسـ البرنامج

نكع ك طابع البرنامج

 -1ظكاىر

اجتماعي تربكم

 -21بيف أركقة العدالة

تثقيفي قانكني

 -2حقائب األمؿ

اجتماعي تربكم

 -3مف قضايا األسرة اقتصادم
 /دليؿ المستيمؾ

 -22إعبلف الكفيات

إعبلني خدماتي

 -23حكار في الرياضة رياضي
 -24تحقيؽ اإلذاعة

 -4مف قضايا األسرة  /صحي – نفسي

-25بمديات

العيادة النفسية

الضكء

سياسي -اجتماعي

تحت سياسي

 -5مف قضايا األسرة  /اجتماعي -تدريبي

 -26نادم األطفاؿ

ترفييي

 -6مف قضايا األسرة /اجتماعي

 -28نغـ الظييرة

ترفييي

 -7المناكبة الطبية ك إخبارم

 -30تحايا ك أنغاـ

ترفييي

أطباؽ شيية

جكلة في مراكز األمكمة

الصيدالنية

 -27أسعار السكؽ

اقتصادم

 -29مف قضايا الشباب اجتماعي
 -30حكار عمى اليكاء

سياسي

 -8األحكاؿ الجكية
-9

محمي

عرض

إخبارم

إخبارم إخبارم
إخبارم

 -10مكجز محمي

 -11النشرة المحمية

إخبارم

 -31أستكديك الزيباف

رياضي -إخبارم

 -32مع الجمعيات

سياسي

 -33نساء ك تحديات

اجتماعي

 -34اإلعجاز العممي ديني – تثقيفي
ك القرآني

 -12حديث الصباح

ديني – تربكم

 -35أحاديث في الفكر تثقيفي

 -13الديف ك الحياة

ديني

ك األدب

 – 14قامكسنا الفبلحي

اقتصادم

 -36خدمات ك أنغاـ

خدماتي – ترفييي

 -15التجديد الريفي

اقتصادم

 -37ألكاف غريبة

ترفييي

-16

شاىد

عمى تاريخي -تثقيفي

الحقيقة

 -17البيئة ك الحياة
 -18مع الطبيب

بيئي -تربكم

صحي

 -19عالـ الميف ك اقتصادم

الشغؿ

 -20أحكاؿ الطرقات

 -38عشرة عمى عشرة

ترفييي

 -39مفكرة اليكـ

خدماتي – ترفييي

-40

بسكرة

-41

بسكرة

صباح
مساء

الخير ترفييي – تثقيفي

الخير ترفييي – تثقيفي

إخبارم -قانكني
جدكؿ رقـ ) : (4نكعيات البرامج في خطة إذاعة بسكرة
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) :(1مقابمة مع مدير إذاعة بسكرة  ،بمقر اإلذاعة ،بسكرة يكـ  ، 2011/04/16الساعة . 9:30
) :(2إذاعة بسكرة الجيكية  ،مكنكغرافية إذاعة بسكرة 2011-2010 ،
)*( :ىذه البرامج مأخكذة مف الشبكة البرامجية السنكية )العادية(  ،أما طبيعتيا ك محتكاىا تـ الكقكؼ عندىما بعد االستماع األكلي ليذه البرامج.

ك في األخير  ،نستخمص أف التجربة الجزائرية عمكما في اإلذاعات المحمية ىي تجربة ناجحة إلى حد معتبر ،
يمكف القكؿ مف خبللو أنيا استطاعت ك لحد اليكـ أف تحقؽ لكؿ كالية إذاعة محمية خاصة بيا  ،تنطؽ بمسانيا ك
تحاكي ثقافتيا ك تصبك نحك تحقيؽ احتياجات ك متطمبات األفراد المحمييف  ،ال سيما منيا التنمكية  .ك إذا كاف

ظ يكرىا مكازاة مع نمط الحكـ البلمركزم الذم تـ تعزيزه خاصة مع اإلقرار بالتعددية السياسية  ،إضافة إلى محاربة
الغزك اإلعبلمي ك الثقافي الذم شنتو بعض اإلذاعات الشقيقة المجاكرة  ،كاف ارتجاليا ك غير منظـ  ..فإف ىذه

التجربة قد عبرت بحؽ عف الرغبة الممحة ليذه المجتمعات المحمية ك حاجتيا ليذا النكع مف اإلذاعات ك الذم
يتماشى مع مستكيات طمكحاتيا المحمية مقارنة باإلذاعة المركزية ) الكطنية (  ..ك مما ال شؾ فيو أف إذاعة بسكرة

كمثاؿ عمى تمؾ اإلذاعات المحمية الجزائرية تعد نمكذجا مف حيث ظركؼ نشأتيا ك التي تعكس الحاجة الممحة ألف
تككف ليذا المجتمع المحمي ذك الخصكصية الثقافية ك الجغرافية إذاعة خاصة بو تسير عمى تنميتو ك خدمة أفراده

المحمييف ..

الفصـــــــــــل الســــــــــــادس
اإلجراءات المنيجية لمبحث

أكال  :اإلجراءات المنيجية الخاصة بالدراسة التحميمية
ثانيا :اإلجراءات المنيجية الخاصة بالدراسة الميدانية

أوال :اإلجراءات المنيجية الخاصة بالدراســــــة التحميميــــة
 - 1نوع الدراسة و منيجيا :
ينتمي بحثنا " دكر برامج إذاعة بسكرة في تنمية المجتمع المحمي  -دراسة تحميمية ك ميدانية " -إلى حقؿ البحكث
الكصفية ك التي يككف فييا الباحث عمى عمـ بأبعاد أك جكانب الظاىرة التي يريد دراستيا ،نظ ار لتكفر المعرفة بيا

مف خبلؿ بحكث استطبلعية أك كصفية سبؽ أف أجريت عف ىذه الظاىرة ك لكنو يريد التكصؿ إلى معرفة دقيقة ك
تفصيمية عف عناصر الظاىرة مكضكع البحث تفيد في تحقيؽ فيـ أفضؿ ليا أك في كضع سياسات أك إجراءات

مستقبمية خاصة بيا).(1

ك لقد مرت دراستنا التحميمية  ،ك التي تيدؼ إلى الكشؼ عف أدكار إذاعة بسكرة مف خبلؿ قياس مدل أداءىا

ألدكارىا الثبلث )دكرىا الثانكم – دكرىا المساعد – دكرىا األساسي ( في تنمية مجتمع بسكرة المحمي ،باعتبارىا

دراسة كصفية بمرحمتيف:

األكلى  :مرحمة الكصؼ المبدئي لمظاىرة ) المرحمة االستطبلعية ( .
الثانية  :مرحمة الكصؼ المعمؽ ك المكضكعي لمظاىرة ) المرحمة التحميمية (.
حيث تميزت المرحمة االستطبلعية لمدراسة التحميمية بالبحث المكتبي ،ك الذم سعت مف كراءه الباحثة لمكشؼ عف
أبعاد المكضكع ك فيمو ك محاكلة الكصكؿ إلى استيعاب دكر اإلذاعة ككسيمة اتصالية في التنمية  ،ك الخركج مف

خبلؿ ما تـ جمعو مف تراث نظرم بتمؾ النظريات التي تنمط لمعبلقة بيف اإلذاعة ك التنمية مف حيث الدكر ك
الكظيفة مما مكف الباحثة مف استخبلص مؤشرات الدكر التنمكم لئلذاعة اتجاه مجتمعيا المحمي.
كما استعانت الباحثة في ىذه المرحمة األكلى مف البحث الكصفي في شقو التحميمي ،بمقاببلت حرة أجرتيا مع

عناصر ىامة مف طاقـ إذاعة بسكرة المحمية ك ىـ المدير ك المخرج ك مذيعتيف ك المسئكؿ التقني كمسئكلة اإلشيار
ك كاف ىذا مف أجؿ الحديث عف البرامج ك سير العمؿ اإلذاعي عمكما  ،ك ىذا ما ساعد الباحثة في ىذه المرحمة

مف ضبط المؤشرات التي ستقيسيا أثناء التحميؿ المكضكعي ،إضافة إلى المقاببلت األخرل التي أجرتيا مع مختمؼ

رجاالت اإلذاعة في الجزائر أفادت الجانب النظرم ك الميداني لمبحث عمى حد السكاء  .ك ليذا ت ػػـ الحديث عنيػ ػ ػ ػػا
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) :(1عمار بكحكش ،محمد محمكد الذنيبات  ،مرجع سابؽ  ،ص . 138

بالتفصيؿ في الجانب المنيجي الخاص بالدراسة الميدانية  ،كما كاف لممقابمة الحرة التي أجرتيا الباحثة مع عدد مف
النسكة مف المستمعات الكفيات لبرامج إذاعتيف المحمية دكر كذلؾ في فيـ الظاىرة – محؿ الدراسة – ك استيعابيا ك
تحديد جكانبيا  ،حيث خرجت الباحثة مف خبلليا بفكرة أف إلذاع ػ ػػة بسك ػ ػ ػ ػرة دكر في تنمي ػ ػ ػػة ىذا المجتمع ال بد مػ ػ ػػف

الكشؼ عنو  ،ك ذلؾ مف حيث ما تقدمو مف مكاد إذاعية ك برامج مكجية إلى مجتمعيا المحمي ،كما ك ساعدت
ىذه المقابمة الباحثة عمى تحديد مؤشرات الدكر التنمكم لمبرامج المقدمة ك التي– أم المؤشرات  -الحظتيا مف

خبلؿ ما عبرت عنو النسكة المستمعات بخصكص األثر الذم أحدثو االستماع لبرامج اإلذاعة عمى أفكار ك سمكؾ

ىؤالء النسكة.
إضافة إلى كؿ ىذا  ،لجأت الباحثة في ىذه المرحمة االستطبلعية إلى أىـ إجراء  ،ك ىك مبلحظة الظاىرة في
الكاقع  ،ك مف أجؿ ذلؾ استعانت الباحثة بالمبلحظة بأنكاعيا :
أ /مبلحظة غير مباشرة ك ذلؾ باالطبلع عمى ما عمى ما تكفر مف كثائؽ ك مراسيـ تخص اإلذاعات الجيكية في

الجزائر عمكما ،ثـ االطبلع عمى الكثائؽ الخاصة بإذاعة بسكرة المحمية خاصة المتعمقة بشأف شبكاتيا البرامجية )

السنكية – الصيفية – الرمضانية (  .ك لقد مكنت ىذه المبلحظة الباحثة مف تحديد مجاؿ انتماء مجتمع البحث

الكمي ك ىك الشبكة البرامجية العادية التي تبث عمى مدار السنة ك تعرض مكضكعات مختمفة مقارنة مع الشبكة

الصيفية التي تركز عمى الترفيو ك التسمية  ،ك األخرل الرمضانية التي تركز عمى الجانب الرمضاني .

ب /مبلحظة بسيطة  ،ك كانت بشكؿ غير عمدم حيث تعرضت الباحثة لبرامج اإلذاعة دكف ترتيب مكجو.
ج /المبلحظة المنظمة ،أم العممية المكجية ،ك ىي التي يحدد فييا الباحث المشاىدات أك الحكادث التي يريد أف
يجمع عنيا بيانات ك بالتالي تككف البيانات المجمكعة أكثر دقة ك تحديدا ،عنيا في حالة المبلحظة البسيطة) .(1ك

تمثمت المبلحظة المنظمة ىنا في مبلحظة عينة مف البرامج اإلذاعية التي تبثيا إذاعة بسكرة المحمية عمى مقدار
أسبكع مف الزمف تمثؿ في األسبكع الثاني مف شير أفريؿ  ، 2011بيدؼ التعرؼ عمى طبيعة ك أىداؼ ىذه
البرامج .

ك تتجسد مبلحظة الباحثػ ػ ػ ػػة لمبرامج اإلذاعية التي تبثيػ ػ ػػا إذاعة بسكرة المحمية – مكضػ ػ ػ ػػكع التحميػ ػ ػ ػػؿ – مف خػ ػ ػػبلؿ

ػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1محمد عبيدات  ،محمد أبك نصار ،عقمة مبيضيف ،منيجية البحث العممي  -القكاعد ك المراحؿ ك التطبيقات ،-ط ، 2عماف ،دار كائؿ
لمطباعة ك النشر  ، 1999،ص . 73

االستماع المستمر ك المتكرر لبرامج إذاعة بسكرة ك ذلؾ لمكقكؼ عند طبيعة محتكياتيا ك أىدافيا مف أجؿ التعرؼ
المبدئي عمى ما تكفر بيا مف خدمات إذاعية ذات الدكر التنمكم  ،ك استخبلص المؤشرات الخاصة بيذا الدكر

حسب طبيعة ب ارمج اإلذاعة .

ك لقد تـ االستماع إلى برامج إذاعة بسكرة المحمية مف طرؼ الباحثة عمى طريقتيف :
األكلى :مف خبلؿ االستماع المباشر لبرامج إذاعة بسكرة مف الراديك حيث لجأت الباحثة إلى ىذه الطريقة الستطبلع

الظاىرة مف – محؿ الدراسة) -مبلحظة بسيطة( .

الثانية  :مف خبلؿ االستماع غير المباشر لبرامج اإلذاعة  ،ك ذلؾ مف خبلؿ ما تـ جمعو مف طرؼ الباحثة مف
تسجيبلت عمى شكؿ  ، DVDتحصمت عمييا مف القسـ التقني إلذاعة بسكرة  ،ك ىي تمثؿ في مجمميا مجتمع

الدراسة التحميمية) مبلحظة منظمة(.
كلقد خرجنا مف ىذا االستماع المبدئي لبرامج إذاعة بسكرة  ،ىذا إضافة إلى ما سبؽ مف مبلحظة الكثائؽ الخاصة
بالشبكة البرامجية العادية إلى حصر المكاد اإلذاعية التي تقدميا إذاعة بسكرة المحمية حسب طبيعتيا ك ىي:
 ) القرآف الكريـ ( البرامج الدينية -األخبار

 -الرياضة

 برامج التسمية برامج صحية -برامج بيئية

 برامج تثقيفية اإلعبلنات ك الببلغات -برامج فئكية :

 -خاصة بالمرأة

 خاصة بالشباب -خاصة بالطفؿ

 -خاصة بالفبلحيف

 -برامج اقتصادية

 -األغاني ك المكسيقي

 -برامج نفسية

 -برامج تربكية – أخبلقية

ك ما الحظتو الباحثة ىنا ىك خمك برامج إذاعة بسكرة المحمية عف البعد التعميمي ) لمكبار ك الصغار( ،حيث تشير
مختمؼ الدراسات ك النظريات التي تحدثت عف أدكار اإلذاعة ك كسائؿ االتصاؿ عمكما في التنمية إلى أف الدكر
التعميمي لئلذاعة يعتبر مف األدكار اليامة التي ال بد أف تقكـ بيا اإلذاعات إذا ما نظر إلييا عمى أنيا مؤسسة

تنمكية – إعبلمية تساعد المؤسسات التعميمية ك التربكية في كظيفة التعميـ ك التككيف.

ك انطبلقا مف نتائج المرحمة االستطبلعية  ،استطاعت الباحثة أف تضبط فئات ك كحدات التحميؿ ك كذا مؤشرات

التحميؿ  ،مما مكنيا مف االنتقاؿ إلى تمؾ المرحمة الثانية  ،حيث يتـ إخضاع الظاىرة لمكصؼ المكضكعي المعمؽ،

كلقد استخدمت الباحثة مف أجؿ ذلؾ منيج تحميؿ المحتكل  ،أك كما يكصؼ أحيانا أخرل باألداة أك التقنية  ،ك

ميما اختمفت تسميتو فاف الباحثة استخدمتو بيدؼ الكصؼ الكمي ك الكيفي المنظـ ك المكضكعي لممحتكل الظاىر

لمبرامج ك المكاد اإلذاعية المقدمة في إذاعة بسكرة المحمية – عينة الدراسة  -خبلؿ الدكرة اإلذاعية ) جانفي -فيفرم
– مارس( . 2011
ك لقد دامت ىذه المرحمة مف الدراسة التحميمية المعمقة  ،حكالي  6أشير مف التحميؿ بدءا مف شير أفريؿ  2011ك
استمرت إلى شير سبتمبر  ، 2011حيث خرجت الباحثة بعدىا بنتائج التحميؿ النيائية .
ك لبلنطبلؽ في تحميؿ برامج إذاعة بسكرة  ،أعدت الباحثة ما يسمى بػ ػ  :صحيفة تحميؿ المحتكل  ،ك التي تضمنت

المؤشرات التي ستخضعيا لمقياس  ،ك التي تعبر بدكرىا عمى تساؤالت الدراسة التحميمية  .ثـ لجأت الباحثة بعد ذلؾ
إلى االستماع المعمؽ ك المنظـ ك المكضكعي لمحتكل البرامج اإلذاعية – عينة الدراسة  ، -ك استخبلص البيانات

الخاصة بيا  ،تبل ذلؾ تفريغ ىذه البيانات ك تفسيرىا ك تحميميا كمف ثـ الكصكؿ إلى النتائج النيائية .
 -1مجتمع الدراسة و عينتيا:
ك يتمثؿ مجتمع الدراسة الكمي في مجمكع البرامج اإلذاعية التي قدمتيا إذاعة بسكرة المحمية عمى مدار فترتي

إرساليا الصباحية ك المسائية ابتداء مف الساعة  6:40صباحا ك إلى غاية  20:00مساءا  ،ك ذلؾ خبلؿ الدكرة
اإلذاعية المتككنة مف ثبلثة أشير ك ىي دكرة ) جانفي – فيفرم – مارس(  ، 2011ك لقد جاء اختيار ىذه الدكرة
اإلذاعية دكف باقي الدكرات اإلذاعية كمجتمع كمي لمدراسة ك ذلؾ تماشيا مع إشكالية البحث ك تساؤالتو  ،حيث أف

الدراسة التحميمية تبحث في محتكل برامج الشبكة السنكية ك التي تتعرض فييا برامجيا ك فقراتيا اإلذاعية أكثر إلى
القضايا المجتمعية ك التنمكية اليامة ك الحيكية في المجتمع المحمي  ،حيث يؤكد " جكف دم بكنفيؿ " أنو ال بد أف
يككف مجتمع البحث مرتبطا بإشكالية البحث  .. ،ك بشكؿ أكضح ك أدؽ  ،ال بد أف يظير في مجتمع البحث كؿ

المتغيرات التي تحتكييا فرضيات البحث

)(1

.

كما أف دراستنا ىذه تعنى فقط بساعات البث اليكمي المنطمؽ مف

إذاعة بسكرة المحمية  .مستبعديف بذلؾ ما تبثو قنكات الربط ك ىي قناة القرآف الكريـ ك القناة األكلى ك القناة الثقافية

ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
Jean De banville, L’analyse de contenu des médias, de la problématique au traitement statistique,

(1) :

de boeck université ,2000 , p 102 .

ك التي يتـ ربطيما مع إرساؿ إذاعة بسكرة .
إذف  ،فالدراسة معنية بدراسة ك تحميؿ برامج إذاعة بسكرة التي تنتمي إلى الشبكة البرامجية السنكية  ،ك التي يتـ

بثيا مف مركز اإلذاعة المحمية بسكرة ما بيف الساعة  6:40صباحا ك إلى غاية  20:00مساءا  ،ك التي تخاطب
المجتمع البسكرم بميجتو ك تسعى إلى خدمتو ك تنميتو  ،ك االىتماـ بقضاياه ك مشاكمو.

ك لقد جاء اختيارنا لمفردات العينة بشكؿ قصدم  .حيث تتمثؿ المفردة ىنا في اليكـ  ،ك ذلؾ العتبارات مكضكعية

كجيية نذكرىا فيما يمي :

عندما خرجت الباحثة مف المرحمة االستطبلعية لمدراسة التحميمية ك الكصفية عمكما ،تكصمت مف خبلليا إلى تحديد
المنيج المناسب ليذه الدراسة الكصفية التحميمية ،ك حصر مجتمع البحث في دكرة إذاعية ،يتـ مف خبلليا سحب

عينة ممثمة لممجتمع الكمي – بطريقة دائرية  ، -ك ىذا النكع مف المعاينة يسمى" العينة الدائرية " ك التي يشيع
استخداميا أثناء تحميؿ المادة السمعية لمبرامج اإلذاعية  .حيث يتـ تحديد المجتمع األصمي لمدراسة ك المتمثؿ في

دكرة إذاعية تتككف مف ثبلثة أشير متتالية )  90يكما ( ،ثـ بعد ذلؾ يتـ اختيار عينة مف ىذا المجتمع الكمي
بطريقة دائرية بدءا با الختيار العشكائي إلحدل أياـ األسبكع األكؿ مف الشير األكؿ ،ثـ يضاؼ ليذا اليكـ المدل ك

المتمثؿ ىنا في األسبكع أم )  7أياـ( ك ىكذا حتى يتـ التحصؿ عمى عينة مككنة مف  12يكما ،مشكمة لمتتالية
حسابية أساسيا األسبكع حدىا األكؿ ىك أحد أياـ األسبكع األكؿ لمشير األكؿ ،كحدىا األخير ىك أحد أياـ األسبكع

الرابع مف الشير الثالث)األخير(.

اتجيت بعد ذلؾ – الباحثة ، -نحك إذاعة بسكرة في أكائؿ شير أفريؿ  2011لمتحصؿ عمى تسجيبلت الدكرة

اإلذاعية التي تـ تحديدىا في دكرة )أكتكبر – نكفمبر -ديسمبر( ،2010ك ذلؾ العتبار أف برامجيا تنتمي إلى
الشبكة البرامجية العادية ) السنكية( ،حيث تـ استبعاد برامج الشبكة الصيفية ك الشبكة الرمضانية مف مجاؿ الدراسة

حيث أف الشبكة البرامجية السنكية ك الممتدة مف شير أكتكبر إلى شير مام تككف شاممة كغنية بالبرامج ك المكاد

اإلذاعية ،كما يتـ التركيز فييا عمى مختمؼ القضايا ك المكاضيع التي تخص المجتمع المحمي مقارنة بالشبكة
الصيفية ك التي تركز عمى الترفيو ك التسمية ،ككذا الشبكة الرمضانية ك التي تركز ىي األخرل عمى الجانب الديني

ك الرمضاني لمشير الفضيؿ.

إال أف الباحثة ،صادفتيا صعكبات ك مشكبلت بخصكص مجتمع الدراسة التحميمية ،حيث تفاجأت بخبر عدـ تكفر
مجتمع الدراسة الذم حددتو  ،إذ صرح ليا المسئكؿ عمى الجياز التقني بأف كؿ التسجيبلت السابقة قد تـ محكىا
مف نظاـ التسجيؿ اإلذاعي بسبب اعتماد اإلذاعة تقنية جديدة لمتسجيؿ اإلذاعي  ،ك ما ىك متكفر فقط ىي

تسجيبلت عاـ  2011بدءا بجانفي 2011ك انتياء إلى أفريؿ  . 2011ك ىنا قامت الباحثة بتغيير مجتمع البحث
إلى الدكرة اإلذاعية ) جانفي – فيفرم -مارس( ، 2011عمما بأف ىذا التغيير ال يؤثر عمى الدراسة نظ ار ألف ىذه
الدكرة تنتمي كذلؾ إلى الشبكة البرامجية السنكية ك ىك االعتبار الذم تـ تحديد مجتمع البحث عمى أساسو.
إال أف اإلشكاؿ الذم صادؼ الباحثة حينيا ،يكمف في أف التسجيبلت ) (DVDالمتحصؿ عمييا ىي لجزء فقط مف

أياـ األشير الثبلث ك ليس كؿ األياـ ،ك ىذه األياـ المتحصؿ عمييا مف التسجيبلت ىي:
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جدكؿ رقـ ) : (5مجتمع الدراسة التحميمية ك عينتيا

ك ألف الباحث يف ال يعيشكف في فضاء نظرم  ،لكف في كاقع يرسـ حدكدا لبحثيـ كما يقكؿ "جكف دم بكنفيؿ"

" .(1)"J.D.Bonvilleك أف اإلمكانيات التي يتكفر عمييا الباحث غالبا ما تشكؿ عكائؽ تجعمو مضط ار إلى التكجو
إلى اختيار ممزـ  ،حيث يحقؽ أىداؼ بحثو ك غاياتو فإف الباحثة اضطرت إلى إتباع ىذا النكع مف االختيار ،

حيث أنو عند االستماع إلى إرساؿ ىذه األياـ  ،كجدت الباحثة أف كثي ار منيا يعاني مف نقص في مدة اإلرساؿ ،

سكاء في الفترة الصباحية أك المسائية  ،إضافة إلى كجكد برامج منقكصة  ،كصكت غير مسمكع ك غير مفيكـ
تماما ،كبالتالي أصبحت ىذه األياـ غير خاضعة تماما لممقاييس العممية التي مف خبلليا نختار عينتنا  ،كمف ىنا

تـ استبعاد ىذه األياـ  ،ك منو جاءت مفردات العينة كميا مف شير جانفي  ،ك ذلؾ لسبب عدـ صبلحية كؿ

األياـ المكجكدة في شيرم فيفرم ك مارس ،حيث تحتـ عمينا ك بشكؿ عمدم اختيار أياـ مما تكفر في شير جانفي

مف إرساالت مكتممة ككاضحة بحيث كقع االختيار عمى األياـ األكثر كضكحا في إرساليا ك ترتيبا ك اكتماال ،
بحيث يحقؽ لنا ىذا االختيار غايات ك أىداؼ الدراسة التحميمية  ،فجاءت عينتنا مككنة مف إرساؿ سبعة أياـ مف

بداية اإلرساؿ إلى نيايتو  ،أم مف  06:40صباحا إلى  20:00مساءا ،كىك ما يعادؿ  13,20ساعة لئلرساؿ
اليكمي أم  800دقيقة ك بيذا تككف مدة اإلرساؿ ألياـ عينتنا ككؿ ىي  92,40سا أم  5600دقيقة.
ك لقد حرصت الباحثة عمى أف تشمؿ عينة دراستيا عمى كؿ أياـ األسبكع  ،حيث أف لكؿ يكـ مف أياـ األسبكع
برامجو ك مكاضيعو الخاصة  ،ك ىذا حتى تحقؽ التمثيؿ المكضكعي ك الصادؽ بقدر اإلمكاف ،إ دراكا منيا انو ال

بد أف تمثؿ العينة مجتمع البحث  ،ك ىذا يعني أف كؿ خصائص المجتمع الكمي ال بد أف تتكفر في مفردات

العينة) .. (2فجاءت أياـ العينة كاآلتي :

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
Jean De banville, op.cit, p 105.
Ibid , p 104.

(1) :

(2) :

 .1األحد  09جانفي .2011
 .2االثنيف  03جانفي .2011
 .3الثبلثاء  25جانفي .2011

 .4األربعاء  05جانفي .2011

 .5الخميس  20جانفي .2011

 .6الجمعة  21جانفي . 2011
 .7السبت  22جانفي .2011

كلما كانت منيجية البحث العممي قد أجازت في ىذه الحاالت  ،ك حاالت أخرل  ،القصد في االختيار  ،ما جعؿ
الباحثة تتمسؾ بيذا الجانب التحميمي مف الدراسة  ،إضافة إلى إدراؾ الباحثة ضركرة ىذا الجانب التحميمي لمدراسة .
كما أف ىذه الدراسة التحميمية  ،لما ليا مف األىمية البالغة  ،ىي تنير الطريؽ لمباحثة أثناء التعامؿ مع الظاىرة

ميدانيا  ،كما تفيد في فيـ ك تفسير بيانات الدراسة الميدانية  ،فيي أم الدراسة التحميميةمكممة لمدراسة الميدانية ،

ك ال يمكف حسب رؤية الباحثة أف نخكض في الجانب الميداني لمبحث ك استطبلع آراء المستمعيف بخصكص

الخدمات اإلذاعية المقدمة في إذاعة بسكرة كمدل إسياميا في تنمية المجتمع المحمي ،ك تفضيبلتيـ ك
اقتراحاتيـ....دكف التطرؽ أكال لمبلحظة ىذه البرامج ك الخدمات اإلذاعية سكاء كاف بالمبلحظة البسيطة العشكائية

أثناء المرحمة االستطبلعية لمدراسة أك بالمبلحظة العممية المنظمة فيما بعد باستخداـ منيج أك أسمكب تحميؿ

المضمكف.

إذف  ،ك رغـ الصعكبات التي صادفت الباحثة أثناء الدراسة التحميمية  ،إال أنيا أم الباحثة لـ تتنازؿ عف ىذا

الشؽ مف البحث ،لما يقدمو مف خدمة بالغة الضركرة ك األىمية تفيد بالدرجة األكلى في االنطبلؽ نحك الميداف ك
التعامؿ مع الظاىرة بشكؿ سميـ ك عممي دقيؽ  ،فبل يمكف إطبلقا معرفة دكر إذاعة بسكرة المحمية في التنمية مف

خبلؿ آراء الناس المستمعيف إال إذا اقترف ذلؾ بالمعرفة المسبقة لماىية برامج اإلذاعة ك محتكاىا ك مضامينيا ك
مدل تعرضيا لمقضايا التنمكية العامة ك التي تخص أفراد المجتمع المحمي ك كذا إسياميا سكاء بشكؿ أساسي أك

مساعد أك ثانكم في حميا ك معالجتيا  .ك ليذا انطمقت دراستنا ىذه أكال مف تحميؿ مضمكف عينة مف برامج إذاعة

بسكرة ثـ اتجيت بعد ذلؾ نحك النزكؿ إلى الميداف كدراسة ثانية مكممة لؤلكلى.

ثالثا :تحديــــــــد فئات تحميـــــــــــل المضمون
ك تستخدـ فئات التحميؿ  Catégoriesفي الكصؼ المكضكعي لمضمكف مادة االتصاؿ  ،ك ىي العناصر الرئيسية
أك الثانكية التي يتـ كضع كحدات التحميؿ فييا ) كممة  ،مكضكع  ،قيـ  (...ك التي يمكف كضع كؿ صفة مف
صفات المحتكل فييا ك تصنؼ عمى أساسيا  .ك يؤكد "رشدم طعيمة" عمى ضركرة التحديد الدقيؽ لفئات التحميؿ
تمبية لحاجات الباحث ك إجابة عف أسئمة بحثو  ،ك يتطمب ىذا بالطبع أف تتضح مشكمة البحث ك أف تصاغ في
عدد مف األسئمة التي يحاكؿ الباحث اإلجابة عمييا  ،ك في ضكء ىذه األسئمة يقكـ الباحث بتحديد فئات التحميؿ ك

تفصيميا بدقة لتتمشى مع أسئمة البحث

)(1

.

ك تأسيسا عمى ىذا  ،تـ تقسيـ فئات التحميؿ إلى فئات المضمكف ) ماذا قيؿ؟ ( ك فئات الشكؿ )كيؼ قيؿ؟ (
عمى النحك اآلتي :
 -8فئـــــــــات المضمون (ماذا قيل؟ ):
ك لقد تـ االعتماد ىنا ،عمى فئة مكضكع مادة االتصاؿ ،ك ىي تحديد المكضكعات الفرعية التي تدكر حكليا مكاد

االتصاؿ) .(2ك ىي كاآلتي:

أ .فئة الدكر الثانكم لبرامج إذاعة بسكرة في تنمية المجتمع المحمي :

ك تيدؼ ى ذه الفئة إلى معرفة الدكر الثانكم الذم تمعبو برامج إذاعة بسكرة في تنمية المجتمع المحمي  ،ىذا الدكر

الذم يقتصر عمى مجرد اإلعبلـ )اإلخبار( ك ما يتبعو مف تفسير ك تكجيو  .ك تتضمف ىذه الفئة العامة مجمكعة

الفئات الفرعية اآلتية :

-

إعبلـ الجميكر باألحداث الجارية في المجتمع المحمي  :ك يندرج تحت ىذه الفئة البرامج اإلخبارية فقط  ،ك المتمثم

في نشرات األخبار ك المكاجيز ك العركض اإلخبارية ك النشرة الجكية .

-

مناقشة المشكبلت ك القضايا الحيكية في المجتمع المحمي  :ك ىك كؿ برنامج أك مضمكف يتناكؿ بالمناقشة ك

التفسير مشكمة أ ك قضية حيكية تمس بشكؿ مباشر أفراد مجتمع بسكرة المحمي  ،ك قد تـ تحديد المشكبلت ك
القضايا اآلتية :

" السكف – غبلء المعيشة – البطالة – أزمة المركر  -التييئة ) المياه  ،الطرؽ ،الغاز  ،الكيرباء  ،اإلنارة

العمكمية  ،الصرؼ الصحي ( – الخدمات الصحية – قضايا التعميـ ك التككيف – مشكبلت البيئة – قضايا الفبلحة

المحمية – قضايا ك مشكبلت أخرل " .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1رشدم طعيمة  ،تحميؿ المحتكل في العمكـ اإلنسانية  ،القاىرة  ،دار اإلشعاع لمطباعة  ،1987،ص . 63
) :(2المرجع نفسو  ،ص .64

-

تعريؼ الجميكر بالخدمات ك الفرص المتاحة في مجتمعو المحمي  :ك ىي تمؾ الفقرات ك المضاميف الخدماتية

ك اإلعبلنية المراد منيا إرشاد األفراد المحمييف في منطقتيـ المحمية -بسكرة – إلى مكاف كجكد خدمة أك فرصة
متاحة يمكنيـ االستفادة بيا  .ك في ىذا اإلطار تـ تحديد الخدمات ك الفرص اآلتية :
" فرص التعميـ ك التككيف – فرص العمؿ – الخدمات الطبية ك العبلجية – األنشطة الثقافية المتنكعة –

المفقكدات – المساعدات المادية ك التكافؿ االجتماعي – إعبلف الكفيات – خدمة النصح ك اإلرشاد – أخرل "

ب .فئ ػة الدكر المساعد لبرامج إذاعة بسكرة في تنمية المجتمع المحمي :
ك تيدؼ ىذه الفئة إلى معرفة ذلؾ الدكر الذم تمعبو إذاعة بسكرة مف خبلؿ برامجيا في مساعدة ك معاكنة

المؤسسات التعميمية ك التككينية ك التدريبية المعنية أساسا بأداء ىذا الدكر  .ك تتضمف ىذه الفئة العامة الفئات
الفرعية اآلتية :

-

المشاركة في التعميـ المدرسي  :كىي تمؾ البرامج المعدة خصيصا مف أجؿ المساىمة في العممية التعميمية ك

التككينية  ،ك المكجية إلى الطبلب كفقا لممنياج الدراسي المعتمد في المؤسسة التعميمية.

-

المشاركة في محك األمية  :ك ىي تمؾ البرامج المعدة خصيصا ليدؼ تعميـ الكبار سكاء تعمؽ ذلؾ بمحك األمية

األبجدية أك األمية الكظيفية .

-

التدريب عمى الميارات البلزمة  :ك ىك كؿ برنامج أك فقرة تقدـ مضمكنا ىدفو تدريب الفئات المختمفة لمجتمع

بسكرة المحمي عمى مختمؼ الميارات التي يحتاجكنيا في حياتيـ اليكمية  ،ك في ىذا االطار تـ تحديد الميارات فيما

يمي " :الميارات العممية – الميارات المينية – التثقيؼ النسائي " .

ج .فئ ػ ػػة الدكر األصيؿ إلذاعة بسكرة المحمي ػ ػ ػػة :
ك تيدؼ ىذه الفئة إلى معرفة ما تمعبو برامج إذاعة بسكرة مف دكر أساسي ك أصيؿ في تنمية مجتمعيا المحمي ،
حيث تككف ىنا المعنية األكلى بإحداث التغيير ك التنمية في المجتمع المحمي  ،ك تتضمف ىذه الفئة العامة الفئات

فرعية اآلتية :

-

التغيير القيمي ك السمككي  :ك ىك كؿ مضمكف إذاعي مف حصص أك فقرات أك أغاني يتضمف عبارات أك

معاني تعكس قيما معينة يرتبط بيا نكع مف السمكؾ االجتماعي أك االقتصادم أك السياسي أك البيئي أك غير ذلؾ

مف مجاالت السمكؾ  .ك في ىذا اإلطار تـ تحديد مجاالت التغيير فيما يمي :

 محاربة القيـ ك العادات السمب ية المعيقة لمتنمية  :ك يتضمف ىذا المؤشر كؿ المضاميف الدالة عمى
القيـ السمبية المبثكثة مف خبلؿ ىذه المكاد اإلذاعية المختمفة .

 تدعيـ القيـ ك العادات االيجابية السائدة في المجتمع المحمي  :ك يتضمف ىذا المؤشر كؿ
المضاميف الدالة عمى القيـ االيجابية ك التي تبثيا مختمؼ المكاد اإلذاعية .

 نشر األفكار المستحدثة  :ك يتضمف ىذا المؤشر كؿ المضاميف الداعية إلى تبني أفكار مستحدثة

-

ك جديدة عمى اإلطار القيمي ك السمككي لدل أفراد مجتمع بسكرة المحمي .
نشر الكع ػ ػ ػ ػ ػ ػػي  :ك ىي كؿ برنامج أك فقرة إذاعية ييدؼ مضمكنيا إلى تكعية األفراد ك الفئات المختمفة في

المجتمع المحمي  ،ك قد تـ تحديد مجاالت نشر الكعي فيما يمي :

 نشر الكعي السياسي  :مف خبلؿ ما تتضمنو البرامج اإلخبارية مف تنمية لئلدراؾ السياسي  ،كما
تتضمنو كذلؾ مختمؼ الحصص األخرل مف تنمية لممشاركة السياسية لدل األفراد المحمييف.

 نشر الكعي االقتصادم  :مف خبلؿ ما تتضمنو البرامج ك الحصص االقتصادية ك غيرىا مف
الحصص األخرل مف مضاميف تنشر كبل مف الكعي اإلنتاجي ك الكعي االستيبلكي لدل األفراد .

 نشر الكعي الصحي  :مف خبلؿ ما تتضمنو البرامج ك الحصص الصحية ك غيرىا مف مضاميف
تيدؼ إلى تحقيؽ التكعية الكقائية ك التكعية العبلجية لدل األفراد المحمييف .

 نشر الكعي البيئي  :مف خبلؿ ما تتضمنو البرامج ك الحصص البيئية ك غيرىا مف مضاميف
تيدؼ إلى تحقيؽ كؿ مف التكعية الكقائية ك التكعية العبلجية لدل األفراد المحمييف .

-

إبراز الثقافة المحمية ك تطكيرىا  :ك ىي مختمؼ المكاد اإلذاعية مف برامج كمضاميف األغاني التي تيدؼ إلى

إبراز الثقافة المحمية البسكرية )العربية -اإلسبلمية (  ،ك المحافظة عمييا مف االندثار في ظؿ الغزك الثقافي
المشيكد  .ك قد تـ تحديد مجاالتيا فيما يمي  " :إحياء التراث المحمي ك تطكيره – تقديـ مختمؼ أشكاؿ اإلبداع

الثقافي ك الفنكف المحمية – اكتشاؼ المكاىب المحمية في مختمؼ المجاالت ك العمؿ عمى تنميتيا ك تقديميا

لممجتمع المحمي – نشر الثقافة الدينية ك تثبيتيا " .
 -1فئـــــات الشكل (كيف قيل؟) :

ك لقد اعتمدت الباحثة في كصؼ شكؿ البرامج اإلذاعية عمى فئات الشكؿ اآلتية :
 .8فئة المغة المستخدمة في برامج إذاعة بسكرة  :ك تيدؼ ىذه الفئة إلى التعرؼ عمى المستكيات المغكية التي
تقدـ بيا كؿ البرامج اإلذاعية في الخطة اإلذاعية إلذاعة بسكرة  ،ك قد تـ تحديد المستكيات المغكية اآلتية
:

 المغة العربية الفصحى  :ك ىي االبرامج التي تمتزـ بقكاعد النحك ك الصرؼ  ،سكاء كانت بمغة التراث أم
الفصحى التقميدية  ،أك فصحى العصر ك التي تتأثر بمصطمحات الحضارة الحديثة .

 المغة الدارجة  :ك ىي البرامج المتحدثة بمغة الحديث اليكمي ألفراد المجتمع المحمي  ،كبما أف مجتمع
بسكرة يتكمـ بمساف عربي فإف المغة الدارجة ىنا ىي العربية العامية بالميجة المحمية.

 .1فئة دكرية إذاعة البرامج في خطة إذاعة بسكرة  :ك تيدؼ ىذه الفئة إلى معرفة اإليقاع الدكرم لبرامج
إذاعة بسكرة  ،ك لقد تـ تحديد فئات اإليقاع الدكرم كاآلتي :
 يكمي  :البرامج التي تذاع يكميا

 أسبكعي  :البرامج التي تذاع مرة في األسبكع
 نصؼ شيرم  :البرامج التي تذاع كؿ أسبكعيف
 آخر)يذكر(

 . 3فئة القكالب الفنية المستخدمة في برامج إذاعة بسكرة  :ك تيدؼ ىذه الفئة إلى معرفة األشكاؿ الفنية التي تقدـ
بيا برامج الخطة اإلذاعية  ،ك في ىذا اإلطار حددت الفئات اآلتية :

 الحديث المباشر  :ك ىك ذلؾ البرنامج الذم يككف فيو متحدث كاحد فقط دكف أف يتحاكر أك يقاطعو طرؼ
آخر في البرنامج .

 الحكار اإلذاعي  :ك ىك ذلؾ البرنامج الذم يككف في صكرة محادثة ك حكار بيف مقدـ البرنامج ك شخصية
أخرل) ضيؼ البرنامج ( حكؿ قض ية ما تخص الشأف المحمي  .كما يمكف أف يككف الحكار بيف عدة
أطراؼ ك بيذا تأخذ الحصة طابع " الندكة اإلذاعية " ك ىي ذلؾ البرنامج الذم يقكـ فيو المذيع باستضافة

عدد مف الشخصيات )ضيكؼ البرنامج ( ذات الصمة بمكضكع معيف لمناقشة ىذا المكضكع مف جكانب

مختمفة ك الخركج بنتائج ك حمكؿ .

 التحقيؽ اإلذاعي )الريبكرتاج ( :ك ىك ذلؾ البرنامج يخرج فيو الميكركفكف اإلذاعي الى مكاف معيف لينقؿ
صكرة صكتية عمى اليكاء إلى المستمع بما في ذلؾ مقابمة شخصيات ذات الصمة بمكضكع التحقيؽ .

 المسابقة  :ك ىك شكؿ البرامج التي تخمؽ جكا تنافسيا بيف المستمعيف مف خبلؿ التسابؽ لمحصكؿ عمى
أجكبة ألسئمة المذيع كىي عادة تككف برامج ترفييية – تثقيفية.

رابعا  :تحديــــد وحدات التحميـــــل:
تـ استخداـ مجمكعة كحدات تحميؿ كفقا لمفئات السابؽ تحديدىا  ،ك ىي تتمثؿ في :
 .8وحدة الزمن :استخدمت الدقيقة لقياس المساحة الزمنية لحمقات البرامج عينة الدراسة  ،ك ما
تضمنتو ىذه الحمقات مف افكار ك مكاضيع  .ك مختمؼ المكاد اإلذاعية االخرل  ،ككذلؾ لمعرفة

كقت الخبر في الفقرة اإلخبارية .

 .1وحدة الموضوع  :كتعتبر مف أىـ كحدات تحميؿ المحتكل ك قد يككف المكضكع جممة بسيطة اك فكرة
تدكر حكؿ قضية محددة

)(1

في كؿ فئات المضمكف .

 .ك ىي الفكرة التي تدكر حكليا حمقات البرامج  .ك لقد تـ استخداميا

 .3وحدة السياق :حيث يفرؽ "بيرلسكف" بيف كحدة التسجيؿ ك كحدة السياؽ  ،فقد تككف الكممة ىي كحدة
التسجيؿ إال اف الجممة التي كردت فييا ىذه الكممة تعتبر كحدة السياؽ

)(2

 ،ك لقد تـ استخداـ ىذه

الكحدة في الفئة الخاصة بالتغيير القيمي ك السمككي مف خبلؿ تحديد السياؽ الذم عرضت بو القيـ

االيجابية ك القيـ السمبية مف حيث ككنو سياقا مؤيدا لمقيمة أك محايدا أك معارضا ليا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) :(1رشدم طعيمة  ،مرجع سابؽ  ،ص . 103
) :(2المرجع نفسو  ،ص 102

ثانيا  :اإلجـــــــــــراءات المنيجية الخاصة بالدراسة الميدانيـــــــة
 .8مجـــاالت الدراسة:
أ .المجاؿ الجغرافي ) المكاني( :ك يتمثؿ المجاؿ المكاني لدراستنا في كالية بسكرة ،ك ىي ذلؾ المجتمع
المحمي ذك الخصكصية الثقافية ك الذم تعمؿ إذاعة بسكرة المحمية مف أجؿ خدمتو  .فكؿ زاكية مف ىذا

المجتمع يصؿ إلييا بث اإلذاعة ك إرساليا تدخؿ في إطار ىذا المجاؿ الجغرافي) لقد تـ التعريؼ بالمجاؿ
الجغرافي لمدراسة في العنصر القادـ الخاص بقطاع البحث (.
ب .المجاؿ البشرم :ك يتمثؿ المجاؿ البشرم في كؿ سكاف كالية بسكرة  ،المذيف يصميـ بث اإلذاعة المحمية،
المنتميف إلى الفئة العمرية [ ، [ 70-20كلقد تـ استثناء الفئات العمرية األخرل ك التي ينتمي إلييا كؿ
مف األطفاؿ ك الشيكخ  .ك تـ حصر المجاؿ البشرم بيف ىاذيف العمريف [ [70-20عمى اعتبار أف ىذه

الفئة ىي األكثر تعرضا لبرامج اإلذاعة ،فبالنسبة ألطفاؿ الطكر المتكسط أك الطكر الثانكم مف الدراسة،
فيمنعيـ االلتحاؽ اليكمي بالمدرسة مف متابعة برامج اإلذاعة بشكؿ يكمي ك دائـ  ،أما الشيكخ ما فكؽ

السبعيف  ،فنظ ار لكبر السف ك التقيقر الصحي ارتأت الباحثة أنو يمكف أف يككف ىذا عامبل يؤثر عمى
المتابعة الجيدة ك الدائمة لمبرامج  .كبالتالي حصرنا مجاؿ الدراسة في ىذه الفئة [ [70-20ك التي تظـ

أطفاؿ) حيث أنو حسب القانكف الجزائرم كؿ مف ىك تحت سف  22يعتبر طفبل (  ،ك شباب  ،ك كيكؿ ك

شيكخ ما قبؿ السبعيف ،ك بيذا ،فإف المجتمع الكمي لمدراسة يبمغ  40.6876نسمة مكزعيف عمى  33بمدية

تشكؿ في مجمميا كالية بسكرة)*(.

ج  .المجاؿ الزمني :ك تنحصر دراستنا الميدانية في الفترة الزمنية مف شير مام  2011إلى غاية شير أكتكبر

 ، 2011حيث دامت حكالي ستة أشير ،إذ تـ النزكؿ إلى الميداف يكـ  15مام  ، 2011ك استغرؽ الكقت لتكزيع
استمارات االستبياف حكالي شير ،أما االسترجاع فقد استغرؽ حكالي ثبلثة أشير ابتداء مف يكـ تكزيعيا.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
)*( :ىذه اإلحصائيات مأخكذة مف مديرية التخطيط ك التييئة العمرانية /إحصائيات .2011- 2010

 .1نوع الدراســــــة و منيجيــــــا :
لقد سبؽ أف اإلشارة إلى نكع دراستنا " دكر برامج إذاعة بسكرة في تنمية المجتمع المحمي -دراسة تحميمية ك
ميدانية " -ك التي تصنؼ ضمف قائمة البحكث الكصفية التي تقدـ معمكمات ك حقائؽ عف كاقع الظاىرة الحالي
بالتشخيص ك التحميؿ .

كتتمثؿ أىمية المسح االجتماعي في اعتباره احد الطرؽ التي يفضؿ استخداميا في البحكث الكصفية لما ليا مف

مميزات عدة ايجابية  ،كمما ال شؾ فيو أف دراستنا الميدانية تتطمب أسمكب المسح االجتماعي  ،بناءا عمى تعريؼ
"مكرز" لمنيج المسح عمى أنو يتناكؿ دراسة الخصائص الديمكغرافية ك البيئية ك االجتماعية ك األنشطة ك اآلراء ك
االتجاىات السائدة في جماعة معينة

)(1

 ،ككذا بناءا عمى أىداؼ دراستنا الميدانية كالتي جاءت لتكفير معمكمات

عف خصائص الجميكر المستمع لبرامج إذاعة بسكرة المحمية ك تفضيبلتو ك آرائو فيما يقدـ في إذاعة بسكرة مف
خدمات إذاعية  .ك بيذا  ،يككف أسمكب المسح ىك محاكلة منظمة لمحصكؿ عمى معمكمات مف جميكر معيف  ،أك
عينة منو عف طريؽ استخداـ استمارات البحث أك المقاببلت  .إذف فالكظيفة األساسية لممسح ىك تكفير المعمكمات

حكؿ مكقؼ أك مجتمع أك جماعة).(2

ك قد ال نجد ضركرة الف يشمؿ المسح جميع أفراد المجتمع الكمي ،خاصة إذا كاف مجتمع البحث كبي ار جدا ،ففي
ىذه الحالة يختار الباحث عينة مف المجتمع الكمي تمثؿ كؿ سماتو ،ك ىذا ما يسمى بػ :
 المسح بالعينة :

لقد اعتمدت دراستنا الميدانية عمى أسمكب المسح بالعينة  ،بدؿ المسح الشامؿ  ،الذم يسقط أماـ شاسعة ك كبر

المجتمع األصمي  .فغالبا ما يحقؽ ىذا المسح بالعينة أغراض الباحث في الحصكؿ عمى كصؼ دقيؽ لسمكؾ
الجميكر أك اتجاىاتو خصكصا إذا اختيرت العينة عمى أساس سميـ

)(3

 .ك يعرؼ أسمكب المسح بالعينة ،عمى أنو

تمؾ المسكح التي تيتـ بدراسة جزء مف أفراد المجتمع  ،أك تنصب عمى عدد محدد مف الحاالت أك المفردات كذلؾ
في حدكد الكقت ك اإلمكانيات المتكفرة لدل مف يقكـ عمى أمر مثؿ ىذا النكع مف المسكح  ،ك تؤكد الشكاىد التي
ينطكم عمييا تراث البحكث االجتماعية أف ىذا النكع مف المسكح ىك أكثر األنكاع استخداما ك شيكعا في البح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػث
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) :(1سامية محمد جابر )ب(  ،منيجيات البحث االجتماعي ك اإلعبلمي ،االسكندرية ،دار المعرفة الجامعية، 2000،ص .477
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االجتماعي لما لو مف مميزات متعددة يشير بعضيا إلى دقة البيانات ك صدؽ تمثيميا لممجتمع األصمي الذم

اختيرت منو عينة البحث ك ثبات تمؾ البيانات التي يكفرىا عف جميكر المسح).(1

ك عمى ىذا األساس اتجينا في دراستنا الميدانية إلى اختبار عينة مكزعة عمى الجيات األربعة لمحيز الجغرافي

لكالية بسكرة )مجتمع البحث( كىي الشماؿ الجنكبالشرؽالغرب إضافة إلى المركز ك الذم يمثؿ ميتركبكؿ

الكالية  ،كىذا حتى نضمف صدؽ تمثيميا لممجتمع الكمي بقدر المستطاع مف جية  ،ك الحصكؿ عمى بيانات دقيقة
تعبر فعبل عف خصائص عينة دراستنا دكف أف تنقص خاصية كاحدة  ،مف جية أخرل .

 .3عينة الدراســــــة وطريقة اختيــــارىا:
أ -تحديد حجـ العينة:
يتككف المجتمع الكمي لمدراسة مف  406876مفردة  ،ك ىك عدد كبير جدا ،ال تستطيع الباحثة أف تتناكلو كمو،

كليذا كجد ما يسمى بالعينة  .ك ألف أدنى نسبة يختارىا الباحث مف مجمكع المجتمع الكمي لمبحث ىي ،% 10

كبالتالي يككف بذلؾ عدد المفردات العينة  ، 406878أم أف عدد مفردات العينة عند أدنى نسبة يفكؽ أربعكف ألؼ

فرد .ك ىذا ما يعتبر أم ار مستعصيا يفكؽ قدرة أم باحث  ،سكل مراكز اإلحصاء أك مراكز قياس الرأم العاـ ىي

التي تممؾ اإلمكانيات الستقصاء ىذا العدد اليائؿ مف أفراد العينة.

ك ليذا ،اجتي د الباحثكف ك عمماء المنيجية في تحديد حجـ العينة في ىذه الحاالت  ،عندما يككف مجتمع الدراسة
كبي ار جدا ،ك بالتالي فإف أدنى نسبة  % 10تبقى كذلؾ كبيرة جدا ،ك في ىذا يقكؿ يكسؼ تمار " إذا كاف مجتمع

البحث كبي ار أم كبي ار جدا ،فمف المفيد أف تككف العينة أقؿ مف  ،% 10حتى يمكف لمباحث التعامؿ مع مفرداتيا
بطريقة دقيقة ،ك بأقؿ درجة التحيز ك الخطأ....ك رغـ ىذا يبقى لمباحث تقدير حجـ العينة المبلئمة لبحثو) .(2أم

كمما كبر المجتمع األصمي كمما نقصت نسبة العينة  ،ك في ىذه الحاالت قد تصؿ النسبة إلى  % 0,01أك أقؿ
كما قدـ "محمد عبد الحميد"  ،طريقة يراىا الباحث يكسؼ تمار أنيا منطقية إلى حد بعيد يحدد مف خبلليا الباحث
الحد األدنى الذم ال يمكف النزكؿ دكنو ك إال فإف المعاينة تسقط مف الناحية العممية  ،ك ىي أف الحد األدنى

يحسب عمى عدد الفئات التي سكؼ يتـ دراستيا ك المتغيرات التي يتـ كصؼ مجتمع البحث مف خبلليا).(3
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ك إذا طبقنا ىذه الطريقة عمى بحثنا فإننا نجد الحد األدنى الذم ال يمكف النزكؿ تحتو ىك  66مفردة أم أف مفردات
عينتنا حسب طرح محمد عبد الحميد ال بد أف يفكؽ .66
ك لقد قدـ " إيما سيكاراف " "  ، " Uma Sekarenجدكال يكضح فيو حجـ العينة المناسب عند مستكيات مختمفة،

سنعرض منو ما يكضح ىذا األمر).(1
حجـ المجتمع الكمي
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384
جدكؿ رقـ ) :(6حجـ العينة المناسب حسب " سيكاراف "

نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أف مميكف مفردة تمثؿ المجتمع األصمي يناسبيا  384مفردة كعينة مناسبة لمدراسة  ،ك
بعممية حسابية بسيطة نجد أف " سيكاراف " قد أخذ عينة مف ىذا المجتمع األصمي بنسبة  .% 0،038ك يمكننا أف

نعرؼ النسب التي اختار مف خبلليا " سيكاراف " ىذه العينات ك ىي عمى التكالي بدءا مف الحجـ  10إلى غاية

حجـ المجتمع " المميكف " ،% 2،5 ،% 6 ، % 26 ،% 37 ،% 51 ،% 69 ،% 84 ،% 93 ،% 100 :

 . % 0،038 ،%0،5كما نستنتجو ىنا  ،مف خبلؿ ىذه النسب التي اعتمدىا " سيكاراف " أنيا تػ ػ ػ ػت ػػدرج مف نسبة
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 % 100أم الحصر الشامؿ لمفردات المجتمع الكمي ،حينما يككف مجتمع الدراسة يساكم  10مفردات ) حسب
الجدكؿ( ،ثـ تبدأ النسبة في التناقص كمما زاد حجـ المجتمع الكمي إلى أف تصؿ ) حسب الجدكؿ( إلى % 0,038

ك التي تقابؿ المميكف مفردة لممجتمع الكمي.

مف خبلؿ الطرح الذم قدمو " سيكاراف " ،كبناءا عمى حجـ مجتمعنا الكمي ك الذم يقدر ب  406876مفردة ،ك ىك
رقـ يفكؽ األربع مئة ألؼ مفردة ك يقارب النصؼ مميكف مفردة  ،فإننا نقدر النسبة التي تكافؽ ىذا العدد الضخـ ب ػ

 ،% 0,073ك عميو تككف عينة دراستنا مككنة مف  300مفردة مف مستمعي برامج إذاعة بسكرة .
ب -طريقة اختيار عينة الدراسة:
بما أف المجاؿ الجغرافي لمدراسة ىك كالية بسكرة ،ك التي تضـ في مجمميا  33بمدية ،سيتـ اختيار  300مفردة مف

ىذا المجاؿ عمى مرحمتيف مف مراحؿ االختيار ،نعتمد في كؿ مرحمة نكع مف أنكاع العينات بما يحقؽ لنا االختيار
النيائي لمفردات العينة ) 300مفردة(  ،كالمذيف يتميزكف بخصائص محددة تتمثؿ في:
 -1انتماء  300مفردة إلى الفئة العمرية [.[70-20
-2استماع مفردات العينة ) 300مفردة( لبرامج إذاعة بسكرة بشكؿ مستمر.
 -3تكزع مفردات العينة ) 300مفردة( عمى المناطؽ الحضرية ك الريفية معا.
ك بناءا عمى خصائص العينة ،ك طبيعة المكضكع ك أىدافو  ،استعانت الباحثة بنكعيف مف العينات ك عمى مرحمتيف
 ،ك في ىذا يقكؿ يكسؼ تمار أنو ىناؾ مف البحكث ال يكفييا تطبيؽ عينة كاحدة  ،ىنا يمكف أف يرجع الباحث إلى

ما يمكف أف يمبي حاجتو العممية مف عينة أك عدة عينات ك ىك ما يعرؼ بتداخؿ العينات ).(1

ك لقد انطمقت الباحثة في اختيارىا لعينة دراستيا  ،مف عينة المناطؽ الجغرافية "  ،" Sample areaك انتيت في

اختيارىا إلى العينة الحصصية "  ،" Sample Quotaك ذلؾ بإتباع الخطكات اآلتية :


المرحمة األكلى مف االختيار:

تـ االعتماد عمى عينة المناطؽ الجغرافية " ، "Sample areaك ىذه العينة " تعتبر نمكذجا لمعينة العنقكدية،
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كتختار عمى أساس المناطؽ الجغرافية  .فتقسـ المنطقة الكمية إلى عدة مناطؽ جغرافية  ،يختار منيا عدد مف
المناطؽ بطريقة عشكائية .....،ك ىكذا إلى أف نصؿ في النياية إلى الحجـ المطمكب

)(1

 .حيث يتنقؿ الباحث في

اختياره مف أعمى المستكيات ك يتدرج حتى يصؿ إلى ما يتطمبو بحثو مف مناطؽ فيختار منيا ما يناسبو مف مفردات

 ،ك ىي تصمح أكثر عندما يككف مجتمع األصؿ كبي ار ال يستطيع الباحث التحكـ في حيثياتو).(2

ك بناءا عمى ىذا الطرح  ،فإف الباحثة استعانت بعينة المناطؽ الجغرافية في المستكل األكؿ مف االختيار ،كجاءت
نتيجة االختيار كاآلتي:
بعد تقسيـ الخريطة الكالئية لكالية بسكرة ) مجتمع البحث( إلى خمس مناطؽ جغرافية  ،بناءا عمى خريطة إدارية
حديثة لمكالية  ،تحصمنا عمى خمس مناطؽ جغرافية:
 -1المركز ) كيتمثؿ في عاصمة الكالية – بسكرة ( -
 -2الشماؿ
 -3الجنكب
 -4الشرؽ
 -5الغرب
ثـ بعد ذلؾ  ،ك إضافة إلى المركز ك الذم يتمثؿ في بمدية بسكرة عاصمة الكالية  ،قامت الباحثة باالختيار
العشكائي لبمدية مف كؿ منطقة مف مناطؽ الشماؿ -الجنكب -الشرؽ -الغرب ،حيث تـ التحصؿ عمى البمديات

اآلتية :

 -1الشماؿ

بمدية البرانيس

 -2الجنكب

بمدية أكماش

 -3الشرؽ

بمدية سيدم عقبة

 -4الغرب

بمدية الحاجب
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ك لقد مكنت العينة الجغرافية الباحثة م ف التحصؿ عمى العينة كفقا ألحد الخصائص التي تمتاز بيا  ،ك المتعمقة
بككف أفراد العينة ينتمكف إلى الحضر ك الريؼ معا  ،كبالتالي يككف لدينا -كفقا لما كقع عميو االختيار  -مناطؽ

ريفية متمثمة في :أكماش – البرانيس -الحاجب  ،ك مناطؽ حضرية متمثمة في :بسكرة – سيدم عقبة.

ىذا عمى اعتبار أف كؿ مف أكماش  -البرانيس – الحاجب  ،ىي مناطؽ ريفية  . %100أما كؿ مف بسكرة ك
سيدم عقبة فيما مناطؽ حضرية /ريفية حيث تضـ مساحة كؿ كاحدة منيا منطقة حضرية ك أخرل ريفية  .إذف

يتجمع السكاف ك العمراف أكثر في المناطؽ الحضرية لياتيف البمديتيف ،كلذلؾ تـ اعتبارىما منطقتيف حضريتيف أكثر

 ،ك منو تـ اختيار األفراد المستمعيف لبرامج إذاعة بسكرة منيما .
 المرحمة الثانية مف االختيار:

ك ىنا انتقمت الباحثة إلى نكع آخر مف االختيار  ،انطبلقا مف مستكل االختيار العشكائي الذم حققتو لنا العينة
الجغرافية  ،ك ذلؾ باالعتماد عمى العينة الحصصية "  " Sample Quotaلبلعتبارات اآلتية :
 -1بعد اختيار بمدية مف كؿ جية جغرافية مف الجيات األربع ) شماؿ -جنكب – شرؽ-غرب( ،أصبح األمر يسي ار
نكعا ما عمى الباحثة حتى تختار عينتيا مف كؿ بمدية دكف المجكء أكثر إلى التدرج إلى مستكيات أقؿ  ،فبمدة مثبل

كالبرانيس  ،أك الحاجب حيث تتقارب التجمعات السكانية كما تقؿ فييا المساحة السكانية مكف الباحثة مف التكجو
مباشرة إلى االختيار الحصصي .
 -2إف خصائص العينة المراد اختيارىا ك تحديدا الخاصيتيف المتعمقتيف بػ  :انتماء أفراد العينة إلى الفئة العمرية
[ ، [70-20ك االستماع المستمر لبرامج إذاعة بسكرة  ،يستكجباف أف يتـ اختيار مفردات العينة بشكؿ مقصكد  .ك

لما كانت لدينا مجمكعة مف المستكيات ) 5بمديات ك ىي :بسكرة -البرانيس -أكماش -سيدم عقبة -الحاجب( فإنو
مف الضركرم إذف أف يتـ االختيار عمى طريقة الحصة "  ، " Quotaك التي تنطمؽ حسب تعريؼ "سامية محمد
جابر" مف االختيار العشكائي لممناطؽ الجغرافية ثـ تحديد حصص األفراد الذيف يحظكف بخصائص معينة داخؿ

المنطقة المختارة) .(1ك ىي نكع مف العينات غير االحتمالية التي تتميز بالمركنة ك السرعة في استعماليا ،لذلؾ فيي
تستخدـ بشكؿ كبير في بحكث القراء ك المستمعيف أك المشاىديف ك بحكث الرأم العاـ ،أم الحاالت التي يككف فييا

مجتمع البحث كبي ار).(2
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ك جاءت نتيجة االختيار كاآلتي:
عدد السكاف 218467

 -1بسكرة ) المر كز (

عدد السكاف 4622

 -2البرانيس ) الشماؿ(

عدد السكاف

 -3أكماش ) الجنكب (

 -4سيدم عقبة ) الشرؽ(

11131

عدد السكاف 35604

عدد السكاف 10760

 -5الحاجب ) الغرب (

تـ اختيار حصة مف كؿ بمدية بما يتناسب ك الحجـ الكمي لسكاف البمدية عمى حدا  ،كفقا لمعممية الحسابية :
ح = عدد السكاف البمدية  xحجـ العينة

مجمكع سكاف البمديات الخمس

فتحصمنا عمى عينتنا مف كؿ بمدية :
 -1بمدية بسكرة

 -2بمدية البرانيس
 -3بمدية اكماش

 -4بمدية سيدم عقبة
 -5بمدية الحاجب

 234مفردة
 5مفردات

 12مفردة

 38مفردة

المجمكع =  300مفردة ك ىك حجـ العينة

 11مفردة

إلى أف كصمنا إلى الخطكة األخيرة بعد تحديد الحصص المناسبة مف كؿ بمدية مف البمديات الخمس ،ك ىي
الكصكؿ إلى أفراد العينة في كؿ بمدية ك ىـ مستمعي برامج إذاعة بسكرة المحمية بشكؿ مستمر) سكاء كاف

االستماع منتظـ اك غير منتظـ (  ،ك المذيف ينتمكف إلى الفئة العمرية المحصكرة بيف [ [70 -20سنة.
. 4أدوات جمــــع البيانـــــات :

لقد سبؽ اإلشارة إلى أف دراستنا ىذه تندرج ضمف البحكث الكصفية  ،التي تحتاج إلى أدكات عممية يتسمح بيا
الباحث لمكصكؿ إلى تحقيؽ أىدافو  ،ك تتكزع ىذه األدكات عمى مراحؿ الكصؼ  ،إذ يحتاج الباحث كخطكة أكلى
إلى جمع بيانات كافية ك دقيقة عف ظاىرة أك مكضكع اجتماعي  ،ك تحميؿ ما تـ جمعو مف بيانات بطريقة

مكضكعية كخطكة ثانية تؤدم إلى التعرؼ عمى العكامؿ المككنة ك المؤثرة عمى الظاىرة كخطكة ثالثة .

حيث استعانت الدراسة الميدانية في مرحمتيا األكلى مف الكصؼ ك ىي " مرحمة االستطبلع" بجممة مف األدكات

التي أعانت الباحثة عمى فيـ الظاىرة ك تحديد أبعادىا ك جمع البيانات األكلية عنيا مما مكف الباحثة مف دخكؿ

مرحمة الكصؼ المكضكعي المعمؽ  ،ك ىذه األدكات ىي :

أ  .المبلحظ ػ ػ ػة :كلقد استعانت الباحثة في المرحمة األكلى االستطبلعية مف الدراسة  ،بنكعيف مف المبلحظة:

 مبلحظة غير مباشرة  :ك ذلؾ بمبلحظة الكثائؽ ك الجرائد الرسمية ك المدكنات  ،التي تـ جمعيا مف أجؿ فيـمكضكع ك أبعاد الظاىرة محؿ الدراسة  ،كىي كثائؽ خاصة بإذاعة بسكرة المحمية ك كثائؽ خاصة بمكنكغرافية كالية
بسكرة المحمية ،ك أخرل خاصة بقكانيف ك أحكاـ اإلذاعات المحمية في الجزائر ك اإلعبلـ عمكما.

ك لقد أفادت ىذه المبلحظة الغير مباشرة الباحثة نظريا  ،حيث اعتبرت مادة نظرية ىامة يستند إلييا البحث خاصة
في جانبيا القانكني  ،كما أفادت الباحثة أيضا فيما بعد أثناء المرحمة الثانية مف الكصؼ المكضكعي المعمؽ .

 -مبلحظة بسيطة  :ك ىي المبلحظة العادية غير المكجية ك التي تحدث تمقائيا في ظركؼ عادية ك بدكف

إخضاع المتغيرات أك السمكؾ لمضبط باستخداـ أدكات قياس لدراسة الظاىرة مكضكع البحث)،(1حيث صادفت

الباحثة أثناء المرحمة األكلى مف الكصؼ المبدئي حاالت لمستمعيف إلذاعة بسكرة المحمية  ،الحظت مف خبلؿ ذلؾ

مدل ارتباط ىؤالء المستمعيف بإذاعتيـ المحمية  ،ك ىذه الحاالت في معظميا مف ربات البيكت المكاتي أصبحف منذ
عاـ -1999كىك تاريخ إنشاء أكؿ إذاعة محمية ببسكرة كىي الزيباف– ال يفارقنيف المذياع في المطبخ خاصة في

الفترة الصباحية حيث تككف ربة البيت البسكرية منيمكة في أشغاؿ المطبخ ك البيت عمكما  .ك ما الحظتو الباحثة

أيضا أنيف ال يترددف في إتباع النصائح المقدمة في برامج اإلذاعة مما يعكس ذلؾ التأثير لبرامج اإلذاعة عمييف ،

كما الحظت الباحثة اىتماميف بالبرامج اإلخبارية خصكصا ك التي كجدف فييا متعة معرفة كؿ ما يدكر حكليف

حيث أصبح الفرد منا يعرؼ أخبار جاره مف اإلذاعة .

لقد ساعدت ىذه المبلحظة الباحثة في المرحمة االستطبلعية عمى استكشاؼ جكانب الظاىرة محؿ الدراسة  ،ك

حيثياتيا  ،فيي بحؽ تعتبر أداة ىامة في ىذه المرحمة حيث ال يكتفي الباحث بمبلحظة الظاىرة عمى الكرؽ ،كانما
يراىا في كاقعيا الحي.
ب .المقابػ ػ ػمة  :لقد استخدمت الباحثة ما يسمى بػ  :المقابمة الحرة غير المتقنة  ،في ىذه المرحمة األكلى مف
الكصؼ المبدئي لمظاىرة محؿ الدراسة  ،حيث كاف اليدؼ منيا ىك جمع المعمكمات حكؿ الظاىرة ك فيميا ك

استيعابيا  ،ك يستخدـ ىذا النكع مف المقاببلت في حالة عدـ كجكد معمكمات أك بيانات كاضحة عف طبيعة المشكمة

 ،ك بالتالي تككف عممية المقابمة استطبلعية ،أل ف الباحث يككف غير ممـ بأسباب الظاىرة ك عكامميا ك بالتالي ال
يككف لديو ذىنية كاممة حكليا ).(2

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

):(1عمار بكحكش  ،محمد محمكد الذنيبات  ،مرجع سابؽ  ،ص .81
) :(2محمد عبيدات ك آخركف  ،مرجع سابؽ ،ص .57

ك لقد أجرت الباحثة مقاببلت  ،كانت أكليا مع مدير إذاعة بسكرة المحمية ك ذلؾ عاـ  ،2009ك كاف الغرض منيا
ىك التحصؿ عمى معمكمات تخص اإلذاعة  ،حيث لـ يتـ تحديد سؤاؿ بعينو ك إنما طمبت الباحثة أف يتـ الحديث
عف كؿ ما يخص اإلذاعة منذ إنشائيا  ،ك تركت المجاؿ لمطرؼ اآلخر لممقابمة حتى يقدـ كؿ ما مف شأنو أف يخدـ

البحث  ،ثـ كررت الباحثة ىذه المقابمة مع مدير إذاعة المحمية بسكرة  ،ك كاف ذلؾ يكـ  2011/04/26بمقر

اإلذاعة ،كأحد مخرجييا مف الرعيؿ األكؿ ك بعض المنشطات  ،كاف اليدؼ مف ىذه المقابمة ىك معرفة مستجدات
النشاط اإلذاعي ك مناقشة الشبكة البرامجية مف حيث محتكاىا مع كؿ مف المخرج ك المذيعة.

كما قامت الباحثة بمقابمة المدير األكؿ إلذاعة بسكرة  ،كمسئكؿ في اإلذاعة الكطنية في العاصمة ،حيث أفادتنا
المقابمة التي أجريت مع أكؿ مدير إلذاعة بسكرة في ذات التاريخ بمقر اإلذاعة الكطنية بالعاصمة  ،بمعمكمات قيمة

حكؿ ظركؼ إنشاء إذاعة بسكرة  .حيث أعطت لو الباحثة مجاال كاسعا لمحديث عف تجربة اإلذاعة المحمية في

منطقة الزيباف  .أما المقابمة المجرات مع مسئكؿ اإلذاعة الكطنية في نفس اليكـ ك المكاف  ،فقد أفادت الباحثة في
معرفة القكانيف ك النصكص التي يخضع لو اإلعبلـ المحمي في الجزائر  ،ككذا المياـ ك األعباء الممقاة عمى عاتؽ

اإلذاعات المحمية في الجزائر  ،حيث كجيت الباحثة ليذا المبحكث سؤاال مفتكحا عف الكضعية القانكنية ك اإلدارية

لئلذاعات المحمية في الجزائر.

كما أفادت المقابمة الحرة المجرات مع مسئكليف مف تنسيقية اإلذاعات الجيكية بمقر التنسيقية بالعاصمة  ،في

معرفة المياـ ك المسؤكليات الممقاة عمى عاتؽ اإلذاعات المحمية  ،ىذه المعمكمات التي تـ جمعيا حكؿ الظاىرة "

دكر برامج إذاعة بسكرة في تنمية المجتمع المحمي " ك ما يحيط بيا مف ظركؼ عامة  ،تـ تكظيفيا في بحثنا عمى

مستكييف :

 إلثراء الجانب النظرم لمدراسة  ،نظ ار لقمة المراجع التي تتناكؿ مكضكع اإلذاعات المحمية في الجزائر،
السيما إذاعة بسكرة المحمية.

 لبلستفادة منيا في تحميؿ البيانات التي تـ جمعيا مف خبلؿ البحث الميداني.
ىذا مف جية  ،ك مف جية أخرل  ،فقد أجرت الباحثة مقابمة حرة مع بعض النسكة ممف ىـ مف مستمعي إذاعة

بسكرة  ،أم المستمعات الدائمات  ،ك كاف عددىف عشرة نسكة  ،حيث استمعت الباحثة إلى ما فضفضت بو ىاتو

النسكة ك البلتي كميف ماكثات بالبيت  ،كجدف في برامج إذاعة بسكرة األنيس الذم يؤنس كحدتيـ ك يشغميـ ك يمؤل

فراغيـ .إال انو في الكىمة األكلى لمقاء  ،رغـ تعريؼ الباحثة بنفسيا ك أىداؼ المقابمة ك تحفيزىف عمى إفادة البحث
العممي لما سيحققو ليف مف تمبية لمطالبيف بخصكص الخدمات اإلذاعية المقدمة اليـ بإذاعة بسكرة المحمية  ،إال
أنيا الحظت عند البعض مف النسكة عزكفا عف التصريح بآرائيف في الخدمات اإلذاعية المقدمة ليـ  ،ك جكانب

النقص فييا كمحاكلة إظيار إذاعة بسكرة في أبيى صكرة  ،ظنا منيف أف الباحثة ليا عبلقة باإلذاعة  ،ك ىذا ما
جعؿ بعضيف يسيطر عمييف عامؿ التردد ك التخكؼ مف قكؿ رأييف الحقيقي  ،خاصة ك أنيا دخمت بيكتيف .

ك ىنا لجأت الباحثة إلى استخداـ شتى الطرؽ لجعؿ جمستيا مع ىاتو النسكة المستمعات كما لك أنيا كاحدة منيف ،

بتغيير الحديث أحيانا ك تكجييو صكب أحاديث نسكية جانبية ك محاكلة إظيار التعاطؼ معيف ك االىتماـ
بمشكبلتيف ك مطامحيف  ،ىذا ما مكف مف تحقيؽ األلفة ك التقارب بيف الباحثة ك المستمعات ،فأصبحف يتكممف

بكؿ حرية ك طبلقة  ،بؿ ك راغبات كؿ الرغبة في مساعدة الباحثة بالمعمكمات ك اآلراء.

ك ىذه المقابمة بالذات  ،أفادت الباحثة كثي ار ،حيث مكنتيا مف الحصكؿ عمى معمكمات لـ تكف تنتظر سماعيا مف
أفكاه المستمعات  ،حيث عمؽ في ذىف الباحثة منذ تمؾ المقابمة رد إحدل النسكة المستمعات ببمدية أكماش عند
سؤاليا عف ماذا قدمت ليا إذاعة بسكرة خبلؿ السنيف التي مرت منذ تأسيسيا إلى اليكـ  ،فكاف ردىا عفكيا ك سريعا

" إذاعة بسكرة ربتني"  ،ك لقد كاف ليذه العبارة كقعيا عمى الباحثة  ،حيث استشعرت أىمية برامج إذاعة بسكرة لدل

مستمعييا  ،ك مدل األثر الذم تحدثو ىذه البرامج عمى عقكؿ ك نفكس مستمعييا الدائميف .كىذا ما زاد مف إصرار

الباحثة عمى الكشؼ عف ما تقدمو إذاعة بسكرة مف خبلؿ برامجيا مف أجؿ خدمة مجتمعيا المحمي ك تنميتو ك
االرتقاء بو إلى أفضؿ المستكيات ك ذلؾ مف خبلؿ الدراسة التحميمية.

كؿ ىذه األدكات  ،التي استخدمتيا الباحثة في المرحمة األكلى مف الكصؼ األكلي االستطبلعي  ،مكنتيا مف
تحسس الظاىرة ك اإللماـ بأبعادىا ك حيثياتيا  ،ك ىذا ما ساعد عمى االنتقاؿ بالبحث مف ىذه المرحمة إلى المرحمة
الثانية في البحكث الكصفية أ ال ك ىي مرحمة الكصؼ المكضكعي ك المعمؽ ك التي عرفت نكعا آخر مف األدكات

المنيجية ك ىك :

ج  .اإلستب ػ ػ ػ ػانة :

ك ىي عبارة عف مجمكعة مف األسئمة المكتكبة التي تعد بقصد الحصكؿ عمى معمكمات أك آراء المبحكثيف حكؿ

ظاىرة أك مكقؼ معيف  ،ك تعد اإلستبانة مف أكثر األدكات المستخدمة في جمع البيانات الخاصة بالعمكـ
االجتماعية التي تتطمب الحصكؿ عمى معمكمات أك معتقدات أك تصكرات أك آراء األفراد  .ك مف أىـ ما تتميز بو

اإلستبانة ىك تكفير الكثير مف الكقت ك الجيد عمى الباحث ).(1

ك لقد استعانت الباحثة في دراستيا الميدانية بأداة اإلستبانة  ،ك ىي األداة التي تراىا األنسب إلجراء الكصؼ

المكضكعي المعمؽ في دراستيا الميدانية  ،حيث تنتمي -أم الدراسة الميدانية -إلى حقؿ البحكث الكصفية  ،فإف
منيج الدراسة المتمثؿ في المسح االجتماعي )مسح بالعينة( يستدعي التعامؿ بيذه األداة المنيجية ككف مجتمع

البحث كبي ار جدا ،مما نتج عنو نسبة كبيرة مف أفراد عينة الدراسة كىي  300مفردة  ،ك في ىذه الحالة تبرز أداة

اإلستبانة في البحكث االجتماعية كأداة مثمى لجمع المعمكمات عف الظاىرة  ،حيث تكفر كثي ار مف الجيد ك الكقت ،
ك ىذا ما ال تحققو أدكات أخرل في ظؿ كبر حجـ العينة.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ىذا مف جية  ،ك مف جية أخرل فإف ظركؼ إجراء المقابمة الحرة مع بعض المستمعات الدائمات خاصة الريفيات
)بمدية أكماش( في المرحمة االستطبلعية لمدراسة )تـ الحديث عف ىذه الظركؼ في عنصر المقابمة ( ،مكنت

الباحثة مف الكقكؼ عند أىمية ك ضركرة استخداـ أداة اإلستبانة في مرحمة الكصؼ المعمؽ حيث  -ك في ظؿ كبر

حجـ العينة -سكؼ تتفادل الباحثة كذلؾ عامؿ االرتباؾ ك الخكؼ لدل المبحكثيف كالذم يمكف أف يؤثر عمى

البيانات ك المعمكمات المعطاة .

ك مف خبلؿ المرحمة االستطبلعية ك ما جمعتو الباحثة مف معمكمات ميمة عف الظاىرة محؿ الدراسة  ،سكاء ما

تكفر في الكاقع ،ك ما شممتو رفكؼ المكتبات مف مادة عممية ك تراث نظرم  ،ككذا االستفادة مف ذكم الخبرة ك

االختصاص  ،استطاعت الباحثة أف تحدد المؤشرات التي تريد قياسيا كفقا ألىداؼ الدراسة  ،فجاءت اإلسػ ػ ػتبانة
متضمنة  34سؤاال  ،منيا  25سؤاال تصنيفيا ك  06أسئمة مغمقة  ،ك  03أسئمة مفتكحة  ،احتكت أكال عمى البيانات

الشخصية لممبحكثيف ك المتعمقة بمتغيرات الجنس  ،السف  ،المستكل التعميمي  ،الكضعية السكسيك – مينية  .ثـ
تطرقت إلى محاكرىا الثبلث ك التي ىي مصنفة بناءا عمى تساؤالت الدراسة  ،ك ىي كاآلتي :
 المحكر األكؿ :حكؿ أنماط ك عادات االستماع إلى برامج إذاعة بسكرة.

 المحكر الثاني  :حكؿ تفضيبلت المبحكثيف بخصكص البرامج اإلذاعة المقدمة في إذاعة بسكرة .
 المحكر الثالث :حكؿ آراء المبحكثيف ك اقتراحاتيـ فيما يخص الخدمة اإلذاعية في إذاعة بسكرة.
ك لقد تـ تكزيع االستمارات عمى المبحكثيف المكزعيف عمى مناطؽ البحث  ،كاآلتي :
 بسكرة

 234استمارة مكزعة

استرجاع  181استمارة .

 البرانيس

 05استمارة مكزعة

 سيدم عقبة

 38استمارة مكزعة

استرجاع  17استمارة .

 الحاجب

 11استمارة مكزعة

استرجاع  11استمارة .

 أكماش

 -مجمكع البمديات

12استمارة مكزعة

 300استمارة مكزعة

استرجاع  05استمارات .
استرجاع  12استمارة .

استرجاع  226استمارة .

ك قبؿ النزكؿ إلى الميداف  ،لجأت الباحثة إلى البحث عف متعاكنيف مساعديف  ،كىـ ينقسمكف إلى صنفيف :
الصنؼ األكؿ  :ىـ أشخاص ينتمكف إلى ىذه البمديات األربع )مناطؽ البحث(  ،كىي مناطؽ غريبة عمى الباحثة ،
استدعت أف يككف في كؿ منطقة مف ىذه المناطؽ األربع شخص ينتمي إلييا ك يحضى بالقبكؿ ك االحتراـ مف

طرؼ سكاف المنطقة يقكـ بمرافقة الباحثة لمبحث عف المستمعيف ك تسميـ استمارات االستبياف ليـ.

الصنؼ الثاني :استعانت الباحثة بأشخاص مكثكؽ بيـ لمشاركتيا تكزيع استمارات االستبياف الخاصة بمدينة بسكرة،
حيث يكبر عدد أفراد العينة إلى  234مبحكث.
ك لقد استطاعت الباحثة التحكـ في ظركؼ التكزيع ك االسترجاع بالنسبة لبلستمارات المكزعة عمى أفراد العينة
بمناطؽ  :الحاجب ،أكماش ،البرانيس نظ ار لقمة أفراد العينة في ىذه المناطؽ  ،ك ذلؾ بالنظر إلى تمؾ المكزعة في

كؿ مف عاصمة الكالية ك سيدم عقبة  ،ك التي لـ يتـ استرجاعيا كميا  ،لكبر عدد مفردات العينة فييا ك تشتتيا ،
مما يصعب التحكـ فييا  ،ىذا مف جية ،ك مف جية ثانية ىناؾ مف االستمارات ما عادت إلى الباحثة غير مكتممة

اإلجابات  ،ك بالتالي تـ استبعادىا  ،كمنيا ما ضاع أثناء محاكلة تكصيؿ االستمارات إلى الباحثة  ،ك منيا ما لـ
يتـ استرجاعيا مف طرؼ المبحكثيف ذاتيـ ألسباب خاصة بيـ.
إف ىذه الظركؼ التي ميزت مرحمة تكزيع االستمارات ك مف ثـ استرجاعيا جعمت الباحثة تستغرؽ بيف ىاتيف
العمميتيف )تكزيع /استرجاع( مدة زمنية تقارب الثبلث أشير بدءا مف يكـ .2011/05/15
 .5خصائــــص قطاع و عينــــة البحث :
 مدخؿ لمتعريؼ بمنطقة الزيباف)*(:
تعتبر منطقة بسكرة  ،ميدا لمحضارات القديمة  ،ك خير دليؿ عمى ذلؾ الحفريات التي كجدت عمى الضفاؼ الشرقية

لكادم بسكرة  ،حيث تعاقبت عمييا االحتبلالت اإلغريقية ك الفينيقية ثـ الركمانية ك التي تركت طابعيا االقتصادم
– التجارم عمى المنطقة  .ك لـ تدـ السيطرة الركمانية عمى المنطقة بعد سقكط النكميدييف في أيدم الركماف  ،حتى
كصؿ الفاتح عقبة ابف نافع الفيرم الذم افتؾ الزيباف مف الركماف في القرف السابع ميبلدم  ،ك بذلؾ دخمت

المنطقة عص ار جديدا تحت لكاء المبادئ اإلسبلمية  ،ك في القرف  15خضعت المنطقة لؤلتراؾ العثمانييف  ،ك في
ىذه الفترة بالذات )أم الحكـ العثماني(  ،إنقسمت بسكرة إلى  07مناطؽ  ،الكرة  ،قداشة  ،باب الضرب ،باب

الفتح ،لمسيد ،راس القرية  ،مجنيش.

ك مع كضع الفرنسيكف أرجميـ عمى المنطقة  ،حيث كانت ىذه آخر االحتبلالت لممنطقة  .ك بفضؿ جيكد أبنائيا
كالشيخ بكزياف ك غيره الذيف جاءكا بعده  ،عرفت المنطقة ك الجزائر ككؿ الحرية ك االستقبلؿ .ككما كانت منطقة

الزيباف إحدل المناطؽ الحصينة التي لجا إلييا الثكار  ،فإنيا كذلؾ لطالما شكمت عند العبلمة ابف خمدكفمؤسس

عمـ العمراف البشرم منطقة الحماية ك األماف التي يمجا إلييا كمما ضاؽ بو الحاؿ.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

) :(ىذه المعمكمة مأخكذة مف كثائؽ حكؿ "مكنكغرافية كالية بسكرة  ، "2010مديرية التخطيط ك التييئة العمرانية  ،بمدينة بسكرة.

ىذا مف الناحية التاريخية  .أما مف حيث تعريفيا ككالية  ،فتقع كالية بسكرة في الناحية الجنكبية الشرقية لمببلد تحت
سفكح جباؿ األكراس التي تمثؿ الحد الطبيعي بينيا ك بيف الشماؿ  ،ك تتربع عمى مساحة تقدر بػ 21509,80:كمـ
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 ،ك تضـ  33بمدية ك  12دائرة  ،ك يحدىا :
 كالية باتنة مف الشماؿ

 كالية المسيمة مف الشماؿ الغربي.
 كالية خنشمة مف الشماؿ الشرقي.
 كالية الجمفة مف الجنكب الغربي.

 كالية الكادم مف الجنكب الشرقي.
 كالية كرقمة مف الجنكب.

صنفت بسكرة " كالية " أثناء التقسيـ اإلدارم لسنة  ،1974حيث كانت آنذاؾ تتككف مف  22بمدية ك  06دكائر إلى

أف تكسعت رقعتيا فكصمت سنة  1991كفؽ التعديؿ اإلدارم إلى  33بمدية ك  12دائرة .

أما مف الناحية الطبيعية  ،فتعتبر المنطقة ذات مناخ شبو جاؼ إلى جاؼ  ،يمتاز فصؿ الصيؼ فييا بالح اررة ك

الجفاؼ  ،ك فصؿ الشتاء بالبركدة كالجفاؼ أيضا .حيث يبمغ متكسط درجة الح اررة  22,6ـ ، °ك تزخر المنطقة
بتضاريس أىميا  :الجباؿ  ،ك تمثؿ نسبة قميمة مف مساحة الكالية أم  ٪ 13تتمركز غالبيتيا في الشماؿ  ،ك

اليضاب التي تمتد حتى الناحية الجنكبية الغربية )ىضبة أكالد جبلؿ(  ،أما السيكؿ فتمدد عمى محكر لكطاية –
طكلقة نحك الشرؽ لتشمؿ سيكؿ سيدم عقبة ك زريبة الكادم  .ك كما يمثؿ " شط ممغيغ " المجمع الطبيعي الرئيسي

ل ممياه السطحية في المنطقة الذم تصب فيو أكدية المنطقة ك التي نظ ار لنقص معدؿ األمطار ك الجفاؼ عادة ما
تجدىا جافة ك جريانيا قميؿ  .ىذا باإلضافة إلى اكتساب المنطقة لمخزكف المياه الجكفية السطحية ك العميقة .

ك يبمغ عدد سكاف الكالية  775797نسمة ،حسب إحصائيات  ، 2011- 2010ك تقدر الكثافة السكانية 36

ساكف  /كمـ ،2ك بنسبة نمك سنكم تقدر بػ  ، ٪ 2,30ك تتقارب نسبة اإلناث ك الذككر في الكالية حيث تبمغ األكلى

 ، ٪ 49,40ك الثانية  . ٪ 50,60ك نجد تكزيع سكاف الكالية حسب التشتت في مقر البمديات بنسبة  ،٪77,17ك

التجمعات الثانكية بنسبة  ،٪08,20ك المناطؽ المبعثرة بنسبة  ،٪13,46أما السكاف الرحؿ فيمثمكف نسبة ٪1,20
مف سكاف الكالية .
أما عف النشاط االقتصادم الرئيسي لممنطقة  ،فنقكؿ إف كالية بسكرة تعتبر مف الكاليات الرائدة في مجاؿ الفبلحة،

حيث تقدر المساحة الفبلحية اإلجمالية بػ  751 652 1 :ىكتار أم ما يقارب  ٪ 77مف إجمالي المساحة الكمية

لمكالية  ،إال أف المساحة الصالحة لمزراعة مف ىذه المساحة الفبلحية اإلجمالية ىي بنسبة  . ٪ 11كما ك تعتبر

الثركة الفبلحية األساسية بالكالية ىي النخيؿ )حكالي  4141927نخمة  ،منيا  2933.997نخمة منتجة( ،ك يقدر

عدد نخيؿ " دقمة نكر" المعركفة عالميا بػ  2522775نخمة  ،منيا  1606887نخمة منتجة  .ك ىي متكاجدة في
غالبيتيا بمنطقة الزاب الغربي  ،أما الجية الشرقية مف الكالية فيي تختص بالزراعات الحقمية )فكؿ ،بطيخ ،(..ك

الجية الشمالية مختصة في المنتجات الفصمية ك بعض المنتجات الحمضية )مشمش  ،تفاح .(..كما تعتبر الثركة
الحيكانية مصد ار ىاما مف مصادر الثركة في الكالية  ،إذ يقدر رؤكس الماشية بػ  1010386رأسا مكزعة بيف الغنـ،

الماعز،البقر  ،اإلبؿ ،الخيكؿ  .كما تعد المنطقة منتجة لمحكـ الحمراء ك البيضاء ك الصكؼ  ،الحميب ك البيض.

ك ال تقتصر المنطقة عمى قطاع الفبلحة فقط – عمى الرغـ مف أنيا فبلحية بالدرجة األكلى  ، -ك الذم يشكؿ
لكحده نسبة  ٪40,69مف عماؿ الكالية ككؿ ،حيث تزخر كذلؾ بقطاع الخدمات  ،ك اإلدارة ك البناء ك األشغاؿ
العمكمية ك الصناعة إضافة إلى الصناعات الحرفية ك التجارة.

أما عف ال تعميـ فنجد الكالية تزخر بكؿ مستكيات التعميـ مف االبتدائية إلى التعميـ العالي  ،كما شكمت مراكز التككيف
الميني قطاعا ىاما يستقطب عددا ال يستياف بو مف الطمبة  ،إذ يبمغ عدد المؤسسات التربكية بالطكر االبتدائي

 253مؤسسة  ،فيما بمغ عدد المؤسسات بالتعميـ المتكسط  122مؤسسة  ،أما التعميـ الثانكم فمجمكع المؤسسات

ىك 42ثانكية  ،ك يقدر عدد المتمدرسيف في الطكر األكؿ  84571يؤطرىـ 3415أستاذ كأستاذة ،ك في الطكر

الثاني  70541طالب يؤطرىـ  3147أستاذ ك أستاذة  ،أما الطكر الثالث فعدد طمبة الكالية ىك  26626يؤطرىـ
 1518أستاذ ك أستاذة.
ك تتكفر الكالية عمى شبكة ىامة مف ىياكؿ التككيف الميني – منيا معيديف كطنييف متخصصيف في التككيف

الميني ك التمييف – ك  15مركز لمتككيف الميني ك التمييف ك  06مبلحؽ لمتككيف الميني  ،ىذا إضافة إلى

تكفرىا عمى  24مدرسة معتمدة ك مراكز متخصصة )مدرسة التككيف شبو الطبي ،المعيد اإلسبلمي لتككيف األئمة

،مركز الطب البيداغكجي ،مدرسة طو حسيف لمصـ ك البكـ (.
كما تزخر الكالية بجامعة تعتبر منارة العمـ في المنطقة  ،الحتكائيا عمى مختمؼ التخصصات ك أحسف اليياكؿ

البيداغكجية المجيزة عمى الطريقة الحديثة ك الخدمات الجامعية كذلؾ  ،كما يسيرىا كفاءات ك إطارات عممية السيما

احتكائيا عمى أكفأ األساتذة ك البالغ عددىـ  885أستاذ في مختمؼ التخصصات العممية التي تضميا الجامعة ،
يسيركف عمى نقؿ العمـ ك الميارة إلى طمبة الجامعة ك المقدر عددىـ بػ  27069حسب تسجيؿ سنة – 2010

.2011

أما ،في الجانب الصحي  ،فتحتكم الكالية عؿ  04مؤسسات عمكمية استشفائية ك  02مؤسستيف متخصصتيف)طب

العيكف  -التكليد( ،ك  09مؤسسات عمكمية لمصحة الجكارية  ،ك  123قاعة عبلج  ،ىذا إضافة إلى إسياـ القطاع
الخاص بصفة معتبرة في التغطية الصحية بالكالية  ،دكف أف تغفؿ ىذه المنطقة عف تمؾ الشريحة مف ذكم

االحتياجات الخاصة حيث تتكافر عمى مراكز ك مدارس تخص ىذه الشريحة بالذات .

أما عف فضاءات الترفيو ك النشاطات الشبابية  ،فمقد كفرت الكالية ليذا القطاع مف الشباب ما يجعمو يركح عف نفسو

ك ينشط جسمو ك ذىنو  ،فجعمت في سبيؿ ذلؾ ممعبيف متعدد الرياضات  ،كمسبحيف أكلمبييف  ،ك قاعات متعددة
الرياضات .
ك كأم كالية مف كاليات الكطف ،استفادت المنطقة مف جممة مف االستثمارات التنمكية تمس مختمؼ القطاعات ،ك
ىي مصنفة عمى شكؿ برامج تنمكية نذكرىا:
 .1البرنامج العادم :ك يمس قطاعات الفبلحة ك الرم ،المطارات ك المنشئات اإلدارية ،التربية ك التعميـ
العالي ك التككيف ،الشباب ك الرياضة ،الثقافة ،المجاىديف  ،السكف.

 .2برامج دعـ اإلنعاش االقتصادم :كيمس قطاعات المنشئات اإلدارية ،البحث العممي ،التربية ،الشؤكف
الدينية.

 .3برامج خاصة بتطكير مناطؽ الجنكب :ك يمس قطاعات الصناعة الصغيرة ك المتكسطة  ،الفبلحة ك
الرم ،الغابات ك البيئة ،السياحة،النقؿ،الطرقات،المطارات،الرصد الجكم،المنشئات اإلدارية،التربية ك

التككيف،التعميـ العالي،الشؤكف الدينية ،الصحة  ،الشباب ك الرياضة  ،الثقافة ،التعمير ،السكف.

 .4البرنامج التكميمي لدعـ النمك :يمس القطاعات السابقة إضافة إلى المجاىديف ،الحماية االجتماعية،
التخزيف ك التكزيع .

إضافة إلى ىذه البرامج ،ىناؾ ما يسمى ببرامج مخططات البمدية لمتنمية ك ىي:
أ .برنامج تكميمي لدعـ النمك  :يمس قطاعات مياه الشرب ،التطيير ،الطرؽ ،البريد ك المكاصبلت ،التربية ك
التككيف ،التييئات الحضرية ،الصحة ،ثقافة ك تسمية ،الشباب  ،الرياضة ،مباني تابعة لمبمديات.

ب .برنامج تطكير الجنكب :نفس البرنامج السابؽ ك ينقصو فقط البريد ك المكاصبلت.

ج .برنامج المشاريع الجكارية لمتنمية الريفية المدمجة  :يمس مياه الشرب  ،التطيير  ،الطرؽ ،التييئة العمرانية.
ىذه ىي المشاريع التنمكية التي عرفتيا الكالية  ،حسب إحصاءات  ،2010كعمى الرغـ مف طابعيا الصحراكم ذك
المناخ الحار ك الجاؼ إال أنيا تممؾ مكاقع جذب سياحية ركمانية ك إسبلمية  ،كما يتكفر بيا مطار داخمي ك دكلي

يجعميا مفتكحة عمى الزكار بمختمؼ ثقافاتيـ  ،كما ال يفكتنا في األخير ذكر ما تزخر بو ىذه الكالية مف إذاعة –

مكضكع دراستنا -تعتبر مرآة المجتمع البسكرية في ثقافتو ك ليجتو ك انشغاالتو اليكمية ك طمكحاتو.

ك مف ىذا التعريؼ لمنطقة بسكرة  ،يمكننا أف نستنتج أف ما تزخر بو منطقة الزيباف – بسكرة -مف مقكمات طبيعية

ك ثركات مادية ك بشرية ك مختمؼ األنشطة اإلنتاجية  ،ناىيؾ عف ذلؾ التاريخ ك التراث الثقافي الذم تتمتع بو ،

جعؿ كؿ ىذا  ،مف المجتمع البسكرم مجتمعا خاصا ذا خصكصية تاريخية – ثقافية  ، -تتمخص في ذلؾ الفرد
الصحراكم البسيط  ،الذم طبعت ح اررة المناخ شخصيتو بنكع مف األنس ك الفكاىة ك الميف -،ىذا الحكـ الذم
أصدرتو الباحثة جاء بناءا عمى معايشة الكاقع  ،ك استنادا إلى نظرية ابف خمدكف حكؿ أثر المناخ عمى سمكؾ

الناس ، -ك جعمت منو تمؾ العبلقة التي تربطو بنشاطو الفبلحي الذم يميز منطقتو  ،فردا بسيطا  ،بساطة األرض
الزراعية  ،بعيدا عف زخـ المدينة الصناعية  ،ىذه البساطة التي ميزت عبلقاتو االجتماعية  ،ك المينية ك األسرية .
أ .خصائص قطاع البحث:

يتمثؿ قطاع البحث في بمديات  – :بسكرة ) المركز(  -البرانيس ) الشماؿ(  -أكماش ) الجنكب (  -الحاجب

)الغرب(  -سيدم عقبة ) الشرؽ(  .ك تعتبر ىذه المناطؽ الجغرافية الخمس ىي قطاع البحث الذم يضـ أفراد عينة
دراستنا ،ك ىي تتميز بالخصائص اآلتي ذكرىا:

البمدية

المساحة )كمـ (2

بسكرة

127,70

البرانيس

370,10

أكماش

816,80

الحاجب

208,10

سيدم عقبة

254,10

مجمكع القطاع

1776,80

السكاف  /نسمة

تكزيع السكاف

إناث

ذككر

الحضر

الريؼ

107049

111418

217460

1007

218467
2265

218467
2357

4622
5454

4622
5677

11131
5272

5488

ػػػػػػ

10760

10760
18158

35604
30437

ػػػػػػ

11131

11131

10760
17446

ػػػػػػ

4622

31270

4334

35604
143098

280584

248730

31854

280584

جدكؿ ) : (07خصائص قطاع البحث
 .1بمدية بسكرة  :ك رمزىا الجغرافي  ، 07/01تقع في كسط الكالية ،تحدىا شماال بمدية البرانيس ك لكطاية ،ك
جنكبا بمدية أكماش ك شرقا شتمة ك سيدم عقبة ك غربا الحاجب ،دائرتيا بسكرة  ,كىي أكثر البمديات مف
حيث التعداد السكاني  ،حيث تعتبر عاصمة الكالية ،ك يغمب عمييا الطابع الحضرم  ،ك تكثر فييا

النشاطات االقتصادية ك تتنكع مقارنة بالبمديات األخرل .

 .2بمدية البرانيس  :ك رمزىا الجغرافي  ، 07/03تقع شماؿ الكالية  ،يحدىا شماال جمكرة ك جنكبا بسكرة ك
شتمة ك شرقا مشكنش ك غربا لكطاية  .تنتمي إلى دائرة جمكرة  ،كىي تعتبر منطقة ريفية  ،ك النشاط
الغالب فييا ىك النشاط الزراعي حيث تختص بالزراعة الفصمية ك الحمضية.

 .3بمدية أكماش :ك رمزىا الجغرافي  ،07/02تقع جنكب الكالية  ،يحدىا شماال بسكرة ك شرقا الحكش ك غربا
مميمي ك جنكبا كالية الكادم .دائرتيا أكرالؿ  ،ك ىي تعتبر منطقة ريفية ذات طابع فبلحي  ،ك ىي تختص
بزراعة النخيؿ كجني التمكر إذ تنتمي إلى منطقة الزاب الغربي.

 .4بمدية الحاجب  :ك رمزىا الجغرافي ، 07/32تقع في غرب الكالية  ،يحدىا شماال لكطاية ك جنكبا مميمي ك
شرقا بسكرة ك غربا بكشقركف  ،دائرتيا بسكرة  ،ك ىي منطقة ذات طابع ريفي  ،ك نشاطيا البارز ىك

الفبلحة  ،خاصة زراعة النخيؿ ك جني التمكر .

 .5بمدية سيدم عقبة  :ك رمزىا الجغرافي  ، 07/11تقع شرؽ الكالية  ،يحدىا شرقا مشكنش ك شماال شتمة ك
جنكبا الحكش ك غربا بسكرة ك أكماش  ،دائرتيا سيدم عقبة  ،ك ىي منطقة حضرية ريفية حيث يتمركز

السكاف أكثر في المدينة ) المنطقة الحضرية (  .ك ىي منطقة زراعية تختص بالزراعات الحقمية .

ب  .خصائص العينة

:

 -1تكزيع أف ػ ػ ػ ػراد العينة حسب البمديات الخمس ك منطقة البحث :
الحضر

منطقة البحث

المجمكع

الريؼ

ؾ

%

ؾ

%

ؾ

%

 -بمدية البرانيس

181
x

91,41

x

05

x

17,86

181

05

80,09

 -بمدية سيدم عقبة

17

08,59

x

x

17

07,52

 -بمدية أكماش

x

x

12

12

05,31

مكاف اإلقامة
 -بمدية بسكرة

 -بمدية الحاجب

مجمكع العينة

x

198

x
x

%100

%87,61

11

39,28

11

28

%100

226

% 12,39

42,25

02,21
04,87

%100

%100

جدكؿ رقـ ) : (08تكزيع أفراد العينة حسب البمديات الخمس ك منطقة البحث
يتضح مف الجدكؿ أعبله ،تكزيع أفراد العينة حسب خمسة بمديات ،ك لقد كاف النصيب األكبر مف أفراد العينة

متمرك از في بمدية بسكرة بنسبة  ،%80,09تمييا بمدية سيدم عقبة بنسبة  ، % 7,52ثـ بمدية أكماش بنسبة
 ، 05,31ك بمدية الحاجب بنسبة  ، 04,87ك في األخير بمدية البرانيس بنسبة .% 02,21
ك لقد جاءت ىذه النسب تناسبية مع العدد اإلجمالي لسكاف كؿ بمدية ك بناءا عمى متغيرم ) الحضر  /الريؼ (،

فإف تكزيع أفراد العينة جاء بنسبة أكبر في القطاع الحضرم المتمثؿ في كؿ مف بمديتي بسكرة ك سيدم عقبة ،

بنسبة إجمالية قدرىا  % 87,61مف المجمكع الكمي ألفراد العينة  ،أما القطاع الريفي فقد تمثؿ في كؿ مف بمديات
أكماش ،الحاجب ،البرانيس بنسبة .%12,39

فبالنسبة لمناطؽ  :أكماش – الحاجب – البرانيس  ،فيي مناطؽ ريفية مائة بالمائة  ،حيث ال تتكاجد بيا أماكف
حضرية  ،فيي مصنفة مع مستكل كالية بسكرة عمى أساس مناطؽ ريفية بحتو  ،في حيف أف كؿ مف بسكرة ك
سيدم عقبة فيما منطقتاف يحتكياف عمى أماكف حضرية ك أخرل ريفية حيث تمركزت مفردات عينتنا ىنا في

األماكف الحضرية لياتيف المنطقتيف.

 -2تكزي ػػع أفراد العين ػ ػػة حسب النػػكع ك منطق ػػة
النكع
المنطقة
حضر

البحث:

أنثى
التكرار
120

ذكر
النسبة

ريؼ

المئكية
78 %90,90

198 %82,98

%39,40
16 %09,10

%42,68
مجمكع العينة

132
%58,41

النسبة

ؾ

المئكية

%60,60
12

التكرار

المجمكع

%100

%41,59

%87,61

%100
28 %17,02

%57,14
94

ف

%12,39

%100
%100

226

%100

%100

الجدكؿ رقـ ) : (09تكزيع أفراد العينة حسب الجنس ك منطقة البحث
مف الجدكؿ أعبله يتضح أف أعمى نسبة ىي نسبة اإلناث ب  % 58,41مف العدد اإلجمالي لمفردات العينة  ،تمييا

نسبة الذككر بنسبة  . % 41,59أما بالنسبة لعينتي الحضر ك الريؼ  ،فنجد أف نسبة اإلناث في عينة الحضر
ىي األكبر بمعدؿ  ،% 60,60في حيف نجد نسبة الذككر تقدر ب  % 39,40أما في عينة الريؼ فنجد العكس،
حيث ترتفع نسبة الذككر عف اإلناث بنسبة  ، % 57,14أما اإلناث فبنسبة .% 42,86

 -3تكزيع أفراد العينػ ػ ػة حسب السف ك منطق ػ ػ ػة البحث :
[[ 40-30

السف [[ 30-20
المنطقة

ؾ

%

حضر

100

54 %87,72

%50,51
الريؼ

14

مجمكع العينة

%50,44

ؾ

7 %12,28

2 %11,48

61
%26,99

%

%100

%13,27

%

% 6,67

1

%100

%

ؾ

%

%60

198

%87,61

%3,03
%9,09

%3,57
11

ؾ

06 %90,91

%5,05

%7,14
30

ؾ

10 %33,33

%14,14

%25
%100

ؾ

28 %88,52

%27,27

%50
114

%

[[ 50-40

[[ 60-50

[[ 70-60

4

%100
%40

%14,29
%100

%4,87

جدكؿ رقـ ) : (10تكزيع أفراد العينة حسب السف ك منطقة البحث

10
% 4,43

المجمكع

28

%12,39

%100
%100

226
%100

%100

لقد تمركزت حكالي أكثر مف نصؼ إجمالي مفردات العينة في الفئة العمرية [ [ 30-20بنسبة

50,44

 ،%تمييا الفئة [ [ 40-30بنسبة  ،% 26,99ثـ بعدىا الفئة [ [ 50-40بنسبة  ، % 13,27كما
تتقارب الفئتيف [ [ 60-50ك [ [ 70-60بنسبتي  %4,87ك .% 4,43

ىذا ك يتمركز كذلؾ أكثر مف نصؼ إجمالي مفردات عينة الحضر في الفئة العمرية [ [ 30-20ك ذلؾ

بنسبة  ، % 50,51ك نفس األمر بالنسبة لعينة الريؼ حيث كذلؾ يتمركز نصؼ أفراد عينة الريؼ في
ىذه الفئة العمرية الشابة  .ك ىنا يمكننا القكؿ أف جزءا كبي ار يصؿ إلى النصؼ مف إجمالي مفردات العينة

ىك مف فئة الشباب.

 -4تكزيع أفراد العينة حسب المستكل التعميمي ك منطقة البحث :

المستكل أمي

التعميمي
منطقة

البحث
حضر

ؾ %

ؾ

13 %80 8
%4,04

ريؼ

يق أر ك يكتب فقط ابتدائي
%

ؾ

72,2

39 %84,62 11

%2

%6,57

5 %20 2

%

متكسط

%5,56
27,7

2

ؾ

%7,14

4 %15,38

مجمكع العينة 100 1
% 0

%4,42

18
%7,96

%

%

ؾ

%

ؾ

5 %83,64 46 %93,83 76 90,70

%

%38,38

5 09,30

%6,17

%23,23
9

%14,29

%100 13

43

%5,75

% 19,03

%

ؾ

83,33

87,61 198

%

%2،52

1 %16,36

%
%7,14

100

%

%19,70

%8
%17,86

ثانكم
ؾ

جامعي

دراسات عميا

المجمكع

16,67

%

%

%100
28

12,39

%
% 17,86

%100 81 %100
% 35,84

%32,14

% 3,57

%100 55

6

% 24,43

%2,66

جدكؿ رقـ ) : (11تكزيع أفراد العينة حسب المستكل التعميمي ك منطقة البحث

%100

%100
%100 226
%100

مف الجدكؿ أعبله نبلحظ أف أكبر نسبة مف إجمالي أفراد العينة ىـ ذكم مستكل ثانكم ك ذلؾ بنسبة ،% 35,84

يمييا المستكل التعميمي الجامعي بنسبة  % 24,34ثـ المستكل المتكسط بنسبة  ،% 19,03تأتي بعده نسبة

 % 7,96لمذيف يقرؤكف ك يكتبكف فقط  ،يمييا ذكم المستكل االبتدائي بمعدؿ  ، %5,75ثـ األمييف بنسبة 4,42

 ، %أما ذكم المستكل العالي لما بعد التدرج فقد سجؿ أقؿ نسبة ب  % 2,66مف إجمالي العينة .

أما بالنسبة لعينتي الحضر ك الريؼ  ،فإ ننا نجد النسبة األكبر ألفراد عينة الحضر متمركزة في المستكل التعميمي

الثانكم بنسبة  ، % 38,38في حيف أف ذكم المستكل التعميمي الجامعي في عينة الريؼ يحتمكف النسبة األكبر
بمعدؿ  . % 32,14في حيف أف أقؿ نسبة في كمتا العينتيف ىي ذكم المستكل العالي بنسبة  % 2,52في عينة

الحضر  ،ك  % 3,57في عينة الريؼ.

 -5تكزيع أفراد العينة حسب الكضعية السكسيك -مينية :
الكضعية ال يعمؿ

منطقة

السكسيك -مينية

البحث
حضر

ؾ

%

65

34 %84,42

%32,83
ريؼ

12
77

ؾ

%100

34,07

يعمؿ
%

ؾ

%

%85

99

198 %90,83

%17,17

6 %15,58

%42,86
مجمكع

طالب

%21,43
40
%17,70

المجمكع

%50
%15

10

%48,23

%87,61

%100
%9,17

%35,71
109 %100

ؾ

%

28

%12,39

%100
%100

226

%100

%100

جدكؿ رقـ ) : (12تكزيع أفراد العينة حسب الكضعية السكسيك -مينية ك منطقة البحث
مف الجدكؿ أعبله  ،يتبيف أف نسبة  % 48,23أم حكالي نصؼ إجمالي العينة يعممكف ،في حيف أف % 34,07
مف أفراد العينة ىـ بدكف عمؿ  ،أم ال يمتينكف مينة ما في حياتيـ اليكمية  ،أما نسبة  % 17,70مف أفراد العينة
ىـ مف الطبلب سكاء طبلب المدارس الثانكية أك الجامعة عمى حد سكاء .
ك تختمؼ عينة الحضر عف عينة الريؼ ،حيث تقدر نسبة المذيف يعممكف في األكلى  % 50أم نصؼ إجمالي
عينة الحضر ،في حيف أف النسبة األكبر في عينة الريؼ ىي مف نصيب العاطميف عف العمؿ ك ذلؾ بنسبة

.% 42,86

ك يمكننا عرض الكظائؼ ك الميف التي أدلى بيا أفراد العينة كاآلتي :
 -1بالنسبة لعينة الحضر فقد تكزع أفرادىا العامميف عمى الميف اآلتية :
 -1مكظؼ إدارم.

 -7التجارة.

 -2عامؿ يكمي .

 -8سائؽ األجرة.
عكف األمف.

 -3مقاكؿ .

-9

 -4الحبلقة.

 -10التعميـ.

 -5الخياطة.

 -11الفبلحة

 -6التمريض.

 -12الميف الحرفية.

 -2بالنسبة لعينة الريؼ فقد تكزع أفرادىا العامميف عمى الميف اآلتية:
 -1مكظؼ إدارم.
 -2الصيدلة.
 -3التعميـ.
 -4عامؿ يكمي.
 -5التجارة.
 -6المقاكلة.
 -7الفبلحة .

الفصــــــــل السابــــــــع
دور برامج إذاعة بسكرة في تنمية المجتمع
المحمي من واقع الدراسة التحميمية

أكال  :تحميؿ البيانات ك تفسيرىا
ثانيا  :نتائج الدراسة التحميمية
ثالثا  :النتائج العامة

أوال  :تفريــــغ و تحميـــــل البيانـــــات
 تفريػ ػػغ ك تحميؿ البيانات الخاصة بفئات المضمكف ) ماذا قيؿ ؟ (

الفئة رقم  : 18الدور الثانوي لبرامج إذاعة بسكرة في تنمية المجتمع المحمي  :يتضمف الفئات الفرعية اآلتية :
 -1إعالم الجميور المحمي باألحداث الجارية :
تضمنت خطة برامج إذاعة بسكرة خمس عشرة فقرة إخبارية  ،منيا خمسة فقرات إخبارية منقكلة مف القناة الكطنية
األكلى ،تعرض أخبا ار كطنية ك إقميمية ك دكلية ،ك ىذه الفقرات اإلخبارية الخمس كفؽ عينة دراستنا تتمثؿ في:
 نشرة األخبار األكلى  ،مدتيا ما بيف  14إلى  18دقيقة  ،ك تبث في الفترة الصباحية . معرض الصحافة  ،مدتيا ما بيف  5إلى  7دقيقة  ،ك تبث في الفترة الصباحية . نشرة األخبار الثانية  ،مدتيا ما بيف  26إلى  39دقيقة ،تبث في كقت الظييرة . النشرة الجيكية  ،مدتيا ما بيف  14إلى  24دقيقة  ،تبث في الفترة المسائية . نشرة األخبار الثالثة ،مدتيا ما بيف  26إلى  32دقيقة  ،تبث في الفترة المسائية .أما بالنسبة لمفقرات اإلخبارية ذات البعد المحمي ،ك التي تبثيا إذاعة بسكرة المحمية تعرض مف خبلليا قضايا ك

أحداث ك مشكبلت تخص أفراد المجتمع المحمي ك مؤسساتو المختمفة  ،فيي عمى التكالي:

 األحكاؿ الجكية ،مدتيا ما بيف دقيقة إلى دقيقتاف ،تبث في الفترة الصباحية مع اإلعادة . عرض إخبارم محمي أكؿ  ،مدتيا ما بيف  7إلى  12دقيقة  ،تبث في الفترة الصباحية . مكجز محمي أكؿ  ،مدتيا ما بيف دقيقة إلى  4دقائؽ  ،تبث في الفترة الصباحية . مكجز محمي ثاني ،مدتيا ما بيف دقيقة إلى  4دقائؽ ،تبث في الفترة الصباحية . مكجز محمي ثالث ،مدتيا ما بيف دقيقة إلى  3دقائؽ ،تبث في الفترة الصباحية . عناكيف النشرة ،مدتيا ما بيف  20ثانية إلى  1:15دقيقة تبث في الفترة الصباحية . نشرة األخبار المحمية ،مدتيا ما بيف  8إلى  15دقيقة ،تبث في منتصؼ النيار. مكجز محمي رابع  ،مدتيا ما بيف دقيقة إلى  4دقائؽ تبث في الفترة المسائية . -مكجز محمي خامس ،مدتيا ما بيف دقيقة إلى  4دقائؽ تبث في الفترة المسائية .

 عرض إخبارم محمي ثاني ،مدتيا ما بيف  08إلى  11دقيقة ،تبث في الفترة المسائية .ك المبلحظ ىنا ،مف خبلؿ الخطة البرامجية اإلخبارية إلذاعة بسكرة أف المسافة الزمنية لمبرامج اإلخبارية التي
تعرض األحداث الكطنية ك اإلقميمية ك الدكلية ىي أكبر مف تمؾ المساحة الزمنية التي تعرض فييا األخبار المحمية

الخاصة بالمنطقة المحمية ذاتيا  .حيث نجد أف مجمكع زمف الفقرات اإلخبارية الخمس المنقكلة مباشرة مف القناة
الكطنية األكلى -حسب أياـ عينتنا – ىك  706دقيقة ك 35ثانية  ،ك ىك ما يعادؿ  11ساعة ك  46دقيقة ك 35
ثانية خبلؿ أسبكع كامؿ  ،أما في اليكـ الكاحد فيقدر زمنيا بحكالي  1ساعة ك  41دقيقة  .أما برامج األخبار

المحمية فيي في مجمميا تساكم  309دقيقة ك  50ثانية مف الزمف ،أم ما يعادؿ  5ساعات ك  9دقائؽ ك 50
ثانية خبلؿ أسبكع كامؿ  ،أما في اليكـ الكاحد فيقدر زمنيا بحكالي  44دقيقة ك ىك الزمف الذم استغرقتو البرامج

اإلخبارية المحمية ،مف إعبلف بدء النشرة إلى إعبلف المذيع عف نياية النشرة .

ك ىذا ما معناه أف المساحة المخصصة لبث األخبار الغير محمية ) كطنية – دكلية – إقميمية ( ىي تتجاكز –

بقميؿ – ضعؼ المساحة المخصصة لؤلخبار المحمية – ك ىك نفس الحاؿ بالنسبة إلى المساحة الزمنية المخصصة

لؤلخبار المحمية ك األخرل الغير محمية في اليكـ الكاحد  .إذ نجد  -عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر – المساحة
التي تعرض فييا نشرة األخبار الكطنية مف القناة األكلى تتجاكز ضعؼ المساحة الزمنية المخصصة لعرض نشرة

األخبار المحمية  ،ىذا مف جية  ،ك مف جية أخرل نجد المساحة المخصصة لعرض البرامج اإلخبارية سكاء

المحمية أك غير المحمية مقارنة بالبرامج األخرل الترفييية ك الرياضية ك االجتماعية ك البيئية ك الصحية ك
الدينية..الخ ك مختمؼ المكاد المذاعة مف طرؼ إذاعة بسكرة  ،نجد أنيا ك حدىا عمى مدار سبعة أياـ كاممة –

عينة الدراسة – تشغؿ حي از زمنيا قدره  1016دقيقة ك  25ثانية ،أم  17ساعة  33دقيقة ك  25ثانية ك ىك ما
يقارب  2ساعة ك  25دقيقة في اليكـ الكاحد .مع العمـ أف زمف اإلرساؿ اليكمي ىك  13ساعة ك  20دقيقة  .أما

زمف اإلرساؿ الكمي ليذه األياـ السبعة مف بداية البث اإلذاعي )  6:40صباحا ( إلى نيايتو )  20:00مساءا (

ىك  5600دقيقة أم ما يعادؿ  92ساعة ك  40دقيقة  .إذف  ،تشكؿ البرامج اإلخبارية مف حيث مساحتيا الزمنية
نسبتو  % 18,15مف المجمكع الكمي لبرامج إذاعة بسكرة خبلؿ فترة األسبكع  ،أما اليكـ الكاحد فتشكؿ نسبة
األخبار قد ار بحكالي  % 85مف المجمكع الكمي لمبرامج مف الفترة الصباحية إلى نياية الفترة المسائية  .ك لقد أثبتت

دراسة مشابية حكؿ" التخطيط اإلذاعي المحمي ك دكره في تنمية المجتمع " أف البرامج االخبارية تحتؿ المرتبة

األكلى مف حيث المساحة الزمنية الكمية مقارنة بالبرامج األخرل  ،حيث حاز مؤشر إعبلـ الجميكر المحمي

باألحداث الجارية – مف خبلؿ ىذه الدراسة المشابية – عمى أعمى نسبة بث تقدر ب . %75,23

ك قد كصؿ عدد األخبار المحمية التي تضمنتيا الفقرات اإلخبارية المحمية المكجية نحك خدمة أفراد المجتمع المحمي

إلى  242خب ار محميا عمى مدار سبعة أياـ كاممة  ،يمكف لنا معالجتيا مف زاكيتيف :
أ -البعد الجغرافي لؤلخبار

ب -البعد النكعي لؤلخبار
أ .البعد الجغرافي لؤلخبار المحمية (*) :
البعد الجغرافي

التكرار

النسبة المئكية

 -1مركز الكالية

107

44,22

النسبة المئكية

الزمف
الثانية

الدقيقة

05

97

%37,64

 -2أطراؼ الكالية

103

42, 56

38

98

%37,98

 -3أخبار محمية عامة

32

13, 22

17

63

%24,38

المجمكع

242

%100

259

%100

جدكؿ رقـ ) : (13البعد الجغرافي لؤلخبار المحمية
إف المجمكع الزمني لؤلخبار المحمية ىنا ،يعبر عمى زمف الخبر فقط دكف حساب زمف مقدمة النشرة أك الفاصؿ

المكسيقى أك التحية اإلذاعية  ،فمف خبلؿ ىذا الجدكؿ يتبيف لنا أف األخبار المتعمقة بما يحدث في عاصمة الكالية

" بسكرة " ىي األكثر تك ار ار مف طرؼ البرامج اإلخبارية إلذاعة بسكرة ك ذلؾ بنسبة  ،% 44,22كبقدر زمني نسبتو

 ،% 37,64كما نجد نسبة األحداث المتعمقة بالمناطؽ األخرل مف الكالية تقدر ب  ،% 42,56كبحيز زمني

نسبتو  % 37,98ك ىي نسبة قريبة مف نسبة األخبار المتعمقة بأحداث مركز الكالية ) الميتركبكؿ ( .في حيف أننا
نجد نسبة  % 13,22تعبر عف تمؾ األخبار التي تتناكؿ أحداث ك أخبار عامة تخص الشأف المحمي بشكؿ عاـ

دكف تخصيص ،حيث تشغؿ حي از زمنيا نسبتو مقدارىا . %24,38

ك مما ال شؾ فيو ،أف ىذا الجدكؿ ،يكضح اىتماـ إذاعة بسكرة في خطتيا اإلذاعية بتغطية األحداث الجارية في

المناطؽ الحضرية ،ك المناطؽ الريفية عمى حد السكاء  ،كما أنيا تنقػػؿ كقائع ك انشغاالت ك احتياجات أفػ ػراد
المجتمع المحمي سكاء القاطنيف بعاصمة الكالية " بمدية بسكرة " أك أكلئؾ القاطنيػ ػ ػ ػػف ببمديات الكالية المنتشرة شماال

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
)*( :تتمثؿ عاصمة الكالية في بمدية " بسكرة " ك ىي المركز ،أما أطراؼ الكالية أك محيطيا فيمثؿ باقي بمديات الكالية المتمثمة في  32بمدية،

مكزعة بيف دكائر الكالية االثني عشر :بسكرة – لكطاية – جمكرة – القنطرة – سيدم عقبة – زريبة الكادم – مشكنش – طكلقة – فكغالة – أكالد

جبلؿ – سيدم خالد – أكرالؿ ،ىذه البمديات ك التي تمثؿ مقرات الدكائر ىي المناطؽ الحضرية لمكالية ،أما باقي البمديات فتمثؿ المناطؽ الريفية
لمكالية.

ك جنكبا ،شرقا ك غربا .ك إف كانت نسبة التغطية اإلخبارية لؤلحداث التي تشيدىا عاصمة الكالية بمفردىا تكاد

تساكم تمؾ التغطية الخاصة بكؿ البمديات األخرل  ،فيذا ال يعني إطبلقا تقصيرىا في تغطية األحداث التي تشيدىا
المناطؽ األخرل  ،خاصة النائية منيا ،ك إنما باعتبار أف عاصمة الكالية ىي البمدية األكثر نشاطا ك حركة ك

سريانا لؤلحداث ك الكقائع  ،فسكسيكلكجيا يمكننا أف نقكؿ أنو كمما زاد التعقيد ك التشابؾ في مجتمع ما كمما زادت
الكقائع ك األحداث فيو ،ك عمت الحركة ك الحراؾ معا .ك أينما كجدت البساطة ك اليدكء نجد معيما قمة الحركة ك

السرعة ك نقص الكقائع ك األحداث.
ك تعتبر المكازنة بيف قطاعي الحضر ك الريؼ في الخطط اإلذاعية ذات أىمية بالغة بالنسبة لمشركع تنمية المجتمع

المحمي ،ىذا إف لـ نقؿ أف اىتماـ برامج اإلذاعة في خطتيا اإلذاعية التنمكية بالبعد الريفي خاصة المناطؽ النائية
ك المعزكلة ىك مطمب أساسي ك ضركرم قامت مف أجمو كسائؿ االتصاؿ التنمكم  ،ك اإلذاعة المحمية أىـ ىذه

الكسائؿ عمى اإلطبلؽ لقدرتيا الفائقة عمى استقطاب مختمؼ الشرائح ك الفئات مف جية  ،كمف جية أخرل اتساميا
بالفكرية في نشر األخبار .إف اتصاؼ ىذه الكسيمة التنمكية بالجكارية "  " Proximitéيجعميا مطالبة أكثر مف
غيرىا مف الكسائؿ االتصالية باالنشغاؿ بكؿ كبيرة ك صغيرة  ،شاردة ك كاردة  ،تحدث في ىذا المجتمع المحمي،

بكؿ أطيافو ك طبقاتو ك تجمعاتو السكانية  ،الحضرية منيا ك الريفية النائية  .ك لقد أثبت تحميؿ مضمكف عينة مف

برامج إذاعة بسكرة اىتماـ اإلذاعة بمختمؼ مناطؽ الكالية  ،حيث كانت حاضرة في كؿ حدث أك كاقعة تمس

مناطقيا سكاء في الشماؿ أك الجنكب  ،الشرؽ أك الغرب  ،كنذكر المناطؽ التي تـ تغطية ما كقع فييا مف أحداث

خبلؿ فترة الدراسة ) عينة الدراسة( فيما يمي :أكالد جبلؿ – زريبة الكادم – لكطاية – الحكش – سيدم عقبة –
فكغالة – سيدم خالد – طكلقة – برج بف عزكز – عيف الناقة – الدكسف – الحاجب – البسباس –خنقة سيدم
ناجي – شمتة  .حيث لـ تكتفي اإلذاعة مف خبلؿ تغطيتيا اإلخبارية بنقؿ األحداث ك االنجازات التنمكية في ىذه

المناطؽ ،ك إنما بتسميط الضكء كذلؾ عمى القضايا الحساسة ك المشكبلت التي تمس ىذه المناطؽ .

فإذاعة بسكرة مف خبلؿ تغطيتيا اإلخبارية لمكقائع ك األحداث ك القضايا التي تخص الشأف المحمي في مختمؼ
بمديات الكالية الحضرية منيا ك الريفية  ،تككف قد حققت ك أدت الكظيفة األكلى لكسائؿ االتصاؿ التنمكم  ،أال ك
ىي كظيفة المراقب كما يسمييا " كلبكر شراـ "  ،ك كظيفة اإلخبار ك التزكيد بالمعمكمات ك الرقابة البيئية كما

حددىا " ليزلي مكيمر " ) . (1حيث يتحدد دكرىا ىنا في التنمية المحمية مف حيث تزكيد أفراد المجتمع المحمي بكؿ
ما يحدث مف حكليـ مف كق ػ ػػائع ك أحػ ػػداث ك مجريات األمكر الس ػ ػػيما تمؾ المتعمق ػ ػػة بالمشاريع التنمكي ػ ػ ػػة المختمف ػ ػػة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
)(1
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المجاالت كالتي تزخر بيا المنطقة المحمية  ،فعندما يحاط األفراد المحميكف بكؿ ما يدكر حكليـ مف كقائع ك أحداث

تككف اإلذاعة المحمية ىنا قد حققت ك أتاحت الفرصة لكؿ األفراد ك الجماعات لبلرتباط ك االتصاؿ بالمجتمع الذم
ينتمكف إليو

)*(

 .كىذه الكظيفة أك الغاية ،ىي عمى درجة بالغة األىمية مف الناحية السكسيكلكجية  ،حيث تحقؽ

اإلذاعة المحمية مف خبلؿ تقديميا المستمر ك الفكرم ك المفصؿ ألخبار ك أحداث المجتمع المحمي تفاعبل بيف الفرد

ك جماعتو أك مجتمعو ككؿ ،ىذا مف الناحية االجتماعية  .أما مف الناحية التنمكية  ،فإف اإلذاعة المحمية ىنا،
يمكف ليا مف خبلؿ إحاطة األفراد المحمييف ك تزكيدىـ باألخبار المفصمة عف اإلنجازات التنمكية في بيئتيـ المحمية

أف تحقؽ كذلؾ تشجيع األفراد المحمييف عمى المشاركة فييا ك الدخكؿ في صميميا ك االرتباط بيا.

إذف ،تككف كظيفة اإلعبلـ ك اإلخبار كظيفة تنمكية  ،تؤدييا اإلذاعة المحمية عندما تحقؽ ىذيف األمريف السابقي

الذكر ،أم إحاطة الناس أكال بكؿ ما يحيط بيـ مف أحداث لربطيـ بمجتمعيـ المحمي ك مف ثـ يتحقؽ لدييـ الكعي
ك اإلدراؾ بمجتمعيـ المحمي  ،ك ىذا ما يؤدم بدكره إلى تحقيؽ أقصى درجة مف المشاركة الشعبية في التنمية

المحمية ،ك التي تعتبر إحدل المبادئ األساسية لتنمية المجتمع المحمي  .ك ىذا النقؿ المكضكعي ك الشامؿ لمحقائؽ
يتطمب نصيبا مف الحرية اإلعبلمية يتمكف م ف خبلليا المذيع مف نقؿ الكاقع بتفاصيمو ك حقائقو لممستمع  ،عمى أف

ال تستخدـ ىذه الحرية ىنا سمبا في تزكير األحداث ك التضميؿ  ،فعمى المذيع أف يتحمى بالنزاىة ك الصدؽ في نشر
المعمكمات ك الحقائؽ  ،فيكجو الحرية اإلعبلمية المعطاة لو نحك خدمة المجتمع ك ليس نحك اإلضرار بو  ،فيراقب

نفسو أكال بدال مف أف تمارس عميو الرقابة مف طرؼ األجيزة المعنية بذلؾ  .حيث أف حرية التفكير ك الرأم ك

الكصكؿ إلى المعمكمات ك النشر أمر أساسي لمساعدة اإلنساف في البحث عف الحقيقة  ،ك ألنو عاقؿ فإنو يستطيع
التمييز بيف الحقيقة ك الكذب  ،ك لذلؾ فإ ف الرقابة عمى ما ينشر رذيمة ألنيا تنتيؾ الحؽ الطبيعي لئلنساف في

حرية القكؿ ك تعكؽ البحث عف الحقيقة ك تمكف الطغاة مف االستمرار في السمطة ك تجعؿ مف الدكلة عدكا لمحرية

بدال مف أف تككف حاميا ليا

)(1

،

ك ىذا ما يجب أف تحققو إذاعة بسكرة مف خبلؿ برامجيا اإلخبارية .

ك كما بيف لنا تحميؿ مضمكف عينة مف برامجيا عمى مدار سبعة أياـ  ،أف الخطة اإلذاعية ىي متكازنة جغرافيا مف
حيث التغطية اإلخبارية  ،بحيث تيتـ بأطراؼ الكالية ك المتمثمة في  32بمدية إضافة إلى اىتماميا بالتغطية

اإلخبارية لعاصمة الكالية " بمدية بسكرة "  ،ك ىذا إدراكا منيا لدكرىا التنمكم المتمثؿ في تسميط الضكء عمى
المناطؽ النائية أك المحركمة أك غير الحضرية مف مناطؽ الكالية ك الذم مف شأنو زيادة معدالت التنمية كالتحضر

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

)*( :ىذه الكظيفة التنمكية لئلذاعة المحمية أقرىا " الكتاب األبيض " الذم أصدرتو الحككمة البريطانية مف أجؿ تطكير عمؿ اإلذاعات المحمية .
) :(1محمد لعقاب  ،المسممكف في حضارة اإلعبلـ الجديدة  ،ط ، 1الجزائر  ،دار األمة لمطباعة ك الترجمة ك التكزيع  ، 1996 ،ص .93

في ىذه المناطؽ  ،عمى اعتبار أف اإلذاعة غير مطالبة بحؿ مشكبلت التنمية المحمية اإلستراتيجية  ،ك إنما يكمف
دكرىا ىنا تحديدا في اإلعبلـ ك اإلخبار عنيا ك شرحيا ك تفسيرىا كربط األفراد المحمييف بيا ك تحفيزىـ عمى

المشاركة فييا.
ب .البعد النكعي لؤلخبار المحمية :
البعد النكعي

التكرار

النسبة المئكية

النسبة المئكية الزمف
الثانية

الدقيقة

 -األحكاؿ الجكية

21

8,68

/

30

11,59

 -نجاحات ك انجازات

120

49,59

32

118

45,73

 -مكاقع اإلىماؿ ك

101

41,73

44

110

42,68

242

100

76

258

100

تنمكية

الفساد

المجمكع

جدكؿ رقـ ) : (14البعد النكعي لؤلخبار المحمية
يبيف ىذا الجدكؿ نكعية األخبار التي غطتيا إذاعة بسكرة في ىذه الفترة مف الدراسة  ،فإضافة إلى تقديميا األخبار
عف أحكاؿ الطقس ك التي سجمت مساحة زمنية نسبتيا  %11,59مف المجمكع الكمي لمزمف ك ىي نسبة معقكلة
جدا بالنسبة ليذا النكع مف األخبار الخدماتية  ،فإننا نجد كذلؾ تركيز إذاعة بسكرة في تغطيتيا اإلخبارية عمى
جانبيف ىاميف جدا عند الحديث عف الدكر التنمكم لئلعبلـ المحمي ك اإلذاعة المحمية عمى كجو الخصكص  ،أال ك
ىما تسميط الضكء عمى اإلنجازات ك النجاحات التنمكية مف جية ك مف جية مقابمة تسميط الضكء أيضا عمى

نكاحي اإلىماؿ ك الفساد في المجتمع المحمي .ك عميو  ،جاءت األخبار المحمية المعبرة عف انجازات المجتمع
المحمي ك نجاحاتو التنمكية في الدرجة األكلى مف حيث التغطية اإلخبارية بنسبة  % 49,59مف حيث التكرار ،ك

بحيز زمني نسبتو  % 45,73مف المجمكع الكمي لمزمف .فيما سجمت األخبار الخاصة بتغطية مكاقع ك حاالت
الفساد ك اإلىماؿ في المجتمع نسبة تك اررية قدرىا % 41,73كبمقدار زمني نسبتو  ، % 42,68ك ىذه النسبة ىي
نسبة قريبة مف نسبة األخبار الخاصة باالنجازات التنمكية لممجتمع المحمي .

ك ما يجدر بنا قكلو  ،مف خبلؿ نتائج ىذا الجدكؿ ،أف إذاعة بسكرة ال تيتـ فقط باطبلع الناس عمى ما يحدث في
مجتمعيـ المحمي مف نكاحي إيجابية خاصة المتعمقة بانجازات السمطات المحمية في إطار مشاريع التنمية المحمية

ك إنما كذلؾ  ،ك بدرجة تكاد تككف تعادليا تماما ،نجدىا تنقؿ ألفراد المجتمع المحمي السمبيات ك نكاحي الفساد ك

القصكر في مجتمعيـ  .فكما سبؽ اإلشارة  ،أف مف أىـ األدكار التنمكية لكسائؿ االتصاؿ كافة ،ىك دكر الرقيب
كما يسمييا " كلبكر شراـ " أم الرقابة البيئية التي تستيدؼ متابعة االنجازات التنمكية ك الكشؼ عف مكاقع اإلىماؿ

ك القصكر حتى يتسنى فيما بعد معالجتيا ك تجاكزىا .فعمى الرغـ مف أف بعض المبحكثيف في دراستنا الميدانية ،قد
صرحكا بأف إذاعتيـ ما ىي إال بكؽ مف أبكاؽ السمطات المحمية  ،إال أننا نؤكد مف خبلؿ ىذه الدراسة التحميمة أف

إذاعة بسكرة مف خبلؿ برامجيا اإلخبارية ىذه  ،ىي فعبل  ،صكت الناس ك نبض الشارع ك العيف الثالثة)*( ،حيث
أنيا تسعى كراء الخ بر ك تقصي الحقائؽ ك استنطاؽ الشارع ك كشؼ المشكبلت التي يعاني منيا األفراد المحمييف،
ك تكصيميا لمجيات المعنية ك مف ثـ إببلغ األفراد بردكد مسئكلييـ  .ىذا ،ك قد أكد لنا كذلؾ مدير إذاعة بسكرة في

مقابمة حرة معو  ،أف اإلذاعة تممؾ ىامشا ال بأس بو مف الحرية اإلعبلمية ،حيث أنيا ال تتكانى عف كشؼ الفساد

في المجتمع ك إظيار الرأم اآلخر ،كما أنيا مكجكدة أصبل مف أجؿ خدمة أفراد المجتمع المحمي ك إسماع آراءىـ

ك شكاكييـ لمسمطات المحمية المعنية بحميا.

ك عمكما يمكننا ،أف نحدد الجكانب أك األبعاد النكعية لؤلخبار المحمية التي تتناكليا البرامج اإلخبارية إلذاعة بسكرة،
فالنسبة لؤلخبار المتعمقة باالنجازات ك النجاحات التنمكية التي تمس المنطقة  ،فإننا نحصرىا في الجكانب اآلتية :
 -1الجانب االجتماعي :ك شمؿ االنجازات المتعمقة بالسكف ك التعمير ) تدشيف مقرات أمنية بسيدم غزاؿ ك
لكطاية  -سكنات اجتماعية ك قاعات متعددة النشاطات ببمدية الحكش – إنشاء دار الشباب بأكالد جبلؿ – سكنات
اجتماعية بطكلقة (  ،إضافة إلى أخبار عف تكريـ عناصر ناجحة ك فاعمة في المجتمع المحمي كتكريـ متحؼ

بسكرة ك عمالو ،ك تكريـ المتمرسيف المتفكقيف في محك األمية ،ك أخبار أخرل عف نشاطات اجتماعية لمؤسسات

المجتمع المحمي.

 -2الجانب التربكم العممي :ك شمؿ أخبا ار تتعمؽ بتدعيـ قطاع التربية ببمدية زريبة الكادم داخمية – ندكات ك

نشاطات الممحقة الكالئية لمحك األمية ك تعميـ الكبار – رقمنة التسيير في قطاع التربية – أخبار كذلؾ عف ترقية

األساتذة الجامعييف في جامعة محمد خيضر بسكرة – انطباعات تبلميذ الطكر النيائي حكؿ اإلجراءات التنظيمية
الجديدة المتحاف الباكالكريا.
 -3الجانب االقتصادم  :ك شمؿ أخبا ار تتعمؽ بتخفيػ ػ ػػض أسعار الم ػ ػ ػكاد الغذائية األساسي ػ ػػة بما يتماشى ك الق ػ ػ ػػدرة

ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
)*( :

" صكت الناس ،نبض الشارع  ،ك العيف الثالثة "  ،ىك شعار اإلذاعة الذم يتردد كثي ار بيف الفقرات ك المكاد اإلذاعية عمى ألسف المذيعات ك

المذيعيف  ،ك ىك ما يعبر عف سياسة إذاعة بسكرة الجيكية ذات الشفافية .

الشرائية لممكاطف – فتح فرص التشغيؿ بكؿ بمديات الكالية  -حمبلت ترقية االستثمار في شمتة في مجاؿ

المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة.

 -4الجانب البيئي :ك تضمف أخبا ار متعمقة بحمبلت لتنظيؼ األحياء السكنية بحي المجاىديف – مدينة بسكرة –
بالتعاكف بيف السكاف ك المصالح البمدية.

 -5الجانب السياحي  :ك شمؿ أخبا ار عف تكافد سكاح مف مناطؽ شمالية إلى بمدية خنقة سيدم ناجي لبلستفادة ك
االستمتاع بمعالميا السياحية .

 -6الجانب الرياضي :كضـ أخبا ار عف كؿ مف احتضاف بسكرة لفعاليات البطكلة الكطنية لمقكات الخاصة – فكز
فريؽ اتحاد بسكرة لكرة القدـ – احتضاف بسكرة لمبطكلة الجيكية لمعدك.
 -7جانب التييئة  :ضـ أخبا ار عف انجاز مشاريع تنمكية لمتييئة خاصة بالتعبيد ك اإلنارة العمكمية ك حاكيات
القمامة ببمدية سيدم عقبة.
ىذا فيما يخص جممة األخبار المتعمقة بنجاحات ك انجازات المجتمع المحمي في جكانب مختمفة  ،أما فيما يخص
ما خرج بو تحميؿ مضمكف عينة مف ىذه البرامج اإلخبارية مف ناحية األخبار المتعمقة بجكانب القصكر ك اإلىماؿ

ك الفساد في المجتمع المحمي  ،فنقدمو فيما يمي:

 -1الجانب االجتماعي :ك تتضمف أخبا ار عف جكانب القصكر في المجتمع البسكرم نذكرىا في شكاكم أىالي
البيكت القصديرية بطابؽ الكمب بالعالية الشمالية ك تدىكر األكضاع المجتمعية عامة – مطالبة سكاف السكنات

اليشة بسيدم عقبة بترحيميـ إلى سكنات الئقة – شكاكم عف انعداـ تجييز مصالح البريد بأكالد جبلؿ بالعماؿ ك
التجييزات مما يعيؽ االستفادة مف ىذه الخدمة – تسميط الضكء عمى مشكبلت الشباب ببمدية الحاجب ك رصد

تطمعاتو كاحتياجاتو .
 -2الجانب البيئي :ك تضمف أخبا ار عف شكاكم أىالي سيدم عقبة عف عدـ تكفر المساحات الخضراء ك أماكف
التركيح عف النفس خاصة لؤلطفاؿ .
 -3الجانب الصحي :ك شمؿ ىك اآلخر أخبا ار تعمقت بمطالبة سكاف كؿ مف البسباس ك رأس الميعاد ك سيدم خالد

بحمبلت تمقيح الماشية لحمايتيا مف األمراض ك حفاظا عمى الثركة الحيكانية – شكاكم المستفيديف مف بطاقة الشفاء

بالكالية حكؿ التباطؤ في تفعيؿ االستفادة منيا ك العمؿ بيا  -مطالب أىالي البسباس لتحسيف الخدمات الصحية
المتعمقة بالنقؿ االستشفائي.
 -4الجانب السياحي :تضمف أخبا ار عف إىماؿ المعالـ التاريخية ك السياحية بالكالية  ،ال سيما المركب اإلسبلمي
عقبة بف نافع المنجز حديثا.

 -5الجانب االقتصادم :ضـ أخبا ار عف مطالب شباب لكطاية لمقضاء عمى البطالة ك تكفير مناصب شغؿ –
احتجاجات الناس حكؿ االرتفاع المفاجئ ألسعار المكاد األساسية خاصة الزيت ك السكر.

 -6الجانب الرياضي :ك ضـ شكاكم بخصكص عدـ اكتماؿ مشركع ممعب كرة قدـ ك التماطؿ في إتماـ انجازه .
 -7جانب التييئة  :ك شمؿ أخبا ار عف معاناة سكاف طريؽ سيدم عقبة لعشريف سنة مف انعداـ الكيرباء ك الغاز –
انقطاع المياه الصالحة لمشرب في زريبة الكادم – مطالب الفبلحيف في كؿ مف عيف الناقة ك برج بف عزكز مف
أجؿ تكفير الكيرباء ك المسالؾ الفبلحية ك البناء الريفي ك التصدم لمشكمة صعكد المياه الزائدة  -انعداـ التدفئة
بمدارس فكغالة لسبب تأخر تمكيؿ الغاز الطبيعي لممدارس – انعداـ التييئة ك الصرؼ الصحي ك اىتراء شبكات

المياه ك تمكث مياه الشرب بحي الزيتكنة في مدينة بسكرة  -استياء في أكساط سيدم خالد بسبب التكصيبلت
العشكائية لؤلسبلؾ الكيربائية  .ك لقد احتمت األخبار الخاصة بنقص ك انعداـ التييئة المرتبة األكلى مف حيث

التناكؿ اإلخبارم مقارنة بنكعية األخبار األخرل .

ىذه ىي األخبار المحمية التي تكررت في فترة دراستنا عمى مدل اإلرساالت اليكمية لبرامج إذاعة بسكرة ،ك منيا

نسجؿ ما يمي:

 اىتماـ الخطة البرامجية اإلخبارية إلذاعة بسكرة بتغطية األخبار بصفة شاممة لكؿ قطاعات مجتمع بسكرة المحميكطبقاتو ك مختمؼ تجمعاتو السكانية الحضرية منيا ك الريفية  ،عبلكة عمى اىتماميا أيضا بتقديـ األخبار الكطنية ك

الدكلية ك المنقكلة مف القناة ا ألكلى ،ىذه األخيرة التي تزكد كؿ اإلذاعات المحمية في الجزائر باألخبار التي تخص
الكطف كمو ،ك األخبار العالمية كذلؾ ،ك ىذه المساحة المخصصة لؤلخبار الكطنية ك الدكلية ىي ضركرية جدا

ألبناء المجتمع المحمي ،حيث ال يمكف أف يقتصر دكر اإلذاعة المحمية عمى إذاعة أخبار المجتمع المحمي فقط .

إف أبناء المجتمع المحمي ىـ بعض مف أبناء الكطف إنيـ يريدكف معرفة أخبار الكطف كمو ،ك يريدكف معرفة أخبار

العالـ أيضا...بؿ إف ىناؾ مف األخبار القكمية ك العالمية مالو ارتباط كثيؽ ك مباشر بالمجتمع المحمي...فإف خب ار
)عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر( عف مرض خطير معدم ك احتماؿ كجكده بدكلة أكركبية بيا نسبة كبيرة مف الجالية
الجزائرية مف مختمؼ مدف الكطف ك احتماؿ انتقاؿ الخطر إلى الجزائر مع عكدة المغتربيف إلى الكطف ،ليك خبر
ييـ المجتمع المحمي مف دكف أدنى شؾ ،كما أف أيضا خب ار عف اكتشاؼ أف مبيدا حشريا يستخدـ حاليا فييا ضرر

كبير لئلنساف ك مطمكب سحبو مف التداكؿ أك قياـ أحد مراكز البحكث العالمية بإنتاج نكع معيف مف البذكر عالية

اإلنتاج أك مبيد حشرم فعاؿ...ليي أخبار دكلية ك لكف أيضا تيـ المجتمع الزراعي المحمي بدكف شؾ  .لذلؾ
عمدت اإلذاعة الكطنية الجزائرية في خطتيا اإلذاعية بالتنسيؽ مع اإلذاعات الجيكية عمى تزكيد أفراد المجتمعات

المحمية كميا باألخبار الكطنية ك العالمية مف خبلؿ البرامج اإلخبارية التي ثبتيا القناة الكطنية األكلى ك التي يتـ

ربطيا بإرساؿ اإلذاعات المحمية .

 اىتماميا أيضا بتسميط الضكء عمى انجازات المجتمع المحمي ،خاصة مف حيث ربط األفراد المحمييف بكاقعيـالتنمكم  ،ك تزكيدىـ بمستجدات التنمية المحمية ك نجاحات مشركعاتيا ،ك ىنا تمعب إذاعة بسكرة دكرىا في
مساعدة أجيزة الحكـ المحمي عمى أداء مياميا ك بمكغ أىدافيا ،حيث أف القاسـ المشترؾ بيف االثنيف ىك صفة "

المحمية " ك ما ليا مف أىمية بالغة في الكصكؿ إلى أعماؽ المجتمع المحمي ك طياتو ،ك الغكص في مشكبلتو ك
تحقيؽ غاياتو ك مطالبو المشركعة ك إيجاد الحمكؿ البلزمة لمعضبلتو.....ك لعؿ أف أىـ العكامؿ التي ساىمت في

نجاح التجربة الصينية في التنمية خاصة فيما يتعمؽ باستخداـ االتصاؿ في المجاؿ التنمكم ىك القدر الكبير مف

البلمركزية ك إلقاء مسئكلية التنمية عمى المجتمعات المحمية.

 اىتماميا بنفس القدر الذم تيتـ فيو بانجازات المجتمع المحمي ،بما يدكر في المجتمع المحمي مف نكاحي قصكرك إىماؿ ك فساد في شتى المجاالت السيما اإلمكانيات البشرية ك الطبيعية المحمية الغير مستغمة تماما أك غير
مستغمة استغبلال رشيدا  .ك ىنا ال يفكتنا قكؿ عالـ االتصاؿ التنمكم " كلبكر شراـ " الذم يعبر عمى ىذه الكظيفة

التنمكية التي تضطمع بيا اإلذاعات المحمية بقكلو " فإذا كاف ىناؾ اعتراؼ بفضؿ ىؤالء المذيف ساىمكا بإخبلص ك
كفاءة في خدمة المجتمع ك تنميتو ،فإنو ال يجب أف يككف ىناؾ تكاني عف التشيير بالتكاسؿ ك عدـ الكفاية ك

الفساد " ) . (1فإذاعة بسكرة ىنا أثبتت مف خبلؿ تحميمنا ليذه العينة البرامجية اإلخبارية  ،أنيا تؤدم كظيفة " الرقابة
البيئية " فيي استفتاء يكمي متكاصؿ عمى كافة القضايا القائمة ،ك عمى ما تتخذه السمطات مف خطكات ،ك ما
تطرحو مف ق اررات ك إجراءات  ،فيي بيذا المفيكـ جية رقابة شعبية فعمية ينبغي احتراميا.
 -استطاعت إذاعة بسكرة أف تمعب دكر الكسيط بيف الجميكر المحمي ك السمطات المحمية ك ىذا نستشفو مف ما

تضمنتو األخبار المحمية مف ردكد المسئكليف عمى االحتجاجات ك المطالب ك الشكاكم التي عبر عنيا األىالي
المحميكف مف خبلؿ أمكاج اإلذاعة ،

حيث شكمت منب ار ح ار ألفراد المجتمع المحمي لمتعبير عف آراءىـ ك

احتياجاتيـ ك تكصيميا إلى السمطات المعنية  ،ك مف خبلليا كذلؾ  ،يتمقى ىؤالء الردكد عمى مطالبيـ ك
استفساراتيـ مف السمطات المعنية بذلؾ  .ك ىنا يؤكد "عبد المجيد شكرم" أف اإلذاعة المحمية كىي تعبر عف كاقع

المجتمع المحمي ينبغي ليا أف تككف عمى اتصاؿ كثيؽ بأجيزة الحكـ المحمي مع الحرص عمى أال تككف بكقا

ليا....إنما ىي كسيمة تكفيؽ بيف مطالب جماىير المكاطنيف ك بيف اإلدارة المحمية  ،فعف طريؽ اإلذاعة المحمية
تصػؿ إلى المكاطني ػ ػػف خطط ك تعميمات ك ق اررات كارشػ ػػادات اإلدارة المحمية ك عف طريقيػ ػػا يسم ػ ػػع المسئكلكف نبض
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المكاطنيف...أفكارىـ...آراءىـ....مطالبيـ ..شككاىـ) .(1ك مف األخبار التي تضمف ردكدا عمييا مف طرؼ
المسئكليف المعنييف بحميا ك معالجتيا ىي ردكد البمدية عبر أمكاج اإلذاعة عمى مشكؿ انقطاع مياه الشرب في بمدية
زريبة الكادم  ،ك رد البمدية عمى سكاف حي المجاىديف لتثميف جيكدىـ في تنظيؼ أحياءىـ ك إعرابيا عف كضع

اليد في اليد لحؿ المشكبلت التي تعترضيـ  ،رد مصالح البمدية لتجديد قنكات الصرؼ الصحي ك المياه الصالحة

لمشرب في حي الزيتكنة بمدينة بسكرة  ،رد مصالح البمدية عمى مشكؿ التكصيبلت العشكائية بسيدم خالد  ،رد

المسئكليف المعنييف عمى سكاف طريؽ سيدم عقبة عقب طرح احتجاجاتيـ حكؿ مشكؿ عدـ إيصاليـ بالغاز ك

الكيرباء ك التعيد بإتماـ المشركع في أقرب اآلجاؿ ىذا ما تضمنو محتكل ىذه األخبار المحمية مف ردكد لجيات
مسئكلة  ،جاءت بناءا عمى احتجاجات ك شكاكم األىالي المحمييف  .ك بيذا يحؽ لنا القكؿ أف إذاعة بسكرة لعبت

بجدارة دكر الكسيط بيف األفراد المحمييف ك المسئكليف  ،فمف خبلليا ىي  ،تمر الشكاكم ك تأتي الردكد ك مف ثـ

الحمكؿ ك العبلجات البلزمة لمختمؼ المشكبلت المجتمعية .

 مف المبلحظات المبشرة أف إذاعة بسكرة طبقت القاعدة اإلعبلمية التنمكية التي ترل أف ال تكتفي اإلذاعةالمحمية بمعب دكر المخبر فحسب ،ك إنما كذلؾ دكر مف يشرح ك يبسط ك يسيؿ ميمة المخطط) .(2حيث ىناؾ مف

األخبار ال ينبغي ل يا أف يقتصر عمى مجرد سردىا بكقائعيا بؿ يجب أف تككف ليا مجاؿ لتفسيرىا ك التعميؽ عمييا
حتى يتيسر عمى جميكر المستمعيف إدراكيا في شمكليا ك استيعابيا  .ك مما ال مجاؿ فيو لمجدؿ  ،ىك الحرص

المتناىي إلذاعة بسكرة حتى تككف كؿ األخبار المغطاة مفسرة تفسي ار مفصبل  .حيث كجدنا مف خبلؿ تحميمنا لعينة
مف البرامج اإلخبارية أف كؿ األخبار المقدمة ىي أخبار مفسرة  ،ك ذلؾ باالعتماد عمى أساليب التقارير الصكتية

 المقاببلت – االستطبلعية الميدانية – الخطابات  -التحقيقات اإلذاعية  .ك لعؿ أف األسمكب األكثر استعماال كتركي از في برامجيا اإلخبارية ىك ما يسمى بالتقرير الصكتي ،كىك مف أىـ األنشطة التي يمكف أف يقكـ بيا مندكب
اإلذاعة ك ابف اإلذاعة نفسو  ،الذم يتـ إيفاده مف أجؿ القياـ بتغطية إخبارية ناجحة في منطقة ما ....أك لتغطيػة

أخبار حادثة ىامة  ،ك ىك عبارة عف تقرير قصير حكؿ خبر أك مكقؼ أك حدث أك تعميؽ لشاىد عياف).(3

ك لنا أف نقكؿ أيضا أنو قد تطكر مؤخ ار أسمكب تقديـ نشرات األخبار في اإلذاعة بصفة عامة ك اإلذاعات المحمي ػ ػػة
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بصفة خاصة  ،ك ذلؾ بعد التقدـ اليائؿ في تكنكلكجيا االتصاؿ  ،إذ يمكف لمذيع األستكديك اآلف تمقي مداخبلت

بعض المستمعيف المذيف يتصمكف باإلذاعة) .(1إال أف ىذا األسمكب الحديث في تقديـ األخبار ك تغطيتيا الزاؿ بعيدا
عف إذاعات العالـ النامي .رغـ أنو مف الجيد أف يتـ تقديـ األخبار ك في الكقت نفسو يسمح لؤلفراد المحمييف

المشاركة عبر الياتؼ مف خبلؿ تدعيـ الخبر أك االستفسار عنو أك إبداء الرأم ك االنشغاالت ..الخ .

ك عمكما  ،فإف ما كرد في عينة البرامج اإلخبارية التي تـ تحميميا  ،مف األخبار المفسرة ك المدعمة بأساليب

التكضيح ك التفسير ك التحميؿ  ،نجد ما يمي  :تفسير خبر ارتفاع أسعار المكاد االستيبلكية باالستعانة بخبير في
االقتصاد مف جامعة بسكرة لتحميؿ الظاىرة ك تفسيرىا  ،مقابمة مع مسئكؿ الضماف االجتماعي حكؿ مشكؿ عدـ

سرياف مفعكؿ بطاقات الشفاء  ،تقرير حكؿ جكانب اإلىماؿ التي طالت المعمـ السياحي " المركب السياحي عقبة بف

نافع "  ،ن قؿ خطابات لمسئكليف في الجيش حكؿ احتضاف بسكرة لمبطكلة الكطنية لمقكات الخاصة  ،مقابمة مع
رئيس الجامعة بخصكص حدث ترقية األساتذة الجامعييف  ،تقرير صكتي حكؿ األكضاع المجتمعية لشباب العالية

الشمالية القاطنيف بالبيكت القصديرية ك كذا شباب لكطاية ك معاناتيـ مع مشكؿ البطالة  ،استطبلع آراء الشارع
البسكرم حكؿ ظاىرة رفع ثـ خفض أسعار المكاد الغذائية  ،تحقيؽ حكؿ إىماؿ قطاع الفبلحة في بمدية برج بف

عزكز ك عدـ تييئتيا بالكيرباء ك المسالؾ الفبلحية .

ك مف ىنا ،نجد مما ال يدع مجاال لمشؾ  ،أف البرامج اإلخبارية – بناءا عمى عينة الدراسة في إذاعة بسكرة ىي
برامج مفسرة ك مكضحة استطاعت أف تقدـ المادة اإلخبارية المقنعة مف خبلؿ اعتمادىا أساليب التحقيقات ك

التقارير ك االستطبلعات ك المقاببلت .
 - 1مناقشة القضايا الحيوية لممجتمع المحمي :
تعتبر مناقشة ك تحميؿ ك تفسير القضايا ك المشكبلت الحيكية التي تمس المجتمع المحمي مف أىـ ما يمكف أف

تؤديو اإلذاعة المحمية مف أجؿ اإلسياـ في دفع ك تنشيط المسار التنمكم في المنطقة المحمية ،ك كذا تفعيمو مف

حيث ككنيا -أم اإلذاعة المحمية -تمثؿ الكسيط الحقيقي بيف المسئكليف القائميف عمى عمميات التنمية المحمية ك
بي ف أىالي المجتمع المحمي المستفيديف مف ثمار ىذه العمميات التنمكية  .ك لما ال ىـ أيضا فاعميف ك مشاركيف في
تنفيذ ىذه العمميات التنمكية.
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ك ىنا يككف دكر اإلذاعة المحمية يكمف ليس فقط في اإلعبلـ ك اإلخبار بيذه القضايا ك المشكبلت الحيكية التي

تمس بصفة مباشرة أفراد المجتمع المحمي  ،ك إنما ال بد ليا أف تضطمع بدكر مناقشة ك تحميؿ ىذه القضايا حتى
يحصؿ اإلدراؾ الفعمي ك الحقيقي بمشكبلتيـ الحساسة ك الحيكية  ،ك مف ثـ يشارككف بإيجاب في عمميات تنمية

مجتمعيـ المحمي ك مف ثـ المجتمع القكمي ككؿ.

ك مجتمع بسكرة ىك مف المجتمعات المحمية في الكطف ك التي تعاني مف نقص في المشاريع التنمكية الحضرية
خاصة منيا في مجاؿ التييئة  ،خاصة مف حيث الطرقات ك اإلنارة العمكمية ك المياه الصالحة لمشرب...الخ  ،ىذه

المشكبلت الحيكية الرئيسية في حياة كؿ مكاطف كاف ليا نصيبيا مف التحميؿ ك النقاش في خطة برامج إذاعة بسكرة

حيث نجد برنامجا خاصا بمناقشة ىذه القضايا الحيكية ك إيجاد الحمكؿ البلزمة ليا ك ذلؾ بطرح الرأم ك الرأم

اآلخر ،أم آراء الناس ك كذا آراء المسئكليف المحمييف ك إجابتيـ عمى االنشغاالت المحمية  ،ك ىذا البرنامج ىك

برنامج " بمديات تحت الضكء" ك ىك برنامج حكارم ميداني تتنقؿ فيو المذيعة كؿ مرة إلى بمدية مف بمديات الكالية
لتسميط الضكء عمى مختمؼ المشكبلت الحيكية التي يعاني منيا السكاف المحميكف ك إيصاليا إلى المسئكليف
المعنييف بالتنمية المحمية مف أجؿ الرد عمييا ك إيجاد الحمكؿ المناسبة ليا  ،كىذا البرنامج يدكـ حكالي ساعتيف مف

الزماف .ىذا إضافة إلى برامج أخرل تعالج مختمؼ المشكبلت التي تمس ىذا المجتمع المحمي ،الفبلحية ك الصحية
ك االجتماعية ك الرياضية...

ك عمكما فإف ىذه المشكبلت الحيكية  ،تمثؿ عقبات حقيقية أماـ جيكد التنمية المبذكلة  ،ك قد تطرقت إذاعة
بسكرة المحمية إلى ىذه القضايا ك المشكبلت في زمف قدره  504دقيقة )  8ساعات ك  24دقيقة ( أم ما ساكم 9

 %مف إجمالي كقت عينة الدراسة  ،ك الجدكؿ التالي يكضح ذلؾ بشيء مف التفصيؿ :
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جدكؿ رقـ ) : (15التكزيع التكرارم لمجاالت المشكبلت الحيكية التي ناقشتيا برامج إذاعة بسكرة
ك مف ىذا الجدكؿ  ،نبلحظ أف مشكؿ التييئة قد تكرر بأكبر معدؿ ك بنسبة  ،% 21,86إال أف أكبر مساحة
زمنية ساد فييا النقاش حكؿ المشكبلت الحيكية لمجتمع بسكرة المحمي ىي المساحة المخصصة لممشكبلت ك

القضايا الصحية ك بحيز زمني قدره  139دقيقة ك ىك ما يعادؿ  2ساعة ك  19دقيقة.

 -1قضايا الصحة  :تصدرت القضايا الصحية مف حيث المجاؿ الزمني لممناقشة ك التحميؿ  ،المشكبلت الحيكية
التي تمس مجتمع بسكرة المحمي ،ك بتكرار  4مرات خبلؿ زمف الدراسة أم سبعة أياـ كاممة مف اإلرساالت اليكمية،
ك تمثمت ىذه القضايا التي تـ معالجتيا مف خبلؿ برامج إذاعة بسكرة بالنقاش ك التحميؿ في :
قضية انتشار المرضى عقميا في مدينة بسكرة ،ك ىي تعد ظاىرة اجتماعية



– صحية  ،تـ تناكليا إعبلميا مف طرؼ إذاعة بسكرة مف خبلؿ تسميط الضكء عمى أساليبيا ك آثارىا ك
مخاطرىا عمى األفراد ك المجتمع ،مع عرض آلراء الناس حكؿ ىذه الظاىرة الصحية ك كذا آراء الخبراء ك

المختصيف في مجاؿ " الطب العقمي " ك المسئكليف كذلؾ  ،في قالب حكارم ميداني ،ك االنتياء إلى تحديد

دكر السمطات في التكفؿ بياتو الشريحة ماديا ك معنكيا ك تكفير العبلجات ك الحمكؿ ليذه الظاىرة

السكسيك -صحية .ك لقد جاء ىذا التناكؿ التحميمي ليذه المشكمة المحمية في شكؿ ريبكرتاج يتمثؿ في
برنامج " تحقيؽ اإلذاعة " .


قضية نقص المرافؽ الصحية في بمدية عيف الناقة /سيدم عقبة  .ك لقد

جاء تناكؿ ىذه المشكمة بالتحميؿ مف خبلؿ برنامج " بمديات تحت الضكء "  ،حيث تـ تسميط الضكء عمى
النقائص التنمكية في ىذا المجاؿ ) قمة عدد األطباء – عدـ تكفر عيادة كالدة – عدـ تكفر صيدلية ( ك
ذلؾ بفتح النقاش مع مسئكلي ىذه البمدية عمى رأسيـ رئيس البمدية ،ك الكصكؿ إلى إجابات عف انشغاالت

الناس الصحية ك اإلببلغ عف إمكانيات السمطات المحمية في القطاع الصحي.


قضية ذكم االحتياجات الخاصة  ،ك معالجة كيفية إدماجيـ في األسرة ك

المجتمع معا ،ك ىي قضية اجتماعية -صحية – نفسية  ،تخص الصحة النفسية لمفرد ،ك لقد كاف ليا
نصيب مف المناقشة ك المعالجة مف طرؼ إذاعة بسكرة ،مف خبلؿ برنامجيا األسبكعي " العيادة النفسية "،

حيث تمت مناقشة ىذه اإلشكالية المحمية بيف  3أطراؼ ىـ المذيعة ك الضيكؼ األخصائييف ك المستمعيف

مف أفراد المجتمع المحمي مف خبلؿ مكالماتيـ الياتفية.


قضية التمقيح  ،ك جاء تناكؿ ىذه القضية التي تخص المجتمع المحمي في فترة حممة التمقيحات الجارية

عمى األطفاؿ مف الكالدة إلى غاية سف  18سنة ،ك بالتالي نجد إذاعة بسكرة كاقفة مع ىذا الحدث بالنقاش
ك التفسير ،مف خبلؿ برنامجيا األسبكعي '" مع الطبيب " ك الذم تـ فيو تيباف فكائد التمقيح ك مخاطر

اإلعراض عنو ،ك ضركرة تحفيز الناس حتى ييتمكا بيذه المحطة الصحية مف حياتيـ..الخ  ،ك لقد حصمت

ىذه القضية التي تيـ الشأف المحمي عمى تك ارريف في األسبكع الكاحد .

 -2قضية غبلء المعيشة  :ك جاءت ىذه المشكمة اليكمية كالتي يعاني منيا الشريحة األكبر ألفراد المجتمع المحمي

في المرتبة الثانية  ،إذا أخذنا في االعتبار أف الفئات ذات الدخؿ المرتفع تقؿ أك ربما تنعدـ معاناتيا مف ىذا

المشكؿ الحياتي اليكمي  ،ك تبقى الشريحة العريضة مف أصحاب الدخؿ المتكسط ك المنخفض ك كذا المعدكميف،
يتعاطكف يكميا مع ىذا المشكؿ .ك لقد نالت ىذه المشكمة الحيكية في خطة برامج إذاعة بسكرة خبلؿ فترة الدراسة

التحميمية ) عينة الدراسة ( حي از زمنيا مقداره  85دقيقة  ،أم  1ساعة ك  25دقيقة مف النقاش ك التحميؿ  ،ك ىذا ما
شكؿ نسبة  % 16،86مف المجمكع الزمني الكمي .في حيف أف تكرار المكضكع جاء لمرتيف فقط خبلؿ ىذا
األسبكع ،ك لقد جاء التناكؿ التحميمي ليذه المشكمة في ىذه الفترة بالذات ك بمقدار زمني مرتفع مقارنة بالمشكبلت

الحيكية األخرل ،العتبار أف ىذه الفترة عرفت فييا الجزائر ارتفاعا ممحكظا في أسعار المكاد االستيبلكية خاصة
مادتي السكر ك الزيت ،ك ليذا كانت إذاعة بسكرة حاضرة مع ىذا الحدث الكطني ،ك ىذا مف خبلؿ :
 تخصيص حصة " مف قضايا الشباب " لمناقشة ظاىرة ارتفاع األسعار ك آثارىا المتمثمة في ردكد الفعؿ الشعبكيةالعنيفة خاصة شريحة الشباب التي عبرت عف رفضيا القاطع الرتفاع أسعار المكاد ذات االستيبلؾ اليكمي ،ك
محاكلة إيجاد الحمكؿ البلزمة ليذه المشكمة عمى المستكل المحمي ،ك ذلؾ مف خبلؿ مناقشة المكضكع مف طرؼ

نخبة مف األخصائييف االقتصادييف ك االجتماعييف .
 نقؿ حكار أجرم مع كزير التجارة حكؿ القضية  ،ك تناكؿ الحكار نقبل لردكد أفعاؿ السمطات مف حيث محاكلةصد المشكمة ك تحديد اإلجراءات البلزمة لذلؾ .ك لقد كاف ليذه المشكمة الحيكية أىمية بالغة لدل السمطات المحمية

ك الكطنية ككؿ ،حيث لعبت اإلذاعات المحمية ككؿ دكرىا البارز في تيدئة أكضاع الشارع الجزائرم مخافة الكقكع
في أزمة سياسية ،ك المحاؽ بقطار الثكرات الشعبية التي تشيدىا المنطقة العربية.
 -3قضايا البيئة  :ك لقد شغمت المشكبلت البيئية ك مختمؼ قضايا البيئة االيككلكجية التي تخص مجتمع بسكرة
المحمي حي از زمنيا قدره  71دقيقة  ،أم ما يعادؿ  1ساعة ك  11دقيقة مف الحجـ الزمني الكمي لممشكبلت الحيكية
التي تخص مجتمع بسكرة المحمي ،حيث جاء التناكؿ التفسيرم ليذه المشكبلت البيئية المحمية في مرتبة متقدمة بعد

مشكمتي الصحة ك غبلء المعيشة  ،ك لك تأممنا في ىذا التقدـ لممراتب مف حيث التناكؿ اإلعبلمي المكثؼ ليا
بالتحميؿ ك المناقشة ك التفسير ،لكجدنا أف ىذه القضايا الثبلث قد شغمت اىتماـ الشارع المحمي ك كذا السمطات

المحمية ،بؿ كأكثر مف ذلؾ  ،ىي تعتبر مف القضايا الكطنية التي شغمت ك حازت عمى االىتماـ الكطني ككؿ في

فترة عرؼ فييا المجتمع الجزائرم ككؿ ىذه األحداث أال ك ىي :

 حممة التمقيحات ضد األمراض لحديثي الكالدة إلى غاية الثامف عشر. ارتفاع أسعار المكاد االستيبلكية ك ما تبعيا مف احتجاجات ك أعماؿ شغب شعبكية. حممة الحفاظ عمى البيئة ك التي تبنتيا اإلذاعات الجيكية الجزائرية مطمع عاـ .2011ك عميو ،لقد جاء التركيز عمى القضايا ك المشكبلت البيئية التي تعاني منيا منطقة بسكرة مف طرؼ برامج إذاعة
بسكرة استجابة لتمؾ الحممة التي أطمقتيا التنسيقية الجيكية لئلذاعات المحمية في الجزائر ،فجعمت عاـ  2011ىك

عاـ الحفاظ عمى البيئية  ،فكانت إذاعة بسكرة كذلؾ حاضرة في ىذا الحدث بتسميطيا الضكء عمى قضية صيانة

البيئية ك الحفاظ عمى مكاردىا المتنكعة  ،ك لقد جاء ىذا التناكؿ مف خبلؿ:

 -تسميط الضكء بالنقاش ك التحميؿ مف خبلؿ حصة " حكار عمى اليكاء " عمى برنامج الحمبلت البيئية لكالية بسكرة

عاـ  2011ك اإلجراءات البلزمة لمقضاء عمى المشاكؿ البيئية عمى رأسيا القمامات ،ك ذلؾ في قالب حكارم مفتكح
يشارؾ فيو الجميكر المحمي ىاتفيا لعرض مشكبلتيـ البيئية  ،ك البحث مع ضيكؼ البرنامج مف المسئكليف ك

الناشطيف ك المختصيف في البيئة عمى حمكؿ جادة ليذه المشكبلت  .ك يعتبر ىذا الفضاء المفتكح مف النقاش مف
أىـ البرامج التي نرجك مف كراءىا المساىمة الفعمية في تنمية المجتمع  .ك لقد جاء فعبل تطبيؽ إجراءات ىذه

الحممة مف خبلؿ تنظيؼ األحياء السكنية – صيانة المساحات الخضراء – نزع األكياس الببلستيكية ......

 تسميط الضكء عمى المخاطر البيئية داخؿ األسرة ،ك عمى المرأة تحديدا أم ربة البيت ،ك جاء ىذا النقاش حكؿىذه القضية مف خبلؿ برنامج " البيئة ك الحياة " في قالب حكارم مغمؽ .

 -4الفبلحة  :حازت قضايا الفبلحة عمى نصيب زمني قدره  60دقيقة ك  20ثانية ،أم الساعة مف الزماف ،ك ىي
نسبة معقكلة مف الزمف مقارنة بما سبقيا مف القضايا التي عرفت اىتماما مف طرؼ برامج إذاعة بسكرة في ىذه

الفترة الزمنية مف التحميؿ المكضكعي ،ك باعتبار أف مجتمع بسكرة ىك مجتمع فبلحي بالدرجة األكلى إذ يعتمد عمى

الفبلحة كنمط إنتاج رئيسي بالمنطقة  ،أىميا زراعة النخيؿ  ،فإننا نجد إذاعة بسكرة في خطتيا البرامجية تركز
عمى ىذا القطاع  ،حيث تخصص ك بشكؿ يكمي صباحا مساحة زمنية قدرىا حكالي خمس دقائؽ في أغمب

األحياف مف أجؿ اإلرشاد ك التكعية بمختمؼ قضايا الفبلحة ك الزراعة التي تمس مجتمع بسكرة المحمي  ،ك ىي

حصة مكجية إلى الفبلحيف بالدرجة األكلى ك تسمى " قامكسنا الفبلحي "  .إال أننا ىنا نستثني ىذا البرنامج مف ىذا

العنصر ،لسبب كاحد أال ك ىك أف ىذا العنصر يتحدث عف القضايا ك المشكبلت الحيكية في المجتمع المحمي التي
تعرضت ليا برامج إذاعة بسكرة بالمناقشة ك التفسير ،ك ىذا لف يككف إال مف خبلؿ برنامج حكارم مائة بالمائة

يناقش مف خبللو مشكمة ما يكاجييا أفراد المجتمع المحمي  ،ك ذلؾ مف طرؼ ضيكؼ الحصة مف مسئكليف ك

مختصيف ك خبراء  ،كيحاكؿ مف كراء ذلؾ الخركج بحمكؿ ليذه المشكبلت ك القضايا الحيكية  .أما الحصص التي

تناكلت القضايا بأسمكب إخبارم أك إرشادم ك بطريقة إلقائية الغرض منيا تكصيؿ المعمكمة ك كفى ،فيي غير
معنية ىنا بالتحميؿ في ىذا العنصر.
ك عميو ،ك بناءا عمى فترة التحميؿ ) عينة الدراسة ( ،تبيف أف برامج إذاعة بسكرة قد أكلت اىتماما بمناقشة
المشكبلت الفبلحية بالمنطقة مف خبلؿ :
 مناقشة قضية نقص التمكيؿ المالي الخاص بانجاز المشاريع التنمكية الخاصة بقطاع الفبلحة ،كتسميط الضكءعمى المشاريع التنمكية التي تـ إىماليا ك التماطؿ في إنجازىا ك إتماميا ،ك التي تخص بالدرجة األكلى :الكيرباء

الفبلحية  +المسالؾ الفبلحية  .ك لقد تـ التعرض بالمناقشة لياتو المشكبلت الفبلحية مف خبلؿ برنامج " بمديات

تحت الضكء " حيث تـ تسميط الضكء عمى المشكبلت التي يعاني منيا سكاف بمدية عيف الناقة ،ك مف بينيا

المشكبلت الفبلحية ك التي تـ مناقشتيا بالتحميؿ مف طرؼ طاقـ البرنامج الميداني المتككف مف المذيعة ك رئيس

البمدية ك بعض المسئكليف في قطاع الفبلحة ك كذا أىالي المنطقة المذيف يعرضكف مشكبلتيـ  ،كما يتـ اإلجابة
عنيا ك إيجاد الحمكؿ البلزمة ليا.
 مناقشة آثار البرد عمى الزراعات المحمية  ،حيث تعيش المنطقة مكجة برد في فصؿ الشتاء مما يؤثر عمىاألسمكب الرئيسي األكؿ لمزراعة في منطقة بسكرة أال ك ىك " البيكت الببلستيكية " ،فمف خبلؿ برنامج " التجديد

الريفي " تـ مناقشة المكضكع ك الكصكؿ إلى حمكؿ لممشكمة ك تقديـ اإلجراءات البلزمة لحماية ىذه الزراعات

المحمية مف األثر السمبي لمبرد عمى نكعية اإلنتاج.
 -5التعميـ ك التككيف  :حازت قضايا التعميـ ك التككيف عمى نصيب زمني قدره  45دقيقة ك  20ثانية مف المجمكع
الكمي لزمف مناقشة القضايا ك المشكبلت السابقة الذكر ) الصحة – البيئة – الفبلحة ( قد خصصت ليا إذاعة

بسكرة في خطتيا برامجا متخصصة في ىذه المجاالت الثبلث تذاع بشكؿ مستمر ك أسبكعي  ،فإف قضايا التعميـ ك

التككيف لـ تحظى إطبلقا في الخطة اإلذاعية البرامجية إلذاعة بسكرة بنصيب كاؼ مف الزمف لمناقشتيا  ،ال سيما
ما يتعمؽ بالتعميـ النظامي المدرسي  ،فما بالؾ بالعممية التعميمية في حد ذاتيا  ،حيث مف األدكار البالغة األىمية ك

التي ال بد أف تؤدييا اإلذاعة المحمية ىي كظيفة التعميـ ،حيث يتـ بث برامج تعميمية تساعد المؤسسات التربكية ك
التعميمية في أداء ميمة عرض الدركس ك شرحيا ك تفسيرىا لمطبلب .ك بيذا تككف اإلذاعة بحؽ قد ساىمت في

التنمية المحمية في الجانب التعميمي.

ك لقد تعرضت برامج إذاعة بسكرة إلى المشكبلت التعميمية ك التربكية ك التككينية مف خبلؿ مناقشة ك تحميؿ:
 -المشكبلت التعميمية ك التككينية التي يعاني منيا سكاف بمدية عيف الناقة ،ك التي تـ تناكليا مف خبلؿ برنامج "

بمديات تحت الضكء "  ،ك تتمثؿ ىذه المشكبلت في نقص المدارس خاصة منيا الثانكيات ك نقص في النقؿ

المدرسي ك كذا في مراكز التككيف الميني ك التمييف  .ك لقد تـ مناقشة ىذه النقائص مف طرؼ رئيس ىذه البمديات

ك المسئكليف المختصيف في المجاؿ  ،ك مذيعة الحصة التي نقمت انشغاالت الناس إلى المسئكليف إليجاد الحمكؿ

البلزمة ليا.

 مناقشة المشكبلت التعميمية الخاصة بامتحانات الباكمكريا  ، 2011مف طرؼ مختصيف في التربية ك التعميـ  ،كالرد عمى انشغاالت الناس حكؿ القضية  ،ك جاءت المناقشة بالتركيز عمى اإلجراءات الجديدة الخاصة بتنظيـ دكرة

 2011ك الخركج بنصائح ك حمكؿ تخص الطبلب في السنة النيائية مف حيث كيفية اجتياز ىذا االمتحاف

المصيرم ك تسييؿ العممية التدريسية.

 -مناقشة قضايا التككيف الميني ك التمييف مف حيث جديد التخصصات المتكفرة ك ظركؼ الدخكؿ التككيني

الجديد فيفرم  ، 2011بتسميط الضكء عمى أحد النماذج ك ىك مركز التككيف الميني بأكالد جبلؿ ك ذلؾ مف خبلؿ
برنامج " عالـ الميـ ك التشغيؿ " الذم ييتـ بشئكف الشباب ك الشغؿ.
 -6السياحة  :تأتي السياحة بمعدؿ زمني قدره  30دقيقة ك نصؼ مف المجمكع الكمي لزمف العينة ،ك لقد عرضت
إذاعة بسكرة القضايا الخاصة بالمجاؿ السياحي في المنطقة " منطقة الزيباف " مرة كاحدة في األسبكع ك ىك مجاؿ

عينتنا الزمني ،ك كاف ذلؾ مف خبلؿ برنامج " مع الجمعيات " ك الذم سمط الضكء عمى قضية السياحة في إحدل
بمديات بسكرة " جمكرة " بمناقشة ما تزخر بو المنطقة مف أقطاب سياحية ىامة ك كذا التراث الثقافي ك التاريخي

لممنطقة ك محاكلة بعث المجد السياحي لممنطقة ك تطكيره كي يككف قبمة لمسكاح األجانب ك المحمييف.

 -7الرياضة  :ك شغمت قضايا الرياضة البسكرية في خطة البرامج اإلذاعية عمى مدار األسبكع حي از زمنيا قدره
 28دقيقة ك  20ثانية ك بتكرار كاحد ،ك ذلؾ مف خبلؿ برنامج " النادم الرياضي " الذم تمت مف خبللو مناقشة
أحد أىـ أنكاع الرياضات المتكفرة بالمنطقة " التككاندك " ك التعريؼ بمدل أىميتيا خاصة لدل األطفاؿ ك تسميط

الضكء عمى النقائص ك محاكلة تطكيرىا ك إيجاد السبؿ لجعميا مف الرياضات اليامة في البمد.

 -8التييئة  :ك تحتؿ حي از زمنيا مقداره  28دقيقة ك  10ثكاني عمى مدار أسبكع كامؿ مف التحميؿ ،ك ىي مدة غير
كافية مقارنة بالقضايا ك المشكبلت األخرل السابقة  ،حيث تعتبر مشكبلت التييئة مف أىـ المشكبلت اليكمية التي
ينيض ك يناـ عمييا سكاف المنطقة المحمية  .حيث ال بد مف التركيز عمييا أكثر بمناقشتيا ك تحميميا ك الغكص في

مشكبلت ك احتياجات الناس المحمييف كمف ثـ البحث عف حمكؿ مناسبة ليا ،ك لف تستطيع إذاعة بسكرة القياـ بذلؾ

سكل بمناقشة ىذه المشكبلت الحيكية مع مسئكلي السمطات المحمية المعنية أصبل بحميا ك عبلجيا.

ك عمى الرغـ مف أننا نرل أف المساحة الزمنية لمناقشة ىذا النكع مف المشكبلت الحيكية في المجتمع المحمي ىي

غير كافية ،إال أف تكرارىا جاء بأكبر معدؿ مقارنة بالمشكبلت ك القضايا األخرل ك ىك  7تكرارت عمى مدار
األسبكع الكاحد ،ك لقد شممت ىذه المشكبلت الحيكية الخاصة بمجاؿ التييئة في برامج إذاعة بسكرة المجاالت

اآلتية:

 قطاع الرم ،ك المياه الصالحة لمشرب. الطرؽ. الغاز. الكيرباء. الصرؼ الصحي. اإلنارة العمكمية.ك يعتبر حؿ ىذه المشكبلت الحيكية مف أىـ ما يحتاج إليو أفراد المجتمع المحمي  ،حيث أنيا تمثؿ قضاياه الحياتية
ك اليكمية  ،ك اإلذاعة مطالبة بأف تناقش ىذه المشكبلت ك تجد حمكال ليا  .ك لقد ناقشت إذاعة بسكرة مف خبلؿ

برامجيا ىذه المشكبلت مف خبلؿ حصة " بمديات تحت الضكء " ك التي تشغؿ حي از زمنيا ال باس بو يمكف أف
نعتبره كافيا في اليكـ لتسميط الضكء عمى المشكبلت الحيكية التي تعترض األفراد المحمييف ،ك لقد تـ مناقشة ىذه
المشكبلت في ضكء انشغاالت الشارع البسكرم في إحدل بمدياتو " عيف الناقة " ك التي تعاني جمة مف المشكبلت

المتراكمة  ،خاص ة منيا مجاؿ التييئة  ،ك مف ثـ مناقشتيا بالتحميؿ ك التفسير ك المعالجة مف طرؼ رئيس البمدية
ك المسئكليف المختصيف في مجاؿ التييئة العمكمية في جك مف ديمقراطية اإلعبلـ نجد فيو الرأم ك الرأم اآلخر

معا.

 -9المرافؽ الخدماتية :ك جاء ذكر مشكمة نقص المرافؽ الخدماتية بالمنطقة المحمية مف طرؼ برامج إذاعة بسكرة
في مجاؿ زمني قدره  5دقائؽ عمى مدار األسبكع  ،ك ىذه المرافؽ الخدماتية التي تـ تسميط الضكء عمييا في
برنامج " بمديات تحت الضكء" بالمناقشة ك التحميؿ ىي:
 محطة البنزيف البريد ك المكاصبلت المبلعب الجكارية دكر الشباب مراكز الترفيو -دكر العبادة )المساجد(

 – 10السكف  :كما ك تعرضت برامج إذاعة بسكرة إلى مشكمة السكنات في حيز زمني صغير مقداره  4دقائؽ ك
 10ثكاني ،ك بتكرار كاحد فقط  ،عمى الرغـ مف أف ىذا المشكؿ يؤرؽ الكثير مف العائبلت المحمية في مناطؽ
الكالية المخت مفة  ،خاصة عاصمة الكالية أيف تكثر ظاىرة البيكت القصديرية بالمقارنة مع البمديات األخرل  ،فنجد
أف برامج إذاعة بسكرة قد تعرضت بالمناقشة ك التفسير ليذا المشكؿ الحيكم مف خبلؿ حصة " بمديات تحت

الضكء"  ،ك عرفت المناقشة تكضيحا مف طرؼ رئيس البمدية ك أعكانو إلنجازات الدكلة ك السمطات المحمية في ىذا
الشأف  .ك تمثمت أنماط السكف التي تستفيد منيا الكالية سكاء المنجزة أك التي في طكر اإلنجاز في:
 السكف الريفي السكف االجتماعي السكف التساىمي -11المركر  :بينما تبنت اإلذاعات الجيكية بالجزائر عاـ  2011حممة لحماية البيئة  ،فإنيا قببل بعاـ كاحد أم

 2010قد تبنت حممة الكقاية مف حكادث المركر .ك نجد إذاعة بسكرة في خطتيا البرامجية اإلذاعية تسمط الضكء
عمى ىذا الجانب مف حيث مناقشة مشكبلت المركر ك كذا مف حيث التكعية ك اإلرشاد ك التثقيؼ المركرم مف

خبلؿ برامجيا الثبلث :السائؽ ك قانكف المركر – اختبر ثقافتؾ المركرية – أحكاؿ الطرقات  ،ك لقد تعرضت برامج
إذاعة بسكرة لمناقشة المشكبلت المركرية بحيز زمني قدره  3دقائؽ ك  40ثانية ك بتكرار كاحد عمى مدار األسبكع،
تمثؿ في ما عرضتو حصة " أحكاؿ الطرقات " مف مناقشة ألسباب حكادث المركر ك كيفية تفادييا ك االلتزاـ
بالقانكف المركرم  ،ك ذلؾ مف خبلؿ محاكرة مذيع الحصة ألحد أعكاف الدرؾ الكطني بالمنطقة ك المختص في

الطرقات .أما عف البرنامجيف اآلخريف المختصيف في المركر فقد حدث استثناء في ىذا األسبكع – مجاؿ دراستنا

الزمني  ، -حيث تـ عرض حصة خاصة لحديث كزير التجارة في زمف حصة " اختبر ثقافتؾ المركرية " ك حصة
أخرل خاصة باإلجراءات الجديدة المتحانات الباكالكريا في الزمف المخصص لحصة " السائؽ ك قانكف المركر " .

 -12البطالة  :ك ىي آخر مشكمة تـ التعرض ليا خبلؿ ىذا األسبكع مف التحميؿ مف طرؼ برامج إذاعة بسكرة ،ك
ذلؾ مف حيث المدة الزمنية المستغرقة في مناقشة ىذا المشكؿ الحيكم الذم تعاني منيا شريحة كبيرة مف الشباب

في ىذا المجتمع المحمي ،ك ىي مدة  3دقائؽ ك نصؼ دقيقة ،كلقد تـ مناقشة ىذه القضية مف خبلؿ برنامج

"بمديات تحت الضكء " مف زاكيتيف:

 انتشار نمط البطالة النكعية في المجتمع المحمي. عدـ االستفادة مف المحبلت المينية)محبلت الرئيس بكتفميقة ( رغـ االنتياء مف انجازىا.إذف  ،ىذه ىي المشكبلت ك القضايا الحيكية التي تـ معالجتيا ك مناقشتيا بالطرح ك التحميؿ ك التفسير مف طرؼ

برامج إذاعة بسكرة  ،خبلؿ فترة الدراسة التحميمية لمضمكف عينة البرامج  ،حيث ال ينبغي أف يقتصر دكر اإلعبلـ

عمى مجرد القياـ بالعممية اإلخبارية أك بتكصيؿ المعمكمات ،بؿ يجب أف يمتد إلى ما ىك أبعد مف ذلؾ ،فيجد

المشكبلت ك يقرر األكلكيات ك يقترح الحمكؿ ك يضع البدائؿ مما يتيح لو التأثير في إدراؾ الشباب الحتياجاتو ك

في كيفية تمبية ىذه االحتياجات) ،(1حيث ىنا ال تكتفي اإلذاعة بسرد األخبار ك عرض المشكبلت الحيكية التي
تمس الشأف المحمي فحسب ك إنما دكرىا يكمف أكثر مف حيث إبراز ىذه المشكبلت المكجكدة في المجتمع المحمي

ك مناقشتيا ك إيجاد الحمكؿ ليا ،..ك عرض دكر السمطات المحمية ك جيكدىا في حؿ ىذه المشكبلت ،ك تكصيؿ
ق ارراتيا ألعضاء المجتمع المحمي ك إببلغيـ بالخطط التنمكية ك أىدافيا – كما تمعب أيضا دكر مف ينقؿ كجيات
نظر ك آراء المستمعيف ك الجميكر المحمي عامة إلى المسئكليف حكؿ المشكبلت المحيطة بيـ  .حيث أف المشاركة

االيجابية لمجميكر المحمي في شئكف إقميميـ أمر حيكم  ،ك خاصة في مجتمعاتنا النامية  ،ك لقد تأكد أف اإلرساؿ
اإلذاعي إذا ما أحسف استخدامو بميارة يصبح أكثر كسائؿ االتصاؿ تأثي ار ك فاعمية ك خاصة بالنسبة لممجمكعات

السكانية المعزكلة  .ك اإلذاعة المحمية ككسيمة اتصاؿ تتسـ باالكتفاء الذاتي ،ك لكف عندما يصاحبيا استقباؿ ك
مناقشة جماعية....ك عندما تدخؿ كنظاـ ضمف الخطة الشاممة لمتنمية فإنيا تصبح عامبل رئيسيا في التغيرات

الحيكية التي يتطمبيا العصر الحديث.

ك إذاعة بسكرة كإذاعة محمية تستطيع أف تفعؿ الكثير مف أجؿ التنمية  ،حيث تستطيع مناقشة مختمؼ القضايا ك

المشكبلت اليكمية الحيكية التي تصادؼ أبناء المجتمع المحمي لمتكصؿ معيـ إلى رأم أك كجية نظر يمكف أف

تستفاد منيا األجيزة المحمية المختصة أصبل في حميا ،كما يمكف أف تيدؼ إلى تجنيد الجميكر في المجتمع

المحمي لتبني كجية نظر معينة أك سمكؾ اجتماعي معيف تجاه ىذه المشكبلت أك تمؾ...ك الغاية مف مناقشة ك

تفسير ىذه المشكبلت الحيكية ألفراد المجتمع المحمي دكف االكتفاء بسردىا ،ىك تحقيؽ اإلدراؾ ك الكعي بيا ،ك
مف ثـ يتحقؽ التأثير مف خبلؿ دائرة النقاش ك عرض اآلراء المتضاربة ك الخركج بعدىا برأم صائب....يمكف لو

أف يككف حبل بد يبل لمشكبلتيـ الحيكية ،ك ىنا يمكننا اعتبار اإلذاعة المحمية بحؽ كسيمة اتصاؿ تنمكم حيث أنيا
تيدؼ حسب " شكف ماكبرايد " بالدرجة األكلى إلى زيادة تفيـ المشكبلت التنمكية) ،(2ك ىذا يعني دكرىا المتمثؿ في

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1سامية محمد جابر ،مرجع سابؽ ،ص . 339
) :(2شكف ماكبرايد ك آخركف ،مرجع سابؽ ،ص . 378

مناقشة المشكبلت الحيكية لممجتمع المحمي ،ىذا الدكر الذم ييدؼ إلى تحقيؽ اإلدراؾ ك الكعي ك االستيعاب ك

الفيـ لدل األفراد المحمييف ،ك مف ثـ يككنكا أفرادا فاعميف في عماليات كجيكد التنمية المحمية لمجتمعيـ.

ك مما ال شؾ فيو ،أف األسمكب الكحيد الذم يتحقؽ مف خبللو ىذا األمر ىك برامج الندكات اإلذاعية  ،حيث تعتبر

الندكة اإلذاعية فضاءا ح ار لمناقشة مختمؼ القضايا الحيكية التي تمس بشكؿ مباشر المجتمع المحمي ،ك حيث يسكد
فييا أسمكب الحكار ك تعدد اآلراء ك األفكار كما يبرز فييا بشكؿ قكم مشاركة األفراد المستمعيف في النقاش .ك

باعتبار أف إذاعة بسكرة ال تعتمد في خطتيا اإلذاعية – البرامجية أسمكب الندكة بحضكر الجميكر المحمي داخؿ
األستكديك لممشاركة في النقاش  ،إال أنيا تعتمد نمط المشاركة عبر الياتؼ أك الرسائؿ البريدية أك االلكتركنية ،ك

ىذا ما يحقؽ عمى األقؿ ديمقراطية االتصاؿ ك اشتراؾ أفراد المجتمع المحمي في مناقشة مشكبلتيـ ك محاكلة

التصدم ليا .ك لقد عبر مدير إذاعة بسكرة الحالي عف سبب غياب الندكات اإلذاعية بحضكر الجميكر المستمع
مف الخطة البرامجية لئلذاعة في األسباب المادية كالتي تحكؿ دكف ذلؾ  ،حيث أف ىذا النمط مف برامج الندكات
تتطمب مساحة كبيرة داخؿ األستكديك حتى تستطيع احتكاء عدد كبير مف الجميكر المشارؾ في الندكة  ،إضافة إلى

سبب آخر يتمثؿ في عدـ مساندة السمطات المحمية إلذاعاتيـ المحمية ك الكقكؼ بجانبيا سكاء ماديا أك معنكيا

)(1

.

إال أف إذاعة بسكرة في مجمؿ برامجيا التي تناقش المشكبلت الحيكية المحمية نجدىا ال تيمؿ آراء الناس ك

انشغاالتيـ ك اقتراحاتيـ حيث تفتح ليـ مجاال إلبداء آراءىـ سكاء مف خبلؿ البرامج الميدانية ك ىما ) بمديات تحت
الضكء – تحقيؽ اإلذاعة ( ك التي تنزؿ إلى الشارع الستنطاقو أك مف خبلؿ برامجيا المفتكحة التي تستقبؿ مكالمات
ىاتفية مف المستمعيف المحمييف لعرض انشغاالتيـ ك آراءىـ ك اقتراحاتيـ...ك يقدـ " سمير حسيف " اقتراحا يسمى ب ػ
" نكادم االستماع الجماعية " ك ىي تمثؿ شكؿ الندكة بحضكر الجميكر المستمع  ،فمف الناحية السكسيكلكجية

أثبتت التجارب اإلذاعية أف ىذه النكادم لميا ميزة خاصة  ،ك ىي أف ديناميكية الجماعة تخمؽ سمسمة مف ردكد

الفعؿ ك المحاكاة ك المنافسة ك المكاجيات التي مف شانيا تقكية ك زيادة الكعي العاـ بالمشكبلت ك حمكليا).(2إذف
حتى تقكـ اإلذاعة المحمية بدكرىا في تنمية المجتمع المحمي فبل بد ليا مف تسميط الضكء عمى المشكبلت الحيكية
ليذا المجتمع المحمي بالمناقشة ك التفسير ك الكصكؿ إلى كضع البدائؿ التي تستفاد منيا أجيزة الحكـ المحمي

لمتصدم ليذه المشكبلت ك لمتعامؿ الصحيح مع مختمؼ القضايا الحساسة لممجتمع المحمي ،حيث يمكننا اعتبار

إذاعة بسكرة رغـ المعكقات المادية ك البشرية استطاعت أف تؤدم ىذا الدكر بشكؿ أك بآخر.
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 – 3تعريف الجميور بالخدمات و الفرص المتاحة في المجتمع المحمي:
تبيف مف التحميؿ أف ىذا المؤشر استغرؽ كقتا قدره  232دقيقة ) 3ساعات ك  52دقيقة( أم ما يعادؿ % 4,14
مف إجمالي كقت أك زمف العينة ك الذم يبمغ  5600دقيقة  .ك الجدكؿ اآلتي يكضح مجاالت الخدمات ك الفرص

المتاحة كما تضمنتيا خطة برامج إذاعة بسكرة خبلؿ فترة الدراسة :

الخدمات ك الفرص

التكرار

 -فرص التعميـ ك

38

% 29,23

 -فرص العمؿ

2

%1,54

المتاحة

التككيف

النسبة المئكية

الزمف
الثانية

الدقيقة

35

59

25,58

/

01

0,43

 -الخدمات الطبية ك

6

 -األنشطة الثقافية ك

59

%45,38

 -المساعدات المادية ك

3

%2,31

/

 -المفقكدات

1

%0,76

40

/

 -خدمات النصح ك

2

%1,54

50

01

0,43

 -إعبلنات الكفيات

13

%10

30

29

12,50

العبلجية
الدينية

التكافؿ االجتماعي

اإلرشاد

 -أخرل  /التعميمات ك

التكجييات العميا
المجمكع

6

130

%4,62

النسبة المئكية

%4,62

%100

20

10

40

120

51,73

04

1,73
0,71

25

232

04

4,31

1,72

%100

جدكؿ رقـ ) :(16التكزيع التكرارم لمخدمات ك الفرص المتاحة في برامج إذاعة بسكرة
إذف ىذا الجدكؿ يكضح الخدمات المختمفة التي تعرضيا إذاعة بسكرة مف خبلؿ برامجيا الخدماتية ،حيث تتنكع ىذه
الخدمات ك تتعدد ك تختمؼ مف زمف آلخر ،كنجد ىذه المساحة الخدماتية تتمكقع أحيانا كثيرة بعد الفقرات اإلخبارية

المحمية مباشرة ،ك أحيانا قميمة قبميا مباشرة ،كما ىناؾ مساحة خاصة بيا قبيؿ نياية اإلرساؿ ،ك ىي الفقرة

الخدماتية المعنكنة " خدمات ك أنغاـ " ك ىذه الخدمات بناءا عمى تحميؿ مضمكف عينة البرامج اإلذاعية ىي:

 – 1األنشطة الثقافية ك الدينية  :ك يعتبر ىذا النكع مف الخدمات ىك األكثر تك ار ار مف بيف الخدمات األخرل

المعركضة ،ك ذلؾ بنسبة  % 45,38ك بمقدار زمني قدره  120د ك  40ثانية أم ما يعادؿ  2ساعة ك  40ثانية
مف المجمكع الزمني الكمي لمخدمات ك الفرص المعركضة خبلؿ فترة الدراسة ،ك ىك مقدار زمني كبير مقارنة

بالخدمات األخرل ،ك لقد تمثمت ىذه الخدمات الثقافية ك الدينية في اإلعبلف ك اإلببلغ عف المسابقات الثقافية ك

الدينية ك االحتفاالت ك العركض الفنية  ،نذكرىا فيما يمي:
 مسابقة الكتابة الدرامية عف الميرجاف الكطني لمسرح اليكاة  /ك ازرة الثقافية. مسابقة كطنية " جائزة عمي معاشي لممبدعيف الشباب " تحت إشراؼ ك ازرة الثقافة مسابقة حفظ القرآف ك ترتيمو تحت إشراؼ مديرية الشؤكف الدينية ك األكقاؼ. مسابقة أحسف قصيدة في مدح النبي " صمى اهلل عميو كسمـ " ،تحت إشراؼ الزاكية القادرية  /بسكرة. حفؿ تكريـ التجار المجتيديف في عيد التاجر /تحت إشراؼ الغرفة التجارية ك الصناعة الزيباف. عركض لمكشافة اإلسبلمية ك الفرؽ الفمكمكرية /كالية بسكرة.ك لقد لعبت إذاعة بسكرة ىنا دك ار ممي از في اإلببلغ عف ىذه الخدمات المتاحة في مجتمع بسكرة المحمي ليس فقط
باإلعبلـ عنيا  ،ك إنما بتقديـ كؿ المعمكمات الضركرية عنيا  ،كشركط التسجيؿ ك محتكل ممفات التسجيؿ ك

تاريخ التسجيؿ ك تاريخ آخر أجؿ ك مكاف إجراء المسابقة أك مكاف العركض ك الحفبلت  ،ك كذا عناكينيا
االلكتركنية ك أرقاميا لياتفية  ..ىذا حتى تككف الخدمة اإلعبلنية ىنا عمى أكمؿ كجو  ،فيتمكف المستمع مف

تحقيؽ حاجتو كاممة دكف المجكء إلى مصادر أخرل لبلستعبلـ في ىذه الخدمات سكل االلتحاؽ بالمصالح المشار
إلييا مف خبلؿ إعبلنات اإلذاعة مف أجؿ التسجيؿ أك الحضكر أك غير ذلؾ مف الغايات التي جاءت مف أجميا ىذه

العركض الخدماتية .

 -2فرص التعميـ ك التككيف  :ىذا النكع مف الخدمات جاء في المرتبة الثانية مف حيث التكرار ،حيث بمغ نسبة
 %29,23مف المجمكع الكمي لمخدمات المعركضة  ،ك بحيز زمني مقداره  59دقيقة ك  35ثانية ،أم ما يقارب

ساعة زمف مف المجمكع الزمني الكمي لمخدمات ك الفرص المتاحة ك المعركضة خبلؿ الزمف الكمي لمعينة ،ك ىذه

الخدمة تعبر عف عركض لفرص التعميـ ك التككيف في الكالية  ،نذكرىا فيما يمي:

 فرص التككيف الميني ك التمييف  /مديرية التككيف الميني بسكرة ك الك ازرة الكطنية. -مسابقة أسبلؾ أمناء الضبط  ،مجمس قضاء بسكرة .

ك لقد عرفت كؿ أياـ العينة التي تـ تحميميا تقديما لخدمة أك فرص االلتحاؽ بمراكز التككيف الميني ك التمييف بكؿ

بمديات الكالية المتكافرة عمييا ،عمى اعتبار أف شير فيفرم ىك شير الدخكؿ التككيني  ،ك لذلؾ لعبت اإلذاعة ىنا
دك ار ال يستياف بو في مد المستمعيف خاصة منيـ تمؾ الشريحة الميتمة بيذا النكع مف التككيف أك التمييف ك الراغبة
فيو ،بالمعمكمات الضركرية ك الكافية عف تكاريخ التسجيؿ ك شركطو ك عنكاف المركز ك بريده االلكتركني ك أرقاـ

اليكاتؼ  ،ىذا حتى يتسنى لممستمع المستيدؼ االلتحاؽ بيذه المراكز ك تحقيؽ غايتو في التككيف ك التمييف.

 -3اإلببلغ عف الكفيات  :عمى الرغـ مف أف ىذه الخدمة اإلعبلنية تعتبر إعبلمية إخبارية أكثر منيا خدماتية ،إال
أننا نرل فييا عنصر الخدمة مف حيث أنيا تتيح الفرصة لمفرد المستمع الف يحصؿ عمى الثكاب ك األجر مف
المكلى عز ك جؿ مف خبلؿ مشاركتو في مككب الجنازة ك ىذا بالضبط ما عبر عنو أحد المبحكثيف مف خبلؿ

الدراسة الميدانية حينما قاؿ أنو يداكـ عمى سماع ىذا البرنامج اإلعبلني الخدماتي  ،فقط مف أجؿ االلتحاؽ بمككب
الجنازة ك المشي مع أىؿ المتكفى حتى يحصؿ عمى األجر ك الثكاب  ،ك ىنا ندرؾ فعبل البعد الركحي ك المعنكم
ليذا البرنامج حيث أنو يقدـ لممستمع خدمة ركحية دينية أخبلقية  ،ك نجد ىذه الخدمة في المرتبة الثالثة مف حيث

تكرارىا بنسبة  % 10مف المجمكع الكمي لمخدمات المعركضة ،ك بمقدار زمني قدره  29دقيقة .
 -4الخدمات الطبية ك العبلجية  :حيث بمغت ىذه الخدمة نسبة  % 4,62مف حيث تكرارىا عمى مدار سبعة أياـ
مف التحميؿ ،بمقدار زمني يساكم  10دقائؽ ك  20ثانية ك تمثمت ىذه الخدمات الصحية بناءا عمى تحميمنا لعينة

مف برامج إذاعة بسكرة طيمة اإلرساؿ اليكمي فيما يمي:

 المناكبة الطبية ك الصيدالنية  ،ك تتمثؿ ىذه الخدمة في ما يقدـ مف معمكمات عف المناكبة الطبية ك الصيدالنيةك ىي الفقرة التي تعرض في نياية األسبكع حيث يحتاج الناس إلى ىذا النكع مف الخدمة الطبية ك الصيدالنية في

يكمي الجمعة ك السبت خاصة أم يكمي العطمة األسبكعية  ،فتمعب ىنا اإلذاعة دك ار ىاما في التعريؼ باألطباء

المناكبيف ك الصيدليات المناكبة التي تعمؿ ليبل ك باستمرار  ،مع تزكيد المستمعيف بعناكينيـ ك ىكاتفيـ.

 -الحممة الكطنية لمتمقيح ،ك ىي خدمة صحية عمى درجة بالغة مف األىمية ،قدمتيا إذاعة بسكرة مف خبلؿ

برامجيا الخدماتية ،حيث تمعب ىنا دك ار كبي ار في تنمية إدراؾ الناس بضركرة التمقيح ضد مرض البكحمركف الذم
يصيب األطفاؿ مزكدة إياىـ بالمعمكمات البلزمة حكؿ مكاف التمقيح  ،كتكعيتيـ بضركرة االتصاؿ بمصمحة الكقاية

بمديرية الصحة ك السكاف.

 -5اإلببلغ عف التعميمات ك التكجييات العميا :ك جاءت ىذه الخدمة اإلعبلنية بنسبة  % 4,62ك بحيز زمني قدره
 4دقائؽ ك  25ثانية ،رغـ حصكليا عمى نفس تكرار الخدمات الطبية ك العبلجية ،إال أنيا استغرقت في بثيا زمنا
أقؿ منيا  .ك مف ىذه الخدمة ندرؾ تماما أىمية اإلذاعة المحمية بالنسبة ألجيزة الحكـ المحمي أك اإلدارة المحمية،

ح يث تجد ىذه األخيرة ) اإلدارة المحمية ( في اإلذاعة بسكرة المحمية الكسيمة المناسبة لتكصيؿ ق ارراتيا ك أكامرىا ك
تكجيياتيا ألفراد المجتمع المحمي ،بؿ ىناؾ مف ىذه الببلغات مف اعتبرت فيو اإلدارة المحمية أف إذاعة بسكرة ىي

بمثابة استدعاءات شخصية لممعنييف باألمر .ك ىذا إف دؿ عمى شيء إنما يدؿ عمى األىمية البالغة التي يكلييا
ىؤالء إلذاعة بسكرة ككسيط بينيـ ك بيف المكاطنيف  .ك مف ىنا ك بناءا عمى ما تـ تحميمو مف برامج  ،نعرض ىذه

الخدمات اإلعبلنية الخاصة بالتكجييات العميا :
 ببلغ لممستفيديف مف المستثمرات الفبلحية لتحكيؿ حؽ االنتفاع الدائـ إلى حؽ االمتياز  /مديرية المصالحالفبلحية بسكرة.
 ببلغ لممستفيديف مف األراضي الزراعية بطكلقة مف أجؿ استكماؿ إجراءات الممكية  /المديرية العامة لمككالةالكالئية لمتسيير ك النظـ العقارم ك الحضرم لكالية بسكرة.
 ببلغ عف التكجو الستبلـ شيادات الميبلد s12مف مصمحة الحالة المدنية /عف رئيس المجمس الشعبي المدني. -6المساعدات المادية ك التكافؿ االجتماعي  :ك تعرض برامج الخدمات في إذاعة بسكرة المحمية ىذه الخدمة
بنسبة  % 2,31مف المجمكع الكمي لمخدمات المعركضة خبلؿ فترة دراستنا ك المتمثمة في عينة سبعة أياـ مف
االرساالت اليكمية ،ك تحتؿ مقدا ار زمنيا قدره  4دقائؽ مف الزمف الكمي لمخدمات المعركضة ،ك ىذه المساعدات

المادية التي عرضت مف خبلؿ أمكاج إذاعة بسكرة في فترة الدراسة ىي:
 نداء إلى المحسنيف مف أفراد المجتمع المحمي لممساىمة في حممة تطكعية لمجنة اليبلؿ األحمر لتحضير كجبةساخنة ك تكزيعيا عمى المتشرديف ك عابرم السبيؿ ك المساكيف ك كذا األلبسة ك األغطية الشتكية ك األدكية..الخ،

في ضؿ شتاء بارد يعاني فيو الكثير ممف ال يممككف مأكل يأكييـ ك يحمييـ مف أمطار الشتاء ك قساكة البرد.

ك ىنا نقكؿ أف نسبة مف المبحكثيف في دراستنا الميدانية قد عبركا عف أمميـ في أف يككف ليـ برنامج كامؿ ك
خاص بالمساعدات المادية مف خبلؿ إذاعة بسكرة  ،إذاعتيـ المحمية  ،ك حرمانيـ مف ىذا البرنامج الخاص جعميـ

– حسب أفراد العينة – يقصدكف إذاعة األكراس – باتنة – لمحصكؿ عمى مساعدات مادية بفضؿ البرنامج الخاص

بيذه الخدمة ،ك الذم يسمط الضكء عمى الشريحة المحركمة ك الفقيرة ك عرض إحتياجاتيا المادية لمذيف بمقدرتيـ
تقديـ المساعدة ليـ ،إال أنو ال يفكتنا أف نقكؿ أف السياسة اإلذاعية الجديدة إلذاعة بسكرة اليكـ قد تداركت النقص،

حيث تتضمف الخطة البرامجية الجديدة  2012برنامجا خاصا حكؿ المساعدات المادية ،مف شأنو أف يحكؿ آذاف
تمؾ الفئة مف أثير إذاعة باتنة إلى أثير إذاعة بسكرة ..إذاعتيـ ك صكتيـ..

 -7خدمات النصح ك اإلرشاد  :ك تعرض إذاعة بسكرة ىذه الخدمة بنسبة قميمة مقدارىا  % 1,54مف المجمكع
الكمي لمخدمات خبلؿ فترة دراستنا التحميمية  ،ك ىذه النسبة تحتؿ مساحة زمنية قدرىا دقيقة ك  50ثانية مف أصؿ

 232دقيقة.
ك تمثمت خدمات النصح ك اإلرشاد ىنا في:

 اإلببلغ عف مخاطر الطريؽ بالنسبة لمسائقيف ك كذا األطفاؿ الراجميف ك المتمدرسيف ،ك لقد تزامف ىذا النكع مفالعرض الخدماتي مع الحممة الكطنية لمكقاية مف حكادث المركر.

 -8فرص التشغيؿ ك العمؿ :جاءت ىذه الخدمة بنسبة  % 1,54مف المجمكع الكمي لمخدمات المعركضة في فترة
دراستنا ،كبمقدار زمني قدره دقيقة كاحدة خبلؿ سبعة أياـ مف اإلرساؿ اليكمي ،ك تمثمت الفرصتيف الكحيدتيف لمعمؿ

في:
 كظيفة مستخمؼ بثانكية بجاكم فرع الرياضيات. كظيفة مستخمؼ بثانكية بجاكم فرع الفيزياء.ك لقد عبر المبحكثكف في دراستنا الميدانية عمى اىتماميـ بالبرامج ك الفقرات الخدماتية خاصة منيا التي تقدـ فرصا

لمعمؿ أك التمييف ،ك إف افتقار الخطة البرامجية إلذاعة بسكرة مف عركض العمؿ في مساحتيا الخدماتية إنما يدؿ
عمى افتقار السكؽ المحمي في حد ذاتو مف فرص العمؿ.
 -9المفقكدات  :جاءت المفقكدات في المرتبة األخيرة بنسبة  % 0,76مف المجمكع الكمي لمخدمات ،ك بمقدار
زمني قدره  40ثانية  ،تمثمت في :
 -اإلببلغ عف فقداف بطاقة تعريؼ  +بطاقة طالب لطالب جامعي بجامعة محمد خيضر بسكرة ،ك ىنا نجد إذاعة

بسكرة تمعب دك ار ممي از في اإلشيار بالمفقكدات الضائعة مف أصحابيا ،حتى يتـ استردادىا عف طريقيا  .فيي تقدـ
خدمة ليؤالء الناس المذيف بمجرد ضياع حاجاتيـ يتكجيكف إلييا ليجدكنيا في الخدمة  ،ك تساعدىـ عمى إيجاد ما

ضاع منيـ بعرض ببلغاتيـ عمى اليكاء إلى كؿ زاكية مف زكايا ىذا المجتمع المحمي.
إف ىذه الخدمات المقدمة ألفراد المجتمع المحمي ،تعبر في مجمميا عف ذلؾ الدكر التنمكم الذم تمعبو اإلذاعة

المحمية مف خبلؿ تسييؿ الحياة اليكمية لممكاطف المحمي ك تيسير أمكره ك تبسيط السبؿ إلييا  .فحينما تمعب
اإلذاعة دكرىا في تنمية المجتمع المحمي مف خبلؿ اإلعبلـ عمكما دكف التطرؽ إلى إيجاد الحمكؿ لممشكبلت

التنمكية اإلستراتيجية تمؾ ،فإننا سنجد أف مف بيف ما تقكـ بو مف إعبلـ باألنشطة المحمية ك قضاياىا ىك ما تكفر

في ىذا المجتمع المحمي مف فرص متاحة بو ك خدمات يحتاج إلييا الفرد المحمي في حياتو اليكمية  ،فيككف
لئلذاعة مف دكف شؾ دكرىا في التعريؼ بيا ك تسميط الضكء عمييا لتحقيؽ االستفادة القصكل منيا مف طرؼ

مختمؼ شرائح ك فئات المجتمع المحمي.

إف ما نبلحظو مف خبلؿ ىذه الخدمات المعركضة في ىذه الفترة مف فترة الد ارسة ،ك بناءا عمى عينة دراستنا،
خمكىا مف خدمات السمع ك التمكيف ،فبالرغـ مف أف إذاعة بسكرة تمنح الفرصة لممستثمريف ك المنتجيف لعرض

منتجاتيـ االستيبلكية لتعريؼ الناس بيا ك ذلؾ بأسعار رمزية  ،إال أف اإلشيار االستيبلكي لـ يحظى بنصيب مثمو

مثؿ الخدمات األخرل  ،كما نسجؿ كذلؾ خمك ىذه المساحة الزمنية مف خدمة مكاقيت النقؿ ك المكاصبلت .

ك عمى الرغـ مف أىمية ىذه الخدمات اإلذاعية الخاصة في التنمية المحمية  ،حيث مف خبلليا تساىـ اإلذاعة في
تنمية المجتمع المحمي مف ناحية اإلعبلـ ك اإلببلغ ك التعريؼ بما يزخر بو ىذا المجتمع المحمي مف فرص ذات

الفائدة القصكل عمى األفراد المحمييف ،كما تمعب كذلؾ مف خبلليا دكر الكسيط بيف اإلدارة المحمية ك األفراد

المحمييف  .إال أف زيادة حجميا الساعي عف الحجـ المعقكؿ  ،سيجعؿ مف ىذه اإلذاعة خدماتية – إعبلنية أكثر

منيا خدماتية تنمكية  ،ك المقصكد ىنا أكثر اإلعبلنات االستيبلكية  ،فيقكؿ " إدكارد كاكيف " أف ىناؾ خمسة أسئمة
يستفاد منيا في تحديد مياـ ك كظائؼ اإلذاعة المحمية  ،السؤاؿ الخامس منيا كاف حكؿ  :ما حجـ اإلعبلنات التي

تذاع ؟ فاإلعبلنات تستغرؽ عادة ما بيف  10دقائؽ ك  12دقيقة في الساعة....،ك كمما زاد عدد الدقائؽ المخصصة

لئلعبلف قؿ الكقت المتاح لبرامج خدمة الجميكر ،ك الرأم السائد أف المحطة التي تتجاكز  18دقيقة في الساعة

لئلعبلنات إنما تغالي مغاالة بعيدة) .(1ك ىنا نقكؿ  ،بناءا عمى قكؿ " إدكارد كاكيف " أف المساحة الزمنية
المخصصة لمخدمات في إذاعة بسكرة  ،ال تؤثر تماما عمى أداءىا لدكرىا في تنمية المجتمع حيث ال كجكد
لئلعبلنات االستيبلكية مف جية)حسب فترة الدراسة ( ك مف جية أخرل نجد في اليكـ الكاحد الذم يقدر زمف

اإلرساؿ الكمي لو بػ  13ساعة ك  20دقيقة  ،الحجـ الزمني لمخدمات ىك حكالي  33دقيقة  ،ك ىي مدة زمنية
معقكلة لعرض الخدمات ك ال تؤثر تماما عمى باقي البرامج التنمكية األخرل .
الفئة رقم  :11الــدور المساعد لبـــرامج بسكرة فــي تنمية المجتمــــع المحــــمي :
ك تمعب اإلذاعة المحمية دك ار في حؿ مشكبلت الناس الخاصة بالتعميـ ك التدريب ،فيككف ىذا الدكر ليس أساسيا،

أم ال تقع مسئكلية العممية التعميمية ك التدريبية عمى عاتؽ اإلذاعة المحمية إطبلقا ك إنما تككف اإلذاعة ىنا عنص ار
ك أداة مساعدة ك معاكنة لممؤسسات المعنية أساسا بالعممية التعميمية ك التدريبية  .ك كما كجدنا مف خبلؿ تحميمنا

لعينة البرامج اإلذاعية في إذاعة بسكرة في العنصر السابؽ أف إذاعة بسكرة تقكـ بدكرىا الذم يقتصر عمى مجرد

اإلعبلـ ك التعريؼ بمختمؼ قضايا ك أحداث المجتمع المحمي ،حيث أنو في ىذه الحالة يككف دكرىا ثانكيا إزاء
المشكبلت ك القضايا المحمية  ،فيقتصر عمى اإلعبلـ بيا  ،أما حميا فيك مف شأف المؤسسات المعنية بذلؾ أصبل.

أما بالنسبة ليذا العنصر ،ك المتمثؿ في دكرىا المساعد ك المعاكف لممؤسسات المحمية فإننا ك مف خػ ػ ػػبلؿ المرحم ػ ػ ػػة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1إدكارد كاكيف  ،مرجع سابؽ  ،ص . 100

االستطبلعية لمبحث قد خرجنا بنتيجة أف إذاعة بسكرة مف خبلؿ خطتيا البرامجية المعتمدة ال تؤدم ىذا الدكر

المساعد مف حيث مساىمتيا ك مساعدتيا لممؤسسات التربكية ك التعميمية ك التككينية في العممية التعميمية  ،سكاء
مف حيث :
 المساعدة في محك األمية ك تعميـ الكبار المساعدة في التعميـ المدرسي -1المشاركة في العممية التعميمية ( محو األمية و التعميم المدرسي) :
ك كما تـ اإلشارة في الجانب النظرم ليذه الدراسة  ،ما لئلذاعة المحمية مف مسئكلية ك أىمية كبيرة في المعاكنة في
نشر ال تعميـ  ،بشقيو تعميـ الكبار ك التعميـ المدرسي ،مع التذكير ىنا أف المسئكلية تكمف في ككنيا مساعدة ك
معاكنة لممؤسسات المعنية األكلى بذلؾ  ،كال ترتبط الكظيفة التنمكية التعميمة لئلذاعة المحمية بطبيعة النظاـ

السياسي لمبمد كما يعتقد البعض  ،حيث يضنكف ظف الخطأ أف المجتمعات االشتراكية ىي التي تجعؿ مف كسائؿ
إعبلميا أداة تنمكية يتـ مف خبلليا نشر المعارؼ ك التعميـ المدرسي ك الغير النظامي ،حيث نجد في دكلة كالسكيد

مثبل ،بعد إطبلؽ عمؿ اإلذاعات المحمية بعاـ كاحد )  ، ( 1978ك بناءا عمى قرار البرلماف السكيدم أسست شركة

فردية ت قتصر ميمتيا عمى إنتاج ك إذاعة البرامج التعميمية في اإلذاعات المحمية ) ،(1ك ىذا إذ دؿ عمى شيء إنما
يدؿ عمى إدراؾ الدكؿ المتقدمة لمدكر البالغ األىمية الذم يمكف أف تمعبو اإلذاعة المحمية في مساعدة المؤسسات

التربكية ك التعميمية – التككينية في العممية التعميمية ك ذلؾ مف خبلؿ تخصيص برامج تقدـ دركسا كفؽ المنياج
النظامي تعمؿ مف خبلليا عمى شرح ك تبسيط الدركس التي تناكليا التمميذ أك الطالب في مدرستو ،ك ىنا يمكف أف

تمعب اإلذاعة المحمية دكر المدرس الخصكصي ك بدكف أم تكمفة مالية قد تكمؼ الطالب ما ال يطيقو .

حتى أف في الكاليات المتحدة األمريكية منذ عاـ  1945قامت لجنة االتصاؿ الفيدرالية بتخصيص  20قناة مف بيف

 100قناة  FMلئلذاعة التعميمية غير التجارية ،كقد كصؿ عدد المحطات التعميمية بالكاليات المتحدة خبلؿ

التسعينات إلى  400محطة ) .(2ك ىذا ما معناه ،أف الكظيفة التعميمية لئلذاعة المحمية كاجب ال مفر منو  ،ميما
كاف مستكل تقدـ الدكل ػػة  ،حيث أف إعداد المكارد البشرية ك تنميتيا مطمب أساس ػ ػ ػػي في كقتنا الحاضر أكثر مف أم

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1محمد سعيد صبرم  ،مرجع سابؽ ،ص . 5
) :(2المرجع نفسو  ،ص . 7

كقت  ،السيما أكلئؾ األفراد المذيف لـ يحالفيـ الحظ في التعميـ النظامي منذ صغرىـ  ،فينا ال بد أف تقدـ اإلذاعة

المحمية ليـ ما يحتاجكنو مف مادة تعميمي ػػة  ،خاصة ك أنيـ معركفكف عمى مر تاريخ اإلذاعة أنيـ الشريحة األكثػر

استقطابا مف طرؼ برامج اإلذاعة ،حيث ال يحتاجكف إلى معرفة القراءة كي يتعاطكف مع برامجيا ،ك إنما تكفييـ
حاسة السمع حتى يككنكا عبلقة طيبة مع الكسيمة اإلعبلمية الكحيدة التي تناسبيـ أكثر مف أم كسيمة أخرل ،السيما

أنيا تخاطبيـ بميجتيـ المحمية تماما عمى عكس التمفزيكف.

إذف ،فحتى شريحة األمييف ال بد لئلذاعة المحمية أف تراعي خصكصيتيا الذىنية ك العممية  ،خاصة في مجتمعاتنا
النامية حيث تزداد نسبة األمية السيما المجتمعات الفبلحية ك التي يككف معظـ أفرادىا مف الفبلحيف ذكم التعميـ
الضئيؿ أك المعدكـ مما يستكجب عمى اإلذاعة المحمية الناشطة في ىذه المناطؽ تقديـ الخدمة التعميمية ليؤالء

األفراد المحمييف ،ففي دكؿ أمريكا البلتينية مثبل حيث الزراعة ىي النمط االقتصادم السائد ،نجد أف معظـ

اإلذاعات المحمية الت ي نشأت فييا ،يبدأ بمحطة لمحك األمية عند الفبلحيف الفقراء .حيث بمغت إذاعات مثؿ " سانتا
ماريا" في الدكمينيكاف مستكل فنيا رفيعا في إنتاج البرامج التعميمية ك الثقافية حيث يرجع قياـ اإلذاعات المحمية فييا

إلى عاـ  1949عندما بدأت إذاعة " سكتانتنسيا " لتقدـ برامج التعميـ األساسي ك حمبلت تحسيف الصحة ك

النيكض بالزراعة).(1

ك عمى الرغـ مف أف دفتر أعباء ك مياـ اإلذاعات الجيكية في الجزائر ينص عمى ضركرة أف تحدد إجراءات
التعاكف بيف اإلذاعة الجيكية ك الك ازرتيف المكمفتتيف بالتربية الكطنية ك التككيف الميني ك كذا الييئات التابعة ليما،

في إطار اتفاقية تبرـ بيف اإلذاعة الجزائرية ك الك ازرتيف ،إال أنو مف خبلؿ مقابمة مع نائب مدير التنسيقية الجيكية

لئلذاعات الجيكية بالجزائر ،أكد عمى غياب ىذه الكظيفة التنمكية عمى مستكل كؿ اإلذاعات المحمية الجزائرية ،

حيث ال تشدد التنسيقية الجيكية عمى اإلذاعات المحمية في أداء دكرىا التعميمي ،ك إنما األمر يبقى -حسبيا-
اجتيادا فقط مف طرؼ اإلذاعات المحمية إذا أرادت أف تؤدم ىذا الدكر التعميمي.
 -1المشاركة في التدريب عمى الميارات الالزمة :
أما مف حيث الكظيفة أك الدكر المساعد اآلخر فيك يتمثؿ في التدريب عمى الميارات البلزمة في الحياة اليكمية
لؤلفراد ،حيث يعد ىذا العنصر ىاما جدا في مجاؿ التنمية البشرية  ،حيث ال نكتفي بأداء ميمة تمقيف المعرفة ك

إنما يتعدل األم ػػر ذلؾ إلى التدريب عمى الميارات المعػ ػ ػ ػرفية  .حيث يتبػ ػ ػػع دائما الجانب التطبيػ ػ ػػقي العممي جانػبو

النظرم ،ك ىنا كذلؾ ال يككف دكر اإلذاعة أساسيا ك أصيبل في عممية التدريب الميارم ،ك إنما دكرىا يبقى مساعدا
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لممؤسسات المعنية بذلؾ سكاء كانت تعميمية أك اقتصادية أك تميينية أك غيرىا ..إال أننا في ىذا العنصر ،ما ييمنا

ىك التدريب عمى الميارات البلزمة في حياة الناس اليكمية  ،حيث يعتبر ىذا الجانب مف المياـ الرئيسية لبلتصاؿ

التنمكم  ،كما يؤكده محمد منير حجاب بقكلو أف التخطيط اإلعبلمي لتحقيؽ التنمية ال بد أف يتضمف تساؤالت مف

بينيا :كيؼ يمكف رفع الميارات ك مستكيات األداء لدل أفراد القكل البشرية العاممة في مختمؼ القطاعات ).(1

ك بناءا عمى المرحمة االستطبلعية لمبحث ،فإننا كجدنا مف خبلؿ االستماع المستمر لبرامج إذاعة بسكرة  ،ك

االطبلع عمى الخطة اإلذاعية لمبرامج  ،أف إذاعة بسكرة ال تبث برامج تدريبية عمى الميارات البلزمة في حياة

األفراد في مجاؿ كاحد أال كىك مجاؿ التثقيؼ النسائي  .حيث أف تقديـ اإلذاعة المحمية التدريب الميارم ال يككف

إال بتخصيص برامج فئكية مكجية لفئات معينة القصد مف كراءىا تمقيف ك تدريب الميارة الخاصة بالفئة ىذه دكف

األخرل  ،كبرامج متخصصة في تدريب ميارات الزراعة ك ىي مكجية إلى فئة المزارعيف  ،أك متخصصة في
تدريب الميارات الخاصة بالتدبير المنزلي ،ك ىي مكجية إلى ربات البيكت ....ك ىكذا.
ك تقدـ إذاعة بسكرة برنامجا كاحدا فئكيا مكجيا إلى المرأة ،ك ىك في مضمكنو ك أىدافو يحاكؿ تمقيف المرأة ميارات
التدبير المنزلي ك التدريب عمييا ،ك تتمثؿ ىذه الميارات في مجاؿ التثقيؼ النسائي فيما يمي:
 -ميارة الطبخ ك التدبير المنزلي :حيث عممت إذاعة بسكرة مف خبلؿ برنامجيا " أطباؽ شيية" عمى تنمية ميارات

التدبير المنزلي لدل المرأة البسكرية خاصة منيا ربة البيت الماكثة بالبيت  ،ك المتمثمة في التدريب عمى طرائؽ

الطيي ك الكيفيات المتعددة لمتدبير المنزلي  ،ك لقد استغرقت ىذه المادة اإلذاعية مجاال زمنيا قدره حكالي  74دقيقة
 ،أم مدة ساعة ك  14دقيقة عمى مدار األسبكع الكاحد  ،ك ىك ما يساكم نسبة  ، % 1,32ك ىي نسبة قميمة مف
المجمكع الكمي الزمني لبرامج العينة  ،كما ك ظيرت بتك ارريف خبلؿ سبعة أياـ مف التحميؿ ك المشكمة ألسبكع كامؿ

األياـ  .كلقد جاءت ىذه المادة اإلذاعية بأسمكب عرض مفتكح يتـ مف خبللو اتصاؿ المستمعيف بالبرنامج مما
يساعد مف دكف شؾ عمى التمقيف الجيد ك الفيـ السريع ليذه الميارة النسائية  ،ك مف ثـ حصكؿ التدريب عمييا

بشكؿ أسيؿ ك أسرع  ،حيث أف السمكؾ الميارم ىك الذم يتـ تدريب المتعمـ عميو بحيث يستطيع القياـ بو في

سرعة ك دقة ك إتقاف) . (2ك لقد استطاعت إذاعة بسكرة مف خبلؿ ىذا البرنامج الذم يؤدم دكر التثقيػػؼ النسائػي ك
التدريب عمى الميارات المنزلية ك خصكصا تدابير المطبخ  ،أف تمعب دك ار في المساعدة في التدريب عمى الميارات

الحياتية البلزمة ألفراد المجتمع المحمي في حياتيـ اليكمية  ،ك لك كاف ىذا الدكر يقتصر فقط عمى مجاؿ التثقيػ ػ ػ ػػؼ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1محمد منير حجاب  ،مرجع سابؽ  ،ص . 109
) :(2ساىرة السعدم  ،مرجع سابؽ  ،ص . 33

النسائي  .أما ما ينقص فعبل أف تؤديو إذاعة بسكرة ىك تخصيص برنامج فئكم مكجو إلى الفبلحيف مف أجؿ تمقيف

الفبلحيف ميارات العمؿ الفبلحي ك طرؽ استخداـ التقنيات الحديثة لمزراعة  ،أما ما ىك مكجكد مف خبلؿ البرامج

الفبلحية إلذاعة بسكرة مف مضاميف ىك نكع مف التكعية ك اإلرشاد  ،ك نصح الفبلحيف فيما يخص القضايا
الفبلحية الخاصة بالمنطقة  ،مف تعريؼ بمكاد الصحة النباتية ك ضركرة استعماليا ،إلى تبياف أىمية التيكية

الفبلحية ك ضركرة األخذ ب يا ...الخ  .أما مف حيث تخصيص برنامج ييدؼ إلى تعميـ ميارة فبلحية معينة ك

تدريب الفبلحيف عمييا فيك غير مكجكد ،حتى ك إف كاف التدريب ىنا ال يككف بنفس القكة ك الدقة التي يقكـ بيا

عامؿ متمرس عمييا عمميا ،إال أنو يبقى لئلذاعة دكر مساعد في ىذا التدريب بشكؿ أك بآخر  .ك في ىذا يقكؿ
محمد منير حجاب " فاإلذاعة ال تستطيع أف تشرح أية خبرة أك ميارة في الزراعة أكثر مما يستطيع عامؿ متمرس
عمييا عمميا ك لكف بمجرد أف يتـ تعميـ الميارة فإف الراديك يستطيع أف يقدـ المعمكمات ك أف يجيب عمى األسئمة ك

أف يقدـ النتائج" ) .(1ك ليذا قمنا أف دكرىا دكر مساعد ،حيث ال تقع عمييا المسئكلية الكاممة في تدريب الفئات
المختمفة لممجتمع المحمي عمى الميارات البلزمة في حياتيـ اليكمية ك كذا المينية  .ك عمكما ،نقكؿ أف إذاعة

بسكرة مف خبلؿ التحميؿ المكضكعي لمضاميف برامجيا تقكـ بدكرىا المساعد في تنمية المجتمع المحمي سكل مف
حيث التثقيؼ النسائي ،في جانبو الخاص بالتدبير المنزلي ) الطبخ(  ،أما جكانب التثقيؼ النسائي األخرل كالتدريب

عمى ميارات الصحة الجمالية فيك غير متكفر مف خبلؿ برامجيا الخاصة بالمرأة  ،ك ىذا ما أكدتو الدراسة الميدانية

ك قبميا االستطبلعية لمدراسة  ،ىذه األخيرة التي عبرت مف خبلليا نسبة مف النسكة عمى حاجتيف الممحة ليذا النكع
مف البرامج الخاصة بالتثقيؼ النسائي في مجاؿ الصحة الجمالية  ،بغية التدريب عمى الميارات المختمفة ك الخاصة

بأساليب العناية الصحية ك الجمالية لممرأة  ،ك ىذا االحتياج جعميف يمجأف إلى االستماع إلى برامج إذاعة األكراس

– باتنة – لتحقيؽ ىذه الحاجة  .ك ليذا إذاعة بسكرة مطالبة أكثر بسد الثغرات التي مف خبلليا تفتح مجاال
لمستمعييا حتى يككنكا مستمعيف إلذاعات أخرل مجاكرة تحقؽ ليـ مطالبيـ ك حاجياتيـ اليكمية  ،حيث تعتبر اليكـ

عممية تزكيد المرأة بالمعمكمات ك الميارات البلزمة ضركرة ممحة في عصر يعترؼ بمشاركة المرأة في التنمية
كصنع القرار السياسي ،إذ ال يقتصر دكر اإلذاعة المحمية عمى الجانب القيمي ك السمككي لمتثقيؼ النسائي بؿ

يجب أف يمتد إلى اكتساب الميارات الجديدة في شئكف التدبير المنزلي ك الشئكف المتعمقة بالرعاية الصحية ك كػػذلؾ
المتصمة باألنماط الجديدة لئلنتاج  .ففي عديد مف الدكؿ النامية استخدمت اإلذاعة المحمية باعتبارىا أسيؿ ك

أرخص كسيمة يمكف استخداميا فيما يتعمؽ بالتثقيؼ النسائي بمختمؼ جكانبو).(2
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ك حيث ال يحالؼ المرأة الماكثة بالبيت حظ في االلتحاؽ بالمراكز التدريبية عمى ميارات التثقيؼ النسائي ،أك عدـ
تكفر ىذا النكع مف المراكز ،فإف اإلذاعة المحمية تبرز ىنا لتمعب الدكر المساعد في مجاؿ التثقيؼ النسائي .ك كما
ال يخفى ىنا ،ما تمعبو مراكز التككيف الميني ك التمييف بالمنطقة بمختمؼ بمدياتيا  ،في التمقيف ك التدريب عمى

مختمؼ الميارات .

الفئة رقم  :13الدور األصيل لبرامج إذاعة بسكرة في تنمية المجتمع المحمي :
 .1التغيير القيمي و السموكي :ك يتـ مناقشة ىذا الدكر األساسي لبرامج إذاعة بسكرة مف خبلؿ ثبلث أبعاد
تتمثؿ في محاربة العادات ك السمككات السمبية في المجتمع المحمي -تثبيت ك تدعيـ القيـ االيجابية في المجتمع

المحمي -نشر األفكار المستحدثة  .ك ىي عمى التكالي :

أ .محاربة العادات و السموكيات السمبية في المجتمع المحمي :ك يتضح ذلؾ مف خبلؿ ىذا الجدكؿ :
القيمة السمبية

النسبة

السياؽ الذم عرضت فيو
مؤيد

محايد

معارض

 -الكسؿ

-

-

1

4,55

 -سكء المعاممة

-

-

4

18,18

 -اإلسراؼ

-

-

2

9,09

 -الشرؾ

2

 -العنؼ

-

-

4,55

1

 -تعاطي المخدرات

-

-

1

13,64

 -الخيانة

-

-

4

18,18

-

-

1

4,55

 -االنتحار

-

 -الظمـ

-

2
1

 -قطع الرحـ

-

-

1

المجمكع

2

-

20

 -الطمع

-

-

9,09
4,55
4,55
4,55

1
-

100

22
جدكؿ ) :(17القيـ السمبية في برامج إذاعة بسكرة حسب قياسيا
ك مف خبلؿ ىذا الجدكؿ يمكننا القكؿ أف القيمتيف السمبيتيف ك ىما سكء المعاممة مع اآلخريف سكاء بالمفظ أك الفعؿ

 ،كالخيانة  ،تـ التعرض ليما مف خبلؿ المكاد اإلذاعية إلذاعة بسكرة بتكرار أكبر مف القيـ السمبية األخرل ك ىك

تكرار  4مرات لمكاحدة خبلؿ أسبكع كامؿ مف التحميؿ ك بنسبة  % 18,18مف المجمكع الكمي لمقيـ السمبية التي تـ
تناكليا أك التعرض إلييا مف خبلؿ البرامج ك المكاد اإلذاعية المختمفة في خطة إذاعة بسكرة  ،كلقد جاء التعرض

لياتيف القيمتيف السمبيتيف في سياؽ معارض ،كذلؾ مف خبلؿ نمطيف مف المكاد اإلذاعية ك ىما:
 البرنامج الديني ) حديث الصباح ( األغنيةك لقد عالج البرنامج الديني " حديث الصباح " مكضكع سكء المعاممة ،خاصة بيف المشترل ك البائع في محاكلة إلى
محاربة ىذه العادة السيئة التي نجدىا في متاجرنا ك أسكاقنا ،أما مف خبلؿ األغنية فمقد عبرت بعض األغاني

المبثكثة عمى أمكاج أثير إذاعة بسكرة عف معارضتيا لئلىماؿ األسرم ) سكء معاممة األب ألكالده ك الزكجة كذلؾ(،
ك ىنا تمعب األغنية كذلؾ عمى غرار البرامج الدينية ك االجتماعية عمكما .دك ار ىاما ك بار از ال يستياف بو في

المساىمة في التغيير القيمي سكاء نحك األحسف أك نحك األسكأ .إذا اعتبرنا أف القيـ ىي المرشد األساسي في تكجيو

اتخاذ الق اررات ك التصرفات األخرل ،ك التي تحدد إطا ار عاما لمممارسات الضركرية المرغكبة...ك مما ال جداؿ

فيو -مف خبلؿ كاقعنا – أف الناس يتأثركف باألغنية ك ما تحممو مف معاني ك قيـ مما يؤثر فيما بعد عمى
ممارساتيـ ك سمككياتيـ .
ك نجد بعدىما القيمة السمبية " الشرؾ "  ،تـ التعرض إلييا مف طرؼ إذاعة بسكرة مف خبلؿ النمطيف اإلذاعييف
السالفي الذكر ،ك ذلؾ بنسبة تقدر ب  % 13,64مف المجمكع الكمي لمقيـ السمبية ،إال أنيا جاءت مرة كاحدة فقط

في سياؽ معارض ،مف خبلؿ البرنامج الديني ) حديث الصباح ( ك الذم حاكؿ القضاء عمى ىذه الظاىرة السمبية

التي تنخر جسد مجتمعنا المحمي ك مجتمعنا اإلسبلمي ككؿ.
أما عف تعرض اإلذاعة ليذه القيمة السمبية) الشرؾ ( مف خبلؿ األغاني المبثكثة فإنيا جاءت في سياؽ مؤيد ،ك ىك
الدعكة إلى زيارة قبكر األكلياء الصالحيف ك التبرؾ بيـ ك ذبح القرابيف ليـ ،ك ىذا في العرؼ اإلسبلمي شرؾ باهلل
دكف أدنى ريب أك جداؿ حكؿ ذلؾ  ،ك لقد جاء تأييد ىذه القيمة السمبية ك الخطيرة عمى مجتمعنا بتكرار مرتيف

مقارنة بمعارضتيا ك التي جاءت بتكرار كاحد ك بشكؿ عاـ دكف التخصيص ،أما ىذه األغاني فقد خصصت أحد
أخطر أنكاع الشرؾ باهلل ،أال ك ىك زيارة األكلياء ك ما ينـ عميو مف اعتقاد راسخ في أذىاف الناس بألكىية ىذا

الكلي ،مف خبلؿ التكجو إليو بالطمبات ك األماني بالتكسؿ ك التضرع ك الخشية ك االمتناف بدؿ التكجو إلى المكلى
عز ك جؿ الرزاؽ الكىاب المناف مالؾ الممؾ كمو بيده خزائف األرض  ،فعندما تبث إذاعة بسكرة أغاني ك ما

لؤلغاني مف دكر ال يستياف بو في ترسيخ القيـ ك تنميط العادات ك السمككيات أيضا ،بمثؿ ىذا المستكل الردمء

فيي تصبح ىنا تساىـ في اإلفساد ال اإلصبلح  ،فميما كانت رغبات الجميكر فبل يجب أف تستجيب ليا اإلذاعة

إذا ما اقترف ذلؾ بضرب العزة اإلليية ك التكحيد .ك ال بد ىنا أف نشير إلى أف ىذه الظاىرة الدينية ك السكسيك-

ثقافية عرفيا المجتمع الجزائرم في عيد االستعمار الفرنسي الغاشـ  ،حيث لعب ىذا األخير الدكر البارز في خمؽ

ك ترسيخ ىذه العادة السمبية ك الدخيمة عمى العادات اإلسبلمية الحقة  .ك ما ال يمكننا أف نغفمو أيضا أف العبلمة

الجزائرم الشيخ عبد الحميد بف باديس قد كرس حياتو مف أجؿ التصدم ليذه الظاىرة البدعة ك العكدة بأفراد الشعب
الجزائرم إلى القيـ ك المبادئ ك السمككيات اإلسبلمية الصحيحة .
ثـ نجد كؿ مف قيمتي اإلسراؼ ك تعاطي المخدرات  ،قد تـ تناكليما بتك ارريف خبلؿ فترة الدراسة ) أسبكع مف
التحميؿ(  ،ك في سياؽ معارض لكمييما أم أف إذاعة بسكرة مف خبلؿ برامجيا ك مكاردىا اإلذاعية قد عممت عمى
محاربة اإلسراؼ ك التبذير  ،ك كذا ظاىرة تعاطي الممنكعات ) المخدرات( ك ذلؾ بنسبة  % 9,09لكؿ منيما مف
المجمكع الكمي لمقيـ السمبية  ،كلقد تـ معارضة ك محاربة ىاتيف العادتيف السيئتيف مف خبلؿ األنماط اإلذاعية

اآلتية:

 البرنامج الديني ) حديث الصباح ( البرنامج االجتماعي ) ظكاىر( -األغنية

ك لقد حارب البرنامج الديني " حديث الصباح " ظاىرة تعاطي المخدرات في األكساط الشبابية لمجتمع بسكرة

المحمي  ،مبر از أضرارىا ك مساكئيا عمى المجتمع ك الفرد معا  ،ك كذا عمى عبلقة الفرد بو .

أما عف ظاىرة التبذير ك اإلسراؼ  ،فقد عبرت إذاعة بسكرة عف معارضتيا ليذه القيمة االجتماعية ك االقتصادية
السمبية مف خبلؿ األغنية  ،إضافة إلى ما تناكلو البرنامج االجتماعي " ظكاىر " مف طرح يرجى مف خبللو

التخمص مف ىذه العادة السيئة في مجتمعنا المحمي السيما ذلؾ اإلسراؼ المبالغ فيو ك الحاصؿ في المناسبات

االجتماعية خاصة األعراس .

ك تأتي كؿ مف القيـ السمبية  :الكسؿ – العنؼ – االنتحار – الكره – الظمـ – قطع الرحـ – الطمع  ،بتكرار كاحد

خبلؿ أسبكع كامؿ مف اإلرساالت اليكمية ك المعبرة في فترة الدراسة التحميمية ) عينة الدراسة ( ك ذلؾ بنسبة 4,55
 %مف المجمكع الكمي لمقيـ السمبية لكؿ كاحدة منيا ،ك لقد كردت ىذه القيـ السمبية مف خبلؿ أثير إذاعة بسكرة كفؽ
أنماط إذاعية مختمفة ك بسياؽ معارض:

 البرامج الدينية البرامج االجتماعية األغنيةحيث حاكؿ البرنامج الديني " حديث الصباح " إبراز عكاقب الظمـ بأنكاعو  ،سكاء الظمـ األسرم أك االجتماعي أك

التجارم..الخ  ،ك محاكلة إبعاد الناس عف ىذه القيمة ك العادة السيئة داخؿ مجتمعنا ،في حيف أف خطبة الجمعة
مف خبلؿ ما ألقاه إماـ المسجد مف مكاعظ ك تحذيرات مف الكقكع في خطأ قتؿ النفس بغير حؽ ) االنتحار( ك

محاربتيا داخ ؿ مجتمعنا اإلسبلمي .ك لقد جاء نص الخطبة الذم يحارب ظاىرة االنتحار ك قتؿ النفس ك ما يمكف

أف ينجر عنيا قتؿ اآلخريف مف األبرياء في إطار عاـ أال ك ىك محاكلة محاربة ىذه الظاىرة كالتي بدأت تظير

شتاء  2010في بعض البمداف العربية  ،جراء تردم األكضاع االجتماعية ك االقتصادية ك السياسية  ،...حيث
أصبح األسمكب الكحيد لبلحتجاج عف األكضاع المزرية لمطبقات البسيطة ك المحركمة ىك قتؿ النفس ،ك بالتالي

نجد ىنا ،المساجد كأحد أدكات ك آليات التنشئة االجتماعية تقؼ جادة لتحارب ىذه الظاىرة التي أصبحت عادة لدل
كثير مف الدكؿ لبلحتجاج عمى األكضاع السمبية  .كما ك تمعب ىنا كذلؾ اإلذاعات دكرىا في نقؿ ىذه الخطب ك
النصائح ك التكجييات مباشرة إلى الناس في بيكتيـ  ،باعتبارىا ىي كذلؾ أحد أىـ أدكات التنشئة االجتماعية.

أما البرنامج االجتماعي الشبابي " مف قضايا الشباب " فقد حاكؿ محاربة السمككيات السمبية مف خبلؿ ما تناكلو مف
قضايا عنؼ مست األكساط الشبانية بمجتمع بسكرة المحمي ك كذا مجتمعنا األـ ) الكطف ( ككؿ جراء ظاىرة ارتفاع

أسعار المكاد االستيبلكية ) السكر – الزيت ( ك ما لحقو مف احتجاجات عنيفة تجسدت في تخريب المنشات

العمكمية ،فإف ىذه السمككيات السي ئة قد حاربتيا إذاعة بسكرة مف خبلؿ ىذا البرنامج  ،محاكلة تكجيو الشباب نحك

السمكؾ الحضارم ك األخبلقي المفركض أتباعو ك التحمي بو.
ك نجد كذلؾ برنامج " حقائب األمؿ " يعالج الظاىرة السمبية المتفشية في المجتمع أال ك ىي قطع الرحـ ،ك التباعد
ك عدـ التراحـ المادم ك الركحي بيف اإلخكة  ،فحاكلت مف خبللو إظيار سمبية ىذه القيمة كالعادة التي تعكد عمييا
كثير مف الناس فأصبحت عادية عندىـ بؿ ك أصبحت مكدة العصر حسبيـ.

أما قيمة " الكره " فيي كذلؾ مف القيـ السمبية التي نجدىا في المكاد اإلذاعية إلذاعة بسكرة مف خبلؿ تمؾ الفقرة

اإلذاعية المسماة " قصة ك عبرة " حيث جسدت ىذه الفقرة مساكئ الكره ك ثقمو كقيمة سمبية عمى النفس البشرية ،في
الكقت الذم بينت االيجابيات التي يناليا الفرد عند تخمصو مف مشاعر الكره ك تحميو بمشاعر ك سمككيات الخير

اتجاه األفراد السيما أقرب الناس إليو.

أما عف نمط األ غنية  ،فقد تضمف قيما عف الطمع ك الكسؿ ،في سياؽ معارض ليا ك ذلؾ بتبياف عكاقب كؿ منيا
ك آثارىما السمبية عمى الفرد ك المجتمع.

ك بيذا ،نجد إذاعة بسكرة عبرت عف معارضتيا ليذه القيـ السمبية التي نجدىا في مجتمعنا المحمي كغيره مف

المجتمعات األخرل كذلؾ  ،سكل مف ناحية كاحدة كىي " زيارة األكلياء " كقيمة سمبية في مجتمعنا ك ما ينجر عنيا
مف ممارسات خطيرة اجتماعية – أخبلقية – دينية ال تمد بصمة بتاتا بديننا الحنيؼ  ،حيث جاء ذكر ىذه القيمة
السمبية ) الشرؾ ( في سياؽ مؤيد مف خبلؿ أغاني تدعكا إلى زيارة أضرحة األكلياء ك التبرؾ بيـ ك بتقديـ القرابيف
ك طمب الحاجات ك األماني ىذا ما نراه حراما محرما ك شركا باهلل الكاحد األحد الكحيد الذم نقترب إليو كحده لطمب

الحاجات ك السؤاؿ ك األماني فبل أحد يشاركو في قدرتو ك ال رحمتو ك ال سخائو ،ك إننا نجد مف بيف ىذه األغاني

المبثكثة أغنية تمجد كلي المنطقة المحمية " زرزكر " فمف جية ىي مادة ترفييية تعبر عف الثقافة المحمية لممنطقة

حتى ك إف كاف ىذا العنصر مف ىذه الثقافة المحمية معيقا لمتنمية ك التحديث ك الرقي ،ك مف جية ىي تدمر القيـ

الدينية الصحيحة ك تشكه مضامينيا ك حقيقتيا .ك بالتالي فإننا نجد بدال مف عرض مثؿ ىذه األغاني يتـ استغبلؿ
الحيز الزمني لعرضيا في برامج أك فقرات إذاعية تحارب ىذه العادة السيئة ك الخطيرة في ىذا المجتمع.

ك لما كانت العادة أك السمكؾ أساسيا القيـ المغركسة في نفكس ك عقكؿ الناس ،فبل بد أكال مف محاربة ىذه القيـ
الدفينة في العقكؿ ك النفكس ،خاصة إذا كانت ىذه القيـ معيقة لمتنمية ك التحديث ،ك كجكدىا في ىذا المجتمع يزيد

مف تخمفو ،ألنيا – كقيـ مجردة – تمعب دك ار في البناء االقتصادم ك الثقافي ك السياسي....ك ىي اإلطار المرجعي
لمسمكؾ الفردم ك ىي القكة الدافعة لمسمكؾ الجمعي  ،ك بالتالي فكجكد مثؿ ىذه القيـ السمبية يجعؿ برامج التنمية
تكاجو عقبات شتى في التنفيذ  ،فالمحرؾ األساسي لبرامج التنمية ىك العنصر البشرم  ،فإذا صمح جنينا ثمار

التنمية ك إذا فسد لف نجني شيئا .

ك لعؿ أبرز السمككيات ك العادات المعيقة لمتنمية ك اإلنتاج في مجتمعنا المحمي – بسكرة – كمجتمع صحراكم

بالدرجة األكلى  ،ىك عادة النكـ التي تجر معيا عادة أخرل ىي الكسؿ  ،حيث لك الحظنا سمكؾ األفراد في اليكـ
الكاحد لكجدنا أف معظـ األكقات في ىذا اليكـ الكاحد يككف فييا األفراد نائمكف ،فعندما يبدأ اليكـ عمى الثامنة

صباحا عادة  ،ك يتكقؼ عند الظييرة ليدخ ؿ األفراد في قيمكلة تدكـ ساعات ك ما إف تنتيي ىذه القيمكلة نجد أف
اليكـ انتيى  ،ك ىكذا ،..ال سيما فصؿ الصيؼ الذم يكاد تقؿ فيو الحياة اإلنتاجية لؤلفراد بشكؿ ممحكظ  ،سكل في
ساعات الصباح األكلى ك بعدىا يبدأ السبات..فينطبع عمى شخصية ك سمكؾ األفراد الخمكؿ ك الكسؿ ك الميؿ إلى

االنزكاء ،ك ىذه الشخصية حقيقية تيدد اإلنتاج  ،ك مف ثـ التنمية ك التقدـ  ،ك نحف ال ننكر األسباب الرئيسية
لكجكد مثؿ ىذه العادات السمبية ك المعيقة لمتنمية  ،أال ك ىك المناخ الحار الذم يؤثر بدرجة كبيرة عمى سمكؾ

األفراد الصحراكييف .

ك ما يجب ذكره ىنا  ،أف ابف خمدكف قد برع – سكسيكلكجيا – في تفسير ىذه الظاىرة  ،حينما ربط  -مف خبلؿ

معايشتو لمكاقع – بيف المناخ ك السمكؾ اإلنساني ،ك ما لمح اررة مف تأثير سمبي عمى السمكؾ اإلنتاجي لؤلفراد ،ك
عكس ذلؾ ما تفعمو بركدة الطقس مف تنشيط لؤلفراد ك حرصيـ عمى اإلنتاج  ،ك الببلد األكركبية صاحبة النيضة

الصناعية مثاؿ عمى ذلؾ  ،إال أننا في ظؿ التكنكلكجيا الحديثة ال يمكف أف نستسمـ لح اررة الطقس ،ك نجعميا محددا

نيائيا لسمككياتنا  ،ك إنما ال بد مف القضاء عمى ىذه العادة المميتة لمشخصية المنتجة .
فعمى إذاعة بسكرة لعب الدكر الحقيقي في القضاء عمى مثؿ ىذه العادات المحمية ك لك بقدر المستطاع منيا .ك ىنا
يصبح التغيير القيمي ك السمككي ضركريا جدا  ،خاصة عندما يحكـ تصرفات ك سمككيات الناس قيـ ك اعتقادات

خاطئة أك سمبية ،ك ىنا اإلذاعة تمعب دك ار في إحداث التغيير االيجابي مف خبلؿ ما تبثو في برامجيا ،حيث أف
التغيير القيمي ىنا يقصد بو بعض التغييرات في العادات ك التقاليد أك التغيرات المتتابعة ك السريعة في الطرائؽ

الشعبية  ،كما يعرفو البعض أنو كؿ التحكالت السريعة في القيـ الثقافية لممجتمع).(1

ك لكي ندرؾ خطكرة ىذه القيـ ك العادات السمبية بالنسبة لتنمية المجتمع المحمي  ،ك ضركرة تجنيد مختمؼ كسائؿ
اإلعبلـ ال سيما الجكارية منيا لمحاربة ىذه القيـ المعيقة لمتنمية  ،نجد " دافيد ماكميبلند " صاحب االتجاه

السيككلكجي في التنمية يركز عمى القيـ  ،فاعتبر أف قيمة " الدافعية لبلنجاز " ال بد أف تتكفر لدل األفراد حتى

يقكمكا بالتنمية ك التحديث ،ك ىك يرل أف النجاح االقتصادم قائـ عمى الرغبة في إثبات التفكؽ) .(2فيذه القيمة

االيجابية يراىا ماكميبلند محركة أساسية لمنمك ك التحديث  ،ك إذا كاف مثؿ ىذه القيمة " الدافعية لبلنجاز " أك
"إدراؾ الناس لمحاجة إلى التحصيؿ " ىي التي جعمت الدكؿ المتقدمة متقدمة  ،ك انعداميا في البمداف المتخمفة ىي
التي جعمتيا متخمفة  ،حسب ماكميبلند  ،فإنو مف القيـ السمبية في مجتمعنا ما يعيؽ فعبل " الرغبة في االنجاز " ك

الدافعية إليو ،نجد منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر التككؿ عمى الغير ،فحينما يترؾ الفرد مف ىذا المجتمع أمره
مثبل بيف يدم كلي مف األكلياء الصالحيف ليحؿ مشاكمو ك يرزقو العمؿ ك األكالد ..ك يحقؽ أمانيو ك يكممو

بالنجاحات ك االنجازات  ،فتصبح " الدافعية لبلنجاز " ىنا قد تحققت ليس عمى مستكل عقكؿ ك نفكس األفراد

المطالبيف باالنجاز ك العمؿ ك التنمية الحقيقية  ،ك إنما تحققت عمى مستكل القبكر ك اليياكؿ الصماء ! .
إذف المشكمة التي ال بد أف تحاربيا إذاعة بسكرة  ،ىي تمؾ القيـ المترسخة في أذىاف الناس ك األفراد المحمييف

سكاء كانت ىذه القيـ محمية أك عامة ك ما ترتب عنيا مف سمككيات ك عادات سيئة  ،ك ذلؾ بالفيـ الشمكلي لمكاقع

المحمي بالنسبة لمقيـ القديمة ك المعيقة لمتنمية  ،ك عدـ التصدم ليا مباشرة ك لكف عف طريؽ اإلقناع ك اإلرشاد ك
التكجيو  ،ك مف ثـ تقديـ القيـ البديمة ك الجيدة سكاء كانت مف القيـ األصمية ك المكركث ػػة في ىذا المجتمع المحمي

) تثبيت ك تدعيـ القيـ االيجابية (  ،أك قيما خارجية جديدة يتـ اكتسابيا ) نشر القيـ ك األفكار المستحدثة( .

ب .تثبيت و تدعيم القيم و السموكيات االيجابية في المجتمع المحمي :ك يتضح ذلؾ مف خبلؿ ىذا الجدكؿ :

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1محمد أحمد بيكمي  ،مرجع سابؽ  ،ص . 80
) :(2دافيد ىاريسكف  ،مرجع سابؽ  ،ص . 38

السياؽ الذم عرضت فيو

القيمة االيجابية

النسبة المئكية

مؤيد

محايد

معارض

47

-

-

21,27

االجتياد ك المثابرة

3

-

-

1,36

حب الكطف ك الكالء لو

31

-

-

14,03

اإليماف
التكاضع

1

-

-

0,45

تنظيـ الكقت

1

-

-

0,45

األخكة

1

-

-

0,45

2

-

-

0,45

4

الطاعة

الرفؽ ك اليسر

1

الحياء

-

-

1,81
0,45

التعاكف ك التضامف

3

-

-

0,90

النظافة

1

-

-

0,90

االنتصار

2

-

-

0,45

الكقاية

التسامح

2
1

-

-

1,36
0,45

الرضا ك القناعة

3

-

-

0,90

الفرح

1

-

-

1,81

الصداقة

98

-

-

0,45

الحب

الخير

الصدؽ

4
1

-

-

1,36
0,45

إكراـ الضيؼ

1
4

-

-

44,34

األمؿ

3

-

-

1,81
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جدكؿ رقـ ) :(18القيـ االيجابية في برامج إذاعة بسكرة حسب قياسيا

مف خبلؿ ىذا الجدكؿ ،نبلحظ جممة القيـ االيجابية التي كردت في البرامج ك المكاد اإلذاعية إلذاعة بسكرة  ،ك ىذه

القيـ االيجابية كردت إما في سياؽ محاكلة تثبيتيا ك إرساءىا في المجتمع مف خبلؿ البرامج اإلذاعية الدينية ك
االجتماعية ك البيئية ،أك في سياؽ آخر جاء قصديا أك عرضيا مف خبلؿ ما تبثو مختمؼ األغاني مف قيـ ك أفكار

ك معاني ...

فنجد أف مف القيـ األكثر تعرضا ليا مف خبلؿ برامج إذاعة بسكرة ك مكادىا اإلذاعية المختمفة  ،ىي قيمة الحب،

حيث أ ف المحبة بيف الفرد ك اآلخريف ىي قيمة خير إيجابية  ،ك لقد جاءت ىذه القيمة في الخطة البرامجية إلذاعة
بسكرة مف خبلؿ األغاني أكثر منيا البرامج  ،حيث جاءت بنسبة  % 44,34مف مجمكع القيـ االيجابية التي بثتيا

إذاعة بسكرة خبلؿ فترة الدراسة ) عينة البحث (  ،ك لقد كردت ىذه القيمة االيجابية في سياؽ مؤيد ليا.

نجد بعدىا قيمة اإليماف ،ك التي تـ التعرض إلييا مف خبلؿ برامج ك مكاد إذاعة بسكرة بنسبة  % 21,27مف

المجمكع الكمي لمقيـ االيجابية  ،ك مما يدعك إلى االنتباه ىنا ىك أف ارتفاع نسبة قيمة اإليماف مقارنة بالقيـ االيجابية

األ خرل في البرامج ك المكاد اإلذاعية إلذاعة بسكرة ىك بسبب بث اإلذاعة لؤلناشيد الدينية التي تحمؿ في معانييا
حب اهلل ك رسكلو ك تمجيد رسالة القرآف ك شرائع اإلسبلـ ،ك ىذا النكع مف المكاد اإلذاعية ) أناشيد دينية ( ك

كجدناه متكاجدا بقكة في الخطة اإلذاعية إلذاعة بسكرة  .حيث أف معظـ قيـ اإليماف ) تقكل اهلل – التسنف بالنبي
محمد عميو أفضؿ الصبلة ك السبلـ – العبادة – التككؿ عمى اهلل (...بثت مف خبلؿ ىذه األناشيد الدينية .
كما ك نجد في المرتبة الثالثة مف حيث التكرار ،قيمة الكالء لمكطف ،ك محبة األرض ك الببلد ،ك لقد عكست ىذه
القيمة االيجابية مختمؼ األغاني التي تتغنى بحب الكطف ،ك نجد إذاعة بسكرة قد عمدت في ىذه الفترة بالذات عمى

بث ىذا النكع مف األغاني التي تحمؿ في معانييا ىذه المشاعر الجميمة ك االيجابية اتجاه الجزائر ،محاكلة منيا

تحقيؽ ك ترسيخ الكالء لمكطف األـ ) الجزائر( ك دعمو ك ذلؾ مف أجؿ تحقيؽ الكحدة الكطنية ك االلتفاؼ حكؿ

المصمحة العامة لمببلد ،ك ىذا جراء األحداث الجارية – آنذاؾ – في بعض البمداف العربية  ،ك خكفا مف أف تنتقؿ

عدكل الثكرات العربية إلى الجزائر خاصة ك أنو في ىذا الشير ) جانفي  (2010ك الذم تنتمي إليو عينة دراستنا،
عرفت فيو الجزائر احتجاجات شعبكية معبرة عف رفض األكضاع االقتصادية ك االجتماعية  ،ك بالتحديد بسبب

االرتفاع المفاجئ ألسعار الزيت ك السكر خاصة  ،ك غيرىما مف مكاد االستيبلؾ اليكمي  .ك عميو عمدت إذاعة
بسكرة إلى اإلكثار مف ىذا النكع مف األغاني التي تبث قيـ حب الكطف ك الكالء إليو .
ك ال يمكننا إطبلقا إنكار ما يمكف أف تفعمو األغنية في مجاؿ غرس الركح الكطنية ك الدفاع عف رمكز الدكلة ،حيث

كاف ليا قبؿ ىذا الكقت ،دكر كبير في رفع الركح الكطنية لدل األفراد ك زيادة إيمانيـ بقضيتيـ الكطنية  ،ك نحف

ىنا نتكمـ بالتحديد عف دكر األغنية الرياضية في تقكية لحمة الشعب الجزائرم أياـ الحدث الكركم الياـ بيف الجزائر
ك مصر.

ك تمي ىذه القيمة االيجابية قيمة أخرل ال تبتعد عنيا كثي ار مف حيث المعنى أال ك ىي قيمة االتحاد ،ك ذلؾ بنسبة

 % 2,26مف المجمكع الكمي لمقيـ االيجابية  ،ك نفس الشيء نجد أف ىذه القيمة نستشفيا مما يبث مف خبلؿ
معاني األغاني المعركضة  ،ك التي تنشر قيـ االتحاد كلـ الشمؿ  .تمييا كؿ مف قيـ األمؿ ك الفرح ك الطاعة  ،كؿ

كاحدة منيا بنسبة  . % 1,81ك لقد جاءت قيـ األصؿ ك الفرح مف خبلؿ ما تبثو األغاني .

أما قيمة الطاعة فقد جاءت مف خبل ؿ " برنامج نساء ك تحديات " كفقرة " نصيحة امرأة "  ،حيث تمثمت قيمة

الطاعة ىنا في شقيف  :طاعة الكالديف ك طاعة الزكج .

ك نجد بعدىا كؿ مف قيـ الصبر ،الخير ،الكقاية ،االجتياد ك المثابرة ،ك ذلؾ بسبة  % 1,36لكؿ كاحدة منيا،

فبينما تـ التعبير عف القيمتيف األكليتي ف مف خبلؿ األغاني  ،فنجد معاني الكقاية تتجسد مف خبلؿ البرامج الصحية
ك البيئية ) مع الطبيب – البيئة ك الحياة(  ،حيث عمى الرغـ مف دكرىما في التكعية ك اإلرشاد ك التثقيؼ ك عبلج
المشكبلت التي يعاني منيا مجتمع بسكرة المحمي  ،فإنيما كذلؾ يرسخاف قيما إنسانية ايجابية لدل األفراد  ،تتمثؿ

في قيمة الكقاية مف المخاطر ك األمراض ك غيرىما ،أما قيمة االجتياد ك المثابرة فنجدىا مف خبلؿ برنامج " نساء
ك تحديات " ك " ضيؼ الصباح " حيث يقدماف نمكذجاف لمعمؿ ك الكد ك االجتياد ك المثابرة  ،مف خبلؿ النجاح

الذم حققو ىذاف النمكذجاف في الدراسة ك العمؿ .

ك ىذه القيمة االيجابية ) اإلجتياد ( نجد كراءىا ما يسمى " الدافعية لبلنجاز " ،فعندما تعرض إذاعة بسكرة نماذجا

كيذه فإنيا تزيد رغبة األفراد في تحقيؽ النجاحات ك االنتصارات  .كما أنو كمما تكفرت الرغبة في ذلؾ  ،كمما كاف
ذلؾ جيدا بالنسبة لعمميات التنمية المحمية  .فالتنمية تتحقؽ باالنجاز ،ك االنجاز ال يتحقؽ إال بتكفير الرغبة أك

الدافعية  .كما يمكف ىنا أف تمعب ىذه النماذج الجيدة ك الفعالة في المجتمع المحمي دك ار ىاما في تحقيؽ حالة مف
التقمص الكجداني حسب تعبير " دانياؿ ليرنر "  ،ك ىي حالة سيككلكجية يراىا ليرنر جيدة لبلنتقاؿ مف التخمؼ نحك
التقدـ  ،ك ىي تتحقؽ حسبو بكاسطة كسائؿ اإلعبلـ التي تنقؿ لؤلفراد نماذج إيجابية عف التقدـ ك الرقي ك الحضارة

) ك ىك يعني ىنا التحضر الغربي (  ،ك ما عمى األفراد إال تقمصيا كي يتمكنكا مف الخركج مف حالة التخمؼ ك
مف ثـ اعتنا ؽ التحديث  .ك لقد صاغ ليرنر أفكاره ىاتو في كتابو " تجاكز المجتمع التقميدم " حيث يقكؿ أف
المجتمع التقميدم في طريقو إلى الزكاؿ ،ك أف اإلسبلـ غير قادر عمى مكاجية الركح العقبلنية ك الكضعية).(1

ك طبعا ىذا كبلـ خاطئ بالنسبة لنا ،فبل بد أف نعرؼ ىنا عف ماذا يتكمـ ليرنر ،عف اإلسبلـ المكجكد في صفحات

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1دافيد ىاريسكف  ،مرجع سابؽ  ،ص . 34

القرآف الكريـ ك الحديث الشريؼ  ،أـ عف اإلسبلـ الممارس مف طرؼ المسمميف  .حيث أنيما يختمفاف  ،فاإلسبلـ
قرآنا ك سنة ىك المنيج الكحيد القادر عمى اإلطبلؽ حؿ كؿ المشكبلت التي تمس العالـ االقتصادية ك االجتماعية

الثقافية ك السياسية...الخ  ،أما عف اإلسبلـ المتجسد مف خبلؿ الممارسات االجتماعية ك االقتصادية ك الثقافية ك
السياسية لؤلفراد  ،ال يمكننا اعتباره إسبلما خالصا حيث تشكبو القيـ السمبية المتكارثة أك الدخيمة عنو ،أك الناتجة

عف الفيـ الخاطئ ك القاصر لئلسبلـ الحقيقي ،ك ليذا نجد مسمميف ك لكف تفكيرىـ ال يمت لئلسبلـ بصمة .

فإذا كاف ليرنر قد حكـ عمى اإلسبلـ مف خبلؿ المسمميف فإنو يككف عمى صكاب في جانب مف حكمو  ،حيث مف
العادات ك السمككيات في مجتمعاتنا اإلسبلمية ىي معيقة لمتنمية حقيقة  ،ك لقد ناقشنا ىذه النقطة في العنصر

السابؽ  .أما اإلسبلـ المكجكد في القرآف ك حديث نبينا الكريـ صمى اهلل عميو ك سمـ  ،فيك أعمى مف أف تطالو

أفكار ليرنر ك تصكراتو الكضعية .

كما كنجد قيـ الرضا ك القناعة  ،التعاكف كالتضامف  ،النظافة  ،مف القيـ االيجابية التي كردت مف خبلؿ المكاد

اإلذاعية إلذاعة بسكرة  ,كبنسبة  % 0,90مف المجمكع الكمي لمقيـ االيجابية  ،كحيث كردت في سياؽ مؤيد ليا مف
خبلؿ أسمكب األغنية بالنسبة لمقيمتيف األكليتيف ,أما قيمة النظافة فقد كردت ىي األخرل في سياؽ مؤيد مف خبلؿ

برنامج "حكار عمى اليكاء " الذم استشفينا منو محاكلة ترسيخ قيمة النظافة البيئية  ,ككذا برنامج األطفاؿ "نادم
األطفاؿ " الذم حاكؿ إيصاؿ كتثبيت قيمة النظافة البيئية لدل األطفاؿ مف خبلؿ األغاني الخاصة بنظافة المحيط

المثبكثة مف خبللو .

أما كؿ مف قيـ إكراـ الضيؼ  ،االنتصار  ،التسامح ،الحياء ،التكاضع  ،تنظيـ الكقت  ،األخكة  ،الرفؽ ك اليسر،

الصدؽ  ،الصداقة  ،فقد جاءت كميا بتكرار كاحد كبنسبة  %0,45لكؿ كاحدة منيا مف المجمكع الكمي لمقيـ
االيجابية  ،حيث جاءت كميا في سياؽ مؤيد ليا ،مف خبلؿ األغنية بالنسبة لمقيـ الخمسة األكلى ،أما القيـ الخمس

المتبقية فقد جاء التعبير عنيا مف خبلؿ البرنامج االجتماعي " نساء كتحديات "  ،الذم التمسنا منو قيمة تنظيـ
الكقت كاحترامو  ،كما ليذه القيمة مف أىمية بالغة في تنظيـ الحياة ككؿ كتيسير السبؿ نحك تحقيؽ االنجاز

كالنجاحات  .أما البرنامج الديني "حديث الصباح " فقد كجدنا مف خبللو محاكلة لترسيخ قيـ الرفؽ باآلخريف كتيسير

األمكر عمى العباد دكف تعسيرىا ،ككذا برنامج "حقائب األمؿ " الذم جسد قيمة التآخي ك التآزر فيما بيف اإلخكة،
كىذه قيمة عظيمة مف خبلليا نصؿ إلى تحقيؽ التآزر بيف المسمميف كافة كما يمكف أف يؤدم إليو ىذا التآخي مف

قكة جامعة في تحقيؽ النمك االزدىار ك التحضر  .أما معاني الصدؽ ك الصداقة فجاءت مف خبلؿ برنامج صباح
الخير بسكرة ك الذم يعمد فيو المذيع أك المذيعة أحيانا تقد يـ القيـ الجميمة في مجتمعاتنا اإلسبلمية ىادفيف مف كراء

تقديميا ترسيخيا لدل المستمعيف كدفعيـ نحك اعتناقيا إف لـ تكف مكجكدة لدييـ  ،ىذا عمى غرار ما يبث كذلؾ

مف نفس المادة في برنامج مساء الخير بسكرة  ،إضافة إلى المادة التثقيفية األخرل .

كعمكما  ،فإف ىذه القيـ االيجابية كميا كردت في برنامج إذاعة بسكرة كمكادىا اإلذاعية في السياؽ المؤيد ليا ،حيث

حممت كؿ معاني ىذه القيـ ك السياؽ الذم كردت فيو معنى التأييد ليا كتعزيزىا كترسيخيا في نفكس كعقكؿ األفراد
المستمعيف .
كالمجتمع البسكرم ىك مجتمع محمي داخؿ ىذا المجتمع األـ )الكطف( ك الذم ينتمي بدكره إلى الثقافة العربية
اإلسبلمية  ،فالقيـ االيجابية المكجكدة فيو ىي طبعا قيـ إسبلمية حيث أف ثقافتيا أساسيا اإلسبلـ  ،كىنا نتكمـ عف
عناصر الثقافة األصيمة كليست تمؾ الدخيمة الكافدة إلينا مف الخارج  ،حيث تحمؿ في طياتيا عناصر الثقافة الغربية

أك غيرىا مف الثقافات الغريبة عنا  .ك المتأمؿ ليذه القيـ مجتمعة سيجدىا إسبلمية مئة بالمائة بخبلؼ ما يترجـ

منيا إلى ممارسات ال تمد لئلسبلـ بصمة  ،كلذلؾ كاف لزاما عمى اإلذاعة المحمية الغكص في ثقافة البمد المحمية
كتراثيا كتقديـ القيـ االيجابية التي يزخر بيا كتعمؿ بجد عمى ترسيخيا ك تدعيميا كبعثيا مف جديد  ،خاصة كأننا

اليكـ في زمف العكلمة كاالنفتاح الثقافي أضحت قيمنا اإلسبلمية عند البعض  -قيما متخمفة – مقابؿ تمؾ القيـ التي
ترسخ كتجسد الربح السريع ك المنفعة القصكل ك الغاية تبرر الكسيمة ......كغيرىا مف القيـ النفعية أك البراغمائية .

كنقكؿ مقابؿ ىذا كما قاؿ" عبد الرحيـ أبك كريشة " أف اإلسبلـ بما ينسجو مف قيـ كيحدده مف معايير كما يصفو
مف فكر كما يجسده في النظـ االجتماعية كعناصرىا مف ركح كما شكمو مف أنماط اجتماعية داخؿ ىذه النظـ

االجتماعية المختمفة المككنة لممجتمع  ،كما يخمقو لمناس مف حكافز كايجابيات لمسمكؾ إنما يحقؽ بذلؾ كمو مجتمعا

متمي از ذا مبلمح إسبلمية خاصة  ،كذاتية اجتماعية تتحدل األنماط االجتماعية المعتادة فتقيرىا  ،كتتغمب عمى

معكقات التنمية التي تكاجييا ).(1

إذف بات جميا لنا ما في الد يف اإلسبلمي مف قيـ ايجابية البد لئلذاعة المحمية أف تبرزىا كتدعميا مف خبلؿ
برامجيا كمكادىا اإلذاعية  ،ك مما الشؾ فيو أف إذاعة بسكرة مف خبلؿ برنامجيا الديني "حديث الصباح " كىك

البرنامج الديني المطالب أكث ر مف غيره مف البرامج بترسيخ القيـ اإلسبلمية كتدعيميا كتثبيتيا في نفكس كعقكؿ
األفراد المحمييف كعقكليـ كما يمكف أف ينطبع عمى سمككياتيـ كممارساتيـ اليكمية كذلؾ مف خبلؿ قيامو )البرنامج(

بمحاربة القيـ ك العادات السيئة في المجتمع المحمي  ،كما يجب أف تقكم مثؿ ىذه البرامج القيـ االيجابية األكثر
تكاجدا بالمنطقة المحمية كتحاكؿ الحفاظ عمييا مف االندثار كسط ىذه الككمة مف القيـ الدخيمة عمينا  ,فنجد عمى

سبيؿ المثاؿ ال الحصر القيمة االيجابية المتمثمة في  -إك ارـ الضيؼ – ىي مف أكثر القيـ االيجابية ترسيخػ ػ ػ ػا في
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مجتمع بسكرة المحمي  ،حيث عمى غرار المجتمعات الصحراكية يعرؼ مجتمع بسكرة بالكػرـ ك الج ػكد خاصة مع

الغرباء  ،كىذا الخمؽ يتناقص كيتضاءؿ كمما انتقمنا نحك الشماؿ حيث تتعقد الحياة االجتماعية كتتشابؾ العبلقات
االجتماعية كيصيبيا نكع مف البركد كالتقصع أحيانا  ،فنجد قيمة ايجابية مثؿ ىذه تكاد تختفي في ظؿ تعقيدات

الحياة العصرية كانحبلليا ك في ظؿ غياب دكر الضمير الجمعي  ،كبسبب االختراؽ الثقافي الصريح لمثقافة المحمية
مف طرؼ ثقافات أخرل دخيمة خاصة منيا الثقافة الغربية  .كليذا البد عمى اإلذاعة المحافظة عمى ىذه القيمة

االيجابية التي يزخر بيا مجتمع بسكرة المحمي كتكاد ال نراىا في مجتمعات أخرل إسبلمية حتى .
كاضافة إلى تدعيـ كتعزيز القيـ االيجابية المكجكدة في المجتمع المحمي فإنيا كذلؾ تجد نفسيا أماـ مسئكلية إرساء

قيـ ايجابية جديدة عمى المجتمع المحمي  ،كلكف شريطة عدـ التناقض بيف القديـ كالجديد  ،إذ البد مف حؿ التناقض

الذم قد يحدث في النسؽ القيمي بيف القيـ التقميدية كالجديدة  ،ليذا البد مف المعالجة الكاعية ليذا التناقض بحيث
تقدـ القيـ التقميدية في أسمكب جديد  ،كتقدـ القيـ الجديدة في أسمكب مألكؼ حتى يتـ التعايش فترة االنتقاؿ ثـ إلى

التكامؿ القيمي في مرحمة الحقة ) .(1كلعؿ أف مف أبرز األساليب اإلذاعية التي تستطيع إذاعة بسكرة كغيرىا مف
اإلذاعات األخرل مف خبلليا إبراز كترسيخ ىذه القيـ اإليجابية التي يزخر بيا المجتمع المحمي ىي األساليب

الدرامية كالتمثيميات كالمسمسبلت الدرامية كحتى الرسكـ المتحركة لؤلطفاؿ  ،حيث تمعب ىذه المكاد اإلذاعية دك ار
كبي ار كرائدا في المجاؿ الثقافي كالتراثي ككذا االجتماعي  ،حيث مف خبلليا يمكف غرس قيـ كاعتقادات معينة في

نفكس المتمقيف مف المستمعيف سكاء كانت ىذه القيـ ك االعتقادات ك السمككيات مكجكدة في المجتمع المحمي أك

أخرل إيجابية اندثرت فتحاكؿ مف خبلؿ ذلؾ إعادة إحياءىا ك بعثيا مف جديد  ،أك حتى أخرل غير مكجكدة أصبل

فتحاكؿ كذلؾ إدخاليا كتثبيتيا شريطة أف ال تتعارض مع الثقافة المحمية السيما الديف  - ،كىذه النقطة سنناقشيا

في العنصر البلحؽ مف خبلؿ نشر األفكار المستحدثة – إال أف إذاعة بسكرة ال تتكفر عمى مثؿ ىذه القكالب

اإلذاعية ك الفنية  ،فبرنامج درامي في قالب مسمسؿ يتطمب في مثؿ ىذه الحاالت أف يككف المجسدكف لمشخصيات
مف أبناء المنطقة المحمية  ،كيككف المكضكع المدار ىك محمي خالص ك منبثؽ مف الثقافة المحمية  ،كما كيقكؿ

مدير إذاعة بسكرة في ىذا الشأف  :أنو مف مستمزمات ىذا العمؿ الدرامي كغيره كالمسرحيات ك الرسكـ المتحركة
الفكازير.......الخ تتطمب مساحة كاسعة داخؿ مقر اإلذاعة إلنتاج ىذا النكع مف الدراما  ،إضافة إلى تجييزات
كتكنكلكجيا خاصة بيا كىذا ماال تتكفر عميو إذاعة بسك ػرة بسبب ضعؼ التمكيؿ المادم
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 .ىذا باستثػ ػ ػناء المػ ػ ػادة

اليزيمة التي تقدـ في شير رمضاف ك التي يككف اليدؼ مف تقديميا غالبا ىك التسمية كالترفيو عف النفس – عمى

الرغـ مف إيماننا بما يمكف أف تمعبو المادة الترفييية مف دكر في تمرير رسائؿ ذات بعد تنمكم .
ج  -نشر األفكار المستحدثة :

مما ال شؾ فيو أف دكر إذاعة بسكرة في نشر األفكار المستحدثة مرتبطة أصبل بمدل كجكد أفكار مستحدثة سكاء
دخمت إلى المجتمع المحمي مف الخارج أك نبعت منو  .حيث أف التغير االجتماعي لو نمكذجاف ىما  :التغير

المتأصؿ أك المبلزـ "  "immanent changeك التغير مف خبلؿ االحتكاؾ "  " contact changeفيما التغير
المتأصؿ ىك الذم يحدث عندما يحتؿ االختراع مكانو داخؿ النسؽ االجتماعي معيف دكف أف يككف ىناؾ تأثير

خارجي  ،أك ربما يككف ىناؾ تأثير خارجي ك لكنو طفيؼ جدا  ،كمعنى ىذا أف الفكرة الجديدة تككف مف خمؽ أحد

أعضاء النسؽ ثـ يتبناىا بقية األعضاء في ىذا النسؽ ،..ك في مقابؿ ذلؾ يكجد التغير مف خبلؿ االحتكاؾ كىك
الذم ينبثؽ مف مصادر خارجة عف نطاؽ النسؽ االجتماعي ذاتو ).(1

ك إف ىذا النكع الثاني مف التغير االجتماعي يعبر عنو النمكذج الغربي النتشار األفكار المستحدثة  ،حيث يؤمف
بأف إحداث التنمية ك التقدـ في المجتمعات النامية يككف بنقؿ األفكار المستحدثة إلييا كالحث عمى تبنييا مف طرؼ

األفراد المحمييف حيث تككف ىذه األفكار المستحدثة غربية  .كلقد أكد "ركجرز" في كتابو الشيير " األفكار
المستحدثة ككيؼ تنتشر" إلى أف االتصاؿ ضركرم لعممية التغيير االجتماعي ك أف عممية التغير االجتماعي ىذه
تتككف في ثبلث خطكات متعاقبة ىي :االختراع – االنتشار – النتائج  ......كعممية اتخاذ الق اررات في الفكرة

المستحدثة تمثؿ بالمراحؿ التالية

)(2

:

 – 1مرحمة الكعي ك المعرفة بكجكد الفكرة الجديدة  ،حيث يتعرؼ الفرد عمى الفكرة المستحدثة مف كسائؿ االتصاؿ.
 -2مرحمة االىتماـ بالفكرة الجديدة ك البحث عف معمكمات عنيا .
 -3مرحمة التعميـ حيث يختار الفرد تبني الفكرة المستحدثة أك رفضيا .
 -4مرحمة التجريب كالمحاكلة حيث يحاكؿ الفرد تجربة الفكرة الجديدة عمى نطاؽ ضيؽ لتقرير مدل صبلحيتيا.
 -5مرحمة التبني حيث يستخدـ الفرد الفكرة الجديدة بصفة مستمرة عمى نطاؽ كاسع .
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كبناءا عمى ىذا الطرح النظرم  ،كمف خبلؿ تحميمنا لعينة مف برامج إذاعة بسكرة المحمية عمى مدار أسبكع مف بداية

اإلرساؿ إلى نيايتو  ،فإننا كجدنا أف إذاعة بسكرة لعبت دك ار في نشر األفكار المستحدثة  ،كتمثؿ ىذا التغيير الذم
نقمتو إذاعة بسكرة مف خبلؿ الفكرة المستحدثة في التغير المتأصؿ  ،حيث ينبع ىذا التغيير أك الفكرة المستحدثة مف

داخؿ النسؽ االجتماعي سكاء كاف النسؽ محميا أك عاما  .كتتمثؿ األفكار المستحدثة التي نقمتيا إذاعة بسكرة خبلؿ

أسبكع مف التحميؿ في :

التكرار

النسبة

مجاؿ الفكرة المستحدثة

الزمف
ثانية

 -1المجاؿ البيئي

02

66,67

-2المجاؿ التككيني

01

33,33

المجمكع

03

100

النسبة المئكية

دقيقة
50

%74,63

_
17

%25,37

_
 67دقيقة

%100

جدكؿ رقـ ) :(19التكزيع التكرارم لمجاالت األفكار المستحدثة في برامج إذاعة بسكرة
لقد استغرؽ عرض األفكار المستحدثة في المجاؿ البيئي حي از زمنيا كبي ار يفكؽ الحيز الزمني الذم استغرقو عرض
األفكار المستحدثة الخاصة بالمجاؿ التككيني ،حيث استغرقت األكلى حي از زمنيا قدره  50دقيقة بنسبة %74,63
مف الحجـ الزمني الكمي  ،كالثانية  17دقيقة كبحيز زمني قدره  . % 25,37ككما سمؼ كقمنا أف ىذه األفكار

المستحدثة سكاء في المجاؿ البيئي أك المجاؿ التككيني )كىما المجاالف المذاف تـ عرض أفكار مستحدثة حكليما مف

خبلؿ برامج إذاعة بسكرة ( ىي أفكار نابعة مف داخؿ النسؽ االجتماعي كبالتالي فإف التغيير ىنا ىك متأصؿ كليس

احتكاكي  ،ك النسؽ االجتماعي الذم نبعت منو ىك النسؽ االجتماعي العاـ المتمثؿ في المجتمع األـ )الكطف( ك
الذم يعتبر محميا مقارنة بالمجتمع الخارجي  .إضافة إلى أفكار مستحدثة أخرل نبعت مف النسؽ الفرعي لمنسؽ

العاـ ك المتمثؿ في مجتمع بسكرة المحمي  ،كفي كمتا الحالتاف تككف الفكرة محمية حيث أف الثقافة النابعة منيا ىي
كاحدة مقارنة بالثقافة الخارجية سكاء الغربية أك غيرىا .

كتمثمت األفكار المستحدثة في المجاؿ البيئي كالتي تـ عرضيا في إطار الحممة اإلذاعية لحماية البيئة سنة 2011
كمف خبلؿ برنامج "حكار عمى اليكاء " في قالب حكارم مفتكح  ،تـ فيو مناقشة ىذه األفكار المستحدثة كتحفيز

الناس عمى إتباعيا  ،كىذه األفكار ىي :
 -1استحداث مشركع  CFIلحماية البيئة ،كفؽ حممة لحماية البيئة قادتيا مديرية البيئة بالتنسيؽ مع مديرية

التشغيؿ  ،ك فحكل ىذه الفكرة الجديدة التي دخمت عمى المجتمع المحمي ىي إدماج شباب لخدمة كحماية المحيط

ك البيئة كذلؾ مف خبلؿ نزع األكياس الببلستيكية  -صيانة المساحات الخضراء – تنظيؼ األحياء السكنية  .كىذه

الفكرة المتميزة جاءت كفؽ المثؿ الشائع "ضرب عصفكريف بحجر كاحد " حيث مف خبلليا يتـ تنظيؼ البيئة

المحيطة كفي نفس الكقت تشغيؿ الشباب العاطؿ عف العمؿ .
 -2أما الفكرة المستحدثة الثانية فيي نابعة مف النسؽ الفرعي أم مجتمع بسكرة المحمي ،كىي فكرة جديدة لـ يعيدىا
سكاف بسكرة ،كىي تقسيـ حاكيات القمامة إلى حاكية الببلستيؾ ك حاكية الزجاج كحاكية فضبلت الطيي  .كىذا

النمكذج البيئي الخاص بحاكيات القمامة ىك النمكذج العصرم المعمكؿ بو في الببلد المتقدمة  .كعيدت إذاعة

بسكرة عمى عرض ىذه التجربة المحمية – كما يسمييا صاحبيا كىك أحد أعضاء مجتمع بسكرة المحمي – في إطار

الحممة الكطنية لحماية البيئة عاـ . 2011

كما يبلحظ ىنا  ،أف ىاتيف الفكرتيف الجديدتيف عمى المجتمع المحمي تـ اإلشيار ك التعريؼ بيما بعد تطبيقيما

عمى أرض الكاقع – بكقت قصير – فبينما عرفت الفكرة األكلى قبكال مف طرؼ أفراد المجتمع المحمي حيث تـ تبنييا
كتطبيقيا  ،فإف الفكرة الثانية قد عبر أصحابيا عف تخكفيـ مف عدـ تبني األفراد المحمييف ليذه الفكرة الجديدة عمييـ
حيث يصعب بالفعؿ إحداث التغيير المفاجئ ك السريع لمعادات التي تعكد عمييا األفراد زمنا طكيبل  .كليذا تعتبر

ىنا اإلذاعة المحمية بجكاريتيا ذات مسؤكلية اتجاه ىذا األمر حيث يعكؿ عمييا كثي ار في ترسيخ ىذه الفكرة الجديدة
في أذىاف كنفكس األفراد المحمييف كترغيبيـ بيا بشتى األساليب اإلذاعية الممكنة لدييا  ،كليس دكرىا يكمف فقط في

عرضيا ك التعريؼ بيا  ،كانما متابعتيا حتى تصبح ىذه الفكرة الجديدة عادة مستمرة لدل الناس .

أما تمؾ األفكار المستحدثة في المجاؿ التككيني  ،فقد تـ تعريؼ الجميكر المحمي بيا كمحاكلة إقناعو بتبنييا

كاتباعيا  ،مف خبلؿ برنامج "عالـ الميف ك التشغيؿ " فيي :

 -استحداث تخصصات جديدة في مركز التككيف الميني بأكالد جبلؿ  ،تتمثؿ في السكرتاريا كالحمكيات  ،كقد تمت

مف خبلؿ ىذا البرنامج دعكة فتيات المناطؽ الريفية بالبمدية )الماكثات بالبيت ( لبللتحاؽ بيذيف التخصصيف

التككينييف خاصة التككيف الخاص بتعمـ طيي الحمكيات  ،كىذا ما يعتبر فكرة مستحدثة عمى أىالي ىاتو المناطؽ

النائية الريفية  .كاضافة إلى ذلؾ استحداث  5000منصب تككيني جديد ،كلكي يتـ قبكؿ ىذه الفكرة الجديدة في
مجاؿ التككيف الميني ،عمدت الجيات المختصة عمى تقديـ تحفيزات كاجراءات جديدة مف شأنيا خدمة شباب

المجتمع المحمي أكثر فأكثر كدفعو نحك التعمـ كاكتساب المعرفة ،كالتي مف شأنيا أيضا خمؽ مكاطف صالح متعمـ

متمرس ذك كفاءة كقدرة عمى المشاركة في العمميات التنمية المحمية كمف ثـ القكمية  ..حيث أنو ال جداؿ حكؿ
براعة عمميات التحفيز كقدرتيا الفائقة عمى إحداث التغيير في نفكس كعقكؿ الناس كدفعيـ نحك تغيير مجتمعيـ

ككؿ كيبقى عمى إذاعة بسكرة لعب دكرىا في اإلقناع بالجديد  ،حيث يتعدل دكرىا مجرد نشر األفكار المستحدثة

إلى اإلقناع بيا بتكرارىا كاقامة الندكات اإلذاعية مف أجؿ تثبيتيا في أذىاف الناس كنفكسيـ  .كىذا ما لمسناه مف

خبلؿ طرحيا لياتو األفكار المستحدثة  ،حيث لـ تعتمد في ذلؾ عمى أسمكب اإلعبلف أك اإلخبار كانما عرضت

ىذه األفكار المستحدثة مف خبلؿ برامج حكارية يتـ مف خبلليا مناقشة ىذه األفكار المستحدثة كتأكيدىا كتدعيميا

سكاء كانت ىذه البرامج الحكارية ذات الضيؼ الكاحد أك عدة ضيكؼ متخصصيف في المجاؿ .

كىنا نجد في دراسة ميدانية لػ "دكب "  DUBEعف اليند تكصؿ إلى نتيجة مفادىا أف ىناؾ فجكة بيف اإلدراؾ كبيف

تبني األفكار المستحدثة  ،ك يعزك ذلؾ إلى أسباب عديدة منيا فشؿ المضمكف في اإلقناع بفائدة الفكرة الجديدة

كامكانية تطبيقيا كمبلئمتيا الثقافية كعدـ كجكد صكرة محببة لمصدر المعمكمات ك التكقيت غير المناسب لبلتصاؿ

 ،كخصائص الجميكر ،باإلضافة إلى أف بعض األفكار المستحدثة تككف فكؽ مستكل مقدرة المجتمع عمى
االستيعاب .
كمف جية أخرل نجد دراسة أخرل مسحية لشاىيناز طمعت عف قرية " قيا " بمصر ،تكصمت إلى أف دكر كسائؿ
اإلعبلـ ميـ نسبيا في كظيفة المعرفة ك نشر المعمكمات عف االبتكار ،في حيف تتزايد أىمية قنكات االتصاؿ

المباشر في كظيفة اإلقناع...ك أف التأثير الشخصي لو دكر حاسـ في التغيير قد يككف أكبر مما تستطيع كسائؿ

اإلعبلـ القياـ بو ك مع ذلؾ فقد أثبتت كسائؿ اإلعبلـ فاعميتيا في تغذية المناقشات بالمعمكمات ك بخمؽ اإلدراؾ ك

تكضيح القضية).(1

ك عمكما لكي تقكـ إذاعة بسكرة بدكرىا بشكؿ فعاؿ في ىذا المجاؿ ،تبقى طريقة مناقشة المضمكف ك تحميمو ك

إيصالو إلى الناس مف بيف أىـ ما يمكف االعتناء بو لتحقيؽ أىداؼ التغيير ،خاصة مف خبلؿ ما يسمييا عبد

المجيد شكرم ب " ندكة األفكار المستحدثة "  ، Innovationsك التي يمكف أف تمعب دك ار تربكيا تعميميا خاصة
عند مناقشة أفكار مستحدثة في مجاالت الزراعة ك الصحة ك التعميـ ك الثقافة ك الحياة االجتماعية ك المكضكعات

اإليديكلكجية ، (2)....ك الندكة ك ما سبؽ ك أف قمنا ال تككف إال بمشاركة الجميكر المحمي في النقاش الدائر بيف مقدـ
البرنامج ك الضيكؼ المختصيف في المجاؿ الدائر حكلو النقاش  ،ك أسمكب حكارم  ، % 100يعكس فضاء

ديمقراطيا لتبادؿ األفكار ك اآلراء ك اقتراح البدائؿ ك الحمكؿ ك كؿ ما يمكف أف يثرم المكضكع ك يدعمو .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 -1نشر الوعــــــــــــــــي :
مف خبلؿ تحميؿ مضمكف عينة البرامج اإلذاعية  ،خبلؿ فترة الدراسة المتمثمة في سبعة أياـ مف االرساالت اليكمية،
تبيف أف إذاعة بسكرة مف خبلؿ خطتيا اإلذاعية البرامجية المعتمدة تقكـ بنشر الكعي بمختمؼ أنكاعو االقتصادم ك

السياسي ك البيئي ك الصحي ،حيث استغرقت المجاؿ الزمني لنشر الكعي في أكساط المجتمع المحمي مقدا ار قدره

 1652دقيقة مف الزمف الكمي لبرامج إذاعة بسكرة ك ذلؾ بنسبة  %29,5مف المجمكع الزمني لبرامج اإلذاعة ك
الجدكؿ اآلتي يكضح مجاالت نشر الكعي في برامج إذاعة بسكرة :
التكرار النسبة

مجاالت نشر الكعي

الزمف )د(

النسبة

 الكعي االقتصادم
اإلنتاجي


% 9,14
الكعي

14

77,78

93

61,59

الكعي

18

%100

151

%100

االستيبلكي

4

22,22

58

38,41

 - 2الكعي السياسي

المشاركة السياسية

اإلدراؾ السياسي
 - 3الكعي البيئي

الكقائي


%71,79
تنمية

4

105

3,67

96,33

171

1015

14,42
85,58

تنمية
109

الكعي
الكعي

العبلجي

%100

 1186د

% 100

3

75

66

55,93

1

25

52

44,07

4

%100

118

% 100

– 4الكعي الصحي

الكقائي

العبلجي
المجمكع

المجمكع

%7,14

%11,93
الكعي

3

42,86

82

الكعي

115

58,38

7

%100

197

%100

138

%100

1652

%100

4

57,14

41,62

%100

جدكؿ رقـ ) :(20التكزيع التكرارم لمجاالت نشر الكعي في برامج إذاعة بسكرة
ىذه ىي المجبلت التي ركزت عمييا إذاعة بسكرة في خطتيا البرامجية مف حيث تكعية الناس ك األفراد المحميف بما
يحيط بي ـ ،إضافة إلى الكعي الثقافي ك التاريخي الذم لـ تتخمؼ إذاعة بسكرة عف تقديمو ،ك ىذا العنصر نناقشو
في الفئة التحميمية المكالية الخاصة بإبراز الثقافة المحمية ك تنميتيا  .ك عمكما ،فإف مجاالت نشر الكعي حسب

النصيب الزمني الذم صبت فيو  ،ىي عمى التكالي :

 -1نشر الكعي السياسي :ك لقد حازت البرامج التي تنشر الكعي السياسي عمى أعمى قدر زمني مقداره 1186
دقيقة ك بنسبة  % 71،79مف المجمكع الكمي لمبرامج ك الفقرات التي قدمت التكعية ،ك ىي نسبة كبيرة  ،ك مما ال
شؾ فيو أف ىذه النسبة مرتفعة مقارنة بالمجاالت نشر الكعي األخرل بسبب ارتفاع نسبة األخبار في اإلرساؿ

اإلذاعي  ،حيث أف نشر الكعي السياسي يككف في شقو األكؿ " تنمية اإلدراؾ السياسي " بفضؿ ما تبثو برامج

األخبار مف معمكمات ك أحداث ك كقائع تيـ ك تخص أفراد المجتمع المحمي  ،مما تخمؽ لدييـ إدراكا بما يجرم

حكليـ  ،في حيف أف تنمية المشا ركة السياسية جاءت بنسبة أقؿ مف األكلى  ،ك التي تعبر عنيا تمؾ البرامج التي
تناقش ك تحمؿ القضايا السياسية التي تيـ الشأف المحمي ،ك نكضح ذلؾ فيما يمي:
أ -تنمية اإلدراؾ السياسي :لقد حازت البرامج التي تنمي اإلدراؾ السياسي عمى أكبر تكرار ك ىك  105عمى مدار
سبعة أياـ مف التحميؿ ،ك بقدر زمني يقدر ب  1015دقيقة ،حيث قدرت نسبتو المئكية ب  % 85,58مف

المجمكع الكمي لنشر الكعي السياسي ،ك ىنا نقكؿ أف إذاعة بسكرة تقكـ بنشر الكعي السياسي مف خبلؿ تنمية

اإلدراؾ السياسي لؤلفراد المحمييف  .ك تنمية اإلدراؾ السياسي تككف مف خبلؿ بثيا لمبرامج ك الفقرات اإلخبارية التي
تمعب دك ار رئيسيا في تزكيد الناس باألحداث الجارية ك األخبار عف كؿ ما يدكر حكليا ،حيث أف اإلدراؾ السياسي
يعني أف يدرؾ ك يعرؼ الفرد ما يحيط بو مف مجريات األمكر ك األحداث  ،ك ىذا اإلدراؾ إعبلميا لف يتحقؽ إال

عف طريؽ نشرات ا ألخبار ك الفقرات التي ثبت الجديد عف المنطقة المحمية ك كذا الكطف كمو ك األخبار العالمية

أيضا ،حيث تحقؽ لمفرد المحمي إدراكا بكؿ ما ييمو مف شؤكف محمية  ،كطنية  ،أك عالمية  ،ك بالتالي يصبح فردا

كاعيا بأتـ معنى الكممة  .كلقد بمغ عدد الفقرات اإلخبارية  15فقرة إخبارية في اليكـ الكاحد ،منيا  5فقرات إخبارية

منقكلة مف القناة الكطنية ك التي ثبت األخبار الكطنية ك اإلقميمية ك العالمية ،أما العشر فقرات اإلخبارية الباقية

فيي محمية  ، % 100تنشر األحداث الخاصة بمجتمع بسكرة المحمي ،ك ىي في مجمميا تمعب دك ار ىاما في تنمية
اإلدراؾ السياسي لمفرد البسكرم  ،ك ىذه الفقرات اإلخبارية تـ التعريؼ بيا في عنصر سابؽ حكؿ إعبلـ الجميكر
باألحداث الجارية في المجتمع المحمي .

ب -تنمية المشاركة السياسية :أما ما تقكـ بو إذاعة بسكرة مف خبلؿ برامجيا السياسية مف تنمية لممشاركة السياسية
لؤلفراد المحمييف  ،فقد جاء بقدر زمني ىك  171دقيقة ك بنسبة  ، % 14,42مقارنة بتنميتيا لئلدراؾ السياسي

لؤلفراد المحمييف  .ك تعمؿ ىنا إذاعة بسكرة عمى تنمية المشاركة السياسية لؤلفراد المحمييف مف خبلؿ ما تبثو مف

برامج سياسية تتمثؿ في تمؾ البرامج الحكارية ك المفتكحة ك التي تتضمف مناقشات جماعية حكؿ شأف سياسي ما
كطني كاف أـ محميا ،أك تصريحات ىامة سياسية تخص بشكؿ مباشر أك غير مباشر أفراد المجتمع المحمي ،حيث

يعمؿ ىذا النكع مف البرامج الخاصة بالشئكف السياسية عمى تطكير الركح القكمية ألبناء المجتمع المحمي ك تعميؽ

مفيكـ االنتماء إلى الكطف ك الكالء الكامؿ لو  ،باإلضافة إلى التأكيد عمى التطبيؽ الديمقراطي لمحكـ ك بناء
المؤسسات الدستكرية ك الدفاع عف حرية الرأم ك التعبير ك ذلؾ بيدؼ تحقيؽ عبلقة كثيقة بيف الفرد ك الكطف) ،(1ك

نجد ىذا الجانب مف الكعي السياسي في برامج إذاعة بسكرة مف حيث :

 إدارة نقاش مفتكح حكؿ األحداث السياسية التي شيدىا الكطف شتاء  2011ك الخاصة باالحتجاجات ك مظاىرالعنؼ الشعبية التي قامت ضد إجراءات الحككمة حكؿ رفع أسعار المكاد االستيبلكية ك بالخصكص مادتي السكر

ك الزيت  ،ك ذلؾ مف خبلؿ التكعية بمخاطر استخداـ العنؼ ضد الدكلة ،ك ضركرة االلتفاؼ ك التكاتؼ مف أجؿ

إيجاد حؿ ليذه األزمة االجتماعية ك السياسية  ،مخافة الدخكؿ في حرب أىمية كما سبؽ ك حدث في بمداف عربية
مجاكرة .ك ىذا النكع مف المناقشات المفتكحة التي تعرض الرأم ك الرأم اآلخر مف شأنو تنمية الحس السياسي

بالمشاركة الحقيقية ك الفعالة في صنع القرار السياسي ك التنمية الكطنية ك المحمية عمى حد السكاء.

 نقؿ خطاب لكزير التجارة ،حكؿ الشأف نفسو ،ك ىك تصريح سياسي الغرض منو نقؿ ردكد فعؿ السمطة كالمتمثمة في اإلجراءات الفكرية الحتكاء األزمة السياسية التي يكشؾ أف يقع فييا البمد .ك مف جية أخرل ىك يعبر

عف المشاركة الفعمية لؤلفراد في شئكف بمدىـ  ،حيث أف نقؿ تصريحات لمسئكليف في السياسة كرد عمى إجراءات

شعبية مف شأنو أف يعمؽ الرغبة ك القدرة معا لدل األفراد حتى يشارككا أكثر في شئكف بمدىـ.

 -إدارة حكار ك نقاش مفتكح  ،يناقش اإلجراءات الجديدة التي طرحتيا ك ازرة التربية بخصكص شيادة الباكمكريا ،

فمف خبلؿ ىذا النقاش الذم يضـ الرأم ك الرأم اآلخر ،تستطيع إذاعة بسكرة كذلؾ أف تنمي سكاء لدل الضيكؼ
أك المستمعيف معا رغبتيـ في المشاركة السياسية  ،ك أف يككنكا فاعميف حقيقييف في إدارة شئكف بمدىـ ،إف لـ يكف

باليد يككف ب القكؿ ،كما أدراؾ ما القكؿ ،حيث أنو في حاالت يكفي الفرد أف يجد فضاءا ح ار ليقكؿ رأيو ك اقتراحاتو
إزاء قضايا تخص الشأف العاـ ،ك يقبؿ أك يرفض ما يراه مناسبا أك غير مناسب.....

 إدارة حكار مع مسئكليف محمييف لمناقشة مختمؼ المشاريع التنمكية التي تزخر بيا منطقة بسكرة ،ك لعؿ أفمشاركة األفراد المحمييف في ىذا النقاش بطرح انشغاالتيـ ك استفساراتيـ ك مسائمة المسئكليف فيما يخص نكاحي

القصكر ك اإلىماؿ الحاصؿ في بعض المشاريع التنمكية  ،ما ىك إال ضرب مف حرية التعبير ك ديمقراطية

االتصاؿ  ،مف شأنو تعزيز قدرة ك إمكانية المشاركة االيجابي ػ ػ ػ ػػة لؤلفراد في شئكف بمدىـ  .ك بي ػ ػ ػ ػػذا تككف اإلذاعة قد

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

) :(1عبد المجيد شكرم )ج(  ،مرجع سابؽ  ،ص . 95

حققت لدل األفراد المحمييف كعيا سياسيا بكؿ ما يحيط بيـ مف مجريات األمكر ك األحداث فيصبحكف بذلؾ طرفا
فعاال في العممية السياسية لمبمد  ،انطبلقا مف ككنيما فاعميف ايجابييف في مجتمعيـ المحمي أكال ،حيث أف الكعي

السياسي ليس فقط معرفة المكاطف لحقكقو السياسية ك كاجباتو ك ما يجرم حكلو مف أحداث ك كقائع  ،بؿ ىك كذلؾ
قدرة المكاطف عمى التصكر الكمي لمكاقع المحيط بو كحقيقة كمية مرتبطة العناصر ،ك ليس ككقائع جزئية منفصمة ك

أحداث متناثرة ..ك يمكننا أف نقكؿ ىنا أف دكر إذاعة بسكرة مف خبلؿ نشرىا لمكعي السياسي ىك دكر يدخؿ ضمف

ما يسمى بالتنمية السياسية  ،فبينما يمثؿ اإلدراؾ السياسي معرفة األحداث ك المعمكمات السياسية خارج مجتمع
الفرد ،فإف عممية التنمية أك التقدـ السياسي -خاصة في المجتمعات النامية – ينبغي أف تتضمف تعبئة عامة الشعب

لمجيكد القكمية ك تكسيع دائرة المشاركة السياسية بالطرؽ التي تؤثر عمى عممية اتخاذ القرار).(1

-2نشر الكعي الصحي  :ك تقكـ إذاعة بسكرة مف خبلؿ برامجيا بنشر الكعي الصحي ك ذلؾ بنسبة  %11,93مف
المجمكع الكمي  ،ك بتكرار سبع مرات في األسبكع  ،حيث تأتي كظيفتيا التنمكية في نشر الكعي الصحي ك ترسيخو

لدل األفراد المحمييف في المرتبة الثانية مف حيث النصيب الزمني بعد نشرىا لمكعي السياسي  .ك تمثمت مجاالت
نشر الكعي الصحي مف خبلؿ برامج اإلذاعة الصحية ك كذا االجتماعية ك الدينية فيما يمي :
أ -الكعي الكقائي  :ك تنشر برامج إذاعة بسكرة الكعي الكقائي ك ذلؾ حرصا منيا عمى دفع المخاطر الصحية قبؿ
كقكعيا  ،ك الكظيفة ضركرية جدا ك يعكؿ عمى اإلذاعة كثي ار في تحقيقيا  .ك نجد برامج إذاعة بسكرة قد نشرت ىذا

النكع مف الكعي في زمف قدره  82دقيقة ك بنسبة  % 41,62مقارنة بنشرىا لمكعي العبلجي  .ك أننا نجد دكر
إذاعة بسكرة في نشرىا لمكعي الكقائي مف خبلؿ مضاميف البرامج فيما يمي :
 -التكعية بضركرة إجراء التمقيحات البلزمة لتفادم األمراض المختمفة منذ الكالدة إلى غاية سف الثامف عشر  ،حيث

عمدت إذاعة بسكرة مف خبلؿ البرنامج الصحي " مع الطبيب " إلى تكعية األفراد المحمييف بضركرة االلتحاؽ بأقرب

مركز تمقيح إل جراء البلزـ منيـ تفاديا لكقكع أمراض يككف حدكثيا كخيما عمى صحة الفرد مستقببل ك ىنا نممح
الدكر الجمي إلذاعة بسكرة في تكعية الناس بأىمية الكقاية .
 التكعية بأسباب كقكع مرض " الييمكفيميا " ك ىك مرض تخثر الدـ  ،ك التقدـ إلى الناس بالنصح ك اإلرشادلتفادم كقكعيـ في مصيدة ىذا المرض  ،بتبياف أعراضو األكلى حتى يتمكف األفراد المحميكف مف محاربتو قبؿ
تمكنو منيـ  ،ك كذا محاربة أسبابو بالمحافظػ ػػة عمى الصحة ك تفادم أم مسبب لو مستقب ػ ػ ػػبل  .ك ىذا جانب آخر

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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مف جكانب التكعية الصحية ك الذم تـ بثو مف خبلؿ حصة " مع الطبيب " .
 التكعية بمخاطر الطريؽ عمى صحة الفرد  ،ك ما يمكف أف تسببو السرعة في خمؽ عاىات مستديمة أك المكتأحيانا أخرل  ،حيث عمدت إذاعة بسكرة تسميط الضكء عمى ىذا الجانب مف التكعية الصحية ك االجتماعية  ،إذ

تسجؿ الجزائر ارتفاعا ممحكظا في معدؿ حكادث المركر ك الطرقات مقارنة بدكؿ أخرل ك التي تنعـ بالسبلمة
المركرية جراء احتراميا لقكانيف المركر  .ك إف اكتظاظ مستشفياتنا يكميا بالمصابيف ك المكتى ليك مف األمر الذم

يستدعي تكثيؼ التكعية بمخاطر الطريؽ  ،ك ما يمكف أف يؤدم إلى اإلضرار بالصحة الجسمانية ك حتى النفسية

لؤلفراد  .ك لقد قدمت إذاعة بسكرة ىذا النكع مف التكعية مف خبلؿ برنامجيا األسبكعي " أحكاؿ الطرقات " .
ب -الكعي العبلجي :ك يفكؽ نشر الكعي العبلجي في برامج إذاعة بسكرة مف حيث المساحة الزمنية ذلؾ التناكؿ
لمكعي الكقائي ،حيث يقدر ب  115دقيقة ك بنسبة  ،% 58,38ك ذلؾ مف خبلؿ :
 التكعية بطرؽ عبلجية خاصة بقضية التخمص مف الدـ الفاسد مف الجسـ  ،ك ىذه الطريقة العبلجية ىي" الحجامة " فمقد تـ عرض ىذا األسمكب العبلجي ك التكعية بأىميتو ك األخذ بو عمى خطى نبي اهلل محمد صمى

اهلل عميو ك سمـ ،ك ذلؾ مف خبلؿ الحصة الدينية التثقيفية " اإلعجاز العممي في القرآف ك السنة ".

 تبياف كيفية معالجة " الصرع عند األطفاؿ " ،ك ذلؾ باستخداـ أسمكب الطب الباطني ،ك ىك أسمكب طبي حديثيمجأ إليو الكثيركف اليكـ لعبلج أمراض عدة عندما يفشمكف في عبلجيا عف طريؽ سبؿ الطب الحديثة المعتادة .

فجاءت إذاعة بسكرة مف خبلؿ حصة مف برنامجيا االجتماعي " مف قضايا األسرة ك الطفؿ  :جكلة في مراكز

األمكمة " لتقديـ التكعية الصحية – العبلجية البلزمة لؤلفراد المحمييف الذيف يعانكف ىذا المشكؿ اليكمي .

 تقديـ التكعية العبلجية بكيفية عبلج اإلعاقات المختمفة ،ك ىنا يككف العبلج ليس خاصا بالمرض فحسب ك إنماعمدت إذاعة بسكرة عمى التكعية بعبلجات اإلعاقة باعتبارىا ظاىرة اجتماعية – صحية  -نفسية  ،تخص الصحة

السيككلكجية ك االجتماعية لؤلفراد المحمييف .ك ىذا النكع مف الكعي العبلجي تـ عرضو مف خبلؿ برنامج " مف

قضايا األسرة ك الطفؿ  :العيادة النفسية " .

 تقديـ التكعية بضركرة عبلج ظاىرة " المرضى العقمييف " ك ىي الظاىرة االجتماعية ك السيكك-عقمية التيتفشت في تمؾ الفترة في مجتمع بسكرة  ،فكانت إذاعة بسكرة مف خبلؿ برنامجيا " تحقيؽ اإلذاعة " حاضرة لمعب

دكر التكعية العبلجية بيذا المرض العصبي ك االجتماعي كذلؾ ،حيث يؤثر سمبا عمى المجتمع المحمي  .ففي

دراسة ميدانية مشابية عف دكر اإلذاعة المحمية في نشر الكعي الصحي ) إذاعة سيرتا – قسنطينة ( تكصؿ
صاحبيا إلى أف مختمؼ برامج إذاعة سيرتا – قسنطينة – تبث نصائح ك إرشادات ك تعميمات لممستمعيف  .ك ىذا

يعني الدكر التكعكم لئلذاعة المحمية في المجاؿ الصحي ،كما تكصؿ أيضا أف نسبة كبيرة مف المبحكثيف 95,45

 %قد أقركا بأف برامج الصحة في إذاعتيـ تكسبيـ ثقافة صحية  ،ك حيث أف نسبة أخرل تقدر ب  % 97,73مف
ىؤالء يتبعكف النصائح ك اإلرشادات الصحية خاصة منيا الصحة النفسية لممستمع مف أفراد ىذا المجتمع المحمي.

ك ىذا إذف ،جانب آخر مف دكر اإلذاعة المحمية في نشر الكعي الصحي ،حيث استطاعت أف تحقؽ ىذه التكعية
لدل األفراد المحمييف ،ك لذلؾ قمنا أف دكر اإلذاعة المحمية ال يكمف فقط في نشر ك التعريؼ بيذه المعمكمات بقدر

ما يكمف في تغيير السمكؾ اإلنساني مف خبلؿ ىذه التكعية .
 -3نشر الكعي االقتصادم :ك يأتي الكعي االقتصادم بشقيو اإلنتاجي ك االستيبلكي في المرتبة الثالثة مف حيث
التناكؿ الزمني ليذه الكظيفة األساسية لئلذاعة المحمية  ،أال ك ىي نشر الكعي االقتصادم  .حيث جاء دكرىا في

التكعية االقتصادية بمقدار زمني يتمثؿ في  151دقيقة ك بنسبة  % 9,14مف المجمكع الكمي ،ك عمى الرغـ مف أف
نشر الكعي الصحي في برام ج إذاعة بسكرة قد بمغ المرتبة الثانية بعد نشر الكعي السياسي مف حيث الحجـ الزمني
لو ،أم انو يفكؽ زمنيا المدة المستغرقة لنشر الكعي االقتصادم ب ػ  46دقيقة ،إال أف تكرار مجاالت نشر الكعي
االقتصادم يفكؽ تكرار نشر الكعي الصحي في برامج اإلذاعة  ،حيث يبمغ تكرار مجاليو  18تك ار ار مكزعا بيف

الكعي اإلنتاجي ك كذا الكعي االستيبلكي.
أ -الكعي اإلنتاجي :ك لقد ظيرت مؤشرات الكعي اإلنتاجي في إذاعة بسكرة مف خبلؿ البرامج الفبلحية خاصة ،
حيث تعتبر المنطقة فبلحية بالدرجة األكلى  ،حيث نخص بالذكر ىنا برنامج التكعية الفبلحية " قامكسنا الفبلحي "

ك ىك برنامج يكمي ك يبث بمقدار مرتيف في اليكـ الكاحد  ،يقدـ النصائح ك اإلرشادات لمفبلحيف حتى يتمكنكا مف

زيادة القدرة اإلنتاجية ك كذا تحسيف النكعية اإلنتاجية  .إضافة إلى برنامج " التجديد الريفي " الذم يقدـ التكعية

كذلؾ باالنجازات التنمكية الفبلحية ك مدل ضركرتيا لتحقيؽ إنتاجية أكبر كأفضؿ  .ك لقد بمغ النصيب الزمني لنشر

الكعي اإلنتاجي  93دقيقة ك بنسبة  ،% 61,59كما أنو ظيرت بتكرار قكم يقدر ب  14تكرار ،مقارنة بالكعي
االستيبلكي مف جية ك بالمؤشرات األخرل لمكعي الصحي ك البيئي ك كذا مؤشر التنمية السياسة الخاص بالكعي
السياسي ،ك ىنا نعني أف ظيكر مؤشر نشر الكعي اإلنتاجي ) الفبلحي ( ظير بقكة في الخطة البرامجية إلذاعة

بسكرة مباشرة بعد مؤشر تنمية اإلدراؾ السياسي .
ك نجد دكر إذاعة بسكرة في نشر الكعي اإلنتاجي مف خبلؿ:
 التكعية بكيفية معالجة مشكؿ نقص الكالسيكـ في التربة الزراعية في البيكت المحمية ك كيفية التعرؼ عمىأعراض ىذه المشكمة التي تؤثر سمبا عمى المحاصيؿ الزراعية ك قدرة التربة اإلنتاجية.
 التكعية بفائدة السماد العضكم ك المعدني ألشجار النخيؿ ،ك التي تعد المصدر رقـ كاحد لممنتكج األكؿ عمىالساحة اإلنتاجية في من طقة بسكرة ،ك بالتالي لعبت إذاعة بسكرة مف خبلؿ برنامجيا الفبلحي " قامكسنا الفبلحي "
عمى اإلرشاد ك التكعية بضركرة االىتماـ بيذه الطاقة اإلنتاجية اليامة ليذه المنطقة الكاحاتية.

 التكعية بمخاطر الفطريات ك العنكبكتيات ك الجرذاف ك النيماتكدا ....ك غيرىا مف اآلفات الضارة لمزراعات ،كالميددة لنكعية ك كمية اإلنتاج المحمي ،ك بالتالي عممت إذاعة بسكرة عمى تكعية الفبلحيف بضركرة استخداـ مكاد

الصحة النباتية ك المكاد الكيماكية لمزراعات المستعممة .

 -التكعية بضركرة استخداـ مصدات الرياح التي تحمي الحقكؿ الفبلحية مف أضرار الرياح ك آثاره السمبية عمى

المنتجات الزراعية ك التربة معا.

 التكعية بضركرة محاربة اآلفات الحشرية باستخداـ التقنية الحديثة  ،المصائد الفبلحية ك المصائد اليرمكنية كالمصائد ذات األلكاف...الخ ،ك ىذا ما ييدد القدرة اإلنتاجية لممنطقة ك نكعية ك جكدة منتكجاتيا الزراعية.

 التكعية بضركرة تيكية البيكت المحمية ) الببلستيكية ( ،حيث تبرز ىنا إذاعة بسكرة لتكعية الفبلحيف بيذه التقنيةالحديثة التي تحمي الزراعات مف األمراض الفطرية ك كذا تعمؿ عمى زيادة اإلنتاج مف جية أخرل .

 التكعية بأىمية تقنية " البيكت المحمية "  ،ىذا األسمكب الزراعي معتمد كثي ار في بسكرة  ،حيث تعرؼ السكؽالمحمية تنكعا في المحاصيؿ الزراعية المكسمية بفضؿ ىذا األسمكب الزراعي  .ك بالتالي كاف لزاما عمى إذاعة
بسكرة تكعية الفبلحيف بما تحققو ىذه البيكت المحمية مف فائدة عمى اإلنتاج المحمي كما ك نكعا  ،ك إضافة إلى

ا لتكعية بأىميتيا اإلنتاجية  ،كذلؾ نجد التكعية بالمشكبلت التي قد تؤثر عمى اإلنتاج سمبا ،ك كذا العبلجات ،
خاصة في فصؿ الشتاء يؤثر البرد عمى القدرة اإلنتاجية ليذه البيكت المحمية.
ب -الكعي االستيبلكي  :بينما قدمت إذاعة بسكرة مف خبلؿ برامجيا الفبلحية التكعية مف أجؿ زيادة اإلنتاج كما ك

نكعا  ،لما لئلنتاج مف مكانة خاصة ك ىامة في أم عممية تنمكية كانت  ،فإننا نجد كذلؾ إذاعة بسكرة تقدـ التكعية

االستيبلكية ك التي تمس الجانب اآلخر مف االقتصاد  ،ك ىك التعامبلت ك اإلجراءات االستيبلكية لؤلفراد  .ك في

ىذا الجانب عممت اإلذاعة عمى نشر التكعية االستيبلكية في مجاؿ زمني قدره  58دقيقة بنسبة  % 38,41ك

بتكرار  4مرات خبلؿ مدة التحميؿ  .ك تتمثؿ مكاضع التكعية االستيبلكية التي نشرتيا إذاعة بسكرة في :

 التكعية بمخاطر التبذير ك اإلسراؼ  ،ك إبراز المنافع االقتصادية ك االجتماعية ك الدينية ك األخبلقية لترشيداالستيبلؾ  .ك لقد قامت إذاعة بسكرة بنشر الكعي االستيبلكي ىنا مف خبلؿ البرنامج االجتماعي " ظكاىر " .

 التكعية بكيفية التعامؿ " بالشيؾ " كأحد أساليب االستيبلؾ المالي في المعامبلت التجارية خاصة ،ك جاءت ىناتكعية مف حيث تكعية األفراد المحمييف بمخاطر سكء استخداـ الشيؾ في االستيبلؾ التجارم ك الكيفية الصحيحة
التي يتـ مف خبلليا استيبلؾ األمكاؿ ،ك جاءت ىذه التكعية االستيبلكية مف خبلؿ حصة " بيف أركقة العدالة "

حيث اتخذ المكضكع بعدا قانكنيا ىنا مف خبلؿ معالجة البرنامج لو.

 -تكعية الناس بأسعار السمع االستيبلكية ذات االستيبلؾ اليكمي ،ك المتكاجدة في السكؽ المحمية التي تخدـ

متطمبات أفراد المجتمع المحمي ،ك ذلؾ جاء مف خبلؿ برنامج " أسعار السكؽ " الذم يقدـ التكعية االستيبلكية

بحيث يككف الفرد المحمي مدركا لمسمع االستيبلكية المتكفرة في منطقتو ك أسعارىا كذلؾ.

 -تكعية األفراد المحميف بضركرة الحصكؿ عمى الضمانات عمى السمع ك األجيزة االستيبلكية التي يشتركنيا ،

خاصة منيا ذات االستعماؿ المنزلي ،ك ىك ضرب مف تكعية الناس بماليـ مف حقكؽ اقتصادية يكفميا ليـ القانكف.

ك جاء ىذا التناكؿ مف خبلؿ البرنامج االجتماعي " مف قضايا األسرة ك الطفؿ  :دليؿ المستيمؾ " .
إف دكر اإلذاعة المحمية إزاء أبناء منطقتيا مف خبلؿ تكعيتيـ اقتصاديا مف شأنو أف يعكس بطريقة غير مباشرة
خدمة األفراد كطاقات إنتاجية اقتصادية ك رفع مستكاىـ المادم ك االقتصادم ،ك ذلؾ مف خبلؿ تشجيع أبناء

المجتمع المحمي مف خبلؿ مضمكف البرامج الزراعية ك المينية ك العمالية ك التسكيقية ك غيرىا عمى زيادة اإلنتاج ك
تزكيدىـ بالمعمكمات ك األفكار العممية الحديثة عف الكسائؿ الجدية في العمؿ الزراعي ك الصناعي ك الحرفي ك

التدريب عمييا ك تييئتيـ لتبني أساليب ك كسائؿ أفضؿ) ،(1حيث أف ىذه العممية أك الغاية التي تحققيا اإلذاعة
المحمية مف خبلؿ نشرىا لمكعي االقتصادم ترتبط أيضا بغاية أخرل أال ك ىي ترشيد االستيبلؾ ،ك ىذا ما يحقؽ

فائضا مستم ار في شكؿ مدخرات تشكؿ في مجمكعيا إضافة ىامة لعممية االستثمار ك التي ىي مف أسس عممية

التنمية).(2

 -4نشر الكعي البيئي :ك يعتبر عاـ  2011ىك عاـ الحممة الكطنية اإلذاعية لحماية البيئة  ،حيث تبث اإلذاعة
الجزائرية ك كؿ اإلذاعات المحمية حممة الدفاع عف البيئة ك حمايتيا مف المخاطر ك األضرار التي عادة ما يككف

المتسبب فييا ىك اإلنساف ك بالتالي فيك يضر البيئة ك نفسو في الكقت ذاتو  .ك مع ذلؾ نجد أف المجاؿ الزمني
المخصص لنشر التكعية البيئية أقؿ مف المجاالت الزمنية المستغرقة لنشر الكعي السياسي ك االقتصادم كالصحي،

ك ىك يقدر ب  118دقيقة بنسبة  ،%7,14ك نفس الشيء بالنسبة لتكرار المكاضيع التي تـ مف خبلليا نشر

التكعية البيئية  ،حيث بمغت  4تك اررات فقط  .ك لقد فاقت البرامج التي تنشر الكعي الكقائي مف حيث التكرار تمؾ
األخرل التي نشرت الكعي العبلجي ،ك يمكننا تفسير ذلؾ باعتبار أف ىذه السنة أم – - 2011

حيث تبنت

اإلذاعة الكطنية ك معيا إذاعاتيا الجيكية حممة الحفاظ عمى البيئة  ،فإف مش ػ ػ ػ ػ ػ ػػركع الحممة إذف ينػ ػػص عمى كيف ػ ػ ػػية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1عبد المجيد شكرم )ج( ،مرجع سابؽ ،ص . 236
) :(2فكزية المكلد )ج( ،مرجع سابؽ ،ص . 75

حماية البيئة مف األضرار البيئية فيي إذف حممة كقائية أكثر منيا عبلجية .
أ -الكعي الكقائي  :نشرت إذاعة بسكرة الكعي الكقائي بنسبة  % 75مف مجمكع تكرارت الكعي البيئي ،ك ذلؾ
بقدر زمني قدر ب ػ  66دقيقة أم ساعة ك ست دقائؽ  .ك لقد تمثمت مجاالت الكعي بضركرة الكقاية مف المخاطر
البيئية مف جية  ،كحماية ك كقاية البيئة مف جية أخرل في :

 تكعية المرأة – كعنصر مف عناصر النظاـ االيككلكجي ككؿ – بالمخاطر البيئية المحيطة بيا داخؿ المنزؿ ،باعتبارىا تتعامؿ يكميا مع البيئة المنزلية ك تتعرض بشكؿ أك بآخر إلى أضرار البيئة ك المتعمقة سكاء باليكاء أك

األكؿ أك مكاد الزينة....الخ
حيث أف التكعية ىنا تككف في اتجاىيف  :تكعية اإلنساف لكقاية نفسو مف مخاطر البيئة  ،ك كذا تكعية االنساف

لكقاية البيئة مف أض ارره ك مخاطره  .ك لقد جاءت ىذه التكعية مف خبلؿ البرنامج البيئي " البيئة كالحياة ".

 تقديـ التكعية الكقائية مف حيث التشديد عمى ضركرة النظافة  ،ك جاء ذلؾ مف خبلؿ برنامج األطفاؿ " نادماألطفاؿ " المكجو إلى الصغار بغية خمؽ الكعي البيئي الكقائي لدييـ حتى ينشئكا في بيئة سميمة ك يتربكا عمى

أخبلؽ بيئية ايجابية ك فعالة تمكنيـ في المستقبؿ مف تحقيؽ بيئة سميمة ك خالية تماما مف األضرار ك العيكب ك

المخاطر كذلؾ.

 التكعية بكيفية التعامؿ الصحيح مع البيئة المحيطة ك عبلقتيا باإلنساف  ،ك الذم بو تصمح أك تفسد ىذه البيئة،ك ذلؾ مف خبلؿ عرض إذاعة بسكرة ألغنية أطفاؿ تحمؿ في طياتيا معاني الحفاظ عمى البيئة ك ضركرة حمايتيا

ك االعتناء بيا.
ب -الكعي العبلجي :لـ يرد مكضكع كيفية تقديـ عبلجات لما خمفو اإلنساف مف أضرار عمى البيئة  ،أك العكس ،
إال في مكضكع كاحد ،استغرقت مجاال زمنيا ال يستياف بو ك ىك  52دقيقة عمى مدار  7أياـ مف الدراسة التحميمية

لبرامج اإلذاعة ،ك يمكننا استخبلص نشر إذاعة بسكرة لمكعي العبلجي البيئي مف خبلؿ برنامجيا الحكارم المفتكح
"حكار عمى اليكاء " ك الذم استغمتو لمناقشة األضرار البيئية التي تمس محيط مجتمع بسكرة المحمي ،ك العبلجات

المتكفرة لمكاجية ىذه األضرار البيئية ك التي ال تعد خط ار عمى اإلنساف فحسب ك إنما ىي تيدد تكازف النظاـ

االيككلكجي ككؿ  .تتمثؿ ىذه التكعية العبلجية في :

* التكعية بضركرة تنظيؼ البيئة المحيطية باإلنساف  ،ك ذلؾ مف خبلؿ إجراءات تنظيؼ األحياء السكنية – نزع

األكياس الببلستيكية – صيانة المساحات الخضراء ك التشجير – تكفير حاكيات القمامة ك استحداث نمط بيئي
يقضي باالستفادة مف الفضبلت مف خبلؿ عممية االنتقاء  .ىنا التكعية البيئية ال تيدؼ فقط إلى تمقيف المعمكمات

بقدر ما تيدؼ إلى تغ ػ ػ ػػيير السمكؾ  ،ك لذلؾ نجد أف اإلعبلـ عندم ػ ػػا يقكـ بدكره في التنمية البيئية فإف دكره يتم ػ ػػركز

ثبلثة نقاط رئيسية ك ىي :التنكير – الحفز عمى التغيير لؤلفضؿ – الدعكة لممشاركة

)(1

 .حيث أف نشر الكعي ىنا

ليس مجرد اإلعبلـ بالقضايا ك المشكبلت البيئية ك إنما محاكلة إحداث التغيير في السمكؾ البيئي لؤلفراد المحمييف،

كدفعيـ نحك المشاركة االيجابية في الكقكؼ بمستكل بيئتيـ المحمية .حيث أف إىدار البيئة ك استنزافيا ك إلحاؽ

الضرر بيا – ميما كاف نكعو – يؤدم ال محالة إلى اإلخبلؿ بتكازنيا ك مف ثـ يؤثر تأثي ار سمبيا عمى مسارات

التنمية المحمية ،ك ليذا كاف لزاما عمى اإلذاعة المحمية أف تقكـ ك بكفاءة بمحاربة اآلفات البيئية ك خمؽ الكعي

لدل األفراد بيا ك بمحاربتيا ك اكتساب قيـ بيئية صالحة ،ك ىي بذلؾ تككف أداة ال يستياف بيا مف أدكات التربية

البيئية ك نشر الثقافة ك األخبلؽ البيئييف ك تثبيتيما  .ك مف ىنا يأتي دكرىا إلى جانب مؤسسات التنشئة األخرل في

نشر التكعية البيئية  ،فقد أثبتت التجربة أف نسبة كبيرة مف األضرار تحدث نتيجة لعدـ كجكد ك عي بيئي).(2

ك مف ىنا نقكؿ أف إذاعة بسكرة مف خبلؿ مضمكف برامجيا قد قدمت التكعية ألفراد المجتمع المحمي  ،فبل مجاؿ
لمتردد في القكؿ أف نشر الكعي باختبلؼ أنكاعو ىك مف األدكار األصيمة ك األساسية لئلذاعة المحمية  ،ك إذاعة

بسكرة كاحدة منيا  ،حيث يعكؿ عمييا كثي ار مف طرؼ أجيزة الحكـ المحمي لتنكير الناس ك تكعيتيـ بالقضايا

المحيطة بيـ  .ك ىي مما ال يدع مجاال لمشؾ بحكـ جكاريتيا – كإعبلـ جكارم بالمنطقة -ك قربيا مف المكاطف

المحمي ك مف مشاكمو الحيكية  ،تمعب الدكر األساسي في تكعيتيـ نحك قضاياىـ ك مشكبلتيـ الجكىرية التي تحيط
بيـ  ،مما يسيؿ ك يميد الطريؽ نحك مشاركتيـ في حؿ ىذه المشكبلت  .فعندما تقكـ اإلذاعة بخمؽ فرد أك مكاطف

كاعي فإنيا بذلؾ قد حققت المشاركة االيجابية ك الفعالة لؤلفراد المحمييف في حؿ مشكبلتيـ المصيرية ك االرتقاء

بمجتمعيـ المحمي ك مف ثـ القكمي نحك األفضؿ  ،ك كذا المساىمة بحؽ في التنمية المحمية ك كذا االنتفاع بثمارىا.
 -3إبراز الثقافة المحمية و تطويرىا :

ك تعتبر مف بيف أىـ أدكار كسائؿ االتصاؿ عامة ،حيث تمعب جميعيا دك ار أساسيا في الحفاظ عمى مقكمات اليكية

الم حمية  ،مف تاريخ ك ثقافة ك ديف ك عادات ك عرؼ اجتماعية ك لغة ك ليجة محمية ،....ك تصبح كؿ ىاتو
المقكمات مشكمة لما يسمى " حضارة "  Civilisationإذا ما أضيؼ إلييا االنجازات الماديػة ألفراد ىذا المجتمع
المحمي  .ك لعبت إذاعة بسكرة دك ار في التكعية بثقافة ك تاريخ المجتمع المحمي كإعبلـ محمي بالمنطقة ك المسئ ػ ػػكؿ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
):(1محمد صفي الديف أبك العز  ،مرجع سابؽ  ،ص ص 25-23
) :(2عمي عجكة  ،مرجع سابؽ  ،ص . 124

بدرجة أك بأخرل عمى المحافظة عمى تراث المنطقة مف االندثار ،خاصة عمى مستكل أذىاف ك ممارسات األفراد

المحمييف ،كما ىي مسئكلة عمى إبراز ىذه الثقافة المحمية ك تطكيرىا ك تعزيزىا  .ك الجدكؿ اآلتي يكضح لنا
مجاالت دكر إذاعة بسكرة في إبراز الثقافة المحمية ك تطكيرىا :
النسبة المئكية

الزمف )د(

النسبة المئكية

مجاالت إبراز الثقافة المحمية

التكرار

 -إحياء التراث المحمي ك 3

11,11

84

21,93

 -تقديـ أشكاؿ اإلبداع الثقافي 8

29,63

78

20,37

 -اكتشاؼ المكاىب المحمية ك 2

7,41

32

8,35

 -نشر الثقافة الدينية ك تثبيتيا

14

51,85

189

94,35

المجمكع

27

%100

383

100%

تطكيره

المحمي
تنميتيا

جدكؿ رقـ ) :(21التكزيع التكرارم لمجاالت إبراز الثقافة المحمية في برامج إذاعة بسكرة
ك مف خبلؿ ىذا الجدكؿ ،يتضح لدينا أف تكرار المكاد ك الفقرات اإلذاعية الخاصة بإبراز الثقافة المحمية في إذاعة

بسكرة ،عمى مدار  7أياـ مف التحميؿ ىك 27مرة ك بمقدار زمني قدره  383دقيقة ،أم ست ساعات ك  23دقيقة،
خبلؿ السبعة أياـ ،مف بداية اإلرساؿ إلى نيايتو  ،حيث يدكـ اإلرساؿ اليكمي الكاحد  13ساعة ك  20دقيقة .ك

ىي نسبة زمنية قميمة نكعا ما ،حيث أف إبراز جكانب الثقافة المحمية لممنطقة ك محاكلة حماية تراثيا ك دينيا مف

االندثار ك تقديـ كؿ ما تزخر بو مف صكر اإلبداع ليك ضرب حقيقي مف ضركب تنمية ىذا المجتمع المحمي في

جانبو الثقافي  .حيث أف مف المياـ ك األىداؼ األساسية التي قامت مف أجميا اإلذاعات المحمية في الجزائر حسب
دفتر أعباء ك مياـ اإلذاعات الجيكية في الجزائر ،ك الذم أقر الدكر الحيكم لئلذاعة المحمية في الحفاظ عمى

اليكية الذاتية لممجتمع المحمي ك إحياء التراث ك تعزيزه  ،ك لعؿ أف إذاعة اإلسكندرية نمكذج فريد ىنا مف حيث

ارتباط ظيكرىا بمحاكلة تعريؼ أىالي اإلسكندرية بمدينتيـ تاريخيا ك ثقافيا ك أدبيا).(1

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1فتحي بيكمي  ،مرجع سابؽ  ،ص . 8

ك نجد مف خبلؿ تحميمنا لعينة مف برامج إذاعة بسكرة  ،أف إذاعة بسكرة قامت بإبراز الثقافة المحمية لمجتمع بسكرة

المحمي مف خبلؿ :

أ -نشر الثقافة الدينية ك تثبيتيا :ك يعتبر الديف ىك أساس الثقافة في مجتمعاتنا اإلسبلمية ،حيث ال نعتبره إحدل
عناصر الثقافة كما يراه الغربيكف مف عمماء األنثركبكلكجيا ك عمـ االجتماع الثقافي ك اإلثنكلكجيا . ..فمع مجيء
اإلسبلـ تغيرت عادات ك تقاليد الناس بما يتكافؽ ك تعاليـ الديف اإلسبلمي  ،ك مما ال شؾ فيو أف العرب في

الجاىمية كانت لدييـ عادات ك عرؼ نبيمة ال تتعارض مع اإلسبلـ  ،ك ىذه تـ اإلبقاء عمييا  ،نذكر منيا الكرـ ك

الجكد ،العفة ك الم ركءة  ،حسف الجكار . ...ك ىذه الثقافة األخبلقية تـ تطكيرىا مع اإلسبلـ  ،ك ليذا نقكؿ أف ديننا
اإلسبلمي ىك األساس الذم بنيت عميو ثقافتنا ك ليس العكس كما ىك حاصؿ في الديانات األخرل الكضعية .

ك لعبت إذاعة بسكرة دك ار في تكعية أفراد مجتمعيا المحمي بمبادئ دينيا الحنيؼ ك مقاصده ك شريعتو ،ك سنة
النبي الكريـ عميو أفضؿ الصبلة ك السبلـ  ،حيث يمثؿ الديف لدل ىؤالء الغذاء الركحي الذم يدفع بيـ نحك الرقي

ك المضي قدما في األعماؿ الخيرية ك الصالحة ،ال سيما تمؾ األعماؿ الصالحة اتجاه مجتمعيـ المحمي ،ك
استثمار مبادئ دينيـ الحنيؼ في الدفع بعجمة التنمية المحمية ك مف القكمية ككؿ .ك لقد نشرت إذاعة بسكرة مف
خبلؿ برامجيا الدينية الكعي الديني بمقدار زمني يقدر بػ  189دقيقة عمى مدار سبعة أياـ كاممة ،حيث أف ىذا

الجانب مف حضارة أك ثقافة المنطقة يحتؿ المرتبة األكلى مف حيث التناكؿ اإلذاعي حسب المقدار الزمني
المستغرؽ  .ك نفس الشيء بالنسبة لتك اررات المكاضيع ك البرامج التي تبث الثقافة الدينية بمختمؼ أبعادىا حيث

كصمت إلى  14مرة خبلؿ أسبكع  ،ك يمكف أف نجد دكر إذاعة بسكرة في تثبيت قيـ كمبادئ الديف اإلسبلمي ك

التكعية بيا مف خبلؿ تقديميا لما يمي:

 خطكرة المخدرات عمى مقاصد الشريعة ك تأثيرىا السمبي عمى عبلقة العبد بربو ك عبلقتو بنفسو ك اآلخريف. أسس المعاممة الحسنة مع اآلخريف خاصة في السكؽ التجارية بيف البائع ك المشترم. كصايا القرآف الكريـ مف حيث المحرمات التي حرميا اهلل عمى اإلنساف خاصة الشرؾ. قضية خمؽ آدـ عميو السبلـ ك ما ترتب عنيا مف خركج إبميس عف طاعة اهلل. تحريـ الظمـ ك ضركرة إرساء الحؽ. التيسير كالرفؽ ك الرحمة باآلخريف.ك لقد قدمت إذاعة بسكرة ىذه المادة اإلذاعية الدينية مف خبلؿ برنامج " حديث الصباح " ،حيث ىك البرنامج األكؿ

الذم تفتتح بو إذاعة بسكرة إرساليا اليكمي ،بعد النشيد الكطني ك التبلكة القرآنية ،فمف الجميؿ أف يفتتح كذلؾ الفرد
المحمي يكمو ببرنامج ديني تربكم تثقيفي يككف لو نفعو عمى ذىنيتو كسمككو .

 -تقديـ فضاء مفتكح لمناقشة انشغاالت الناس المحمييف في الشأف الديني ك تكعيتيـ بما يجب أف يفعمكه ك ما يجب

أف يجتنبكه  .ك لقد شمؿ ىذا الفضاء الجكانب اآلتية  :الزكاة – الصبلة  -الديف – اإلجياض – العذر الشرعي

لممرأة – المعامبلت التجارية – األكؿ الحبلؿ – النذر – الزكاج – اليميف ك كاف ىذا مف خبلؿ برنامج نياية
األسبكع " الديف ك الحياة " .

 التعريؼ بالقصص القرآني مف خبلؿ تفسير قصة ذك القرنيف . التكعية بفكائد الحجامة في السيرة النبكية الشريفة.ك ىذيف المكضكعيف تـ تناكليما مف طرؼ برنامج " اإلعجاز العممي القرآني " ك ىك برنامج ديني تثقيفي.
 عرض حديث الجمعة حكؿ أصكؿ الذكر ك أنكاعو. خطبة صبلة الجمعة ك التي عكست مكضكع تقكل هلل في شأف تحريـ االنتحار ك أبعاده الدينية  ،ك ىذيفالمكضكعيف تـ نقميا مف القناة األكلى مف مسجد كىراف.

ك بيذا تككف إذاعة بسكرة قد خصصت مجاال زمنيا لعرض الثقافة الدينية ك تعزيز مبادئيا كأسسيا مف خبلؿ ىاتو

البرامج ك المكاد اإلذاعية  .ك ىذا المجاؿ الزمني يفكؽ مجاالت عرض الجكانب األخرل لمثقافة المحمية لمجتمع
بسكرة المحمي لما لمديف مف أىمية بالغة في نفكس ك عقكؿ األفراد المحمييف.
كما أنو ال مجاؿ لمجداؿ ىنا ،حكؿ الدكر الذم تمعبو القيـ الدينية ك اإلسبلمية في خمؽ الدافعية لبلنجاز لدل
األف ارد .حيث نستعير ىنا مصطمح الدافعية لبلنجاز مف صاحبو "ماكميبلند" رائد االتجاه السيككلكجي في التنمية ك
التحديث  .ك ليذا ،ال بد إلذاعة بسكرة أف تعي تماما مقدار أىمية ىذه المادة اإلذاعية ك التي مف خبلليا يمكف ليا

أف تحقؽ التنمية الركحية لدل األفراد ،ك ىذه األخيرة مف شأنيا كذلؾ أف تخمؽ الدافعية لبلنجاز لدييـ  .حيث تعبر
التنمية الركحية لممجتمعات العربية اإلسبلمية محكر االرتكاز الذم تتمحكر حكلو كافة أبعاد التنمية األخرل  ،ك

تتمثؿ في التركيز عمى الجانب الديني ك الخمقي مف خبلؿ التمسؾ بالقيـ الدينية ك األخبلقية ك نشرىا ك

ترسيخيا) . (1إذف  ،فالتعرض بمقدار أكبر ليذا الجانب الديني كأساس لمثقافة المحمية مف طرؼ برامج إذاعة بسكرة
مف شأنو المساىمة في إنشاء جيؿ كاع بمبادئ دينية ك ىذا ما يؤثر إيجابا حتما عمى مسارات التنمية المحمية .
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) :(1محمد منير حجاب  ،مرجع سابؽ  ،ص . 62

كلقد بينت الدراسة الميدانية مدل ارتباط أفراد العينة بالبرامج الدينية ك متابعتيا ،حتى أف أكبر نسبة مف أفراد العينة

يفضمكف الشبكة البرامجية الرمضانية لسبب تكفرىا عمى البرامج الدينية بكثرة .

ب -إحياء التراث المحمي ك تطكيره  :ك حيث أف الجانب التراثي ك التاريخي ىك المككف األساسي لمكاقع الحاضر
ألم ثقافة في أم مجتمع ،فإف إذاعة بسكرة مف خبلؿ برامجيا الثقافية – التاريخية ك كذا االجتماعية قد حاكلت
إحياء ىذا التراث التاريخي ك ذلؾ بالغكص في تاريخ المنطقة ك استخراج ما يمكف إخراجو لتنكير ك تثقيؼ ك تكعية
أفراد المجتمع المحمي بماضييـ ك ما تزخر بو ثقافتيـ المحمية مف أمجاد ك آثار ك أفكار ك انجازات....الخ  ،ك لقد

قامت إذاعة بسكرة بإحياء تراثيا المحمي مف خبلؿ مكاضيعيا الثقافية التاريخية بتكرار  3مرات خبلؿ فترة الدراسة ك

بمقدار زمني قدره  84دقيقة ك بنسبة  % 21,93مف المجمكع الكمي لحاالت إبراز الثقافة المحمية  ،ك لقد جاءت
ىذه الكظيفة التنمكية الثقافية إلذاعة بسكرة في المرتبة الثانية مف حيث النصيب الزمني المستغرؽ .
ك لعؿ أف ضركب إبراز ىذا التراث المحمي جاءت ىنا مف خبلؿ :
 تسميط الضكء عمى منطقة " بادس " بمدية زريبة الكادم  ،ك ىي منطقة تاريخية كتب عنيا المؤرخكف ك الرحالةالعرب ،تزخر بتراث أثرم يعكد إلى العيد البيزنطي ك الركماني  ،أىمو قمعة " بادس األثرية " " برج بنت الرم "

..الخ  .ك إذاعة بسكرة مف خبلؿ برنامجيا التاريخي الثقافي " شاىد عمى الحقيقة " عمدت كخرجة منيا إلحياء
تراث المنطقة التاريخية إلى تكعية الناس بما يتكفر عميو مجتمعيـ المحمي مف مناطؽ ذات قيمة تاريخية لما تحممو

مف آثار لمقدامى تمثؿ معمما سياحيا – ثقافيا حقيقيا  ،في ظؿ تجاىؿ السمطات ك الناس معا ليذا التراث التاريخي
لمنطقة الزيباف.
 تسميط الضكء عمى التراث الطبيعي ك الثقافي ك التاريخي لمنطقة جمكرة ك كذا الصناعات التقميدية المعركفة بيا،ك ىذا كاف مف خبلؿ الحصة االجتماعية " مع الجمعيات "  ،ك التي أبرزت البعد السياحي لممنطقة نظ ار لما تزخر

بو خاصة مف تراث طبيعي ىائؿ يتمثؿ في المغارات ك الكيكؼ ك الجباؿ ك قمعة ساالت ك فج بني سكيؾ...الخ .

 تسميط الضكء عمى الجانب التاريخي لممنطقة مف خبلؿ إبراز أحد الشخصيات التاريخية التي ساىمت في ثكرةالتحرير الكطني مف خبلؿ برنامج " شاىد عمى الحقيقة "  ،ك إبراز الدكر التاريخي لممنطقة في ثكرة التحرير.
بيذه العناصر ،نبلحظ أف إذاعة بسكرة لـ تتخمؼ عف الغكص في تراث المنطقة المحمي ،ك تاريخو  .فقدمت
الشخصيات التاريخية ك أبرزت اآلثار العمرانية ك المعالـ السياحية ك الثقافية ذات البعد التراثي ك التاريخي
الحضارم  .فاإلذاعة المحمية ال بد أف تككف جس ار بيف األفراد المحمييف ك بيف تاريخ ثقافتيـ ك منطقتيـ المحمية ،

كال تكتفي بإحياء التراث فقط مف حيث تقديمو كمادة معرفية لمناس ك إنما محاكلة تطكيره أم جعؿ التراث حيا ،بدؿ
المككث عمى الرفكؼ ا لصامتة ،ك ذلؾ بتجديده ك تطكيره  ،ألف الثقافة تتميز بقدر مف االستم اررية ك التكامؿ عبر
أجياؿ عدة  ،فالمكاطف في المجتمع المحمي يشعر بالحنيف الدائـ إلى الماضي في بيئتو ،إنو يريد أف يعرؼ تاريخ

قريتو...أك محافظتو ،ك أعبلـ منطقتو).(1

ج -تقديـ أشكاؿ اإلبداع الثقاف ي المحمي :ك لقد جاء ىذا العنصر في المرتبة الثالثة مف حيث النصيب الزمني

المستغرؽ ك ىك  78دقيقة أم بنسبة  %20,37مف المجمكع الكمي لزمف عرض الثقافة المحمية ككؿ  .ك إف

مختمؼ ما تقدمو اإلذاعة المحمية مف أشكاؿ اإلبداع الفني ك الثقافي في المنطقة المحمية يعتبر جزءا مف اليكية ك

الذاتية الثقافية ليذا المجتمع  .كيدخؿ في ىذا اإلطار مختمؼ انجازات المجتمع المحمي ك التي تعبر أساسا عمى
اليكية المحمية  ،سكاء كانت فنكنا أك أدبا أك شع ار أك مكسيقى أك حتى اختراعات لحاجيات البيئة المحمية  ،حيث

أف الثقافة حسب " كلياـ أك جبرف " ىي تتشكؿ مف الشؽ المعنكم ك كذا الشؽ المادم  ،فبينما يمثؿ الجانب

المعنكم األفكار ك العادات ك العرؼ ك المعتقدات  ،فإف الجانب المادم يمثؿ ما ينجزه أفراد المجتمع مف انجازات

مادية تجعؿ مف ىذه الثقافة مع مركر الكقت حضارة قائمة بذاتيا .
ك لقد قدمت إذاعة بسكرة شكبل كاحدا مف أشكاؿ اإلبداع الفني المحمي خبلؿ فترة الدراسة  ،ك ىك يتمثؿ في األغنية
الصحراكية ك التي تعبر عف المنطقة المحمية ك ليجتيا ك عاداتيا ك أفكارىا ك تقاليدىا  ، ..كما تعرض ىذه

األغاني ثقافة المنطقة المحمية ك تراثيا الطبيعي ك نذكر منيا التمكر – النخيؿ – الرماؿ ك حتى أنو جاء ،ذكر
الكلي الصالح " زرزكر " ك الذم يتغني بو فنانك المنطقة المحمية ) عمى الرغـ مف أننا نؤكد عمى القيمة السمبية

التي تحمميا مثؿ ىذه األغاني التي تتغنى بالشرؾ باهلل ك تدعك إلى اتخاذ أنداد لو  ،جؿ ك عبل عما يقكلكف( .

ك عمى الرغـ مف أف اإلذاعة المحمية تعمؿ عمى تشجيع كؿ أشكاؿ اإلبداع الفني ك األدبي في إطار المجتمع
المحمي بحيث يككف ىذا اإلعبلـ مرآة ليذا النشاط ك كسيمة لتطكيره) ،(2فإف إذاعة بسكرة قدمت األغنية الصحراكية
سكاء المحمية المنبثقة مف ذات المجتمع المحمي أك األغنية الصحراكية المعبرة عمكما عف أىالي الصحراء ك الذم

يعتبر مجتمع بسكرة كاحدا منيا  ،فيك مجتمع صحراكم -كاحاتي في عاداتو ك تقاليده ك أنماط تفكير أفراده ك مناخو
ك جغرافيتو ك حتى نمط إنتاجو االقتصادم  ،ىذه األغنية الصحراكية المعبرة عف البيئة الثقافية ليذا المجتمع

المحمي لـ تظير بالقد ال زمني الذم يجعؿ إذاعة بسكرة إذاعة محمية تعبر عف الثقافة المحمية بالدرجة األكلى ،حيث
نجد النسبة الزمنية األكبر ىي مخصصة لؤلغ ػ ػ ػػاني الشرقية العربية ك الجزائرية العاصمي ػ ػ ػػة ك الشاكية ك القبائ ػ ػػمية ك
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مختمؼ الطبكع الجزائرية  ،ك حتى األغاني الغربية  ،حيث أف ىناؾ مساحة زمنية تقدـ أسبكعيا ألكانا غربية  ،حيث
كاف مف المفركض أف ىذه المساحة كانت مخصصة لؤللكاف المحمية بدال مف األلكاف الغربية ،إال أف إذاعة بسكرة

أرادت إرضاء األذكاؽ ك كسب كؿ الفئات ك األعمار ،ك بالتالي نكعت في مادتيا الترفييية فجعمتيا باقة مشكمة

مف مختم ؼ الطبكع ك الثقافات  .ك مع ذلؾ تبقى المساحة الزمنية لعرض األغاني المعبرة عف الثقافة المحمية قميمة
مقارنة باألغاني المعبرة عمى ثقافات أخرل غريبة عف ىذا المجتمع المحمي  ،حيث نجد أف المجمكع الكمي لزمف

األغاني في خطة برامج إذاعة بسكرة عمى مدار سبعة أياـ مف االرساالت اليكمية ىك  33ساعة ك نصؼ الساعة،

باعتبار أف الزمف الكمي االرساالت اليكمية ىك 92ساعة ك  40دقيقة  ،ك مف ىذه الػ 33ساعة ك نصؼ نجد الزمف
المخصص لبث أغاني محمية صحراكية تعبر عف الثقافة المحمية ىك  1ساعة ك  18دقيقة ،ك ىك نصيب زمني

ضئيؿ جدا ،أما ما تبقى مف الزمف ) ك ىك  32ساعة ك  12دقيقة( كميا مخصصة لبث األغنيات العربية الشرقية
ك الغربية ،ك الجزائرية متنكعة الطبكع  ،ىذا ما يتعارض ك دفتر أعباء ك مياـ اإلذاعات الجيكية الجزائرية ،حيث

في مادتو الثالثة ك العشركف ينص عمى ضركرة أف تعمؿ اإلذاعة الجيكية عمى إعطاء مكانة غالبة لؤلغنية ذات

التعبير الجزائرم األصيؿ ،ك تحرص عمى ترقية المكاىب الجديدة  .ىذا ك يتمثؿ المتكسط الزمني لؤلغاني في اليكـ
الكاحد في  5ساعات ،حيث يصؿ زمف اإلرساؿ اليكمي إلى  13ساعة ك  20دقيقة أم انو مف ىذه اؿ  13ساعة
ك  20دقيقة يكجد  5ساعات كاممة ىي الحصة الزمنية لؤلغاني  ،ك ىك مقدار زمني يقارب نصؼ زمف اإلرساؿ

اليكمي .

عمى الرغـ مف أف البعض يرل أف ىذه النسبة مف األغاني ىي كبيرة في اإلرساؿ اليكمي حيث تكاد تبمغ نصؼ
اإلرساؿ مما قد يؤثر عمى دكر اإلذاعة في تقديـ البرامج ذات البعد التنمكم الخاص بالمجاالت الحيكية لممجتمع

المحمي ،إال أف المتخصصيف في المجاؿ يركف ذلؾ طبيعيا باعتبار أف تقديـ الترفيو ىي مف األىداؼ التي جاءت
مف أجميا اإلذاعة المحمية ،ك يقكؿ مصطفى عيسى فبلتة أف األغاني ك المكسيقي تشغؿ نحك  % 50مف كقت

البث اإلذاعي

)(1

 ،ك ىذا يعنى أف الترفيو أمر كارد .

د – تقديـ المكاىب المحمية  :أما مف حيث تقديـ إذاعة بسكرة مف خبلؿ برامجيا لممكاىب التي يزخر بيا المجتمع
المحمي ،فإننا نجدىا كذلؾ حاضرة في ىذا الحدث الثقافي لممنطقة ،حيث نجد تعرضيا ليذا العنصر بتك ارريف ،ك

بمقدار زمني قدره  32دقيقة ،بنسبة  % 8,35مف المجمكع الكمي لمجاالت إبراز الثقافة المحمية ،حيث جاءت ىذه
الكظيفة في مجاؿ التنمية الثقافية إلذاعة بسكرة في المرتبة الرابع ػ ػػة بعد تقديميا لمثقافة الدينية ك تثبيتيا ك إحي ػ ػ ػػاءىا
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لمتراث التاريخي المحمي ثـ تقديميا ألشكاؿ اإلبداع الثقافي  ،ك ذلؾ مف حيث الزمف المخصص لعرضيا ك كذا

تكرارىا .

كنممح تقديـ اإلذاعة لممكاىب المحمية مف خبلؿ ما يمي :
 تقديـ مكىبة محمية في مجاؿ الفف التشكيمي ) الرسـ ( ،حيث تنقمت إذاعة بسكرة مف خبلؿ طاقـ فقرتياالصباحية " ضيؼ الصباح " إلى معرض المكحات ،حيث حاكلت إبراز مكىبة الرساـ ك تقديمو لممجتمع المحمي

كأحد النشطاء الفنييف ك الثقافييف لممنطقة.

 تقديـ مكىبة امرأة تحدت فارؽ العمر لتبدع في مجاؿ الشعر رغـ أنيا تمميذة في محك األمية  ،فحاكلت إذاعةبسكرة مف خبلؿ برنامجيا " نساء ك تحديات " تقديـ ىذا النمكذج المكىبة ك فتح المجاؿ مف خبلليا لكؿ مف يممؾ

مكىبة بإظيارىا ك تنميتيا ك تطكيرىا.

ك بيذا  ،فإف إذاعة بسكرة مف خبلؿ ىذيف البرنامجيف قد لعبت دك ار في اكتشاؼ ىاتيف المكىبتيف ك تقديميما ألفراد

المجتمع المحمي كنمكذجيف لممثابرة ك النجاح  .حيث أف اإلذاعة المحمية ىنا تمثؿ مرآة المجتمع المحمي التي يرل
مف خبلليا ما يدكر في ىذا المجتمع ك ما يتكافر عميو مف مقكمات ك خصائص.
إال أف رعاية المكاىب تقتضي كجكد نقد مكضكعي ك إرشاد مناسب لكؿ مكىبة عف طريؽ المتخصصيف في
المجتمع المحمي ك إرشاد أبناء المنطقة مف المشاىير الذيف يمكف استضافتيـ ك عرض اإلنتاج عمييـ إلبداء

رأييـ . ...ىذا ك رأم أفراد المجتمع المحمي أنفسيـ لو أىميتو  ،فصاحب المكىبة يريد دائما معرفة رأم مكاطنيو في

أعمالو ).(1

ك لما كانت إذاعة بسكرة تتعرض ليذه النكاحي األربعة مف إبراز الثقافة المحمية لممنطقة ،فإنيا بذلؾ تضطمع بدكر
ىاـ جدا في التنمية الثقافية ،ك ذلؾ بتنمية الكعي الثقافي لدل األفراد المحمييف بتراث منطقتيـ ك عاداتيـ ك تاريخيا
ك ىكيتيا عمكما بتجنيد مختمؼ أشكاؿ البرامج ك القكالب الفنية مف أجؿ ذلؾ  ،حتى الترفييية  ،حيث أننا نؤمف

بذلؾ الدكر الخطير الذم يمكف أف تمعبو مادة ترفييية كاألغنية مثبل ،في ترسيخ قيمة معينة أك تمرير رسالة ما
يككف ليا كقعيا عمى نفكس كعقكؿ أفراد المجتمع المحمي  ،أك التعريؼ بتراث ثقافي ما ك إب ارزه بالشكؿ الذم يجذب

المستمع إليو..
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 تفريغ ك تحميؿ البيانات الخاصة بفئات الشكؿ ) كيؼ قيؿ ؟ (

الفئة رقـ : 01المغة المستعممة في برامج إذاعـــــــة بسكرة :

تمعب المغة التي تذاع بيا البرامج اإلذاعية دك ار كبي ار في زيادة فاعمية ىذه البرامج  ،ك اإلذاعة في استخداميا لمغة
تمثؿ أحد عكامؿ اإلثراء االجتماعي ك التطكر الفكرم  ،ك تككف قكة مف قكل التغيير ،تقدـ لممكاطف مادة يستطيع

بيا أف يصكغ أحكامو  ،ك ىي بذلؾ تمكنو مف أال يغرر بو ،ك تؤىمو ألداء دكره في الحكار الديمقراطي  .كيقصد

بالمغة الرمكز المنطكقة مع استبعاد كؿ كسائؿ التعبير األخرل غير الصكتية كالحركات ك اإلشارات ك اإليماءات).(1

ك تعتبر المغة ك مستكياتيا ذات أىمية كبيرة في المجاؿ اإلذاعي ،حيث تكلييا عناية فائقة كأحد أساليب اإلقناع ك

التأثير لدييا في غياب – طبعا – سحر الصكرة ك مؤثراتيا الفنية ك التي يمتاز بيا التمفزيكف ،فاعتماد اإلذاعة عمى
الكممة المنطكقة ك بالتالي عمى حاسة السمع فقط  ،جعؿ البعض يرل أنو نكع مف القصكر .ك ىذا قد يككف صحيحا
مف الناحية الشكمية  ،لكف اإلذاعة مف الناحية العممية ك المكضكعية تعرض كؿ ىذا النقص مف خبلؿ اعتمادىا

عمى ممكة خصبة ك غير محدكدة ىي ممكة الخياؿ عند المستمع  ،ك ىنا يكمف امتياز الراديك ال قصكره).(2

ك ليذا صنفيا عالـ االتصاؿ " الزارسفيمد " مف كسائؿ اإلعبلـ الباردة ك التي تفسح مجاال لمممتقي أف يتخيؿ كيكمؿ
الحادثة أك القصة أك المكضكع المعركض مف خبلؿ ىذه الكسيمة ،ك ىذا ما يحقؽ بشكؿ أك بآخر كقكع األثر عمى

المتمقي لمرسالة اإلعبلمية.

ك ليذا ،ال بد عمى اإلذاعات اختيار المغة المبلئمة جدا ك المنتقاة مفرداتيا بعناية فائقة بما يتبلءـ ك خصكصية

المجتمع المحمي  ،ك متطمبات أفراده المغكية  ،حتى يتحقؽ األثر خاصة في مجاؿ تنمية المجتمع المحمي  ،حيث
أف المغة ىي القالب الذم مف خبللو تمر الرسائؿ التنمكية المكجية ألفراد المجتمع المحمي  ،فإذا كاف ىذا القالب

مناسبا تحقؽ ىذه الرسائؿ التنمكية الغاية مف نشرىا  ،أما إذا اعتمدت اإلذاعة المحمية لغة ال تتناسب ك الكاقع
المحمي فإف فشؿ األىداؼ التنمكية ىك أمر ال مفر منو .
ك عمكما ،فإف مستكيات المغة في خطة برامج إذاعة بسكرة ىي كاآلتي :
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(1) :

التكرار ) الحمقات التي النسبة المئكية الزمف )د(

المستكل المغكم

قدمت بو (

 المغة العربية الفصحى 118 -المغة العربية الدارجة

53

المجمكع

171

النسبة المئكية

69

890

1273

58,85

%100

2163

%100

31

41,15

جدكؿ رقـ ) :(22المستكيات المغكية المستخدمة في برامج إذاعة بسكرة
مف ىذا الجدكؿ ،نبلحظ أف برامج إذاعة بسكرة قدمت إلى جميكرىا المحمي باستخداـ النكعيف مف المغة العربية ،

سكاء العربية الفصحى أك العربية الدارجة ) بالميجة المحمية (  ،إال أف عدد الحمقات التي ظيرت بالمغة العربية
الفصيحة ىي أكبر مف تمؾ المستخدمة لمغة العربية الدارجة ،حيث بمغت األكلى  118حمقة أما الثانية فبمغت 53
حمقة ،كما ك بمغت البرامج المدار الحديث فييا بالمغة العربية الدارجة مقدا ار زمنيا أكبر يقدر ب  1273دقيقة ك ىك

ما يعادؿ  21ساعة ك  13دقيقة ،أما تمؾ البرامج المدار الحديث فييا بالمغة الفصيحة فيقدر مجاليا الزمني بػ 890

دقيقة أم  16ساعة ك  30دقيقة.

كما يمكننا تسجيؿ المبلحظات اآلتية :
أ -أف ارتفاع عدد حمقات البرامج التي تتكمـ بالمغة العربية الفصيحة يعكد أساسا إلى ارتفاع عدد الفقرات اإلخبارية،
حيث تبمغ لكحدىا  104حمقة ك ىذه الحمقات ىي لػ  15فقرة إخبارية يكمية .ك ما يتبقى مف العدد الكمي لمحمقات

المدارة بالمغة الفصحى ىك  14حمقة فقط خاصة بالبرامج األخرل الغير إخبارية  ،ك ىي برامج  :حديث الصباح
– اإلعجاز العممي في القرآف – حقائب األمؿ – حديث الجمعة – خطبة الجمعة – شاىد عمى الحقيقة .
ب -أف نكعيات البرامج التي قدمت بالمغة العربية الفصحى ىي متمثمة في :
 البرامج اإلخبارية البرامج الدينية. البرامج التاريخية. البرامج التثقيفية. البرامج التربكية.ج – أف أكبر مف  ) % 50أم النصؼ ( مف المساحة الزمنية لمبرامج اإلذاعية المبثكثة عمى مدار سبعة أياـ ،ك
مف بداية اإلرساؿ إلى نيايتو  ،ىي مساحة مبثكثة بالمغة العربية الدارجة ،ك ىذه البرامج الناطقة بالمغة الدارجة ىي:

قامكسنا الفبلحي -مف قضايا األسرة ك الطفؿ  :جكلة في مراكز األمكمة -دليؿ المستيمؾ – أطباؽ شيية – العيادة

النفسية  -مع الجمعيات -عشرة عمى عشرة -نادم األطفاؿ -الديف كالحياة -رياضة ك مكسيقى -النادم الرياضي-
أستكديك الزيباف -مع الطبيب -تحايا ك أنغاـ -ألكاف غربية -إسمع فكر ك اتصؿ -أحاديث في الفكر ك األدب-
عالـ الميف ك التشغيؿ -أحكاؿ الطرقات -البيئة ك الحياة -حكار عمى اليكاء -التجديد الريفي -مف قضايا الشباب-

نساء ك تحديات -أسعار السكؽ -بيف أركقة العدالة  -بمديات تحت الضكء -تحقيؽ اإلذاعة -ظكاىر.
د -إف نكعيات البرامج الناطقة بالمغة العربية الدارجة نجدىا فيما يمي:
 البرامج االجتماعية. البرامج االقتصادية ) الفبلحية( . برامج التسمية ك الترفيو. البرامج الصحية. البرامج البيئية. -البرامج التثقيفية.

ق -تظير في أحد البرامج الترفييية ك ىي " ألكاف غربية " لغة أخرل إضافة إلى المغة العربية الدارجة كىي المغة
االنجميزية ك الفرنسية كذلؾ  ،مف خبلؿ األغاني المعركضة مف خبلليا ،إال أف المغة المستعممة مف طرؼ مذيعة

البرنامج فيي عربية دارجة.

ك -أف البرامج التي تستعمؿ المغة العربية الفصيحة نجدىا في معظميا تتبع األسمكب اإللقائي في عرض ك تحميؿ
المكضكع  ،أما البرامج الناطقة بالمغة العربية الدراجة فنجدىا في معظميا مف البرامج الحكارية ك التي تعتمد أسمكب
الحكار ك النقاش في عرضيا لممكضكع  ،سكاء يككف الحكار ك النقاش مع الضيكؼ الحاضريف أك مف خبلؿ

اتصاالت المستمعيف ،أك مف خبلؿ احتكاؾ الميكركفكف بالشارع  .ك إننا نسجؿ مف بيف برامج إذاعة بسكرة ككؿ

 28برنامجا مابيف حكارم ك مفتكح عمى اليكاء  ،حيث يككف فيو المذيع أك المذيعة في اتصاؿ ك تفاعؿ مع أعضاء
آخريف ضمف الحصة  ،ك ىذا التفاعؿ ما يجعؿ المغة الدارجة ىي المسيطرة عمى أسمكب الحديث مقارنة بالبرامج

اإللقائية ك التي عادة ما يناسبيا المساف العربي الفصيح  ،ك ىك الحاؿ نفسو بالنسبة لمبرامج اإللقائية في إذاعة
بسكرة ك التي ال يسمع فييا سكل صكت المذيع كحده عمى مدار زمف الحصة .
ز -في البرامج المتحدثة بالمغة العربية الفصيحة  ،ال نجد إطبلقا مساحة لمعربية الدارجة ميما كاف صغر حجميا ،
حيث ىي برامج بالعربية الفصحى  . % 100أما البرامج المتكممة بالمغة العربية الدارجة ،فأحيانا نجدىا مزيجا أك
خميطا بيف العربية الفصحى ك الميجة المحمية ،ك نظ ار لطغياف التعبيرات ذات الميجة المحمية فإنيا تصبح إذف

برامج متكممة بالمغة العربية الدارجة  .إذف  ،نجد أف البرامج الحيكية ك التي تناقش المشكبلت ك القضايا المممكسة
ك الحساسة ألفراد المجتمع المحمي سكاء تعمؽ بالمشكبلت االجتماعية  ،الصحية  ،البيئية  ،الفبلحية  ،..ىي برامج

تتكمـ بالمغة الدارجة ،ك ىي المغة المتداكلة بيف أبناء المجتمع المحمي ،ك يتخاطبكف بيا يكميا ،كمف خبلليا تشكمت

أنماط العبلقات االجتماعية ك التفاعبلت اإلنسانية المحمية  ،بمعنى أف ينشغؿ األفراد في اتصاؿ ذم مغزل مع

بعضيـ اآلخر مف خبلؿ كسيمة المغة ،ك أنو خبلؿ الحكار مع اآلخريف يصبح الفرد مدركا لكجيات نظر ك اتجاىات
اآلخريف ك بإمكانو مف خبلؿ ىذا التبادؿ أف يتعمـ طرؽ السمكؾ التي يتطمبيا اآلخركف منو ك أف يكتسب الكعي

الذاتي الذم يعد جكىريا لعممية تنسيؽ الحياة الجمعية ).(1

ك ىذا ىك تصكر التفاعمية الرمزية لمغة  ،حيث ينظر إلييا مف كجية نظر السكسيكلكجيكف أنيا الكسيمة التي تنشأ

بيا العبلقات االجتماعية ك التفاعبلت التبادلية  ،كليذا ركز "جكرج ىربيرت ميد"  G .h.Meedعمى دكر االتصاؿ
المغكم بيف األفراد في بناء التفاعؿ االجتماعي ك اإلنساني  .ك اإلذاعة باستخداميا عبارات الميجة المحمية ك المغة

الدارجة المعمكؿ بيا في الكسط العاـ لممجتمع المحمي  ،تدخؿ – بناءا عمى طرح ميد – في عممية بناء تفاعؿ
اجتماعي ،أك اتصاؿ تفاعمي بينيا ك بيف أفراد المجتمع المحمي  .ك بينما يتـ حصر المغة في تمؾ المغة الفصيحة

التي ال تشكبيا شائبة حسب ما يراىا رائد البنيكية المحدثة " سكسيكر "  F.De.Sausureفي أنيا عبارة عف تصكر
جمعي ،أم نسؽ مجرد مف قكاعد لغكية تحكـ استخداـ المغة ،أك بناء رسمي شكمي متماسؾ يمثؿ نتاجا لمفعؿ

الجمعي ك الجماعات المغكية) ) (2ك ىذا الطرح البنيكم ىك قريب في تصكره الجمعي لذلؾ المنيج الدكركايمي الذم
تميز بطابعو الجمعي(  ،نجد مف جانب معارض " باختيف " يرل في المغة ىي تمؾ التي ال تعيش إال في ذلؾ

التكاص ؿ الحكارم ألكلئؾ المذيف يستخدمكنيا ،ذلؾ ألف التكاصؿ الحكارم ىك المجاؿ األصيؿ لحياة المغة التي تسرم
ك تنساب عف طريؽ العبلقات الحكارية).(3

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1عمي عبد الرزاؽ جمبي ك آخركف ،مرجع سابؽ ،ص . 178
) :(2المرجع نفسو  ،ص . 238
) :(3المرجع نفسو ،ص . 244

ك ىذا ما معناه مف كجية نظر عمـ االجتماع الثقافي ك البنيكية التاريخية  ،أف المغة ىي تمؾ الرمكز ك الدالالت

المستخدمة مف خبلؿ التكاصؿ الحكارم بيف الناس  .ك إذاعة بسكرة نجدىا في تكاصميا الحكارم مع الناس أك
األفراد المحمييف مف مستمعييا تستخدـ المغة الدارجة  ،ك ىي المعبرة عف الثقافة المحمية ليذا المجتمع المحمي حيث

ال مجاؿ لمشؾ في أنو مف أىـ أسباب قياـ اإلذاعات المحمية ىك اختبلؼ الميجات المحمية ك تعددىا في البمد

الكاحد ،إضافة كذلؾ إلى تعدد المغات ذاتيا .فمثبل ،في مجتمع محمي قبائمي أك شاكم أك تارقي ،...ينطقكف المغة
األمازيغية ،مف البدييي جدا أف تخاطبيـ إذاعاتيـ المحمية بمغتيـ األمازيغية سكاء كانت القبائمية أك الشاكية أك

التارقية...ىذا طبعا دكف تيميش كمي لمغة العربية ألنيا لغة اإلسبلـ كما ىي أحد مقكمات الدكلة ك ثكابتيا.

إال أنو ال بد مف مخاطبة األفراد المحميكف ىنا بالمغة التي يفيمكنيا ك التي يستخدمكنيا يكميا في حياتيـ اليكمية ،ك

ليذا سميت ىاتو اإلذاعات باإلذاعات الجكارية  ،حيث ال يككف الجكار ك القرب فقط مف حيث المكاف ك إنما يككف
أكثر مف حيث الثقافة الشعبية البسيطة  ،فتككف بذلؾ ىذه اإلذاعة ىي لساف األفراد المحمييف تنطؽ بمسانيـ ك تعبر

عف كاقعيـ ك تيدؼ إلى تنميتيـ ك خدمتيـ  .ك إذا كاف المجتمع البسكرم ليس كالمجتمع التارقي أك القبائمي أك
الشاكم  -حيث ما يميزىـ ىك المغة -ك إنما تتجسد ليجتو المحمية في تمؾ المغة العربية ذات القالب المحمي

الخاص بالمنطقة الصحراكية ك الكاحاتية ) الزيباف ( ،ك ىي كذلؾ تمؾ العربية البسيطة أك المبسطة إف صح

القكؿ -ك التي يفيميا عامة الناس ك يستخدمكنيا في حكاراتيـ ك تفاعبلتيـ اليكمية .

ك ىذه الميجة الدارجة ،تعتمدىا إذاعة بسكرة – كما سبؽ ك أشرنا – في مخاطبة أفراد المجتمع المحمي في نسبة
كبيرة مف برامجيا االجتماعية خاصة  ،ك التي تككف البرامج األكثر اتساعا مف حيث الشرائح المستقطبة ،دكف أف

نغفؿ تمؾ البرامج الترفييية كذلؾ ك التي ال يمكف عمى اإلطبلؽ أف تككف إال بمساف بسيط دارج  .فبيذه المغة
البسيطة الدارجة يستطيع الراديك الكصكؿ لجماعات ،مثؿ كبار السف ،ك األطفاؿ ،ك األقؿ تعميما ك ثقافة ).(1

كما ك أثبتت األبحاث حكؿ ىذا الشأف أف مستمع اإلذاعة ىك شخص متكسط الثقافة) ، (2كما ال يمكننا إغفاؿ أف
اإلذاعة لعبت دك ار كبي ار في مجاؿ التنمية الريفية  ،أيف تـ استخداميا بشكؿ فعاؿ في مخاطبة األفراد األمييف ك

الفبلحيف ممف ال يتقنكف المغة الفصيحة  .ك لقد تـ اإلشارة إلى ذلؾ في الجانب النظرم لمبحث عند الحديث عف

االتصاؿ التنمكم ك مالو مف دكر في تحديث المجتمعات القركية ك الريفية  ،حيث أف مف أبرز د ارسػ ػ ػ ػ ػػات االتصاؿ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1طارؽ سيد أحمد الخميفي  ،مرجع سابؽ  ،ص . 57
) :(2المرجع نفسو  ،ص . 75

التنمكم ىذه ىي لػ "كلبكر شراـ" ك "دانياؿ ليرنر" .
ك بخبلؼ البرامج اإلخبارية ك التي ال يمكف أف تككف إال بالمغة الفصحى ،فإننا نجد إذاعة بسكرة تسيطر عمى

معظـ برامجيا األخرل المغة الدارجة  ،ك ىي لغة مقبكلة ما لـ تنزؿ إلى المستكيات اليابطة مف التمفظ أك اإليحاء،

ك ىذا ما يجب أف يراعيو المذيع بالمحطة  .فمخاطبة الناس بمستكاىـ المغكم ال يعني شيئا آخر سكل إيجاد كسيمة

أك التكصؿ إلى األسمكب الذم تستطيع فيو إذاعة بسكرة تحقيؽ التكاصؿ ك التفاعؿ مع األفراد المستمعيف مف ىذا

المجتم ع المحمي ،بحيث يتحقؽ معيما المساىمة االيجابية ك الفعالة في دفع عجمة التنمية المحمية ك مف ثـ القكمية.
ك عمكما فإف إذاعة بسكرة تخاطب جميكرىا العريض المتعدد الشرائح ك المستكيات العمرية ك التعميمية ك

الثقافية ،...بمغة عربية سكاء كانت فصيحة أك دارجة  ،فيي في كمتا الحالتيف لغة عربية بسيطة إلى حد كبير،

حيث لـ نسجؿ كجكدا لتمؾ المغة العربية المتمثمة في " فصحى التراث " ك التي تستخدـ كممات ك عبارات صعبة

الفيـ  .فيي أم إذاعة بسكرة  ،لـ تخرج عف اإلطار المتفؽ عميو بخصكص المغة المناسبة لمخاطبة جماىير

المجتمع المحمي  ،حيث خاطبتو بمسانو الفصيح ك الدارج معا ،حيث في كمتا الحالتيف نجد لغة عربية بسيطة
مفيكمة لدل الجميع  .ك ىذا ما أكدت عميو المذيعة ك الكاتبة المصرية " ليمى العقاد " عندما قالت أف الحؿ ىك أف
نستعمؿ المغة العربية البسيطة ك المفيكمة  ،ك مف مف المستمعيف ال يستطيع متابعة نشرة األخبار ك إدراؾ كؿ

كممة فييا ك ىي مقركءة بالمغة الفصحى ؟ ).(1

ك ىي تعني بذلؾ أف المغة العربية الفصحى إذا ابتعدت عف فصحى التراث فإنيا تككف األجدر لمخاطبة المستمعيف
بدال مف الدارجة  ،حيث تمعب المغة الفصحى البسيطة ىنا دك ار في رفع المستكل المغكم لممستمعيف  .ك بعيدا عف

كجية نظر اإلعبلمية " ليمى العقاد" ،فإننا مف كجية النظر السكسيكلكجية ال يمكننا إطبلقا تجاىؿ ما تعنيو المغة

الدارجة داخؿ النسؽ االجتماعي المحمي  ،إذ ىي تعبر رغما عنا عف ذلؾ النسؽ الجمعي مف الرمكز ك
الدالالت ك األلفاظ ك الذم يندرج ضمف الثقافة المحمية ليذا المجتمع ذك الخصكصية االجتماعية ك الثقافية .
فعندما تستخدـ إذاعة بسكرة في تمرير رسائميا اإلذاعية نصيبا مف المغة الدارجة فإنيا تككف بذلؾ محقة  ،حيث

ىناؾ مف الرسائؿ اإلعبلمية ال يمر ك ال يصؿ إال بمغة معينة ك بأسمكب معيف ك قالب فني معيف ...ك حتى

يحدث األثر المرجك مف ىذا االتصاؿ  .فمثبل ،برنامج كػ " قامكسنا الفبلحي" ك ىك أحد البرامج الفئكية المكجية

إلى فئة فبلحي منطقة بسكرة  ،يضطر فيو مقدـ البرنامج إلى استخداـ العبارات الدارجة ك المستعممة في األكس ػ ػ ػ ػ ػػاط

ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػ
)(1

 :ليمى العقاد  ،مرجع سابؽ  ،ص . 31

الفبلحية ك ىذا حتى يقرب الفيـ إلى ىذه الشريحة ك التي مف االحتماؿ أف يككف نصيب ال بأس بو منيا ىـ مف

األمييف أك محدكدم الثقافة المغكية  ،ك بالتالي ال يمكف أف يككف ىذا البرنامج بمغة فصيحة  ، 100حيث أف
التخطيط اإلذاعي يستدعي الكقكؼ عند خصائص ك سمات الجميكر المحمي ك تباينو ك تنكع فئاتو  ،ك التي مف
خبلليا يتـ كضع البرامج اإلذاعية ك تكقيتاتيا ك مضامينيا ك األساليب المغكية المناسبة لكؿ فئة مف فئات المجتمع

المحمي.

الفئة رقم  – 11اإليقـــــــــاع الدوري في برامــــــــج إذاعة بسكرة :
تعتبر الحياة اليكمية لممستمع بكؿ مشاكميا ىي األساس إلذاعة تنمكية خدماتية  ،مف حيث مجاؿ العمؿ ك

االىتماـ ،ك لما كانت الحياة العصرية اليكـ تتسـ بالحركة ك سرعة اإليقاع  ،فإف الخدمة اإلذاعية الحقة ىي التي
تممؾ المركنة ك التجاكب مع ظركؼ الحياة العصرية الحديثة  ،ك ألف اإلذاعة المحمية كإعبلـ جكارم تنمكم تعمؿ

في مجاؿ متغير ك متحرؾ  ،فإنو كاف عمييا أف تسير كفؽ مبدأ " اإلعبلـ الحركي"  ،أم الذم يتسـ بالتجدد ك
الفكرية ك سرعة اإليقاع ك االنتقاؿ إلى ميداف العمؿ لمعرفة األحداث ك التطكرات ك متابعة ذلؾ بأسمكب إذاعي

جذاب  .ك عمى ىذا األساس ك نظ ار لمتغيرات اليكمية المتجددة التي تحدث في مجاؿ اىتماـ اإلذاعة المحمية  ،فإف
ىذا يقتضي متابعة يكمية ك إيقاعا يكميا متجددا مف برامج ىذه اإلذاعة حتى ال تككف بمعزؿ عف الكقائع .

ك مف ىذا المنطمؽ  ،فإف دكرية البرنامج في اإلذاعة ذات البعد التنمكم ىك أمر يعتمد عميو في التخطيط  .ك
المخطط في ىذا النكع مف اإلعبلـ الجكارم عميو أف يراعي ىذه النقطة ألسباب :
أكليا  :أنو يخطط إلذاعة تتعامؿ مع كاقع تحدث بو متجددات يكمية ميمة تقتضي التجاكب معيا.
ثانيا  :ألنو يخطط إلذاعة محمية إذا لـ يممس الجميكر اىتماميا بمشاكمو ك قضاياه اليكمية الحيكية سينصرؼ

عنيا.

حيث أف المتتبع لدقائؽ الحياة اليكمية لؤلفراد في المجتمعات المحمية سيجدىا مميئة بالتغيرات ك األحداث المتنكعة
مما يتطمب مف اإلذاعة المحمية أف تتماشى ك ىذه التغيرات  ،مما يجعميا – أم التغيرات -ذات تناكؿ يكمي أك
حتى مرتيف في األسبكع  ،أما تمؾ القضايا التي ال تتسـ بالتغيير ك الحركية يمكف أف يككف تناكليا مف مرة في

األسبكع أك األسبكعيف أك أكثر .

كما أنو مف جية أخرل ال بد أف يراعي التخطيط لئلذاعة المحمية العادات االستماعية لؤلفراد المحمييف  ،ك ذلؾ
مف خبلؿ مكافقة تكقيتات البرامج ك دكريتيا لمكاقع الحياتي لمفئات المكجية إلييا ىذه البرامج .
ك مف خبلؿ ىذا الجدكؿ  ،يتضح لدينا دكرية برامج إذاعة بسكرة عمى مدل فترتي إرساليا الصباحية ك كذا المسائية

ك ذلؾ بناءا عمى الدراسة التحميمية لعينة البرامج اإلذاعية :

دكرية إذاعة البرامج

التكرار

النسبة

الزمف

النسبة

برامج تذاع يكميا

19

35,84

977

44,95

01

1,89

36

1,66

برامج تذاع مرة في األسبكع
برامج نصؼ شيرية

24

 -أخرل /

45,28

639

29,41

 -برامج تذاع ست مرات في األسبكع 01

1,89

38

1,75

01

1,89

78

3,59

53

 برامج تذاع 3مرات في األسبكعبرامج تذاع مرتيف في األسبكع

المجمكع

07

13,21

405

18,64

100

2173

100

جدكؿ رقـ ) :(23دكرية إذاعة البرامج في خطة إذاعة بسكرة
ك مف خبلؿ ىذا الجدكؿ نجد أف :
 -1أف أكبر تكرار لمبرامج ىك تمؾ البرامج التي تذاع مرة في األسبكع  ،أم البرامج األسبكعية  ،ك ذلؾ بتكرار 24
مرة في األسبكع  ،ك بنسبة

45,28

مف المجمكع الكمي لمتك اررات ،كما أنيا تستغرؽ مجاال زمنيا قدره  639دقيقة

في األسبكع الكاحد ،ك ىذه البرامج األسبكعية ىي  :ظكاىر  -أحكاؿ الطرقات -المناكبة الطبية ك الصيدالنية -

أسعار السكؽ -دليؿ المستيمؾ  -جكلة في مراكز األمكمة  -العيادة النفسية  -حقائب األمؿ  -نادم األطفاؿ -
تحقيؽ اإلذاعة -البيئة ك الحياة  -حكار في الرياضة  -عالـ الميف ك التشغيؿ -مف قضايا الشباب  -حكار عمى

اليكاء -بيف أركقة العدالة  -رياضة ك مكسيقى -اسمع ك فكر ك اتصؿ -مع الجمعيات -أستكديك الزيباف  -نساء
ك تحديات  -النادم الرياضي -عشرة عمى عشرة -أحاديث في الفكر ك األدب .

 -2أف البرامج التي تذاع يكميا ك المقدرة بػ  19تكرار في األسبكع الكاحد  ،ىي في معظميا برامج إخبارية  ،ك
المتمثمة في نشرة األخبار األكلى ،األحكاؿ الجكية  ،عرض إخبارم محمي أكؿ ،مكجز محمي أكؿ  ،مكجز محمي

ثاني ،مكجز محمي ثالث  ،نشرة األخبار المحمية ،نشرة األخبار الثانية  ،مكجز محمي رابع  ،مكجز محمي خامس،

النشرة الجيكية  ،عرض إخبارم محمي ثاني ،نشرة األخبار الثالثة  ، حيث أف كؿ ىذه الفقرات اإلخبارية ىي يكمية
أم تبث كؿ يكـ في الكقت نفسو  .أما عف باقي البرامج اليكمية فيي تتمثؿ في  :حديث الصباح  -قامكسنا

الفبلحي – خدمات .

 -3أف عدد البرامج المذاعة مرتيف في األسبكع الكاحد ىي  ، 7ك تتمثؿ ىذه البرامج في :أطباؽ شيية  -شاىد

القرف -ألكاف غربية .ك
عمى الحقيقة  -التجديد الريفي  -مع الطبيب  -الديف ك الحياة  -اإلعجاز العممي في آ

احتمت ىذه البرامج نسبة   13,21مف المجمكع الكمي لمبرامج  ،ك ىذه البرامج تظير في األسبكع مرتيف بسبب

إعادتيا  ،أم إعادة إذاعة البرامج لممرة الثانية في األسبكع نفسو .

 -4ىناؾ برنامج كاحد إخبارم يذاع ست مرات في األسبكع أم يكميا ما عدا الجمعة  ،ك ىك برنامج " معرض
الصحافة " .

 -5ىناؾ برنامج كاحد يذاع ثبلث مرات في األسبكع ك ىك برنامج " تحايا ك أنغاـ" ك ىك برنامج ترفييي غنائي.
 -6ىناؾ برنامج كاحد يذاع مرة كاحدة كؿ أسبكعيف أم نصؼ شيرم حسب عينتنا  ،ك ىك برنامج  بمديات تحت
الضكء ،ك ىك البرنامج االجتماعي الحيكم الذم يسمط الضكء عمى المشكبلت الحيكية ألفراد المجتمع المحمي
بمختمؼ بمدياتو .
إذف مف ىنا  ،الخطة اإلذاعية إلذاعة بسكرة  ،يغمب عمييا طابع البرامج األسبكعية  ،حيث تبمغ نسبتيا 45,28
مف المجمكع الكمي لمبرامج  .ك باعتبار أف إذاعة بسكرة ىي إذاعة جكارية خدماتية تنمكية ،بكؿ ما تحممو ىاتو

األبعاد الثبلث مف معنى يحدد أدكار ككظائؼ إذاعة بسكرة الجيكية  ،كاف لزاما عمييا أف تجعؿ مف برامجيا التي
تناقش المشكبلت الحيكية لممجتمع المحمي عمى كجو الخصكص  ،مف البرامج اليكمية  .إال أف البرنامج التنمكم

األىـ في خطة إذاعة بسكرة ك ىك بمديات تحت الضكء نجده مبرمجا مرة كاحد كؿ نصؼ شير ،إذ ىك برنامج
نصؼ شيرم يظير في الشير الكاحد مرة كاحدة  ،ك ىذا ما يعيبو عمى الخطة اإلذاعية إلذاعة بسكرة  ،حيث نرل

أنو مف المفركض أف يككف عمى األقؿ أسبكعياىذا إذا أخدنا في االعتبار أنو برنامج ميداني تتنقؿ فيو المذيعة كؿ
مرة إلى بمدية مف بمديات الكالية  ،ك ما ليذا التنقؿ مف صعكبات في نكاحي كثيرة ربما مادية  ،بشرية ،...كىذا ما
يجعمو صعبا أف يككف برنامجا يكميا  ،خاصة إذا كاف الذم يقدـ البرنامج مذيع كاحد  ،ك عمكما تبقى اإلمكانات
المادية ك البشرية مف العكائؽ التي تكاجو إذاعة بسكرة  ،ك كثير مف اإلذاعات األخرل كذلؾ .

ك مف جية أخرل  ،فإننا نجد برنامجا فئكيا مثؿ " قامكسنا الفبلحي" يذاع يكميا ،ك مع اإلعادة في نفس اليكـ كذلؾ

 ،ك ىك برنامج فبلحي مكجو خصيصا إلى الفبلحيف بمختمؼ مناطؽ الكالية  .ك باعتبار الفبلحة سكاء كانت
الخاصة بالنخيؿ ك التمكر ك ىي الزراعة رقـ كاحد في المنطقة ،أك لنقؿ مصدر رزؽ المنطقة األكلى  ،أك تمؾ

الخاصة بالزراعات المحمية ك التي ليا كذلؾ أىمية بالغة في القطاع الفبلحي لممنطقة  ،ىي إذف النشاط اإلنتاجي

األكؿ لمنطقة بسكرة  ،فإننا بذلؾ نرل في الخطة اإلذاعية إلذاعة بسكرة إجراءا صائبا أف تجعؿ مف ىذا البرنامج
الفبلحي برنامجا يكميا يرشد ك ينصح ك يكجو الفبلحيف في الفترة الصباحية لئلرساؿ اليكمي ك كذا في كقت

الظييرة .ك لقد جاءت برمجتو في الصباح في كقت الخركج مف العمؿ برمجة صائبة كذلؾ  ،حيث فييا يتجو الفبلح
نحك أرضو لبدء نيار جديد مع الفبلحة  ،إذ أف لكؿ فترة مف فترات اليكـ اإليقاع الذم يناسبيا  ،فالفترة الصباحية ك

ما تتسـ بو مف حيكية ك حركة بالمنزؿ  ،فاآلباء يستعدكف لمذىاب إلى أعماليـ  ،كاألكالد إلى مدارسيـ  ،ك تشتغؿ

األميات في إعداد كجبة اإلفطار...الخ ،ىذه الفترة يناسبيا برامج تتصؼ بالمرح ك الحيكية ك المكسيقى السريعة ك

اإلعبلنات القصيرة  ،..كما يناسبيا كذلؾ برامج إخبارية قصيرة ك سريعة  .أما الفترة المسائية فيناسبيا اإليقاع

البطيء لمبرامج حيث يككف كقت البرامج أطكؿ زمنيا نسبيا ،إضافة لممكسيقى اليادئة ،ألف المستمع في ىذه الفترة
خاصة في الميؿ غالبا ما يركف إلى الراحة ك االسترخاء  .كما تككف البرامج الترفييية ك الثقافية مناسبة ليذه

الفترة لما ليا مف أثر التركيح عمى النفس بعد يكـ طكيؿ ك شاؽ مف العمؿ  .ىذا كمو يتطمب دراسة ك تخطيطا دقيقا

لبرامج اإلذاعة ك دكرية عرضيا ك تكقيت بثيا  .ك ترل " ليمى العقاد " مف خبلؿ تجربتيا اإلذاعية  ،أف اإلذاعة

المحمية تعرؼ مستمعيا معرفة أقكل ك أعـ مف أم إذاعة أخرل أجنبية ،ك ىنا يمعب تنسيؽ البرامج ك تحديد مكعد

إذاعة كؿ منيا دكره الكبير  ،إذ أف دراسة دقائؽ الحياة اليكمية لممستمع ك عاداتو تؤثر في نكعية البرامج المذاعة
في كؿ فترة مف فترات اليكـ ،1كىذا ما يفسر كبلمنا السابؽ عف ضركرة ارتباط نكعيات البرامج بالعادات اليكمية

لؤلفراد المحمييف  ،حيث مف غير المعقكؿ  مثبل  تخصيص حصة لؤلطفاؿ تككف أسبكعية ك يتـ بثيا في يكـ
مف أياـ الدراسة األحد مثبل ك يككف التكقيت في الفترة الصباحية

ك بناءا عمى ىذا الطرح  ،فإننا نجد إذاعة بسكرة في خطتيا اإلذاعية تحترـ إلى حد ال بأس بو ىذه المعايير
المذككرة  ،فبرنامج األطفاؿ " نادم األطفاؿ" يبث يكـ العطمة الجمعة ، حيث األطفاؿ ال يدرسكف ،ك لقد جاء في
الفترة الصباحية ألف الفترة المسائية مخصصة لمنقؿ المباشر مف القناة األكلى برامج رياضية ك مكسيقى ،كما نجد

كذلؾ برنامج "حديث الصباح" ،ك ىك برنامج ديني تربكم ػيتـ بثو بشكؿ يكمي صباحا ،كىك أكؿ برنامج تفتتح بو

اإلذاعة إرساليا البرامجي  ،كمما ال شؾ فيو أف اختيار ىذا التكقيت الصباحي بالذات لبث مثؿ ىذا البرنامج ىك مف

الصكاب ك الحكمة  ،حيث يبدأ الفرد في ىذا المجتمع المحمي يكمو بمكعظة دينية ك تربكية لعميا تنفعو عند خركجو
مف البيت نحك العمؿ أك المدرسة أك حتى الشارع .
فعمكما  ،نجد أف إذاعة بسكرة تراعي تكقيتات البرامج  ،ك أياـ عرضيا  ،إال أنيا لـ تكفؽ تماما في كضع الدكرية

المناسبة لمبرامج ذات األىمية لدل أفراد المجتمع المحمي  ،كنحف نتكمـ ىنا عف الناحية التنمكية خاصة  ،حيث أننا
ال ننكر كذلؾ مدل أىمية تمؾ البرامج الترفييية لدل أفراد المجتمع المحمي خاصة برامج األغاني ك المكسيقى ،فإذا

كانت إذاعة بسكرة مطالبة بأف تقكـ بدكرىا التنمكم كامبل  ،ك ذلؾ مف خبلؿ تكثيؼ البرامج التنمكية ك دكريتيا ،فبل
يجب عمينا بالمقابؿ  ،أف ننسى أف اإلذاعة ىي بالنسبة لؤلفراد مصدر ترفيو بالدرجة األكلى  ،ك كمما قمصنا مساحة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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الترفيو كمما ابتعد المستمع عف إذاعتو  ،ك ىذه حقيقة يجب أف نعترؼ بيا  ،ففي دراسة لػ " ال ازرسفيمد " خمص فييا

إلى كاحدة مف أىـ نتائجو مفادىا أف نحك نصؼ المستمعيف لـ يستخدمكا الراديك مطمقا كأداة لمتعمـ ك إنما مف أجؿ
سماع األنباء ك البرامج الترفييية  ،ك ىذه حقيقة كاضحة اليكـ لمعظـ الدكؿ النامية

1

.

الفئة رقم  - 13القوالــــب الفنية المستخدمة في برامـــج إذاعة بسكـــرة :
تبيف مف خبلؿ تحميؿ عينة الدراسة  ،أف القكالب ك األشكاؿ الفنية التي قدمت بيا برامج إذاعة بسكرة المحمية
ىي :الحديث المباشر  -الحكار اإلذاعي  -التحقيؽ اإلذاعي الريبكرتاج . ك نقصد ىنا تمؾ البرامج ذات اإلعداد
المحمي  ،حتى نبرز مختمؼ القكالب الفنية التي رآىا مخططك البرامج في إذاعة بسكرة مناسبة ليذا المكضكع دكف

األخر  ،ك الجدكؿ اآلتي يكضح ذلؾ :
الزمف )د(

النسبة

القكالب الفنية لمبرامج

التكرار)بالحمقات النسبة

الحديث المباشر

25

47,17

308

25,52

الحكار اإلذاعي

24

54,28

696

57,66

المسابقة

03

05,66

155

12,84

المجمكع

53

100

1207

100

التحقيؽ اإلذاعيالريبكرتاج01 

01,89

48

03,98

جدكؿ رقـ ) :(24القكالب الفنية المستخدمة في برامج إذاعة بسكرة
ك مف ىذا الجدكؿ يتضح لنا أف برامج الحديث المباشر ىي األكثر تك ار ار مقارنة بالبرامج ذات القكالب الفنية األخرل
 ،ك ىي البرامج اإللقائية التي ال يتـ خبلليا استضافة ضيكؼ لمحكار ك النقاش في مكضكع ما ،ك إنما يتـ االعتماد

مف خبلليا عمى أسمكب الحديث المباشر مف المذيع إلى المتمقي ،ك ىذا النكع مف البرامج يشغؿ حي از زمنيا قدره

 308دقيقة  ،ك ىذه البرامج ىي  :قامكسنا الفبلحي  -حديث الصباح – ظكاىر -المناكبة الطبية الصيدالنية -

القرف -ألكاف غربية  -أطباؽ شيية  -أستكديك الزيباف  ،ك
أسعار السكؽ  -حقائب األمؿ -اإلعجاز العممي في آ
ىذه البرامج ذات الحديث المباشر تتنكع في حد ذاتيا مف برامج مفتكحة تستقبؿ مكالمات ىاتفية لممستمعيف  أطباؽ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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شيية ، إلى برامج تعرض تقارير عبر مراسميف ليا  أستكديك الزيباف ، كما ىناؾ برامج ذات حديث مباشر ك
يقدميا متخصص في مجاؿ مكضكع الحصة التي سيتـ عرضيا قامكسنا الفبلحي  -أسعار السكؽ.

ك كما أف برامج الحديث المباشر ىي األكثر تك ار ار مف حيث عدد حمقاتيا  ،ك ىذا طبعا يعزك إلى البرنامجيف

اليكمييف قامكسنا الفبلحي -حديث الصباح ، كالمذاف يبثاف كؿ يكـ  ،كىك األمر الذم جعؿ مف تكرار ىذا النكع
مف البرامج كبي ار  ،فإف البرامج الحكارية يصؿ تكرارىا إلى  23مرة خبلؿ فترة الدراسة عينة الدراسة ، كما أف

الحيز الزمني الذم تشغمو يصؿ إلى  696دقيقة  ،ك ذلؾ بنسبة زمنية قدرىا  57,66ك ىي مجاؿ زمني يفكؽ
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ك ىذا أمر جيد  ،ألف البرامج الحكارية إف دلت عمى شيء إنما تدؿ عمى ديمقراطية االتصاؿ ،كاإلذاعة الناجحة

ىي اإلذاعة التي تركز في إدارة برامجيا عمى النمط الحكارم لمحديث ك النقاش  ،حيث ىناؾ مف القضايا ال تتطمب

كثي ار إدارة نقاش ك حكار ساخف حكليا  ،مثبل القضايا األدبية  ،الفنية  ،التراثية  ..أما تمؾ القضايا الحيكية التي
تمس مباشرة حياة األفراد المحمييف ك تحدد مستقبميـ ك مصير حياتيـ  ،فإنيا مف دكف أدني شؾ تتطمب برامج

حكارية  ، 100يتمتع فييا المحاكركف بحرية التعبير ك القكؿ ك في الحدكد المتفؽ عمييا .

إف مثؿ ىذه البرامج تقكـ بتنشيط الحياة االجتماعية ك تشحذ الفكر  ،ك تكشؼ عف األبعاد الحقيقية لممشاكؿ

المطركحة عمى الساحة  ،ك تساعد عمى ممارسة ك تعميؽ مفيكـ الديمقراطية  ،ك تفتح الطريؽ إلى الكصكؿ إلى
الرأم الصحيح ك تضع أصحاب الق اررات أماـ مسؤكلياتيـ  ،بؿ ك تضع المكاطنيف أنفسيـ أماـ مسئكلياتيـ تجاه
أنفسيـ ،ك تجاه اآلخريف

1 

 .ك إذا نظرنا إلى البرامج مف حيث مدتيا الزمنية المستغرقة سنجد أف البرامج الحكارية

ىي البرامج األكثر زمنا مف حيث الحمقة الكاحدة ىذا مقارنة ببرامج الحديث المباشر اإللقائية ، ك ىذه البرامج

الحكارية ىي  :مع الطبيب  -حكار في الرياضة  -بيف أركقة العدالة  -عالـ الميف ك التشغيؿ  -أحكاؿ الطرقات
 -دليؿ المستيمؾ  -جكلة في مراكز األمكمة  -العيادة النفسية  -شاىد عمى الحقيقة  -التجديد الريفي  -البيئة ك

الحياة  -نساء ك تحديات  -النادم الرياضي  -أحاديث في الفكر ك األدب  -الديف ك الحياة  -مع الجمعيات -
ضيؼ الصباح  -مف قضايا الشباب  -بمديات تحت الضكء  -حكار عمى اليكاء  -حصة خاصة باإلجراءات

الجديدة المتحاف البكالكريا.

ك لقد تنكعت البرامج الحكارية  ،بيف برامج الضيؼ الكاحدمع الطبيب -أحكاؿ الطرقات -شاىد عمى الحقيقة ...

ك برامج الضيكؼ المتعددة بمديات تحت الضكء -حكار عمى اليكاء -مف قضايا الشباب ...كما نجد فييا البرامج
الحكارية المفتكحة  ،ك ىي التي تستقبؿ مكالمات ىاتفية مف المستمعيف لممشاركة في المكضكع أك طرح انشغاالتيـ
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ك تساؤالتيـ أك إبداء آرائيـ ك اقتراحاتيـ ....ك منيا نذكر مع الطبيب  -جكلة في مراكز األمكمة  -الديف ك الحياة

 حكار عمى اليكاء ، ...حيث يصبح ىذا الحكار يدكر بيف المذيع ك ضيكفو ك السادة المستمعيف مف خبلؿ كسيمةاالتصاؿ الياتفية  .ك نفرؽ بيف ىذيف االثنيف مف حػ ػيث المكضكع الدائر حكلو النقاش  ،حيث في مكضػ ػكع يتناكؿ

التكعية بض ػ ػركرة التمقيح  ،يكفي ىنا استضافة متخصص كاحد لشرح المكضكع ك اإلفادة فيو  ،أما في مكضكع آخر
مثبل حكؿ ق اررات ك ازرية جديدة حكؿ قضية ما تخص مثبل تبلميذ الباكالكريا  ،فينا يتطمب أكثر مف ضيؼ كاحد
إلدارة النقاش ك الحكار.
ك في كمتا الحالتيف تعتبر ىذه البرامج الحكارية عبارة عف " ندكات إذاعية " سكاء بضيؼ كاحد أك بعدة ضيكؼ ،أك

بحضكر الجميكر داخؿ األستكديك أك بعدـ حضكره  ،ك الميـ في الندكة ىك طرح الخركج بنتيجة أك رأم صائب

كحؿ لممشكمة أك القضية ،كمف الندكات  :ندكة الحكار الساخف ،ندكة الحكار اليادئ ،ندكة الحكار المباشر ،ندكة
الضيؼ الكاحد  ،ندكة الفريؽ الثابت ..ك مف المثير لبلنتباه في حمقات ىذه البرامج خاصة منيا  :مف قضايا الشباب
 -بمديات تحت الضكء -حكار عمى اليكاء -حمقة خاصة بالبكالكريا  ،ىك أنيا كانت عبارة عف ندكات الحكار

اليادئ  ،عمى الرغـ مف أف المكاضيع المطركحة فييا تستدعي الرأم ك الرأم اآلخر ،فمثبل حصة مف قضايا

الشباب ك التي تناكلت مكضكع ردكد الفعؿ العنيفة لؤلىالي ك الشباب خاصة  ،عمى االرتفاع المفاجئ ألسعار

السكر ك الزيت  ،فمف المنتظر أف يدار النقاش حكؿ القضية في قالب ندكة حكار ساخف  ،أم يتـ استضافة الرأم ك
الرأم المضاد ،إال أف الحصة كانت ىادئة جدا ك كؿ الضيكؼ كاف دكرىـ في الحصة فقط تيدئة األكضاع ك نبذ

العنؼ ،دكف الدخكؿ في نقاش حقيقي حكؿ أسباب ارتفاع األسعار ك تسميط الضكء عمى المشاكؿ الخفية لممكاطف
البسيط ك الدكافع الحقيقية كراء ىذا السمكؾ العنيؼ.....الخ  .فجاء رأييـ كاحدا مما جعؿ الحصة تبدك ك كأنيا
حصة إلقائية حديث مباشر.

ك لذلؾ  ،نخمص إلى القكؿ أف أسمكب الندكات ذات الحكار الساخف ىك غير مكجكد في إذاعة بسكرة  مف خبلؿ

عينة دراستنا  فعمى الرغـ مف أف القضايا تستدعي الرأم ك الرأم اآلخر إال أننا نجد فييا رأيا كاحدا مكر ار فقط،

باستثناء برامج " بمديات تحت الضكء" ك الذم يعرض آراء الناس ك آراء المسئكليف في قالب ينـ عمى نصيب مف

الرم في برامج إذاعة بسكرة .
حرية أ

أما النكع اآلخر مف القكالب التي صبت فييا برامج إذاعة بسكرة  ،نجد المسابقات ك ىي نكع مف البرامج المفتكحة
عمى اليكاء الستقباؿ مكالمات الناس مف أجؿ اإلجابة عمى أسئمة يطرىا المذيع  ،ك لقد بمغت ىذه البرامج في

تكرارىا  4مرات  ،ك بنصيب زمني قدره  155دقيقة  .ك ما ينقص حقيقة في برامج التسمية ك الترفيو في إذاعة
بسكرة ىك العامؿ التحفيزم  ،حيث كاف مف األحسف تقديـ بعض اليدايا لممستمعيف المشاركيف ك الفائزيف فيتـ

تحفيزىـ لممشاركة أكثر فأكثر كربطيـ بإذاعتيـ الكحيدة  ،ك ىذه البرامج ىي اسمع فكر ك اتصؿ -نادم األطفاؿ-

عشرة عمى عشرة. 

ك يبقى برنامج كحيد ذك قالب آخر يتمثؿ في الريبكرتاج اإلذاعي التحقيؽ ك ىك برنامج تحقيؽ اإلذاعة ، ك
الذم يحقؽ في قضايا ك ظكاىر مجتمعية تخص المجتمع المحمي ،ك يكشؼ عف أبعادىا ك خفاياىا ك عبلجاتيا .

ك ىذا النكع مف البرامج ميـ لمغاية  ،حيث نجد كذلؾ الخطة اإلذاعية لبرامج إذاعة بسكرة تحتكم عمى برامج

ريبكرتاج كاحد  ،في الكقت الذم البد أف تمعب اإلذاعة المحمية فيو دكرىا في الكشؼ عف مكاقع اإلىماؿ ك الفساد

في المجتمع المحمي ،محاكلة منيا لتييئة الظركؼ المناسبة لنجاح العمؿ التنمكم في المجتمع المحمي.

ىذا بالنسبة لمبرامج اإلذاعية  ،دكف أف نغفؿ نشرات األخبار ك المكاجيز ك العركض اإلخبارية  ،ك التي تعد فقرات
إخبارية اجتمع فييا نمط الحديث المباشر ك التقارير ك الحكار ك التحقيؽ.
ك يبقى أف نشير في األخير إلى أف سطك البرامج الحكارية مف حيث الحضكر ك التكاجد الزمني عمى البرامج
األخرل إلذاعة بسكرة  ،حيث تحتؿ أحجاما زمنية تفكؽ في مجمميا ك في مفردىا البرامج األخرل ،ىك عامؿ
ايجابي جدا ،حيث يجسد ىذا النكع مف البرامج ديمقراطية الحكار ك ما يمكف أف تحققو مف دفع ايجابي لمشركعات

ك برامج التنمية المحمية  ،لذا البد مف استغبلؿ ىذه المساحة الحكارية لمناقشة كعرض ك تحميؿ مختمؼ القضايا
الحساسة ذات الصمة المباشرة بالتنمية المحمية بغية المساىمة الفعمية في عممياتيا االجتماعية ك االقتصادية ك

الثقافية ك السياسية.....إذ عمييا أف تمعب أدك ار خدمية ك أدكا ار تنمكية  ،فما مف مجتمع ليس بحاجة إلى خدمة  ،ك
ما مف مجتمع ليس بحاجة إلى تنمية  ،ك بالتالي فيي مطالبة بأف تكظؼ كافة فنكف العمؿ اإلذاعي لتحقيؽ كؿ مف

الخدمة ك التنمية ،ك لعؿ أف مف األنماط اإلذاعية الحديثة ك المرتبطة بشكؿ مباشر بالتنمية ىك ما يسمى بأندية
االستماع " ، "RADIO CLUBSفعف طريقيا يمكف تكفير كسائؿ المناقشة الجماعية الحرة لممشكبلت القائمة ،

بتحقيؽ حرية التعبير ك حؽ االتصاؿ  .فيك حؽ أم مكاطف في أف يقكؿ رأيو ك حقو في أف يسمع المسئكليف رأيو ك

حقو في أف يسمع رأم المسئكليف ..ك يرل "عبد المجيد شكرم" أف اتصاؿ المكاطنيف باإلذاعة ك تحاكرىـ عف طريؽ
التميفكف أك مف خبلؿ البرامج الحكارية األخرل ك الندكات ك البرامج الجماىيرية ك برامج العركض الكبلمية

)*(

 ،يتيح

الفرصة كاممة لبحث مشاكؿ التنمية ك المشاكؿ االجتماعية ك االقتصادية ك الصناعية ك غيرىا  ،ك إذا استطع ػنا

تنظيـ ك نشر أندية االستماع اإلذاعي نككف قد أنجزنا الكثير بالنسبة لبرامػ ػ ػ ػ ػ ػج التنمية المختمفة  ، 1حيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػث أصبح
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 :ك ىي برامج Talk.Show programmesمفتكحة عمى اليكاء يدار فييا الحديث بيف المذيع ك المتصؿ بالياتؼ  ،ك يككف نكع الحديث

ىنا  ،فيو مف الطرائؼ ك الذكريات ك الفضفضة  ،ك يرد مف الياتؼ المذيع نفسو ك يتمقى رسائؿ  SMSعمى المباشر ك يتكاصؿ معيا  ،ك ىي
تدخؿ كذلؾ ضمف برامج اإلفضاء ك التي تتيح مجاال كاسعا لؤلفراد حتى يعبركا عف أنفسيـ  ،مشاريعيـ  ،أفكارىـ  ،ك ما يطمحكف إليو...
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اليكـ جاريا العمؿ بيذا النكع مف نكادم االستماع سكاء في الدكؿ المتقدمة السابقة إلييا أك حتى دكؿ أخرل سائرة

في طريؽ النمك  ،نجدىا اعتمدت ىذا النكع مف البرامج  ،فكما نجدىا في الكاليات المتحدة نجدىا كذلؾ في اليند ،
حيث قامت األخيرة بنشر آالؼ األندية اإلذاعية في مختمؼ أرجائيا مف أجؿ التعجيؿ بعمميات التنمية  ،كما أصبح

ليا دكر أساسي في تعميؽ الديمقراطية .

ثانيـــــــــــا  :نتائـــــــــــج الدراســـة التحـميــميــــــــــــــة
ك تتضمف نتائج الدراسة التحميمية  ،تمؾ النتائج الخاصة بفئات المضمكف )ماذا قيؿ ؟(  ،كالنتائج الخاصة بالشكؿ

)كيؼ قيؿ؟(  ،ك ىي كاآلتي :

 نتائج الدراس ػ ػ ػ ػ ػ ػة الخاصة بفئات المضمكف ) ماذا قيؿ؟ (
الفئة رقم  :8الدور الثانوي لبرامج إذاعة بسكرة في تنمية المجتمع المحمي:
لما كاف ىناؾ مشكبلت مجتمعية ك قضايا تنمكية إستراتيجية تمس المجتمع المحمي  ،كاف لزاما معيا أف تتكلى

أجيزة الحكـ المحمي بمختمؼ مؤسساتيا حؿ ىذه المشكبلت اإلستراتيجية ك التصدم لعكائؽ التنمية المحمية  ،فتككف

بذلؾ مسؤكلية التنمية تقع كاممة عمى عاتقيا ،إذ ىي المعنية أصبل بتحقيقيا ك مكاجية مشكبلتيا ،ك يككف بذلؾ

دكر اإلذاعة المحمية إزاءىا ىنا يقتصر فقط عمى اإلعبلـ ك اإلخبار  ،أم لعب دكر المخبر الذم ينقؿ ألفراد
المجتمع المحمي ما يحدث داخؿ بيئتيـ المحمية  ،السيما ما تعمؽ بمختمؼ األنشطة التنمكية ك ذلؾ بتسميط الضكء

عمى انجازات المجتمع المحمي ك كذا كشؼ مكاقع اإلىماؿ ك الفساد فيو  .ك يرافؽ عممية اإلخبار ىنا تفسير
األخبار ك التعميؽ عمييا كلعب دكر الكسيط بيف األفراد المحمييف ك أجيزة الحكـ المحمي ،ك كذا مناقشة كؿ

المشكبلت الحيكية التي يع اني منيا المجتمع المحمي ك التي تعيؽ مسارات التنمية المحمية ك محاكلة إيجاد الحمكؿ
المناسبة ليا حتى تستفيد منيا المؤسسات المعنية أصبل بحميا .ىذا إضافة إلى دكرىا اإلعبلمي في تعريؼ األفراد

بمختمؼ الخدمات ك الفرص المتاحة في مجتمعيـ المحمي.

ك بناءا عمى ىذا الطرح  ،ك مف خبلؿ تحميؿ عينة مف برامج إذاعة بسكرة  ،تكصمت الدراسة إلى أف إذاعة بسكرة

مف خبلؿ برامجيا اإلذاعية تقكـ بدكرىا اإلعبلمي ) الثانكم ( في تنمية مجتمع بسكرة المحمي ك ذلؾ مف خبلؿ :

 .1تقكـ إذاعة بسكرة مف خبلؿ برامجيا اإلخبارية بدكرىا في إعبلـ الجميكر المحمي بكؿ ما يدكر في منطقتو ،ك كذا
في المجتمع القكمي ك العالمي ،ك نجد قياميا بيذا الدكر مف حيث :
 -احتكاء الخطة البرامجية لئلذاعة عمى  15فقرة إخبارية في اليكـ ،إذ تقدر زمنيا بحكالي  2ساعة ك  25دقيقة

مف المجمكع الزمني الكمي لمبرامج اإلذاعية خبلؿ فترة اإلرساؿ اليكمي ،حيث أف زمف اإلرساؿ اليكمي يصؿ إلى

 13ساعة ك  20دقيقة ،كما ك تصؿ نسبتيا مقارنة بالبرامج اإلذاعية األخرل خبلؿ فترة الدراسة أم  7أياـ ،إلى
 18,15مف المجمكع الكمي لمبرامج اإلذاعية.

 -تضمنت الخطة البرامجية إلذاعة بسكرة  10فقرات إخبارية تبث أخبا ار محمية ،بشكؿ يكمي متنكعة بيف

العرض اإلخبارمالمكجزالنشرة  ،خبلؿ الفترة الصباحية ك المسائية ،حيث بمغت المساحة الزمنية ليذه األخبار
المحمية في اليكـ الكاحد مقدا ار زمنيا قدره حكالي  44دقيقة مف زمف اإلرساؿ الكمي لمبرامج  ،كما تضمنت  5فقرات

أخبار كطنية ك إقميمية ك عالمية  ،منقكلة مباشرة مف القناة الكطنية األكلى  ،ك ىذا بمقدار
ا
إخبارية أخرل  ،تبث
زمني بمغ حكالي1ساعة ك 41دقيقة في اليكـ الكاحد مف مجمكع زمف اإلرساؿ الكمي لمبرامج .
 -تقكـ إذاعة بسكرة مف خبلؿ برامجيا اإلخبارية بتغطية األخبار عف بمدية بسكرة  ،ك ىي عاصمة الكالية ،كما

تقكـ كذلؾ بتغطية األخبار عف باقي بمديات الكالية  ،حيث بمغ عدد األخبار عف بمدية بسكرة  107خب ار بنسبة
44,22

خبلؿ فترة الدراسة  ،أما عدد أخبار باقي البمديات فبمغ  103خب ار بنسبة 42,56



ك ىما نسبتاف

متقاربتاف  ،حيث أف الفارؽ ىنا ضئيؿ ك غير مؤثر تماما ،كما أف نسبة المساحة الزمنية لتغطية األخبار عف بمدية
بسكرة بمغت

37,64

 ،أما األخرل الخاصة بباقي البمديات فبمغت

37,98

ك ىما كذلؾ نسبتاف متقاربتاف جدا،

ك بالتالي استطاعت إذاعة بسكرة أف تكازف جغرافيا بيف الميتركبكؿ )عاصمة الكالية ( ك األطراؼ ) باقي بمديات

الكالية ( مف حيث التغطية اإلخبارية .

 -تعرضت إذاعة بسكرة مف خبلؿ تغطيتيا اإلخبارية إلى إبراز النجاحات ك اإلنجازات التنمكية لممجتمع المحمي

أكثر مف إبرازىا لمكاقع اإلىماؿ ك الفساد في المجتمع المحمي  ،حيث بمغت األكلى في أخبارىا نسبة

بمقدار زمني نسبتو  ، 45,73فيما بمغت الثانية نسبة

41,73

ك بمقدار زمني نسبتو

42,68

49,59

ك

ك ىما نسبتاف

ال يبتعداف كثي ار عف بعضيما  ،ك عمى الرغـ مف الفارؽ الصغير ،إال أننا نعتبر أف إذاعة بسكرة لعبت دك ار ىاما
في تسميط الضكء عمى نكاحي الفساد ك اإلىماؿ ك القصكر في المجتمع البسكرم  ،خاصة مف حيث التماطؿ في

إتماـ المشاريع التنمكية أك إنجازىا .

 -تقدـ إذاعة بسكرة في مساحتيا اإلخبارية مجاال زمنيا خاصا بأحكاؿ الطقس  ،ك ذلؾ بنسبة زمنية قدرىا

 11,59مف المجمكع الكمي لؤلخبار ،ك ىي ما يعادؿ  30دقيقة خبلؿ مدة اإلرساؿ الكمي لعينة الدراسة .

 -شممت األخبار المتعمقة باإلنجازات التنمكية لممجتمع المحمي أخبا ار عف الجانب االجتماعي ك المتعمقة بالسكف

ك التعمير في المقاـ األكؿ ،الجانب التربكم ك العممي ،الجانب االقتصادم ،الجانب البيئي ،الجانب السياحي،

الجانب الرياضي ،جانب التييئة ك المرافؽ.

 -شممت األخبار المتعمقة بنكاحي اإلىماؿ ك الفساد في المجتمع المحمي أخبا ار عف الجانب االجتماعي  ،الجانب

البيئي  ،الجانب الصحي  ،الجانب السياحي  ،الجانب االقتصادم  ،الجانب الرياضي  ،جانب التييئة ك المرافؽ،
حيث جاءت معظـ ىذه األخبار عبارة عف شكاكم أىالي المناطؽ الحضرية ك كذا الريفية عمى حد سكاء .

 -قدمت إذاعة بسكرة األخبار عف المنطقة المحمية )حض ار ك ريفا( بالتفسير ك التحميؿ ،إذ خبلؿ فترة دراستنا

التحميمية )أياـ العينة( لـ تقدـ البرامج اإلخبارية إلذاعة بسكرة خب ار كاحدا بدكف تعميؽ عميو ك تفسير ك تحميؿ ،حيث
جاءت كؿ األخبار المحمية مفسرة  ،منتيجة في سبيؿ ذلؾ أساليب التقارير اإلذاعية مف المقاببلت ،التحقيقات،
الخطابات ،التصريحات ،االستطبلعات الميدانية.

 -نقمت إذاعة بسكرة مف خبلؿ برامجيا اإلخبارية شكاكم األفراد المحمييف )حض ار ك ريفا(  ،كمطالبيـ الشرعية

في تحقيؽ حياة معيشية أفضؿ ،كما ك نقمت كذلؾ ردكد المسئكليف ك السمطات المحمية عمى انشغاالت الناس ك

شكاكييـ  ،ك بالتالي فيي قد لعبت دكر الكسيط بيف األىالي المحمييف ك أجيزة الحكـ المحمي ،أم ساىمت في
تحقيؽ الحمكؿ لمشكبلت األفراد في المجتمع المحمي .

 ك عميو فإف البرامج اإلخبارية إلذاعة بسكرة قد أدت دكرىا اإلعبلمي في إخبار الجميكر المحمي
بكؿ األحداث الجارية التي تدكر في مجتمعو المحمي بالتفسير ك التعميؿ.

 .2تقكـ إذاعة بسكرة مف خبلؿ برامجيا بمناقشة مختمؼ القضايا ك المشكبلت الحيكية التي تمس أفراد المجتمع المحمي
)حض ار ك ريفا(  ،ك نجد قياميا بيذا الدكر مف حيث :
 مناقشتيا مف خبلؿ مختمؼ حصص برامجيا لمشكبلت حيكية تعتبر معيقة لمسارات التنمية المحمية بالمنطقة .فمف خبلؿ إبرازىا ك مناقشتيا ك مف ثـ محاكلة الكصكؿ إلى حمكؿ مع الييئات المختمفة لجياز الحكـ المحمي ،ىي

أم إذاعة بسكرة تككف قد ساىمت في حؿ ىذه المشكبلت الحيكية  .كىذه المشكبلت الحيكية ىي بالترتيب حسب
التكرار:
 (1مشكبلت التييئة.
 (2الفبلحة.
 (3الصحة.

 (4التعميـ ك التككيف.
 (5البطالة.

 (6المرافؽ الخدماتية.
 (7البيئة.

 (8غبلء المعيشة.

 (9السكف.

 (10المركر.
 (11الرياضة.
 (12السياحة.

 اىتماـ برامج إذاعة بسكرة بمناقشة مشكبلت التييئة بالدرجة األكلى  ،ك ذلؾ مف حيث تك ارره مقارنة
بالمشكبلت الحيكية األخرل ،كما شغمت مناقشة ىذه المشكبلت حي از زمنيا قدره  28دقيقة ك  10ثكاف ،ك

تمثمت مشكبلت التييئة حسب مقدار ظيكرىا )تكرارىا( في :
(1
(2

مشكؿ الرم )مياه الشرب(
الطرؽ

(3

الغاز

(4

الكيرباء

(5

الصرؼ الصحي

(6

اإلنارة العمكمية

 شغمت مناقشة قضايا الصحة المحمية )الجسديةالنفسيةالعقمية( الحيز الزمني األكبر مقارنة بزمف مناقشة
القضايا الحيكية األخرل ،حيث بمغ زمنيا  139دقيقة ،ك ىك ما يعادؿ ساعتاف ك 19دقيقة مف الزمف

الكمي لمقضايا ك المشكبلت المحمية ك الذم يقدر ب ػ  504دقيقة أم  8ساعات ك24دقيقة .

 ناقشت برامج إذاعة بسكرة القضايا الحيكية لمجتمع بسكرة المحمي بإبرازىا لثغرات مسارات التنمية المحمية
في المنطقة في مختمؼ المياديف التنمكية مف خبلؿ شكاكم ك مطالب السكاف المحمييف ،ك كذا بنقميا

لتصريحات الجيات المسئكلة بخصكص تنفيذ ك انجاز المشركعات التنمكية ذات البعد االستراتيجي الحيكم
المرتبط بالحياة اليكمية لؤلفراد المحمييف.

 ناقشت برامج إذاعة بسكرة القضايا ك المشكبلت الحيكية التي تمس مباشرة األفراد المحمييف باالعتماد عمى
خبراء متخصصيف في مختمؼ المجاالت )الصحة  الفبلحة  التعميـ  البيئة 

االقتصاد 

السكسيكلكجيا  الرياضة  اإلعبلـ( إضافة إلى االعتماد عمى المسئكليف الفاعميف رقـ كاحد في مسارات
التنمية المحمية بمختمؼ ميادينيا.

 ناقشت برامج إذاعة بسكرة القضايا ك المشكبلت التنمكية بأسمكب ديمقراطي حيث عرضت مف خبلؿ ىذه
البرامج الرأم ك الرأم األخر ،فكما عرضت رأم ك صكت الناس في الشارع المحمي أك مف خبلؿ

االتصاالت الياتفية بالبرنامج  ،كذلؾ ىي عرضت رأم ك ردكد المسئكليف عف برامج التنمية المحمية.

 ك عميو ،فإف إذاعة بسكرة مف خبلؿ برامجيا المختمفة تناقش المشكبلت ك القضايا الحيكية لممجتمع
المحمي ،ك يمكننا اعتبار البرنامج التنمكماالجتماعي "بمديات تحت الضكء" مف أىـ البرامج في

إذاعة بسكرة ك التي تناقش مختمؼ القضايا الحيكية كالتي تمس بشكؿ مباشر الحياة اليكمية لؤلفراد

المحمييف السيما سكاف المناطؽ الريفية ك المعزكلة .

 .3تقكـ إذاعة بسكرة مف خبلؿ برامجيا بتعريؼ جميكرىا المحمي بمختمؼ الخدمات ك الفرص المتاحة في مجتمعو
المحمي ،ك ذلؾ مف خبلؿ:

 تخصيص الخطة البرامجية إلذاعة بسكرة لحيز زمني بمتكسط  33دقيقة في اليكـ الكاحد لعرض البرامج ك
الفقرات الخدماتية ك اإلعبلنية  ،ك تعريؼ الجميكر بمختمؼ أصنافو ك فئاتو بما يتكفر عميو مجتمعيـ

المحمي مف فرص متاحة لخدمتيـ  ،كما ك تبمغ المساحة الخدماتية الكمية )خبلؿ أسبكع مف الزمف( 232
دقيقة أم  3ساعات ك  52دقيقة .

 قدمت إذاعة بسكرة مف خبلؿ برامجيا ك فقراتيا الخدماتية اليكمية خدمات ك فرص بخصكص ما يمي
)حسب شدة التكرار( :

 (1األنشطة الثقافية ك الدينية.
 (2فرص التعميـ ك التككيف.
 (3إعبلنات الكفيات.

 (4الخدمات الطبية ك العبلجية.

 (5التعميمات ك التكجييات العميا.
 (6المساعدات المادية ك التكافؿ االجتماعي.
 (7فرص العمؿ ك التشغيؿ.

 (8خدمات النصح ك اإلرشاد.
 (9المفقكدات.

 قدمت إذاعة بسكرة مف خبلؿ فقراتيا الخدماتية التعريؼ باألنشطة الثقافية ك الدينية )مسابقات دينية،
مسابقات فنية ،ثقافية ،احتفاالت ك عركض فنية( المقامة بمنطقة بسكرة ،ك ذلؾ بأكبر تكرار قدره  59مرة

خبلؿ فترة الدراسة ك ىي النسبة المقدرة ب  45,38مف المجمكع الكمي لمخدمات المقدمة  ،ك بمقدار
زمني يقدر ب  120دقيقة ك  40ثانية  ،ك الذم يمثؿ نسبة  51,73مف المجمكع الزمني الكمي

لمخدمات المقدمة  .ك بالتالي يككف التعريؼ بيذه الخدمة ىك األكبر مف حيث التكرار ك الزمف كذلؾ.

 لـ تتضمف خطة برامج إذاعة بسكرة في مساحتيا الخدماتية "اإلعبلنات االستيبلكية" سكاء الخاصة
بمنتكجات القطاع العمكم ي أك القطاع الخاص ،في الكقت الذم تقدـ فيو عركضا مغرية لممنتجيف لعرض

منتجاتيـ عبر أثيرىا.

 ك عميو ،فإف إذاعة بسكرة مف خبلؿ برامجيا ك فقراتيا الخدماتية ك التي عادة ما تبث بعد الفقرات
اإلخبارية ،ك أحيانا قميمة قبيؿ الفقرات اإلخبارية ،كما ليا مساحة مخصصة بعنكاف "خدمات ك

أنغاـ" دقائؽ قبؿ نياية اإلرساؿ ،نجدىا تقكـ بدكرىا في تنمية المجتمع المحمي مف خبلؿ تقديـ

الخدمات المختمفة التي يحتاجيا ك مختمؼ الفرص المتاحة في مجتمعو المحمي ،أما عف تقديميا

لئلعبلنات االستيبلكية عمى األقؿ في فترة دراستنا فيذا راجع إلى إعراض المنتجيف ك ليس
إعراض اإلذاعة عنيـ.
الفئة رقم  :1الدور المساعد و المعاون لبرامج إذاعة بسكرة في تنمية المجتمع المحمي:
لما كاف الدكر المساعد لئلذاعة المحمية في تنمية المجتمع المحمي يكمف في تقاسـ المسئكلية اتجاه التنمية المحمية
مع المؤسسات المعنية أساسا بمكاجية ىذه المشكبلت التنمكية المختمفة  ،كؿ كاحدة حسب تخصصيا ك كظيفتيا،
كاف لزاما ىنا عمى اإلذاعة المحمية أف تنسؽ الجيكد مع ىذه المؤسسات المجتمعية مف أجؿ التكاتؼ معا لمكاجية

تحديات التنمية المحمية  .ك ىذه التحديات أك القضايا الحساسة التي تستكجب عمى اإلذاعة المعاكنة في حميا ك

التصدم ليا ىي قضايا:
 التعميـ المدرسي -محك األمية

 التدريب عمى الميارات الحياتية البلزمةفتمعب ىنا دك ار مساعدا لممؤسسات التربكية ك التعميمية ك التككينية في العممية التعميمية ك التككينية حيث لطالما

جعمت الدكؿ المختمفة سكاء المتقدمة أك ال متخمفة مف اإلذاعة المحمية كسيمة لنشر التعميـ ك محك األمية ك التدريب،

فتبث بذلؾ دركسا مساعدة في رفع مستكل التحصيؿ الدراسي لمتمميذ ،كما ك تمعب دك ار في تعميـ الكبار .ىذه األمية

التي تعتبر في مجتمعاتنا النامية عامبل معيقا أساسيا لعمميات التنمية الشاممة ككؿ .ك بالتالي كاف لزاما عمى
اإلذاعة ىنا أف تمد يد العكف بالقضاء عمى ظاىرة األمية بتقديـ دركس لمحك األمية تخاطب فئات األمييف خاصة
مف الفبلحيف ك المذيف يمثمكف األداة اإلنتاجية األكلى لممنطقة )بسكرة( ،حيث أنيا منطقة فبلحية  .100ثـ بعد

ذلؾ تقدـ التدريب عمى مختمؼ الميارات التي يحتاجيا مختمؼ شرائح المجتمع المحمي ،مف تدريب عمى الميارات
المينية ك العممية إلى تدريب عمى الميارات التعميمية ،ك كذا التدريب الخاص بما يسمى التثقيؼ النسائي ك المكجو

إلى شريحة النساء سكاء العامبلت أك الماكثات بالبيت.

كبناءا عمى ىذا الطرح ،ك مف خبلؿ ما تحصمنا عميو خبلؿ المرحمة االستطبلعية لدراستنا ،مف غياب لمدكر

التعميمي بشقيو التعميـ المدرسي ك كذا تعميـ الكبار )محك األمية( مف الخطة اإلذاعية إلذاعة بسكرة ،ك كذا مف

خبلؿ ما تكصمت إليو الدراسة التحميمية المكضكعية ،فإف إذاعة بسكرة مف خبلؿ برامجيا اإلذاعية تقكـ فقط بدكرىا

المساعد في مجاؿ التثقيؼ النسائي ،ك دكرىا في ىذا المجاؿ ىك ليس شامبل لكؿ أبعاد التثقيؼ النسائي ،ك إنما
تقكـ بدكرىا مف خبلؿ بعد كاحد فقط مف أبعاد التثقيؼ النسائي أال ك ىك التدريب عمى ميارات الطيي ك التدبير

المنزلي )المطبخي( ،ك ىذا مف خبلؿ البرنامج االجتماعي «مف قضايا األسرة ك الطفؿ :أطباؽ شيية» ،حيث

شغمت حي از زمنيا مقداره  74دقيقة عمى مدار األسبكع )عينة الدراسة( ،ك ىك ما يمثؿ نسبة  1,32مف مجمكع ما
يقدـ في برامج إذاعة بسكرة.

إذف ،نخمص إلى النتائج اآلتية :

 ال تقكـ إذاعة بسكرة مف خبلؿ خطتيا البرامجية بدكرىا المساعد في مجاؿ التعميـ المدرسي.
 ال تقكـ إذاعة بسكرة مف خبلؿ خطتيا البرامجية بدكرىا المساعد في مجاؿ محك األمية.

 ال تقكـ إذاعة بسكرة مف خبلؿ خطتيا البرامجية بدكرىا المساعد في التدريب عمى الميارات العممية ك
التعميمية المختمفة.

 ال تقكـ إذاعة بسكرة مف خبلؿ خطتيا البرامجية بدكرىا المساعد في التدريب عمى الميارات المينية

البلزمة ،خاصة ك أف مجتمع بسكرة ىك مجتمع زراعيفبلحي فيو الفبلحكفخاصة إلى حصص
إذاعية تدربيـ عمى ميارات استخداـ مختمؼ التقنيات الزراعية السيما الحديثة منيا ،حيث يبرز لنا ىنا

دكرى ا التنمكم مف خبلؿ المساعدة في تحقيؽ الزيادة اإلنتاجية لممجتمع المحمي .أما ما تقدمو إذاعة
بسكرة فيك عبارة عف إرشادات فبلحية ك أخبار عف الجديد الفبلحي لممنطقة.

 تقكـ إذاعة بسكرة مف خبلؿ خطتيا البرامجية بدكرىا المساعد فقط في جانب كاحد مف جكانب التدريب

عمى المي ارات النسائية )التثقيؼ النسائي( ،ك ىذا الجانب ىك التدريب عمى ميارات التدبير المنزلي ك
الخاص "بميارات الطيي" ،حيث تكتسب المرأة البسكرية ميارات جديدة عمييا في كيفيات الطيي ك

كيفية التعامؿ الصحيح مع المكاد الغذائية ذات االستيبلؾ اليكمي .ك نظ ار لطغياف أىمية المساعدة
في العممية التعميمية ك التككينية ك التدريب عمى الميارات المينية ك ما ليذه العمميات مف دكر مباشر

في تحقيؽ التنمية المحمية مقارنة بعممية التدريب عمى ميارات الطيي كجانب مف جكانب التثقيؼ

النسائي ،فإننا نقكؿ أف إذاعة بسكرة ال تقكـ بدكرىا المساعد في تنمية المجتمع المحمي.
الفئة رقم  :3الدور األساسي(األصيل) لبرامج إذاعة بسكرة في تنمية المجتمع المحمي:

ك ىنا تمعب اإلذاعة المحمية دكرىا األساسي ك األصيؿ في تنمية المجتمع المحمي ،حيث تمقى المسئكلية األكلى

عمى عاتقيا ككاحدة مف أىـ أدكات ك آليات التنشئة االجتماعية ك االتصاؿ التنمكم عمكما ،ك ىذا فيما يتعمؽ
بالقضايا ك المشكبلت المجتمعية ك التي تقؼ حائبل أماـ تجسيد عمميات التنمية المحمية  ،ك التي يعكؿ في

معالجتيا ك تحقيؽ فائدتيا عمى المسار التنمكم عمى اإلذاعة المحمية  ،ك التي تبرز ىنا كمسئكلة أك المعنية األكبر
بتحقيقيا ،ك ىذه القضايا التنمكية تتمخص في عممية التغيير القيمي ك السمككي بما فييا محاربة لمعادات ك القيـ
السمبية المكجكدة في المجتمع المحمي ك تثبيت بالمقابؿ تمؾ القيـ االيجابية التي يزخر بيا المجتمع ،ك كذا العمؿ
عمى نشر األفكار المستحدثة في المجتمع المحمي لكي يتـ االستفادة منيا في عمميات تنمية المجتمع المحمي
المختمفة إضافة إلى دكرىا األصيؿ في نشر الكعي بمختمؼ أنكاعو ،ك المحافظة عمى الثقافة ك اليكية المحمية ،ك

إبرازىا ك تطكيرىا.

ك بناءا عمى ىذا الطرح ،ك مف خبلؿ ما تكصمت إليو الدراسة التحميمية المكضكعية  ،فإننا نجد أف إذاعة بسكرة مف
خبلؿ برامجيا المختمفة تقكـ بدكرىا األصيؿ ك األساسي في تنمية المجتمع المحمي ،ك نجد دكرىا األصيؿ ىذا

يتجسد مف خبلؿ:

 .1تقكـ إذاعة بسكرة مف خبلؿ برامجيا بدكرىا في التغيير القيمي ك السمككي مف حيث :

أ -تقكـ بمحاربة العادات ك القيـ السمبية المتكاجدة بالمجتمع المحمي ،حيث تعرضت في مكادىا اإلذاعية المختمفة
في سياؽ معارض لقيـ سمبية كالكسؿ سكء المعاممة العنؼ اإلسراؼ تعاطي الممنكعات )المخدرات( الخيانة



االنتحار الكره الظمـ قطع الرحـ الطمع.

 تعرضت إذاعة بسكرة إلى محاربة القيمة السمبية سكء المعاممة مع اآلخريف في سياؽ معارض بأكبر تكرار ،مع
القيمة السمبية المعبرة عمى الخيانة ك ذلؾ بنسبة زمنية قدرىا  ، 18,18ك ىي أكبر نسبة زمنية مقارنة بالمساحة
الزمنية لكؿ القيـ السمبية المعركضة في سياقيا المعارض ،ك لقد جاء محاربة القيمة السمبية "سكء معاممة اآلخريف"

مف خبلؿ البرنامج الديني "حديث الصباح" لمشيخ شيخاكم  ،أما قيمة الخيانة فقد ظيرت في سياؽ معارض مف
خبلؿ األغاني.
 عمى الرغـ مف أف مختمؼ البرامج ك المكاد اإلذاعية المختمفة إلذاعة بسكرة قدمت ىذه القيـ السمبية في سياؽ
معارض ليا ،ك بالتالي فيي تحارب ك تتصدل لمثؿ ىذه القيـ السمبية  ،إال أنيا قدمت قيمة سمبية خطيرة في
سياقيف متناقضيف ،معارض في جية ،ك في جية أخرل نجدىا في سياؽ مؤيد ،ك ىذه القيمة السمبية ىي "الشرؾ"،

حيث قدمت ىذه القيمة السمبية مف خبلؿ برنامج "حديث الصباح" في سياؽ معارض يعظـ جرـ الشرؾ باهلل ك اتخاذ

أندادا لو  ،ك في المقابؿ نجدىا قدمت مف خبلؿ أغنية محمية  مع تأكيدنا لما لؤلغنية ك المادة الترفييية عمكما مف
أثر بالغ في نفكس ك عقكؿ الناس في سياؽ مؤيد يدعك إلى زيارة األكلياء كلي المنطقة

زرزكر

ك التقرب إليو

بالقرابيف ك طمب الحاجة منو ،ك ىذا قمة الشرؾ باهلل ،حيث ترسخ مثؿ ىكذا أغاني قيما سمبية يصعب محكىا ،ك

إف كانت ىذه القيمة السمبية مكجكدة أصبل في مجتمعنا  ،منذ عيد االستعمار الفرنسي الذم عمؿ جاىدا كي ينشر
البدع ك الخرافات في أكساط األىالي لتشكيو اإلسبلـ ك ضربو غير أف العبلمة عبد الحميد بف باديس رحمو

اهلل

تصدل ليذه الظاىرة الخطيرة عمى مجتمعنا اإلسبلمي ك جعميا عنكاف كفاحو ضد المستعمر ،إال أنو لؤلسؼ الشديد

مازالت ىذه البدعة تسيطر عمى عقكؿ الناس السيما العجائز ك الشيكخ .

 استخدمت إذاعة بسكرة مختمؼ مكادىا اإلذاعية لممساىمة في التغيير القيمي ك السمككي  ،فنجدىا عرضت قيما

سمبية في سياؽ معارض يقدـ لممستمع مساكئ ك عكاقب ك دكنية ىذه القيـ السمبية  ،ك ذلؾ مف خبلؿ :


البرامج الدينية.



البرامج االجتماعية.



األغنية.

ك عمى الرغـ مف أف إذاعة بسكرة قد ناقضت نفسيا في قضية القيمة السمبية "الشرؾ باهلل" مف خبلؿ عرضيا

لماد تيف إذاعيتيف )خبلؿ فترة الدراسة( كاحدة تحاربيا )البرنامج الديني( ك أخرل تدعك إلييا )األغنية(  .إال أنيا
عمكما ،عرضت كؿ القيـ السمبية األخرل في سياؽ معارض محارب ك مقاكـ ليا  .كبالتالي ،فإنيا قد قامت عمكما

بمحاربة العادات ك القيـ السمبية في ىذا المجتمع المحمي مف خبلؿ برامجيا المختمفة .

ب  -تقكـ برامج إذاعة بسكرة بتثبيت ك ترسيخ القيـ االيجابية في المجتمع المحمي ،حيث عرضت قيما إيجابية
متمثمة في :اإليماف االجتياد ك

المثابرة

التكاضع

الرفؽ ك اليسر الحياء التعاكف ك التضامف

الخير



الفرح



الصدؽ



الصداقة



الحب







حب الكطف ك الكالء لو

الكقاية



النظافة

إكراـ الضيؼ





األمؿ



التسامح


الصبر

تنظيـ الكقت




األخكة



االنتصار الرضى ك القناعة





الطاعة



اإلتحاد.

 تعرضت برامج إذاعة بسكرة إلى ىذه القيـ اإليجابية كميا في سياؽ مؤيد ليا ،أم مدعـ ك مثبت ليا ،حيث
حازت قيمة المحبة أكبر تكرار  98مرة بنسبة

القيمة أكثر مف خبلؿ مادة األغاني المعركضة .

44,34

مف المجمكع الكمي لمقيـ االيجابية ،ك لقد تكررت ىذه

 استخدمت إذاعة بسكرة مختمؼ مكادىا اإلذاعية في بث ىذه القيـ اإليجابية  ،تمثمت في :


البرامج الدينية.



البرامج االجتماعية.



األغنية.



البرامج البيئية.



البرامج الصحية.

 عممت ك عمدت إذاعة بسكرة إلى تثبيت ك ترسيخ قيمة "الكالء لمكطف"  ،ك ىذه القيمة ظيرت بتكرار 31مرة ك
بنسبة

14,03

مف المجمكع الكمي لمقيـ اإليجابية  ،ك الجدير بالذكر ىنا ىك أف إذاعة بسكرة مف خبلؿ عرضيا

المتكرر ليذه القيمة االيجابية عمى مدار أسبكع مف الدراسة )عينة الدراسة( جاء في ظركؼ شيدىا الكطف بمختمؼ
مناطقو تمثمت في حاالت التمرد ك العنؼ ك االحتجاجات ضد نظاـ الحكـ ،بسبب االرتفاع المفاجئ ألسعار السكر

ك الزيت خاصة إضافة إلى تردم األكضاع المعيشية عمكما ،ك كذلؾ جاءت في سياؽ ما يشيده العالـ العربي مف
ثكرات شعبية ك احتجاجات عف سكء المعيشة عمى جميع األصعدة  .ك ىنا نجد إذاعة بسكرة تجندت لمتصدم ليذه

المشكمة الكطنية داخؿ مجتمعيا المحمي مخصصة مف أجؿ ذلؾ حجما زمنيا مركزا ،مف خبلؿ برامجيا كأغانييا،
حيث لعبت األغنية مؤخ ار خا صة أثناء األزمة مع مصر بسبب الحدث الكركم الياـ دك ار في تثبيت ك تدعيـ الكالء
لمكطف ك التي تمجد الكطف ك تدعكا إلى االلتفاؼ حكلو ك الكالء لو ك لرمكزه ،ك لتدعيـ الثقة بيف الدكلة ك األىالي

المحمييف ك تنمية الشعكر بالدفاع عف الكطف ك عدـ التفريط فيو  ...ك ىنا نممس حضكر إذاعة بسكرة القكم بأدائيا
لدكرىا األصيؿ ك األساسي في تنمية المجتمع ،مف خبلؿ تعميؽ ىذه الثكابت القكمية ك االجتماعية ك الثقافية ك

الدينية عمكما.

ك عميو ،فإف إذاعة بسكرة مف خبلؿ برامجيا ك أغانييا تدعـ القيـ االيجابية في المجتمع المحمي بإظيار ايجابياتيا
ك محاسنيا ك حسف عاقبتيا.

جـ  -تقكـ إذاعة بسكرة بنشر األفكار المستحدثة  ،حيث عرضت أفكا ار مستحدثة عمى المجتمع المحمي في

مجاليف:
.1

المجاؿ البيئي

.2

المجاؿ التككيني )التعميـ(.

 عرضت إذاعة بسكرة فكرتيف مستحدثتيف في المجاؿ البيئي مف خبلؿ برنامج "حكار عمى اليكاء" في حيز زمني
مقداره  50دقيقة ك بنسبة زمنية قدرىا .74,63
 عرضت إذاعة بسكرة فكرة كاحدة مستحدثة في المجاؿ التككيني مف خبلؿ برنامج "عالـ الميف ك التشغيؿ" في
حيز زمني قدره  17دقيقة بنسبة . 25,37
 نبعت ىذه األفكار المستحدثة مف داخؿ النسؽ سكاء كاف النسؽ العاـ أك النسؽ الفرعي ،ك بالتالي فإف إذاعة
بسكرة قد لعبت دك ار في بعث التغيير المتأصؿ النابع مف المجتمع ذاتو.
 قدمت إذاعة بسكرة مف خبلؿ برنامجيا أفكا ار مستحدثة عف طرائؽ حماية البيئة ك الحفاظ عمييا ،بالتزامف مع
الحممة الكطنية لحماية البيئة ك التي تبنتيا اإلذاعة الكطنية ك إذاعتيا الجيكية المتعددة .



ك بيذا ،نقكؿ أف برامج إذاعة بسكرة قد لعبت دكرىا األساسي في مجاؿ التغيير القيمي ك

السمككي لؤلفراد المحمييف.

 .2تقكـ برامج إ ذاعة بسكرة بنشر الكعي في مجاالتو المختمفة السياسية ك االقتصادية ك البيئية ك الصحية  ،ك ذلؾ مف
حيث:

أ -نشرىا لمكعي السياسي بالدرجة األكبر ،حيث بمغ تك ارره  109مرة خبلؿ أسبكع مف التحميؿ ،ك بحجـ زمني
قدره  1186دقيقة بنسبة  71,79مف المجمكع الزمني الكمي لمساحة نشر الكعي عمكما.

 قامت إذاعة بسكرة بنشر الكعي السياسي مف خبلؿ:



البرامج اإلخبارية.

البرامج الحكارية )الندكات(.

 قامت إذاعة بسكرة مف خبلؿ برامجيا اإلخبارية بتنمية اإلدراؾ السياسي لدل األفراد المحمييف ،إذ حاز ىذا الدكر
عمى أعمى تكرار ب  105مرة ك بقدر زمني يعادؿ  1015دقيقة مقارنة بتنمية المشاركة السياسية ك التي عرضتيا

مف خبلؿ برامجيا الحكارية ك المفتكحة )خاصة الندكات منيا( ،ك ذلؾ بقدر عددم ك زمني ضئيؿ مقارنة باألكلى.

 قدمت إذاعة بسكرة في مجاؿ نشرىا لمكعي السياسي ،دكرىا في تنمية اإلدراؾ السياسي بشكؿ أكبر بكثير مف

تنمية المشاركة السياسية نظ ار لكبر حجـ البرامج اإلخبارية كما ك زمنا  ،ك التي نشرت ىذا النكع مف الكعي

السياسي )تنمية اإلدارة السياسي(.
ب  -نشرت إذاعة بسكرة مف خبلؿ برامجيا الفبلحية  ،خاصة برنامج "قامكسنا الفبلحي" ،الكعي االقتصادم
خاصة في جانبو حكؿ "الكعي اإلنتاجي" أكثر منو "الكعي االستيبلكي" ،حيث ارتبط نشرىا المكثؼ لمكعي اإلنتاجي

بتدعيـ مسارات التنمية الفبلحية بالمنطقة ،ك تعزيز الزيادة اإلنتاجية .

ج .نشرت إذاعة بسكرة الكعي الصحي مف خبلؿ برامجيا الصحية سكاء الصحة الجسدية أك النفسية ،ك ذلؾ
بتقديميا "لمكعي العبلجي" بنسبة أكبر مف " الكعي الكقائي".

د .نشرت إذاعة بسكرة مف خبلؿ برامجيا البيئية الكعي البيئي ،إال أف نشرىا لمكعي الكقائي جاء أكبر مف
نشرىا لمكعي العبلجي ،ك ىذا باعتبار أف الحممة البيئية التي تبنتيا اإلذاعة عاـ  2011ىي حممة كقاية

البيئة مف األضرار ك حمايتيا.

 ك بالتالي تؤدم إذاعة بسكرة مف خبلؿ البرامج اإلذاعية دك ار أساسيا في التكعية ك اإلرشاد في
سبيؿ خدمة ك تنمية مجتمعيا المحمي.

 . 3تقكـ إذاعة بسكرة مف خبلؿ برامجيا بإبراز الثقافة المحمية ك تطكيرىا  ،ك ذلؾ مف خبلؿ :
 نشرىا لمثقافة الدينية ك تثبيتيا ،ك ذلؾ مف خبلؿ ما تبثو البرامج الدينية ك كذا اإلعبلف عف المسابقات الدينية ك

فرص االلتحاؽ بيا ،ك ذلؾ بأكبر تكرار ليا ك ىك  14مرة خبلؿ فترة الدراسة )عينة الدراسة( ،ك بحيز زمني قدره
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94,35

مف المجمكع الكمي لمجاالت إبراز الثقافة المحمية ك تطكيرىا  .ك يمعب برنامج

"الديف ك الحياة" دك ار كبي ار في التكعية الدينية ك نشر الثقافة الدينية  ،إضافة إلى برنامج "حديث الصباح".
 قامت إذاعة بسكرة مف أجؿ إبراز الثقافة المحمية لمجتمع بسكرة المحمي باستخداـ مختمؼ المكاد اإلذاعية ك
المتمثمة في:



البرامج الدينية.

البرامج التاريخية  الثقافية.



البرامج االجتماعية.



برامج الخدمات.



األغنية.

 قدمت إذاعة بسكرة أشكاؿ اإلبداع الفني ك الثقافي المحمي فقط مف خبلؿ عرضيا لؤلغاني ذات الطابع

المحمي ك الصحراكم عمكما ،حيث تخمك الخطة البرامجية لئلذاعة مف أشكاؿ اإلبداع الثقافيالفني المحمي األخرل

ك المتمثمة في التمثيميات )المسرحيات( ،المسمسبلت ،الرسكـ المتحركة ،األشعار ك القصائد ك المدائح ،المكنكلكج،

ك غيرىا مف اإلبداعات الثقافية ك الفنية ذات الطابع المحمي .

 قامت إذاعة بسكرة )خبلؿ فترة الدراسة( بإحياء التراث المحمي مف حيث جانبيف ىما :التراث السياسي ك التراث

الجغرافي مف خبلؿ برامجيا التاريخية خاصة برنامج "شاىد عمى الحقيقة".

 قدمت إذا عة بسكرة المكاىب المحمية لممجتمع المحمي ،مف خبلؿ عرضيا لمكىبتيف محميتيف في مجالي الشعر

ك الرسـ ،ك ىذا خبلؿ فترة الدراسة التحميمية .

 ك بيذا نجد إذاعة بسكرة لـ تتخمؼ عف أداء دكرىا األساسي في إبراز الثقافة المحمية حيث نشرت
الثقافة الدينية ك دعمتيا ك قدمت أشكاؿ اإلبداع الفني المحمي ،ك أحيت التراث المحمي ك كذا

كشفت عف المكاىب المحمية التي يزخر بيا المجتمع البسكرم.

إذف ،ىي تقكـ بدكرىا األساسي في تنمية المجتمع المحمي مف خبلؿ دكرىا في التغيير القيمي ك السمككي ك نشرىا
لمكعي بمختمؼ أنكاعو ك كذا عمميا عمى إبراز الثقافة المحمية ك الحفاظ عمييا ك تطكيرىا.

 نتائج الدراسة الخاصة بفئات الشكؿ ) كيؼ قيؿ؟ (

الفئة رقم  :8المغة المستخدمة في برامج إذاعة بسكرة المحمية:

استخدمت إذاعة بسكرة في تقديـ برامجيا اإلذاعية المغة العربية بشقييا الفصحى ك الدارجة  ،حيث :

 قدمت إذاعة بسكرة حمقات تتكمـ بالمغة العربية الفصحى أكثر مف تمؾ المتحدثة بالعربية الدارجة ،ك ذلؾ

بتكرار  118لؤلكلى مقابؿ  53لمثانية .

 يفكؽ المجاؿ الزمني لمحمقات المقدمة بالمغة العربية الدارجة ،تمؾ المتحدثة بالفصحى ،حيث تبمغ األكلى نسبة
زمنية قدرىا  58,85مقارنة بالثانية التي تبمغ نسبة  41,15مف المجمكع الكمي لمبرامج .
 تعتمد إذاعة بسكرة المغة العربية الفصيحة خاصة في البرامج اإلخبارية ،البرامج التاريخية ،البرامج الثقافية،
البرامج الدينية ،البرامج الخدماتية.
 تعتمد إذاعة بسكرة المغة العربية الدارجة خاصة في البرامج الترفييية ،البرامج الفبلحية ،ك البرامج االجتماعية
عمكما خاصة تمؾ التي تناقش ك تسمط الضكء عمى القضايا الحيكية التي تخص المجتمع المحمي البسكرم ،ك

المكجية إلى كؿ شرائح المجتمع ك فئاتو.

 تعتمد برامج إذاعة بسكرة عمى المغة العربية الفصحى البسيطة ك السيمة الفيـ ،ك تبتعد عف تمؾ المغة الفصيحة

المعقدة )فصحى التراث ( ك التي ال يفيميا إال المثقفكف في مجاؿ المغة ك التراث.

 تعتمد برامج إذاعة بسكرة عمى المغة العربية الدارجة القريبة مف الفصحى ،حيث لـ يؤدم تحدثيا بالدارجة إلى

تشكيو في المغة أك اإلضرار بمكانتيا.

 إضافة إلى المغة العربية ،تقدـ إذاعة بسكرة مف خبلؿ برنامجيا الترفييي «ألكاف غربية» مادة غنائية بالمغتيف

الفرنسية ك اإلنجميزية .

 ك سكاء اعتمادىا المغة الفصيحة أك المغة الدارجة )المحمية( ،فإنيا أم برامج إذاعة

بسكرة

استطاعت أف تحقؽ الفيـ لدل األفراد المستمعيف ،باعتبار أنيا تجسد المغة العربية لغة
المجتمع مف جية ،ك مف جية أخرل ىي عربية بسيطة يفيميا المثقؼ ك األمي .ك بيذا تككف

إذاعة بسكرة قد حققت المطمكب منيا في ىذه الناحية مف حيث مخاطبتيا لجميكرىا المحمي
بمغتو المحمية التي يفيميا ك يتفاعؿ معيا.
الفئة رقم  :1دورية إذاعة البرامج في إذاعة بسكرة المحمية:
لقد تنكعت برامج إذاعة بسكرة مف حيث دكرية إذاعتيا ك تكقيتات بثيا بيف برامج صباحية ك مسائية ،برامج يكمية،
ك ثانية أسبكعية ،ك أخرل نصؼ شيرية ،كما أف خطتيا اإلذاعية احتكت عمى برامج تظير مرتيف أك أكثر في

األسبكع الكاحد ،ك نجد ذلؾ مف حيث :

 احترمت الخطة اإلذاعية تكقيتات البرامج حسب ديالكتيؾ الحياة اليكمية ألفراد المجتمع المحمي ،فجعمت برنامج
األطفاؿ يكـ العطمة الدراسية )الجمعة( ،ك كذا برامج الرياضة الخاصة بالشباب ك الرجاؿ ،كما ك جعمت مف الفترة

الصباحية فترة خاصة بربات البيكت مف خبلؿ برامج المرأة ك األسرة ك ىكذا ...

 اعتماد الخطة اإلذاعية إلذاعة بسكرة عمى نكع البرامج األسبكعية أكثر مف أنكاع البرامج األخرل ذات

الدكريات اليكمية ك النصؼ شيرية ك التي تظير مرتيف أك أكثر في األسبكع الكاحد ،ك ذلؾ مف حيث تكرارىا الذم

يصؿ إلى  24برنامج أسبكعي ،ك بمقدار زمني يصؿ إلى  639دقيقة مف المجمكع الزمني لمبرامج ككؿ .

 تتفكؽ البرامج اليكمية عمى البرامج األسبكعية مف حيث زمف عرضيا ،حيث تصؿ إلى  977دقيقة مف
المجمكع الكمي لزمف البرامج ك ىك ما يمثؿ نسبة  44,95مف مجمكعيا الكمي.
 تتمثؿ أغمبية البرامج اليكمية في البرامج اإلخبارية  ،فإذا كاف عدد البرامج اإلخبارية ىك  15برنامجا إخباريا،
فيذا يعني أف باقي البرامج اليكمية ىي أربعة فقط ،ك ىي تتمثؿ في برامج ) حديث الصباح  -قامكسنا الفبلحي-

األحكاؿ الجكية -الخدمات( ك باستثناء ما يقدمو كؿ مف برنامجي " قامكسنا الفبلحي ك حديث الصباح " مف خدمة
في تنمية المجتمع  ،مما يتطمب أف يككنا برنامجيف يكمييف ،فإننا نجد الخطة البرامجية ىنا أغفمت ما يمكف أف

تمعبو البرامج اليكمية مف دكر ك فائدة في المساىمة في إحراز التنمية في المجتمع المحمي ،حيث أف ىذا النكع مف

اإلذاعات الجكاريةالتنمكية يتطمب معالجة يكمية لمستجدات ك قضايا المجتمع المحمي ،فمثبل نجد أىـ برنامج
تنمكم "بمديات تحت الضكء" يظير كؿ نصؼ شير ،ك ىكذا ،...بينما الفقرات الترفييية األغاني مثبل تظير بشكؿ

يكمي صباحا ،مساءا بيف فقرة ك أخرل ،...ك ىذا ما يؤدم بنا إلى استخبلص النتيجة ك التي مفادىا:
 أف الخطة اإلذاعية البرامجية إلذاعة بسكرة مف خبلؿ دكرية إذاعة برامجيا ،ىي مقصرة في
دكرىا التنمكم مف حيث عدـ تعرضيا اليكمي لمقضايا التنمكية خاصة منيا الحيكية ك التي

تمس بشكؿ مباشر الحياة اليكمية لؤلفراد ،حيث أف التعرض اليكمي ليكميات المكاطف المحمي

ىي مف خاصيات اإلعبلـ الجكارم السيما التنمكم.


أثبتت الخطة البرامجية إلذاعة بسكرة مف خبلؿ دكرية إذاعة برامجيا ،أنيا مثميا مثؿ باقي

اإلذاعات المحمية ك الغير محمية األخرل ،تكلي اىتماما كبي ار لمبرامج الترفييية  ،ك نخص
بالذكر ىنا األغاني ،حيث جاءت ىذه األغاني يكمية ،ك يصؿ المتكسط الزمني ليا في اليكـ

الكاحد حكالي الخمس ساعات مف مجمكع اإلرساؿ الكمي ك الذم يبمغ حجما زمنيا قدره 13

ساعة ك  20دقيقة ،ك ىك مقدار يقارب نصؼ مدة اإلرساؿ أم

اليكمي.
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الفئة رقم  :3القوالب الفنية المستخدمــــة في برامج إذاعة بسكــــرة:
استخدمت إذاعة بسكرة مف خبلؿ برامجيا المختمفة قكالب فنية كاف ليا دكرىا الفعاؿ في إيصاؿ المضمكف )الرسالة(
إلى المتمقيف مف أفراد المجتمع المحمي ،ك تمثمت ىذه القكالب المستخدمة في الحديث المباشر ،الحكار اإلذاعي،

الريبكرتاج اإلذاعي ،المسابقة  ،ك نجد ذلؾ مف حيث :

أ  .استخدمت إذاعة بسكرة في تخطيطيا البرامجي قالب "الحكار اإلذاعي" أكثر مف أم قالب أخر ،ك ذلؾ

بتكرار لمحمقات الحكارية يقدر ب  ،24ك بحيز زمني يقدر ب  696دقيقة ك ىك ما يقدر بنسبة  57,66مف
المجمكع الكمي لمقكالب الفنية المستخدمة في حمقات البرامج المختمفة.
 -استخدمت إذاعة بسكرة القالب الحكارم في برامجيا المختمفة  :االجتماعية ،السياسية ،االقتصادية )الفبلحية(،

البيئية ،الصحية ،الدينية ،التاريخية ،الثقافية ،لما ليذا القالب الفني مف دكر كبير في جعؿ برامج اإلذاعة ذات

فاعمية ك أثر في المجتمع المحمي  ،السيما في عمميات التنمية ك التغيير ،ك ما يجسده مف فضاء ديمقراطي لتبادؿ
اآلراء ك الخبرات ك المعارؼ مما يتيح المجاؿ لمفيـ الحقيقي لمقضايا المحمية  التنمكية ،ك التكصؿ إلى سبؿ

عبلجيا ك تحقيؽ تنميتيا.

 -قدمت إذاعة بسكرة برامج حكارية تتنكع بيف :البرامج الحكارية المغمقة )ال تستقبؿ تميفكنات( ،برامج حكارية

مفتكحة يشارؾ فييا الجميكر المحمي عف طريؽ الياتؼ -برامج حكارية ذات الضيؼ الكاحد -برامج حكارية ذات

الضيكؼ المتعددة -برامج حكارية عمى اليكاء -برامج حكارية مسجمة -برامج حكارية داخؿ أستكديك اإلذاعة -برامج
حكارية خارج األستكديك ك التي يتنقؿ فييا الميكركفكف اإلذاعي إلى الشارع المحمي.

 -أخذت البرامج الحكارية التي ناقشت القضايا الحيكية ك الحساسة ك الميمة ألفراد المجتمع المحمي طابع "ندكة

الحكار اليادئ" في عمكميا ،حيث لـ تتضمف ىذه البرامج حكارات ساخنة تتصادـ فييا األفكار ك اآلراء ك إنما غالبا
ما يككف الضيكؼ عمى اتفاؽ حكؿ القضية في البداية  ،سكل ما نجده مف خبلؿ حصة "بمديات تحت األضكاء" ك

التي تعرض رأييف متضاديف لمسكاف المحمييف كالمسئكليف مع السمطات المحمية ،ك رغـ التصادـ ،إال أنو كذلؾ
يغمب عميو كذلؾ الطابع اليادئ لمحكار.
ب  .استخدمت إذاعة بسكرة في خطتيا البرامجية قالب التحقيؽ اإلذاعي )الريبكرتاج( مرة كاحدة مف خبلؿ
برنامجيا األسبكعي " التحقيؽ اإلذاعي" ك الذم يحقؽ كؿ أسبكع في ظاىرة اجتماعية تمس المجتمع البسكرم،

مستخدما أسمكب المقاببلت مع المتخصصيف في مجاؿ الظاىرة ،ك كذا استطبلع رأم الشارع البسكرم في الظاىرة
التي تدكر في مجتمعيـ  .ك نقكؿ أف ىذا النكع مف القكالب ميـ جدا لتحقيؽ أغراض التنمية ،خاصة فيما يخص

الكشؼ عف معاقؿ اإلىماؿ ك الفساد ك القصكر في المجتمع المحمي ،أما ما ىك مكجكد في إذاعة بسكرة مف ندرة

ليذا النكع مف البرامج يؤثر ال محالة عمى فاعمية أداءىا لدكرىا التنمكم إزاء مجتمعيا المحمي.

جػ  .تعتمد الخطة اإلذاعية لبرامج إذاعة بسكرة عمى القالب الكبلسيكي كذلؾ ،أال ك ىك الحديث المباشر
)اإللقائي( ،ك نجد ىذا النكع مف البرامج خاصة في البرامج ذات المكاضيع الثقافية ،الفنية ،األدبية ،الدينية،

اإلرشادية.

د  .تعتمد خطة برامج إذاعة بسكرة عمى أسمكب المسابقة كأحد القكالب الفنية لعرض ك تمرير رسائميا ،ك

استخدمت ىذا القالب في الجانب الترفييي ك التثقيفي لمخطة البرامجية .

ق  .استخدمت خطة إذاعة بسكرة في برامجيا اإلخبارية مختمؼ القكالب الفنية ،مف التقارير ك التحقيقات

اإلذاعية ،الحديث المباشر ،الحكار اإلذاعي  .حيث نعتبر برامج األخبار برامج خاصة مف حيث احتكاءىا عمى
أكثر مف قالب فني.
ك  .تقدـ كذلؾ إذاعة بسكرة قكالب أخرل كاألغاني ك التبلكة القرآنية ك الفبلشات اإلعبلنية كالمكسيقى...
 ك عميو ،تستخدـ إذاعة بسكرة في برامجيا مختمؼ القكالب الفنية المساعدة عمى تحقيؽ أىداؼ ك غايات
الرسالة اإلعبلمية  ،السيما القالب الحكارم ك الذم تقدمو إذاعة بسكرة مف خبلؿ برامجيا أكثر مف القكالب

األخرل لمبرامج  ،ما يمكنيا مف تحقيؽ األىداؼ التنمكية المرجكة مف خبلؿ ىذه البرامج الحكارية .

ثالثـــــــــا  :النتائــــــــج العامـــــــة
ك نستخمص في األخير ،نتيجة مفادىا أف برامج إذاعة بسكرة المختمفة قامت بدكرىا التنمكم مف حيث :

 دكرىا الثانكم ك الذم يقتصر عمى اإلعبلـ ك اإلخبار باألحداث الجارية ك مناقشة المشكبلت ك القضايا الحيكيةالتي تمس أفراد المجتمع المحمي ،ك كذا تعريفيـ بكؿ الخدمات ك الفرص المتاحة في مجتمعيـ المحمي.

 -دكرىا األساسي )األصيؿ( ك الذم يتمثؿ في التغيير القيمي ك السمككي ألفراد المجتمع المحمي ك نشر الكعي

بمختمؼ أنكاعو ك العمؿ عمى إبراز الثقافة المحمية ك تطكيرىا.

 أما مف حيث دكرىا في مساعدة ك معاكنة المؤسسات التربكية ك التعميمية ك مراكز التككيف ك التمييف المينييف فيالعممية التعميمية ك التدريبية معا ،فإنيا أم إذاعة بسكرة مف خبلؿ خطتيا البرامجية ال تؤدم ىذا الدكر المساعد

لتمؾ المؤسسات  ،سكل في جانب كاحد مف جكانب التدريب عمى الميارات البلزمة في الحياة اليكمية لؤلفراد أال ك
ىك جانب "التثقيؼ النسائي" مف زاكية التدريب عمى ميارات الطيي )التدريب المنزلي المطبخي( ك ىك الدكر

التدريبي المكجو لممرأة البسكرية السيما ربة البيت .
ك ألداء دكرىا التنمكم بفاعمية  ،نجد برامج إذاعة بسكرة قد استعانت بما يمي :
 -اعتماد المغة العربية البسيطة ك المفيكمة لدل مختمؼ فئات المجتمع المحمي ،سكاء في جانبيا الفصيح ،أك

الدارجة.

 -اعتمادىا عمى قكالب فنية متعددة ،السيما قالب الحكار اإلذاعي ك ما لو مف فائدة في تحقيؽ الغايات التنمكية

المرجكة في ىذه البرامج الحكارية.

 أما مف حيث دكرية إذاعة برامجيا ،فإف الخطة اإلذاعية لبرامج إذاعة بسكرة تركز أكثر عمى الدكرية األسبكعيةإلذاعة برامجيا ،ما يؤثر عمى الدكرية اليكمية إلذاعة برامجيا األخرل  ،خاصة تمؾ التي تناقش المشكبلت الحيكية
اليكمية ألفراد المجتمع المحمي ك التي تتطمب تناكال يكميا ليا مف طرؼ برامج اإلذاعة باعتبار اإلذاعة ىي إذاعية
جكارية بالدرجة األكلى غرضيا التقرب المستمر ك اليكمي مف قضايا المجتمع المحمي الحيكية  .إال أنيا مقابؿ ذلؾ
راعت في خطتيا البرامجية تكقيتات البرامج كفؽ ديالكتيؾ الحياة اليكمية لؤلفراد المحمييف.

الفصـــــــــــل الثامــــــــن
دور برامج إذاعة بسكرة في تنمية المجتمع
المحمي من واقع الدراسة الميدانية

أكال  :تحميؿ البيانات ك تفسيرىا
ثانيا  :نتائج الدراسة الميدانية
ثالثا  :النتائج العامة

أوال  :تفريــــــغ البيانـــــات و تحميـــــميا
المحكر األكؿ  -عادات ك أنماط استماع المبحكثيف إلى برامج إذاعة بسكرة :
 -8درجة استماع المبحوثين إلى برامج إذاعة بسكرة :
منطقة البحث

درجة االستماع

الحضر

المجمكع

الريؼ

ؾ



ؾ



ؾ



 -يكميا استماع منتظـ

49

24,75

12

42,86

61

27,00

-أحيانا استماع غير منتظـ

149

75,25

16

57,14

165

73,00

مجمكع العينة

198

%100

28

%100

226

%100

جدكؿ رقـ ) :(25درجة استماع المبحكثيف إلى برامج إذاعة بسكرة

ما نبلحظو مف الجدكؿ أعبله أف معظـ مفردات العينة ال يستمعكف إلى إذاعة بسكرة بشكؿ منتظـ  ،ك إنما
يستمعكف إلييا بيف الحيف ك اآلخر  ،أم بصفة غير منتظمة  ،ك قدرت نسبتيـ بػ  73,00مف إجمالي مفردات

العينة  ،في حيف أف نسبة ضئيمة تقدر بػ  27,00تداكـ ك باستمرار ك انتظاـ عمى سماع برامج إذاعة بسكرة .

ك نجد أف ىذا الفارؽ مكجكد كذلؾ في عينتي الحضر ك الريؼ  ،حيث أف الغالبية مف مفردات عينة الحضر بنسبة

 75,25ذات استماع غير منتظـ  ،مقابؿ  24,75لمذيف يستمعكف بانتظاـ  .ىذا ك سجمت كذلؾ نسبة
االستماع غير المنتظـ في عينة الريؼ أعمى نسبة تقدر بػ  57,14مقارنة ب ػ 42,86ػ لمذيف يستمعكف إلييا

بانتظاـ  .إذف  ،عمكما فإف االستماع إلى برامج إذاعة بسكرة حسب مفردات عينتنا ىك متقطع ك غير دائـ .
إف ىذ ه النسبة الكبيرة التي تعبر عمى عدـ المتابعة المنتظمة لبرامج إذاعة بسكرة يمكف تفسيرىا في مجمميا بذلؾ
التعقيد ك التشابؾ الذم مس الحياة االجتماعية ك اليكمية لمناس ،حيث ركب الكؿ قطار السرعة ك الحركية فأصبح

مف النادر فعبل مصاحبة الراديك مصاحبة يكمية ك دائمة  ،فحتى ربات البيكت أنفسيف كثيرات منيف يفضمف تمضية
الكقت أكثر مع الفضائيات التمفزيكنية عمى الجمكس لبلستماع إلى الراديك  ،إال إذا ارتبط ذلؾ بأشغاليف المنزلية ،
حيث أكدت النسكة في المقابمة الحرة المجرات معيف أثناء المرحمة االستطبلعية لمدراسة أف راديك بسكرة مرتبط

بأعماليف المنزلية  ،حتى أف الفترة المسمكعة أكثر مف طرفيف ىي فترة الصباح ك ىي الفترة التي تككف فييا المرأة

في المطبخ ألداء مياميا المنزلية  ،أما فترة ما بعد الظير فيتجيف نحك التمفاز أك القيمكلة أك أمكر أخرل...

إذف  ،إف ذلؾ التطكر الحاصؿ في مجاالت الحياة اليكمية  ،السيما ذلؾ التطكر الحاصؿ في مجاؿ تكنكلكجيا

االتصاالت  ،كما صا حبو مف تطكرات حتى عمى مستكل التفكير ك األذكاؽ ك االختيارات جعؿ لمراديك مكانة ثانكية
في حياة الناس ،فإف كاف لمراديك سحره الخاص في الماضي فإف ظيكر السمعي البصرم خاصة في عصر

الفضائيات قد قضى عمى جانب كبير مف سحر الكممة المسمكعة ك ىذا ما ال يمكننا إنكاره أك تجاىمو  .إال أف

أنصار الراديك مف كتابنا العرب يركف رأيا مغاي ار  ،فنجد " ليمى العقاد " تقكؿ " نذكر في بدايات ظيكر التمفزيكف
كيؼ تكقع الكثيركف انتياء عيد الراديك  ،حيث الناس مندفعكف بحماس لشراء أجيزة التمفزيكف كالجمكس أماـ الشاشة

الصغيرة كاضعيف الراديك جانبا  ،كلكف ما ثبت بعد حيف أف الراديك ىك الجياز الذم ال يمكف االستغناء عنو أبدا ،ك
أف اإلذاعة المسمكعة تبقى في مقدمة كسائؿ االتصاؿ الجماىيرية

1 

.

 -1أسباب االستماع غير المنتظم لبرامج إذاعة بسكرة :
منطقة البحث
األسباب

الحضر

المجمكع

الريؼ

ؾ

%

ؾ

%

ؾ

%

25

16,78

0

0

31,25

25
75

15,15

 ˍ4يستمع إلى إذاعات أخرل

05
08

3,36

1

6,25

06

3,64

 ˍ5يفضؿ االستماع إلى الكاسيت أك CD

11

7,38

2

12,50

13

7,88

5

3,36

2

12,50

07

4,24

 ˍ1مكاعيد بث البرامج غير مناسبة لو
 ˍ2ليس لديو الكقت

 ˍ3برامجيا ال تعجبو

 ˍ6يفضؿ مشاىدة التمفاز
 ˍ7أخرل

المجمكع

70

25

149

46,97
5,37

5
1

16,78

5

%100

16

6,25

31,25

% 100

09
30

165

جدكؿ رقـ ) :(26أسباب استماع المبحكثيف الغير منتظـ لبرامج إذاعة بسكرة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :1ليمى العقاد  ،مرجع سابؽ  ،ص . 40

45,45
5,46

18,18

%100

لقد أكدت نسبة  %45,45مف إجمالي العينة  ،أف السبب األساسي لعدـ انتظاـ استماعيـ لبرامج إذاعة بسكرة ىك
عدـ تكفر الكقت الكافي لذلؾ  ،يميو سبب تفضيؿ مشاىدة التمفاز بنسبة  ،%18,18يميو سبب عدـ مناسبة مكاعيد

بث البرامج بنسبة  ، %15,15ثـ سبب تفضيؿ االستماع إلى الكاسيت أك  CDبنسبة  ، %7,88ثـ يأتي سبب

االستماع إلى إذاعات أخرل غير إذاعة بسكرة بنسبة  ،%5,46أما عدـ اإلعجاب ببرامج إذاعة بسكرة فكاف بأقؿ
نسبة ك ىي . %3,64

ك لقد عبرت نسبة  % 4,24عمى كجكد أسباب أخرل ال تمكنيـ مف االستماع اليكمي ك الدائـ لبرامج إذاعة بسكرة
كىي كفؽ تصريحات المبحكثيف كما يمي :
 1ألف استماعي لبرامجيا مرتبط بكجكدم في السيارة)مف خبلؿ راديك السيارة ( .
2ألني أنفر مف أسمكب بعض المنشطيف الذم فيو كثير مف الغركر مما يدفعني إلى عدـ االستماع الدائـ.
 3ألني أستمع إلييا فقط عندما أككف في المطبخ.
 4ألني أستمع فقط إلى حصتي المفضمة "مع الطبيب" كال أرغب في سماع برامج أخرل.
 5ألني أحب فقط سماع المكسيقى كما عدا ذلؾ ال أستمع إليو.
 6أستمع فقط إلى األخبار ك ماعدا ذلؾ ال أستمع إليو.
 7تكاجدم الدائـ خارج المنزؿ معظـ أكقات البث  ،فبل استمع إلييا إال نادرا.
ىذا ك قد أجمع كؿ مف عينتي الحضر ك الريؼ عمى أف السبب األكؿ لعدـ انتظاميـ في سماع برامج اإلذاعة ىك
عدـ تكفر الكقت الكافي لبلستماع اليكمي ك ذلؾ بنسبة  %46,97لعينة الحضر ،ك  %31,25لعينة الريؼ  .ك
يعكد ىذا إلى أف معظـ أفراد العينة يزاكلكف أنشطة مينية خارج المنزؿ أك طبلبا يقصدكف المدرسة أك الجامعة يكميا

ك بالتالي فإف انشغاالتيـ المينية أك الدراسية تحكؿ دكف استماعيـ المنتظـ لبرامج اإلذاعة  ،كانما يككف استماعيـ

حسب الظركؼ  ،ك تقدر نسبة ىؤالء مف مجمكع العينة )العامميف+الطبلب( بػ . %65,93

ىذا مف جية  ،أما مف حيث السبب الثاني الذم أكدتو نسبة  %18,18ممف ال يستمعكف بانتظاـ إلى برامج اإلذاعة

كالمتمثؿ في تفضيؿ مشاىدة التمفاز عمى الجمكس لبلستماع لمراديك فيك أمر فرضو ذلؾ التطكر التكنكلكجي

الحاصؿ في مجاؿ اإلعبلـ ك االتصاؿ  ،حيث أف التمفاز ككسيط إعبلمي استطاع حقيقة أف يستقطب عددا كبي ار
مف الناس نظ ار الحتكائو عمى الصكت ك الصكرة معا ،مقارنة بالراديك الذم يعتمد عمى الصكت فقط  .كفي ىذا

يؤكد " عبد المجيد شكرم " عمى أف اإلذاعة المسمكعة يجب أف تطكر نفسيا أماـ منافسة اإلذاعة المرئية

)التمفزيكف( بعد أف فقدت الكثير مف أىميتيا بسبب سحر الصكت ك الصكرة ك الحركة ك المكف ،ك كاف أبرز صكر

التطكر ىك العكدة إلى المحمية ك إلى ارتباطيا الكثيؽ بالمجتمع الذم تقكـ عمى خدمتو ).(1

ك ترل ليمى العقاد حقيقة أف ظيكر اإلذاعة المرئية أثر في اإلذاعة المسمكعة ك جعميا تعيد النظر في كثير مف

شؤكنيا  ،إذ أننا ال ننكر أف تنافسا شديدا قد نشب بيف اإلذاعة ك التمفزيكف منذ ظيكر الشاشة الصغيرة ك غزكىا
الناس في بيكتيـ  ،لكنو يبقى ذلؾ التنافس الصحي ك االيجابي الذم يدفع الجيازيف إلى تحسيف البرامج لكسب

المستمع أك المشاىد

)(2

.

أما مف جية عدـ مناسبة مكاعيد البث لممبحكثيف  ،فيذا أمر يجب عمى كؿ إذاعة محمية تجاكزه  ،باعتبار أف

التخطيط اإلذاعي أمر البد منو  ،تصبك مف خبللو اإلذاعات إلى اختيار األكقات المناسبة لمجميكر المستمع كي
ثبت رسائميا اإلعبلمية ك التي تبغي مف كرائيا إحداث األثر أك اإلقناع  .ك خاصة أف اإلذاعة المحمية تنجح غالبا

في جذب المستمع إلييا ك إبعاده عف اإلذاعات األجنبية لو  ،ك ىنا تضيؼ " ليمى العقاد" حكؿ ىذا الشأف بأف
تنسيؽ البرامج ك تحديد مكعد إذاعة كؿ منيا يمعب دكره الكبير  ،إذ أف دراسة دقائؽ الحياة اليكمية لممستمع ك
عاداتو تؤثر في نكعية البرامج المذاعة في كؿ فترة مف فترات اليكـ  ،ففي بمداننا مثبل  ،في الصباح الرجاؿ
يغادركف إلى أعماليـ ك بعض السيدات أيضا ك التبلميذ إلى مدارسيـ ك تبقى ربات البيكت في البيت....ىذه

المبادئ األكلية تحدد لدائرة التنسيؽ باإلذاعة خطكطا رئيسية  ،منيا مثبل أف الفترة الصباحية ك فترة السيرة ىما

الفترتاف النشيطتاف ك أف فترة الضحى ىي فترة ربات البيكت ك قد تككف فترة بعد الظير جيدة لؤلطفاؿ ). (3

ىذا ك مف خبلؿ تحميؿ مضمكف عينة مف برامج إذاعة بسكرة تبيف أف اإلذاعة في خطتيا البرامجية تراعي المبادئ

النظرية لمكاعيد بث البرامج  ،حيث نجد البرنامج الخاص باألطفاؿ يبث يكـ الجمعة ك ىك يكـ عطمة األطفاؿ

المتمدرسيف  ،كما أف برامج الرياضة كىي برامج تسمية لمشباب تبث أكثر يكـ السبت  ،ك ىك كذلؾ يكـ عطمة ،
ككما نجد برامج المرأة )الطبخ( في الصباح نظ ار لككف المرأة متكاجدة صباحا بالمطبخ  ،كبالتالي نجدىا فعبل تراعي
في بثيا لمبرامج ظركؼ المجتمع المحمي بمختمؼ فئاتو .

أما بالنسبة الستماع نسبة  %7,88إلى الكاسيت أك  CDأكثر مف استماعيـ إلى برامج اإلذاعة  ،فيك بسبب كاحد

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1عبد المجيد شكرم  ،مرجع سابؽ  ،ص .115
) :(2ليمى العقاد  ،مرجع سابؽ  ،ص .40
) :(3المرجع نفسو  ،ص .30

ىك البحث عف المكسيقى كاألغاني  ،فمف الطبيعي أف ال يككف كؿ ما يبث في اإلذاعة عبارة عف أغاني كمكسيقى

فقط  ،بؿ تتعدد ك تتنكع البرامج مف أغاني إلى برامج إخبارية إلى أخرل اجتماعية ك ىكذا ..

أما عف تمؾ النسبة التي عبرت عف تكجييا نحك إذاعات أخرل ك المقدرة بػ  ، %5,46فيذه اإلذاعات ىي  :عمى
رأسيا إذاعة األكراس )باتنة(  ،ثـ الكطنية األكلى  ،ثـ  BBCاإلخبارية  .ك لقد أدلت بعض المبحكثات عف سبب
تكجييف إلى االستماع إلى إذاعة باتنة  ،ك المتمثؿ في عدـ تكفر برنامج تجميؿ لمنساء في إذاعة بسكرة ،
فيضطررف لتحكيؿ المكجة نحك األكراس .
ك مف المفركض أف تغطي اإلذاعة المحمية في برامجيا كؿ متطمبات المجتمع المحمي  ،إال أف إذاعة بسكرة ال تزاؿ
تعاني النقص في التغطية الكاممة لكؿ النكاحي الحياتية  ،ك منيا جانب التجميؿ  .ىذا الجانب الذم ثبت أيضا مف
خبلؿ الدراسة التحميمية األكلى أنو غير مكجكد في خطة برامج اإلذاعة  ،كفي مقابمة مع أحد مذيعات اإلذاعة يكـ

 2011/11/20أكدت أف الشبكة البرامجية الجديدة  2012ستحاكؿ إدراؾ ىذا النقص مف فضاء المرأة  .كما أكد
المدير الجديد لئلذاعة في نفس اليكـ أف سبب ذلؾ ىك عدـ تعاكف مؤسسات المجتمع المحمي مع اإلذاعة .

ك في األخير  ،أدلت أقؿ نسبة  %3,64بعدـ إعجابيا ببرامج اإلذاعة  ،ك ىذا ما جعميا ال تداكـ عمى سماعيا  ،ك
ىي نسبة غير مؤثرة  ،حيث أنو بطبيعة الحاؿ ال يمكف لئلذاعة ميما كانت أف ترضي جميع األذكاؽ ك الفئات

العمرية ك المستكيات .
 -3مدى وضوح إرسال اإلذاعة لدى المستمعين:
منطقة البحث
اإلرساؿ

الحضر

المجمكع

الريؼ

ؾ

%

ؾ

%

ؾ

%

 -كضكح تاـ

157

79,29

26

92,86

183

80,97

 -تشكيش صكتي

36

18,18

1

03,57

37

16,37

 -انقطاع صكتي

05

2,53

1

03,57

06

2,66

198

%100

28

%100

226

%100

المجمكع

جدكؿ رقـ ) :(27مدل كضكح إرساؿ برامج اإلذاعة لدل المبحكثيف

إف الجدكؿ أعبله يبيف لنا أف معظـ أفراد العينة يصميـ بث إذاعة بسكرة بكضكح تاـ  ،أم ال كجكد لمشاكؿ تقنية
في البث ك اإلرساؿ الصكتي ك ىذا ما عبرت عنو نسبة  %80,97مف إجمالي العينة  ،في حيف أف نسبة

 %16,37ك ىي نسبة قميمة أدلت بأف ىناؾ تشكيشا صكتيا يمنعيـ مف التقاط الصكت بشكؿ كاضح  ،أما نسبة
 %2,66كىي نسبة غير مؤثرة قالت بكجكد انقطاع صكتي لئلذاعة مف حيف آلخر.

ىذا ك قد أكدت نسبة كبيرة مف أفراد عينتي الحضر ك الريؼ  ،عمى كضكح اإلرساؿ بشكؿ تاـ ك كامؿ ،قدرت ىذه

النسبة في عينة الحضر بػ  %79,29بينما في عينة الريؼ فقدرت بػ . %92,86

ىذا ك كما جاء في الجانب النظرم لمدراسة عف شركط ك مستمزمات الدكر التنمكم لئلذاعة المحمية  ،أال ك ىك قكة

ك كضكح اإلرساؿ اإلذاعي المحمي  ،حيث يشترط أف يككف اإلرساؿ قكيا ك كاضحا  ،فكما يصؿ إلى كؿ تراب

المنطقة المحمية  ،كذلؾ البد أف تككف رسائمو كاضحة ال تشكيش فييا ك ال انقطاع ىذا حتى تحقؽ اإلذاعة المحمية
أىدافيا التنمكية عمى أكمؿ كجو  ،ك ذلؾ بتأدية أدكارىا التنمكية بدكف عراقيؿ  ،ك كما أنو ال غبار عف إقامة إذاعة

قكية بؿ ىك مطمب ميـ في الكاقع

)(1

.

ك ما نبلحظو ىنا  ،أف إرساؿ اإلذاعة يصؿ إلى كؿ المناطؽ الحضرية لمكالية كما المناطؽ الريفية أيضا  ،فإذاعة
بسكرة المحمية في بداية ظيكرىا كانت تغطي مساحة  30كمـ في إرساليا  ،إال أنيا مع التطكر الحاصؿ بعد ذلؾ

خاصة مع سنة  2004ـ  ،كسعت اإلذاعة بثيا إلى مناطؽ تجاكزت حدكد الكالية عمى شعاع يصؿ إلى  200كمـ

ك اليكـ يتجاكز ذلؾ ليصؿ إلى حكالي  300كمـ  ،ك ىي بيذا تعتبر مف أكبر البث  ،حيث يصؿ مداه إلى كؿ مف

باتنة  ،سطيؼ  ،البرج  ،مسيمة ،جزء مف الجمفة ،الكادم ،كرقمة ..ك لقد شيدت سنكات ما بعد  2004بداية العمؿ

بنظاـ شبكة اإلعبلـ اآللي الداخمية ما مكف إذاعة بسكرة مف المضي قدما نحك تطكير ك تحسيف نكعية المنتكج

الصكتي كصناعة المادة الصكتية المبثكثة بحرفية أكثر.

ىذا ك أكد مدير اإلذاعة في مقابمة حرة معو يكـ  2011/04/26بمقر اإلذاعة عمى أف إذاعة بسكرة اليكـ تعد مف
اإلذاعات الجيكية األكلى التي استفادت مف التطكر الحاصؿ في مجاؿ تكنكلكجيا االتصاؿ في الجزائر ،حيث كانت

سباقة إلى اعتماد نظاـ الرقمنة  ،ك ما عكسو مف تطكر عمى مستكل الخدمة اإلنتاجية ك اإلرساؿ معا .

ك اليكـ بثيا الحي ال يصؿ إلى كؿ شبر مف الكالية حض ار ك ريفا فحسب  ،كانما يتعدل ذلؾ ليصؿ إلى كاليات

مجاكرة  ،إال أنيا تحرص دكما عمى أف يككف بثيا مسمكعا بكضكح مف كؿ زاكية مف زكايا رقعتيا الكالئية  ،مدينة ك

قرية  ،حيث تحظى بمدياتيا الثبلث ك الثبلثكف بإرساؿ كاضح كقكم عمى مدل فترتي إرساليا الصباحية كالمسائية.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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أما الذيف قالكا بانقطاع الصكت أك حدكث تشكيش صكتي  ،فيي حالة ظرفية ك نادرة الحدكث ربما تعكد إلى سكء
االستخداـ لمراديك أك عدـ كفاءتو في التقاط الصكت  ،أك أحيانا لمظركؼ المناخية التي تحكؿ دكف تحقيؽ ذلؾ...

 -4دوافع االستمــــاع إلى برامج إذاعة بســــكرة :
الحضر

منطقة البحث

المجمكع

الريؼ

الدكافع

ؾ

%

ؾ

%

ؾ

%

حب االستماع إلى الراديك

83

36,56

04

12,05

87

33,59

مؿء الفراغ

73

32,16

05

15,63

78

30,12

البحث عف حمكؿ لمشكبلتو اليكمية

52

22,19

15

46,87

67

25,87

أخرل

19

08,37

08

25

27

10,42

المجمكع

227

%100

32

%100

259

%100

جدكؿ رقـ ) :(28دكافع االستماع المبحكثيف إلى برامج إذاعة بسكرة

مالحظة  :المجمكع ىنا ال يعبر عف مجمكع مفردات العينة ،بؿ يتعداه ،نظ ار لكقكع اختيار أفراد العينة عمى أكثر
مف خيار كاحد .فيمكف أف يككف دافع المبحكث لبلستماع إلى إذاعة بسكرة ىك مؿء الفراغ  ،ككذا البحث عف
حمكؿ لمشكبلتو اليكمية عمى سبيؿ المثاؿ الحصر ،ك بالتالي إجابة كاحدة لمبحكث كاحد يمكف أف تتضمف أكثر مف

خيار كاحد.

إف ما نبلحظو مف خبلؿ ىذا الجدكؿ الذم يكضح دكافع االستماع إلى برامج إذاعة بسكرة  ،ىك حيازة دافع حب

االستماع إلى الراديك عمى أكبر نسبة بقدر  % 33,59مقارنة بالدكافع األخرل  ،يميو دافع مؿء الفراغ بنسبة
 ، %30,12ثـ يأتي ذلؾ دافع البحث عف حمكؿ لممشكبلت اليكمية بنسبة  ، %25,87كما عبرت نسبة %10,42
ك ىي أقؿ نسبة عف كجكد دكافع أخرل دفعت بيـ نحك االستماع إلى ىذه اإلذاعة  ،نذكرىا :

0أكبر دافع تم ذكره هو اإلطالع على أخبار و أحوال منطقة بسكرة و سكانها.
0كسب ثقافة عامة.
0الفضول لمعرفة ما ٌقال فً هذه اإلذاعة.

 0أثناء التواجد فً السٌارة ٌصبح رادٌو بسكرة مفروضا على المستمع.
 2ارتباط رادٌو بسكرة بالمطبخ  ،فدخول المرأة المطبخ ٌعنً تعرضها لبرامج إذاعة بسكرة .
0ارتباط فئات معٌنة ببرامج فئوٌة معٌنة تكون دافعا أساسٌا لالستماع إلى اإلذاعة كالفالحة و الرٌاضة.
إف النسبة الكبيرة  %33,59التً عبرت عن حبها للرادٌو و الذي ٌعتبر الدافع األساسً لالستماع إلى إذاعة بسكرة

ال ٌمكننا تفسٌرها إال بقول " لٌلى العقاد " «كما تنبأ بعضيـ خاطئيف أف السينما سكؼ تقضي عمى المسرح  ،تنبؤا
أف التمفزيكف سكؼ يقضي عمى اإلذاعة ...لكف األياـ برىنت أف اإلذاعة حافظت عمى مكانتيا ك لـ يستطع

التمفزيكف أف يقمؿ مف أىميتيا .1

ك عمى الرغـ مف أف ما خمص إليو إحدل الجداكؿ السابقة بأف االستماع إلى اإلذاعة غير منتظـ ك دائـ  ،إال أف

مكانة الراديك في نفكس الناس الزالت تحظى باالحتراـ ك المكدة  ،ك أكبر دليؿ عمى ذلؾ مف خبلؿ عينتنا  ،أف

أكبر سبب لعدـ انتظاـ استماعيـ لبرامج اإلذاعة ىك عدـ تكفر الكقت الكافي لذلؾ  ،ك ىذا ما تـ تفسيره سابقا
بتغيرات ك تطكرات الحياة اليكمية في زمننا  .ىذا ك تتقارب مع ىذه النسبة  ،نسبة المذيف أدلكا بأف الدافع لسماعيـ

إذاعة بسكرة ىك مؿء الفراغ  ،أم أنيـ يستمعكف إلييا فقط حينما يككنكف ببل عمؿ أك التزاـ فيجدكف في برامج

اإلذاعة ما يمبل فراغيـ ك يسمييـ ك ينسييـ متاعب الحياة اليكمية  ،حيث تنفرد اإلذاعة ىنا إضافة إلى التمفزيكف
ككسائؿ يمكف التعرض ليما في أكقات الفراغ أك في أكقات النشاط الغير منتج  ،كخمفية مكسيقية أك كخمفية حركية

مصاحبة يعتبرىا الفرد كسيمة تشجيعية ك نفسية لتنشيط العممية اإلنتاجية .2

ىذا كنجد أف األفراد في عينة الريؼ في نسبة كبيرة منيـ تقدر ب ػ% 46,86يستمعكف إلى برامج إذاعة بسكرة مف
أجؿ البحث عف حمكؿ لمشكبلتيـ اليكمية  ،بخبلؼ عينة الحضر  .ك ىذا ال يمكف أف يفسر إال بتمؾ األكضاع

المعيشية األقؿ تطك ار مقارنة بالمناطؽ الحضرية  ،حيث أف اىتماـ خطط التنمية مكجو إلى المدينة أكثر مف الريؼ
ك ليذا نجد األفراد الريفيكف يعانكف مف نقائص تجعميـ يبحثكف عف حمكؿ ليا في برامج إذاعتيـ  .ك كما تكصؿ

إليو تحميؿ مضمكف عينة مف البرامج  ،فإف الخطة البرامجية إلذاعة بسكرة تضع في اعتبارىا رصد مختمؼ
المشكبلت التي تحيط باألفراد المحمييف خاصة أفراد المناطؽ الريفية ك المعزكلة ك تبحث ليا عف حمكؿ مع المعنييف
أساسا بحميا  ،ك لعؿ أف برنامج " بمديات تحت الضكء " ىك أىـ تمؾ البرامج في ىذا الشأف .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1ليمى العقاد  ،مرجع سابؽ  ،ص . 40
) :(2نسمة احمد البطريؽ ،مرجع سابؽ ،ص .62

 - 5الزمن المستغرق يوميا في سماع برامج إذاعة بسكرة :
الحضر

منطقة البحث

المجمكع

الريؼ

الزمف المستغرؽ يكميا

ؾ

%

ؾ

%

ؾ

%

 -اقؿ مف نصؼ ساعة

65

32,83

04

14,29

69

30,53

 -ساعة

45

22,73

06

21,43

51

22,57

 -ساعتاف

29

14,65

05

17,86

34

15,05

 3 -ساعات

15

07,58

03

10,71

18

7,96

 4 -ساعات

14

07,06

03

10,71

17

7,52

 5 -ساعات فأكثر

30

15,15

07

25

37

16,37

198

%100

28

%100

226

%100

المجمكع

 جدكؿ رقـ ) :(29الزمف المستغرؽ يكميا في سماع برامج إذاعة بسكرة -مف الجدكؿ أعبله  ،تبيف أف أعمى نسبة استماع يكمي لبرامج إذاعة بسكرة ىي ألقؿ مف نصؼ ساعة يكميا ك ذلؾ

بنسبة  30,53مف المجمكع الكمي لمعينة  ،في حيف تقابميا حكالي نصؼ ىذه النسبة لبلستماع إلى برامج إذاعة
بسكرة لخمس ساعات فأكثر ك ذلؾ بػ  ، 16,37ك ىذا يعني أف نسبة االستماع اليكمي لبرامج إذاعة بسكرة ىي

قميمة  ،ىذا ما قد يؤثر عمى األىداؼ التنمكية المسطرة مف خبلؿ ىذه البرامج مف حيث االستيعاب الحقيقي ليذه
البرامج مف طرؼ المستمعيف ك تحقيؽ ما يسمى برجع الصدل  Feed Backأك التغذية الرجعية كما يسمييا

البعض اآلخر .ىذا ك نجد أف نسبة  22,57مف مجمكع مفردات العينة تستمع إلى برامج إذاعة بسكرة ساعة
كاحدة في اليكـ ثـ تتضاءؿ نسبة االستماع اليكمي إلى ساعتاف بنسبة  ، 15,05يمييا نسبة  7,96لثبلث

ساعات يكميا  ،ثـ نسبة   7,52ألربع ساعات يكميا .

إذف  ،يجتمع ثمث مفردات العينة عند عادة االستماع لبرامج إذاعة بسكرة لنحك أقؿ مف نصؼ ساعة يكميا  .ك ما
يمكف استنتاجو ىنا ىك أف ىذه النسبة ىي مف المذيف يستمعكف إلى برامج إذاعة بسكرة بصكرة غير منتظمة  ،في

حيف نجد مف يستمعكف إلييا لما يفكؽ الخمس ساعات يكميا ىـ المذيف يستمعكف إلى برامجيا بصكرة منتظمة أم

يكميا  ،أك باألحرل ىـ المستمعكف األكفياء لبرامج إذاعة بسكرة .

ك الممفت لبلنتباه مف خبلؿ بيانات الجدكؿ أعبله  ،االختبلؼ الجمي بيف نسبتي االستماع اليكمي لبرامج اإلذاعة

لكؿ مف عينتي الحضر ك الريؼ  ،حيث نجد أف أكبر نسبة في عينة الحضر ك ىي  32,83مف مجمكع
مفردات عينة الحضر تستمع إلى برامج إذاعة بسكرة أقؿ مف نصؼ ساعة يكميا  ،في المقابؿ نجد نسبة  25ك

ىي أكبر نسبة في عينة الريؼ تستمع إلى برامج إذاعة بسكرة أكثر مف  5ساعات يكميا  .ك ىذا لف يفسره إال أمر
كاحد أال ك ىك آثار التحضر ك التمدف عمى أفكار ك سمككيات الناس  .حيث نجد إنساف المدينة يعيش عصر
السرعة ك الحركة ك بركد العبلقات االجتماعية ك التعقد المعيشي ك التمحكر حكؿ الذات ك محاكاة الحداثة ك

العصرنة ..فينزعكف إلى كؿ ما ىك جديد ك حديث  ،يمكف لو أف يحقؽ رغباتيـ أكثر فأكثر  ،مما يجعؿ الراديك
ثانكيا في حياتيـ  ،مقارنة بأىؿ الريؼ ببساطة حياتيـ اليكمية ك ميميـ نحك المحافظة ك التمسؾ بكؿ ما ىك قديـ

ك تقميدم ..نجدىـ ال يزالكف يكنكف االحتراـ لكسيمة الراديك ككسيمة اتصاؿ تقميدية مقارنة بالتمفاز ك الفضائيات ك

النت...الخ  .ك ليذا كجدنا أف معظـ مفردات عينة الريؼ يستمعكف إلى برامج إذاعة بسكرة يكميا ألكثر مف خمس

ساعات أم ربما يصؿ استماعيـ اليكمي إلى نياية اإلرساؿ حتى  ،ك ىذا يعني أف الراديك أساسي في حياتيـ

اليكمية ،السيما ربات البيكت المكاتي يجدف في برامج إذاعة بسكرة المبلذ األكبر ك المتنفس الذم يحققف مف خبلليا
حاجاتيف ك انشغاالتيف ك رغباتيف .

ك لقد أكدت أدبيات سكسيكلكجا االتصاؿ التنمكم  ،عمى أىمية البعديف الحضرم ك الريفي في درجة االحتكاؾ

بكسائؿ االتصاؿ عامة  ،فنجد كلبكر شراـ في كتابو أجيزة اإلعبلـ ك التنمية الكطنية ينظر إلى الراديك ككسيمة

تغيير اجتماعي ىامة جدا في الكسط القركم حيث يقكؿ " شاىدت ذات مرة ك أنا في قرية معزكلة مف قرل الشرؽ

األكسط جياز راديك يراه القركييف ألكؿ مرة ك قد أدير في بيت العمدة  ،لقد أكضح ذلؾ الجياز عمى الفكر أف
المعرفة قكة...لقد أصبح ذلؾ الجياز الصغير الجالب لمضكضاء في نظره ك نظر اآلخريف بساطا سحريا يحمميـ

إلى ما كراء اآلفاؽ التي يعرفكنيا  ...ك لكف الذم ترؾ في نفسي أث ار ال ينسى عف تأثير الراديك ىك مشيد جماعة

مف القركييف ك ىـ يسمعكف ألكؿ مرة قائدا مف قادتيـ يدعكىـ إلى المشاركة في حكـ ببلدىـ  ،ىؤالء القركييف ال

يعرفكف عف حككمتيـ أعمى مف الصراؼ محصؿ الضرائب أك الخفير ،فتخيؿ دىشتيـ ك عدـ تصديقيـ ك ما ارتسـ

عمى كجكىيـ مف حيرة ك أمؿ في صكرة ال يمكف أف تنسى"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1كلبكر شراـ  ،مرجع سابؽ  ،ص .37
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فعبل ال يزاؿ الراديك يمثؿ سح ار لدل القركييف  .ك ما يزيدنا تأكيدا ىك قكؿ" دكنالد.ج.بكج "  ،في القرل النائية يكجد
في كؿ منيا جياز مذياع ترانزيستكر  ،كاحد عمى األقؿ يعمؿ بانتظاـ ك يستمع إليو يكميا  .ك عادة ما يككف ىناؾ
عديد مف ىذه األجيزة  ،ك بصكرة مشابية فإف المرء يجد أف أجيزة الراديك تدار كؿ ساعات النيار ك حتى كقت
متأخر مف الميؿ"

)(1

.

ك عمكما  ،فإف مفردات عينتنا اإلجمالية )الحضر+الريؼ( في نسبتيا الغالبة ال يستغرقكف كقتا طكيبل في اليكـ
خبلؿ سماعيـ لبرامج إذاعة بسكرة ك إنما ىك ظئيؿ نكعا ما  ،حيث نجد في المناطؽ الصناعية المتحضرة أيف
تتشابؾ ك تتعقد الحياة اليكمية بالمعنى السكسيكلكجي لمكممة  ،أفرادىا يجدكف غاياتيـ الترفييية ك التثقيفية في

مصادر أخرل ليس فقط في الفضائيات ك النت ...بؿ خارج كسائؿ اإلعبلـ ذاتيا  .ك في ىذا تقكؿ "نسمة البطريؽ"

بأنو تتعدد في الدكؿ الصناعية المتقدمة إلى جانب كسائؿ اإلعبلـ التكنكلكجية ك الثقافية إمكانيات أخرل لمترفيو ك
الثقافة ك اإلعبلـ كالسياحة ك الرياضة بأنكاعيا المتعددة  ،ك تتعدد األماكف العامة مف منتزىات ك حدائؽ ك غابات

طبيعية  ،ك تصبح المنافسة

الجماىيرم). (2

قكية مف تمؾ اإلمكانيات الترفييية ك الثقافية خارج المنزؿ ككسائؿ اإلعبلـ

ك ىنا تكمف أىمية اإلعبلـ المحمي في مكاجية تعقيد الحياة اليكمية ك البلمعيارية ك التفكؾ  ،فإننا نجد مثبل في

دكلة كالسكيد بمغ فييا البركد االجتماعي بسبب التصنيع ك التحضر ذركتو ما جعميا تستنجد بما يسمى " إذاعات

الجكار"  ،ىذه اإلذاعات التي تخاطب فئات معينة خاصة  ،ىدفيا القضاء عمى الكحدة ك االنعزالية ك التي مف
شأنيا دفعيـ نحك االنتحار  ،كما ثبت مف كاقع ىذا البمد  .ك لعؿ أف أب عمـ االجتماع " دكركايـ" ىك أىـ مف
تحدث عف العبلقة السببية بي ف التصنيع ك ما نتج عنو مف كحدة ك انعزالية ك بركد العبلقات االجتماعية ...كما

سماه باالنتحار األناني  .ك لذلؾ البد لئلذاعات المحمية أف تستغؿ صفة المحمية أك الجكارية  ، Proximitéحتى

تشغؿ كقت األفراد المحمييف بما يفيد صالحيـ العاـ  ،ك إبعادىـ عف مخاطر التحضر ك التمدف بالمنظكر

الدكركايمي  .مقابؿ ذلؾ نجد " لكيس ككزر" في حديثو عف تعقد المجتمع العصرم ك تشابؾ عبلقاتو ك بركدىا ك ال
معيارية أنساقو يقكؿ " إف الصراعات المتعددة التي تمر بيا األنساؽ االجتماعية يمكف أف تفيد في اقتبلع أسباب

الفرقة  ،كفي تشييد الكحدة مف جديد  .إف ىذه األنساؽ تستطيع مف خبلؿ إجازة الصراع ك إعطائو الصفة النظامية
أف تفيد بعضيا البعض كميكانيزمات لمثبات ك االستقرار " ). (3

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1تيرم  .د .بيغ ك آخركف  ،مرجع سابؽ  ،ص. 07
) :(2نسمة أحمد بطريؽ  ،مرجع سابؽ  ،ص . 62
):(3عمي عبد الرزاؽ جمبي ك اآلخركف  ،نظرية عمـ االجتماع :االتجاىات الحديثة كالمعاصرة ،اال ازريطة ،دار المعرفة الجامعية ،1998 ،ص .59

إذف نقكؿ ميما كانت فائدة التشابؾ ك الصراع االجتماعي عمى حد رأم " ككزر"  ،أك مخاطره عمى النسؽ العاـ

عمى حد رأم " دكركايـ " ك مف بعده " بارسكنز"  ،فإننا نقر بضركرة لعب اإلذاعات المحمية باستغبلؿ خاصة
الجكارية لدييا دك ار لصيقا بأفراد المجتمع المحمي  ،حيث ال تنتظر أف يستمع إلييا األفراد المحميكف ك إنما تسحبيـ

نحكىا بشتى الطرؽ حتى نستطيع أف نقكؿ أنيا إعبلـ محمي بكؿ ما تحممو الكممة مف معنى ك بعد.
 - 6الفترة المناسبة لالستماع إلى برامج إذاعة بسكرة :
الحضر

منطقة

البحث

المجمكع

الريؼ

ؾ

%

ؾ

%

ؾ

%

 -الفترة الصباحية

138

69,70

18

64,29

156

69,03

 -الفترة المسائية

60

30,30

10

35,71

70

30,97

198

%100

28

%100

226

%100

الفترة المناسبة

المجمكع

جدكؿ رقـ ) :(30الفترة المناسبة لممبحكثيف لبلستماع إلى برامج إذاعة بسكرة
يكضح الجدكؿ أعبله  ،أف الفترة المناسبة لدم المستمعيف ىي فترة الصباح  ،حيث عبرت نسبة  ٪69,03عف أف

الفترة الصباحية مناسبة أكثر لبلستماع إلى برامج إذاعة بسكرة مف الفترة المسائية  ،في حيف كجدت نسبة ٪30,97

أف فترة المساء ىي الفترة المناسبة لدييـ لبلستماع إلى برامج إذاعة بسكرة .

ك لعؿ أف الفترة الصباحية ىي فترة مناسبة جدا لبلستماع حتى عمى مستكل عينتي الحضر ك الريؼ  ،حيث أكد

ذلؾ نسبة  ٪ 69,70مف مجمكع الحضر  ،ك نسبة  ٪ 64,29مف مجمكع الريؼ .

إذف يجد معظـ أفراد العينة سكاء كانكا حض ار أك ريفا أف الفترة المناسبة ليـ لمتعرض إلى ىذه الكسيمة المحمية ىي
الفترة الصباحية مف اإلرساؿ .ك لقد ذكر أفراد العينة سبب مناسبة ىذه الفترة بالذات  ،إذ يمكننا حصر ىذه األسباب

في النقاط اآلتية :

 1كجكد كقت فراغ في الصباح.

 2مناسبة مع قيكة الصباح ) في البيت أك المقيى (.

 3درجة االستيعاب تككف أكبر في الصباح.
  4البرامج الصباحية مفيدة ك ميمة أكثر.
  5مناسبة أثناء القياـ باألعماؿ المنزلية.

 6مف أجؿ أخبار الصباح.

 7مف أجؿ األغاني الصباحية .
 8مف أجؿ البرنامج الخدماتي -اإلعبلني " الكفيات " .
9مف أجؿ برنامج الطبخ الصباحي.

 10قبؿ الذىاب إلى المدرسة صباحا.

 11مف أجؿ البرنامج الديني "حديث الصباح " لمشيخاكم.
 12مناسبة صباحا عند االلتحاؽ بالمينة .

 13البرامج الصباحية ترفييية ك متنكعة أكثر .

كلقد تمركزت أغمب األسباب التي ذكرىا المبحكثكف حكؿ سبب االستماع إلى األخبار المحمية صباحا ك ما ىك

جديد بالمنطقة  ،ثـ سبب اتخاذ برامج إذاعة بسكرة عامبل لمتسمية ك الترفيو أثناء القياـ باألعماؿ المنزلية السيما في

المطبخ  ،ك ىذا ما أكدتو لنا ربات البيكت في المرحمة االستطبلعية لمدراسة  ،حيث أف إذاعة بسكرة المحمية ال

تفارؽ المطبخ  ،فاألعماؿ المنزلية تكاد ال تبدأ إال إذا تـ تشغيؿ الراديك عمى مكجة بث101 FM - 91.2 FM
فينبعث ذلؾ الصكت المحمي مف ذلؾ الجياز  ،ليخاطب مستمعيو بميجتيـ ك يحاكي ثقافتيـ  ،ك يرفو عنيـ

كيسمييـ ك يمدىـ باألخبار ك الثقافة ك الديف ك .....الخ  .ك في ىذا تؤكد " ليمى العقاد " أف الفترة الصباحية ك فترة

السيرة )الميؿ( ىما الفترتاف النشيطتاف  ،ك أف فترة الضحى ىي فترة ربات البيكت ). (1

ك ىنا يمكف أف نقكؿ أيضا  ،دكف إغفاؿ لدكر اإلذاعة في التخطيط الجيد لمبرامج  ،حيث نجد أف إذاعة بسكرة

المحمية  ،بناءا عمى معطيات التراث النظرم لسكسيكلكجيا االتصاؿ التنمكم  ،قد راعت في خطتيا البرامجية ىذه
الخاصية االجتماعية  ،حيث أف برامج الصباح السيما فترة الضحى ىي مكجية في الغالب لممػ ػرأة ك ربات البيكت
تحديدا ،عمى اعتبار أنيا الفترة المناسبة لربة البيت مما يحقؽ إيجابا األىداؼ التنمكية لبرامجيا المكجية خاصة
نحك عممية التغيير االجتماعي  .ىذا عبلكة عمى اعتبار الفترة الصباحية  ،ىي فترة يككف فييا الذىف صافي ك

مستعد لتمق ػي المعمكمات ك المعارؼ باستيع ػ ػ ػاب ك فيـ أكبر ،ك ىذا ما أكده بعض أف ػ ػ ػ ػراد العينة ممف تناسبيـ الفترة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1ليمى العقاد  ،مرجع سابؽ  ،ص .30

الصباحية لبلستماع .

أما الفترة المسائية  ،فيي تناسب عددا أقؿ مف أفراد العينة بنسبة  . ٪30,97ك أف جممة مف أركا ذلؾ يقركف بأف
السبب عمكما محصكر في :

 .1نظ ار لكجكد فراغ في المساء بحكـ العمؿ ك الدراسة في الصباح .
 .2مف أجؿ برامج الرياضة .
 .3مف أجؿ المكسيقى .

 .4مف أجؿ البرامج الثقافية .
 .5البرامج المفضمة لدل المبحكثيف في الفترة المسائية .

ك لقد تمركزت معظـ األسباب التي أدلى بيا المبحكثيف ىنا  ،حكؿ سبب الفراغ مف العمؿ ك الدراسة  ،ك بالتالي

تككف فترة الصباح غير مناسبة ليؤالء بطبيعة الحاؿ  .ك في ىذا ترل" ليمى العقاد" ضركرة بث برامج األطفاؿ
المتمدرسيف ك كذا اآلباء العامميف مساءا  ،عند عكدتيـ إلى البيكت ،ففي الصباح الرجاؿ يغادركف إلى أعماليـ ك

بعض السيدات أيضا  ،ك التبلميذ إلى مدارسيـ ك تبقى ربات البيكت في البيت.(1)....

إال أف ىذه الدراسة التحميمية لعينة مف برامج إذاعة بسكرة بينت مف خمبل في ىذه النقطة بالذات  .فعمى سبيؿ

المثاؿ الحضر ،تعتمد اإلذاعة في خطتيا البرامجية عمى بث برنامج تربكم ييتـ بالقضايا التربكية لتمميذ المدرسة ك
طرح انشغاالتو ك مستجدات العممية التربكية ،ك ذلؾ يكـ الخميس صباحا كؿ أسبكع  ،ك ىذا التكقيت ال يناسب

تماما التبلميذ ك حتى أكلياءىـ العامميف في الصباح  ،فكاف مف المفركض كفؽ ما جاء في التقاليد اإلذاعية ك
اإلعبلمية عمكما ك التي كضعيا منظرك ك استراتجيكا االتصاؿ ك اإلعبلـ ك التنمية  ،أف يبث مثؿ ىذا البرنامج ك

الذم ىك مكجو إلى فئة األطفاؿ المتمدرسيف ك أكلياءىـ في الفترة المناسبة ليـ أال ك ىي فترة المساء عند العكدة

مف المدرسة أك العمؿ  ،أكفي يكمي العطمة األسبكعية)السبت أك الجمعة(  ،ك ىذا ما أشرنا إليو في الجانب النظرم
لمدراسة حكؿ مستمزمات الدكر التنمكم لئلذاعة المحمية  ،حيث البد أف ترتبط اإلذاعة المحمية بالبيئة المحمية ك

األكضاع السائدة فييا  ،مف حيث الدراسة العممية ألنماط كعادات األفراد المحمييف ك ما يمكف أف تحققو مف نتائج
ايجابية تفيد في التخطيط السميـ لبرامجيا مف حيث المضمكف ك كذا تكقيتات بثيا بما يتناسب ككؿ فئة مف فئات

المجتمع .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1ليمى العقاد  ،مرجع سابؽ  ،ص .30

 -7مدى مشاركة اآلخرين في االستماع إلى برامج إذاعة بسكرة :
منطقة
البحث

الحضر

المجمكع

الريؼ

ؾ

%

ؾ

%

ؾ

%

 -كحده

76

38,38

15

53,57

91

40,27

 -مع آخريف

122

61,62

13

46,43

135

59,73

198

%100

28

%100

226

%100

الفترة المناسبة

المجمكع

جدكؿ رقـ ) :(31مدل مشاركة المبحكثيف آلخريف في االستماع إلى برامج إذاعة بسكرة
لقد أثبت ىذا الجدكؿ أف النسبة األكبر  ٪59,73مف مجمكع مفردات العينة يستمعكف إلى برامج إذاعة بسكرة مع

آخريف  ،حيث يتشارككف معيـ في السماع لبرامجيا  ،ك ما ينتج عف ىذه المشاركة غالبا مف أخد ك رد ك نقاش
بخصكص المكاضيع المطركحة  ،في حيف أف نسبة  ٪40,27ك ىي األقؿ  ،صرحكا بأنيـ يستمعكف إلى برامج

إذاعة بسكرة لكحدىـ دكف مشاركة اآلخريف ليـ .

ك تختمؼ ىذه النسب مف الحضر إلى الريؼ  ،حيث يستمع معظـ سكاف الحضر إلى برامج إذاعة بسكرة بالمشاركة

مع اآلخريف بنسبة  ، ٪61,62في حيف نجد سكاف الريؼ يستمعكف في غالبيتيـ إلى برامج اإلذاعة المحمية 

بسكرة  لكحدىـ ك ذلؾ بنسبة . ٪53,57

إف ما يطرحو الجدكؿ مف بيانات عامة حكؿ نزكع األفراد المستمعيف نحك االستماع إلى برامج إذاعة بسكرة

بالمشاركة مع مستمعيف آخريف  ،إنما يدؿ عمى النزعة االجتماعية ألنماط االستماع إلى الراديك  ،حيث يميؿ الفرد
إلى مشاركة اآلخريف ك االجتماع معيـ بتككيف حيز مف المشاعر ك االىتمامات ك الطمكحات المشتركة  .كىنا نقؼ

لنتذكر القكؿ الشيير لمعبلمة " ابف خمدكف " مؤسس عمـ العمراف البشرم " الفرد اجتماعي بطبعو " أم أنو بطبيعتو
اإلنسانية يميؿ إلى التجمع ك صنع عبلقات اجتماعية ك تفاعبلت بينو ك بيف اآلخريف .

إضافة إلى ىذا  ،نجد أحد أىـ ركاد النظرية السكسيكلكجية المعاصرة " تشارلز ككلي" في حديثو عف الذات

كالجماعة األكلية  ،يؤكد عمى أىمية التكاصؿ االجتماعي ك المشاركة الحياتية  ،ك التي مف شأنيا صقؿ اليكية

الشخصية لمفرد  ،كىك يكافؽ ابف خمدكف في اعتبار أف الذات ىي بطبيعتيا اجتماعية  ،فيرل ككلي أف لمجماعات

األكلية ك التفاعؿ اال جتماعي ك بخاصة االتصاؿ،دكر ىاـ ك مؤثر في نشأة الشخصية اإلنسانية ك نمكىا،فالذات ك

اآلخر ال يتحققاف ككقائع منفصػ ػمة بؿ تنمكاف مف خبلؿ سياؽ العبلقات االجتماعية ،ليذا يرل أف الذات في جكىرىا
اجتماعية

)(1

 .إذف  ،إف النزعة االجتماعية لمفرد داخؿ مجتمعو تجعمو مياال لمشاركة اآلخريف في أعمالو ك

اىتماماتو ك طمكحاتو  .فالذات االجتماعية حسب ككلي ما ىي إال ناتج ذلؾ التفاعؿ االجتماعي  ،ك لنا أف نتصكر

مف منظكر سكسيكلكجي ما يمكف أف يحققو ذلؾ االستماع المشترؾ لبرامج إذاعة بسكرة لدل المبحكثيف مف فكائد

عمى الذات االجتماعية )الفرد المستمع( ك زيادة التقارب االجتماعي ك التساند ك التبلحـ ك ما يمكف أف يؤدم ذلؾ

إلى زيادة فرص التكازف ك االنسجاـ المجتمعي ككؿ .

 - 8رفقاء االستماع إلى برامج إذاعة بسكرة لدى المبحوثين :
منطقة
البحث

الحضر

المجمكع

الريؼ

ؾ

%

ؾ

%

ؾ

%

 -األىؿ

81

66,39

09

69,23

90

66,67

 -الجيراف

04

3,28

00

00

04

2,97

 -األصحاب

14

11,47

04

30,77

18

13,33

 -زمبلء العمؿ

18

14,76

00

00

 -آخر

الرفقاء

المجمكع

18

13,33

05

04,10

00

00

05

3,70

122

%100

13

%100

135

%100

جدكؿ رقـ ) :(32رفقاء المبحكثيف في االستماع إلى برامج إذاعة بسكرة
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1عبد الرزاؽ جبمي ك آخركف  ،مرجع سابؽ  ،ص . 133

إف ىذا الجدكؿ  ،يبيف أف غالبية المبحكثيف الذيف يتشارككف مع آخريف في االستماع إلى برامج إذاعة بسكرة ،
يستمعكف إلى برامجيا مع أىالييـ )األسرة(  ،ك ذلؾ بنسبة  ، ٪66,67في حيف تتساكل نسبة االستماع بمشاركة

األصحاب مع نسبة االستماع بمشاركة زمبلء العمؿ ك ذلؾ بنسبة  ، ٪ 13,33تأتي بعدىا نسبة  ٪3,70لتعبر عف
آخريف غير رفقاء االستماع المصنفيف في ىذا السؤاؿ  ،أما مرافقة الجيراف في االستماع إلى برامج إذاعة بسكرة

فتأتي ىي األخيرة بنسبة .٪2,97

ك يبدك مف خبلؿ الجدكؿ  ،أف " جماعة األسرة " بالمعنى السكسيكلكجي لمكممة ىي الجماعة االجتماعية األكلى

عمى اإلطبلؽ ك التي تتفاعؿ داخميا عبلقات األفراد المنتميف إلييا  ،حيث نجد نسبة كبيرة مف المبحكثيف مبلذىـ
في االستماع إلى برامج إذاعة بسكرة بمشاركة أسرتيـ  .حتى أف مشاركة األسرة االستماع إلى برامج إذاعة بسكرة

حضي بالنسبة األكبر فيما يخص عينتي كؿ مف الحضر ك الريؼ  ،فبالنسبة لعينة الحضر نجد معظـ المبحكثيف

يستمعكف إلى برامج إذاعة بسكرة بمشاركة أىالييـ ك المذيف يشارككنيـ نفس المسكف ك ذلؾ بنسبة  ، ٪66,39ك

تتقارب نسبة عينة الريؼ منيا حيث تبمغ  ٪69,23مف المبحكثيف الريفييف المذيف يستمعكف إلى برامج اإلذاعة

المحمية بمشاركة األىؿ .

كما ال يمكننا أيضا إغفاؿ ذلؾ التفسير ليذه النتيجة  ،كالذم مفاده أف نمط االستماع بمشاركة األىؿ مرتبط بتكاجد

الراديك بالبيت األسرم  ،ك بالتالي عندما يككف الراديك مشتعبل فإف األسرة حتما سيصميا بث برامجو بما أنو ينطؽ
بيف أربعة جدراف تمثؿ الحيز المكاني لؤلسرة .

ك إذا سممنا نيائيا بيذا المنطؽ  ،فإننا نفقد الظاىرة )االستماع بالمشاركة( معناىا ك بعدىا السكسيكلكجي  ،حيث

يمكف لنا كذلؾ كسكسيكلكجيي ف أف نرد عمى ىذا المنطؽ بقكلنا أف حتى لك تـ تشغيؿ الراديك داخؿ جدراف األسرة
الكاحدة فيذا ال يعني بالضركرة مشاركة أعضاء األسرة في االستماع إلى برامج اإلذاعة  ،فاألذف أحيانا كثيرة تسمع
ك لكف ال يمكننا مف منطمقنا السكسيكلكجي أف نصؼ ىذا االستماع عمى أنو استماع بالمشاركة  ،حيث ىنا يأخذ

مصطمح المشاركة بعدا سكسيكلكجيا ال يستياف بو أثناء تحميؿ المكقؼ أك الظاىرة  .حيث أف المشاركة تصبح
دالة عمى ذلؾ التفاعؿ ك االتصاؿ الحاصؿ بيف الذات ك الجماعة  ،ك ما يمكف أف تحققو ىذه المشاركة مف منافع
لمذات خاصة مف الناحية الشخصية السيككلكجية ك كذا االجتماعية عمكما  ،كلكي نفيـ المعنى السكسيكلكجي

لممشاركة ىنا نتمعف في قكؿ " تشارلز ككلي " في معرض حديثو عف الذات االجتماعية " إف الذات تنشأ عف عممية
االتصاؿ باآلخريف" ) ، (1ك ىذا يعني أف المشاركة ىي ليست فقط نشاط مشترؾ بيف الفرد ك اآلخريف كانما البد أف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
):(1عمي عبد الرزاؽ جمبي  ،مرجع سابؽ  ،ص .161

ننظر إلى ع ػمؽ ىذا النشاط أم ما يعنيو مف تفاعؿ مشت ػرؾ ك اتصاؿ ك تأثير ك تأثر .....إذف مشاركة المبحكثيف
أىالييـ )أسرىـ( في االستماع إلى برامج إذاعة بسكرة تع ػ ػ ػبر عف التفاعؿ أك االتصاؿ التفاعمي بيف أفراد األسرة

الكاحدة .

ك يؤكد في نفس السياؽ" جكرج ىربت ميد " أحد أ برز ركاد التفاعمية الرمزية عمى أف الذات ال تكجد إال في عبلقة

مع جماعات اجتماعية  ،أل ف الفرد نفسو ينتمي إلى بناء اجتماعي ك إلى نظاـ اجتماعي عاـ  ...فالذات إذف ىي

الفرد  ،كلكف مف خبلؿ عبلقاتو التبادلية باآلخريف ك بالمجتمع ).(1

إذف عادة االستماع إلى برامج إذاعة بسكرة بمشاركة آخريف ىي ظاىرة غاية في األىمية سكسيكلكجيا  ،السيما إف

كانت ىذه المشاركة مع أفراد األسرة الكاحدة مما قد يترتب عميو تكابع ايجابية عمى الفرد ك كذا عمى عبلقاتو

التفاعمية مع األفراد اآلخريف .

كما ك نجد جماعة األصحاب ك جماعة زمبلء العمؿ  ،تحتؿ المرتبة الثانية بعد األسرة  ،حيث سبؽ أف أدلى

المبحكثكف أنيـ يستمعكف إلى برامج إذاعة بسكرة صباحا عند االلتحاؽ بمناصبيـ أك دكاكينيـ أك سياراتيـ المينية،
ك بالتالي إلى جانب األسرة  ،يجدكف جماعات أخرل اجتماعية تشاركيـ استماعيـ إلى برامج إذاعتيـ  ،في حيف أف
جماعة الجيراف حضت بأقؿ نسبة في المشاركة االستماعية نظ ار لكجكد الفرد المبحكث ك ىذه الجماعة )الجيراف(

في حيزيف مكانيي ف منفصميف ما يؤثر عمى عادة المشاركة في االستماع مقارنة باألسرة ذات الحيز المكاني الكاحد

أك مكاف العمؿ كذلؾ .

إال أف نسبة  ٪3,70مف المبحكثيف  ،يستمعكف إلى برامج إذاعة بسكرة مع آخريف تـ التصريح عنيـ مف طرؼ ىذه
النسبة مف المبحكثيف  ،كىـ إلى جانب األسرة ك الجيراف ك زمبلء العمؿ ك األصحاب يتمثمكف في :
 (1زبائف سيارة األجرة.
 (2زبائف المحبلت التجارية.
ك ىذه النسبة تمثؿ أفراد العينة المذيف يشتغمكف في قطاعي التجارة ك النقؿ الحضرم  ،حيث يمضكف نيارىـ إما في
سيارة األجرة مع الزبائف ما يجعميـ يتشارككف معيـ االستماع إلى برامج إذاعة بسكرة أك في المحبلت التجارية التي
تستقبؿ كذلؾ يكميا زبائف يتعرضكف بشكؿ أك بآخر إلى برامج إذاعة بسكرة .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

) :(1عمي عبد الرزاؽ جمبي  ،مرجع سابؽ  ،ص 162.

 -9مدى مناقشة مواضيع برامج إذاعة بسكرة مع آخرين :
منطقة

البحث
مناقشة مكاضيع البرامج مع اآلخريف
 نعـ -ال

المجمكع

الحضر
ؾ

المجمكع

الريؼ

%

ؾ

%

ؾ

%

119

60,10

17

60,71

136

60,18

79

39,90

11

39,29

90

39,82

198

%100

28

%100

226

%100

جدكؿ رقـ) :(33مدل مناقشة المبحكثيف لمكاضيع برامج اذاعة بسكرة
يتبيف مف ىذا الجدكؿ  ،أف النسبة األكبر مف األفراد المبحكثيف يناقشكف ما يسمعكنو في إذاعة بسكرة مف مكاضيع
ك مكاد إذاعية  ،ك ذلؾ بنسبة  ،٪ 60,18في حيف نجد نسبة  ٪39,82ك ىي النسبة األقؿ  ،يكتفكف فقط
باالستماع دكف مناقشة ما يسمعكنو في برامج اإلذاعة مع اآلخريف  ،أك إثارة مكضكع ما تطرقت إليو اإلذاعة في

برامجيا  .ك تتقارب ىات يف النسبتيف مع نسبتي الحضر ك الريؼ  ،فمف حيث عينة الحضر فإف  ٪60,10مف

مجمكع الحضر  ،يثيركف نقاشات حكؿ ما يتمقكنو مف معارؼ ك معمكمات ك أخبار في برامج إذاعة بسكرة مع

اآلخريف  .ك كذلؾ في عينة الريؼ نجد  ٪ 60,71منيـ يناقشكف ما يسمعكنو مف مكاضيع في برامج اإلذاعة مع
آخريف  .إذف  ،نبلحظ ىنا أف نسب مناقشة المكاضيع اإلذاعية مع آخريف ىي الطاغية .

ك يقدـ كؿ مف " ميرتكف" ك " الزارسفيمد " ثبلث كظائؼ يمكف أف يؤدييا االتصاؿ مف أجؿ خدمة المجتمع  ،فإلى
جانب فرض المعايير االجتماعية  ،ك تخفيؼ اإلحساس باالختبلؿ الكظيفي  ،ىناؾ كظيفة التشاكر التي يحققيا

االتصاؿ ك ىي تعني حسب " ميرتكف " ك" الزارسفيمد " تبادؿ اآلراء حكؿ األفكار ك القضايا ك الناس ك المنظمات

ك الحركات ك في أم مجتمع حديث فإف كسائؿ اإلعبلـ تؤدم ىذه الميمة فتمفت النظر إلى القضايا ك المكضكعات

اليامة ك تعمؿ عمى إضفاء األلفة ك الشرعية عمى األفكار ك الناس).(1

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1محمد منير حجاب  ،مرجع سابؽ  ،ص .133

إذف حسب خبراء االتصاؿ ك اإلعبلـ  ،فإف الكسائؿ اإلعبلمية البد أف تحقؽ مجاال لممتمقيف عند نياية العممية
االتصالية حتى يناقشكا فيما بينيـ ما تمقكه مف معمكمات  ،ك ىذا المجاؿ أك الفضاء لف تحققو إال إذا استخدمت

أساليبيا االقناعية ك التأثيرية مف أجؿ لفت انتباه المتمقيف لمرسائؿ اإلعبلمية  ،ك مف ثـ تحقيؽ األثر أك Feed

 Backك الذم نممسو مف خبلؿ إثارة المستقبؿ كتحريؾ أحاسيسو ك أفكاره  .ك لكي تكتمؿ دائرة االتصاؿ فبلبد أف

يكمؿ المستقبؿ الحكار الذم بدأه المرسؿ  ،كأ نو ما لـ تفتح قنكات التعبير عف الرأم لممستقبؿ تقطعت خطكط

االتصاؿ  ،فالتفاعؿ في المضاميف االجتماعية بيف المرسؿ ك المستقبؿ ىك جكىر العممية االتصالية).(1

ك مما ال شؾ فيو  ،تأسيسا عمى ىذا الطرح  ،أف الراديك أك اإلذاعة السمعية تعتبر مف الكسائؿ التي تتيح المجاؿ

لمفرد المتمقي إلكماؿ الحكار" حيث تسمى بالكسائؿ الباردة ك التي تتيح مجاال لمممتقيف إلكماؿ الرسالة اإلعبلمية  ،ك
اإلذاعة تعتمد عمى ممكة خصبة غير محدكدة ىي ممكة الخياؿ عند المستمع،ك ىنا يكمف امتياز الراديك ال قصكره

الف العناصر المرئية تجسد كؿ شيء أماـ المشاىد ،ك تحد مف انطبلؽ خيالو أك تخيمو ....ك ىذا ما يسيؿ ميمة
اإلذاعة الصكتية ك يجعميا أكثر تأثي ار في المستمع"

)(2

.

إذف  ،ىذا المجاؿ الذم تحققو اإلذاعة السمعية لو دكره الرئيسي في خمؽ مجاؿ آخر أك جس ار بيف الممتقي لمرسالة
اإلعبلمية اإلذاعية ك غيره مف الناس سكاء كانكا األىؿ أك األصدقاء أك الزمبلء أك الجيراف...الخ  ،جسر مف

التفاعبلت الكبلمية ك النقاشات ك اآلراء المتبادلة ك الجدؿ ك كؿ ما يثيره المكضكع اإلذاعي في نفكس الممتقيف  ،ك
ىذا ما برىنت عميو إجابات مبحكثينا المذيف أقركا بأنيـ ال يكتفكف فقط باالستماع ك إنما يناقشكف ك يعيدكف فتح

المكاضيع المسمكعة مف طرفيـ مع آخريف  ،ك ىذه ىي خاصية اإلذاعة بدكف منازع  ،حيث تتعدل العبلقة

االتصالية بيف المرسؿ ك المتمقي إلى تمؾ العبلقة بيف المتمقي ك اآلخريف .

إف مناقشة أفراد العينة المكاضيع التي يستمعكف إلييا مف برامج إذاعة بسكرة بدءا  عمى األرجح برفقاء االستماع

ك الذيف يمثمكف في الغالب حسب الجدكؿ السابؽ األىؿ أك األسرة النككية  ،ثـ انتياء إلى مختمؼ أفراد المجتمع

المحمي ممف تربطيـ عبلقات اجتماعية ميما اختمفت درجة عمقيا  ،يقكدنا إلى اعتبار ىؤالء المستمعيف لممكاضيع

المذاعة في برامج إذاعة بسكرة أثناء نقميـ لمضمكف ىذه البرامج لآلخريف ىـ " قادة رأم " بكؿ ما تحممو الكممة مف
بعد اجتماعي ك اتصالي  .فحينما يتمقى فرد ما المعمكمات المبثكثة في كسائؿ اإلعبلـ مف فرد آخر ك ليس مباشرة

مف الكسيمة اإلعبلمية  ،فإف ىذا الفرد اآل خر كالذم تعرض بدكره لمكسيمة اإلعبلمية ىك يعتبر مف قادة الرأم المذيف
ينقمكف محتكل اإلعبلـ لآلخريف فيؤثركف بصكرة أك بأخرل عمى اآلخريف  ،كما يمكف ليـ أيضا أف يكجيكا الرسػ ػ ػ ػالة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

)(1

:عمي عجكة  ،مرجع سابؽ  ،ص .08

) : (2طارؽ سيد أحمد الخميفي  ،مرجع سابؽ  ،ص .55

اإلعبلمية الكجية التي يريدكنيا  ،أك يمكف ليـ كذلؾ نقميا بصكرة مغمكطة أك مشكىة أك ناقصة أك زائدة..الخ .
1 

ك ىذا ما تفسره نظرية أك نمكذج انتقاؿ المعمكمات عمى مرحمتيف لػ " كاتز ك الزارسفيمد

.

إذ يمكننا القكؿ في األخير  ،أف مستمعي برامج إذاعة بسكرة مف المبحكثيف المذيف يثيركف نقاشات عقب سماعيـ
لمبرنامج  ،كينقمكف المعارؼ ك المعمكمات التي تمقكىا إلى آخريف ىـ عمى األغمب  مع الكقت  ،كمف دكف
شعكرىـ حتى  ،يمكف أف يشكمكا قادة رأم يؤثركف عمى اآلخريف ك يحددكف اتجاىاتيـ ك سمككياتيـ مف خبلؿ

المعرفة التي يحتكركنيا بفضؿ تعرضيـ لممكاد اإلذاعية المختمفة باستمرار مف إذاعة بسكرة المحمية..
 - 10مدى المشاركة في برامج إذاعة بسكرة :
منطقة البحث
مدل المشاركة
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المجمكع

جدكؿ رقـ ) :(34مدل مشاركة المبحكثيف في برامج إذاعة بسكرة
يكضح الجدكؿ أعبله  ،أف نسبة كبيرة مف المبحكثيف ال يشارككف في برامج إذاعة بسكرة إطبلقا،ال بإرساؿ الرسائؿ

ك ال باتصاؿ تميفكني ك ال مف خبلؿ استضافتيـ في برنامج ما ،ك ىذه النسبة تقدر بػ  76,11مقابؿ نسبة

 23,89ك التي تمثؿ نسبة المشاركة في برامج اإلذاعة  ،ك ىي نسب ػ ػة قميمة مقارنة بنسبة عدـ المشاركة  ،ك ىي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

) :(1ىناء حافظ بدكم  ،مرجع سابؽ  ،ص .285

نفس المبلحظة التي نقدميا لعينتي الحضر ك الريؼ  ،حيث تكبر في كمييما نسبة عدـ المشاركة في البرامج

اإلذاعية ك ذلؾ بنسبة  73,74بالنسبة لعينة الحضر  ،ك  92,86بالنسبة لعينة الريؼ  ،فميما زادت درجة
التحضر أك تضاءلت فيذا ال يؤثر في مدل مشاركة المستمعيف في البرامج اإلذاعية.

إف عدـ مشاركة األفراد المستمعيف في برامج اإلذاعة يجعؿ العممية السكسيكاتصالية ناقصة  ،فالتكجو نحك

االتصاؿ ببرنامج ما ،عقب إثارة مكضكع ما مف طرؼ اإلذاعة  ،يعني بما ال يدع مجاال لمشؾ أف التأثير قد كقع.
ك ال نقيس تأثير البرامج اإلذاعية فقط مف خبلؿ سمككيات األفراد المستمعيف اتجاه قضايا معينة تخص حياتيـ  ،ك

إنما كذلؾ مف خبلؿ ردكد فعؿ المستمعيف عمى محتكيات برامج اإلذاعة ك المترجمة إلى االتصاؿ باإلذاعة ك
إسماعيا صكت المستمع ك ردكد أفعالو إزاء ما يقدـ فييا مف مكاد ك برامج إذاعية .

ك ىذا عمكما ما يعرؼ برجع الصدل الذم يتضمف في حقيقة األمر رسالة عكسية مف المستقبؿ إلى المرسؿ ردا

عمى الرسالة التي بدأىا الحكار ،ك بناءا عمى ما تتضمنو الرسالة المرتدة يستطيع المرسؿ أف يحدد شكؿ ك مضمكف

الرسالة التالية ) .(1ك إضافة إلى ذلؾ  ،كذلؾ يمكف لئلذاعة أف تقيس الػ  FEED BACKأم ردكد الفعؿ ك
التأثيرات المرتدة لدل الجماىير عف طريؽ االستقصاءات ك الدراسات الميدانية ).(2

ك لقد بينت الدراسة التحميمي ة مف خبلؿ تحميؿ عينة مف برامج اإلذاعة أف الخطة البرامجية تتضمف برامج مفتكحة

يتمكف مف خبلليا المستمعكف التكاصؿ مع البرنامج ك التحدث مع المذيع أك المذيعة  ،ك الميـ في األمر أف مف

ىذه البرامج المفتكحة نجد تمؾ البرامج التي تعالج المشكبلت اليكمية ألفراد مجتمع بسكرة المحمي ك قضاياىـ  ،نذكر
منيا مف قضايا األسرة ك الطفؿ – حكار عمى اليكاء – مع الطبيب ..

إذف ،نسبة كبيرة مف المبحكثيف ال يشارككف في برامج إذاعة بسكرة  ،ك بالتالي تبقى اإلذاعة في حاجة إلى جميكر

مستمع يحقؽ ليا رجح الصدل  ،ىذا بدكف أف نغفؿ دكر اإلذاعة في حد ذاتيا في تحقيؽ ىذا التأثير المرتد  ،مف

خبلؿ أساليبيا اإلذاعية االقناعية ك التأثيرية ك التي البد أف تسعى مف أجؿ جذب ك احتكاء األفراد المستمعيف ،

حيث أف صفة المحمية التي تتصؼ بيا تفرض عمييا القرب بؿ االلتصاؽ بالمستمع المحمي  ،حتى تحقؽ درجة
أكبر مف التأثير ك اإلقناع ك مف ثـ تحقيؽ تفاعمو مع برامجيا ك كؿ محتكياتيا  ،ما يحقؽ في األخير رجع
الصدل مف خبلؿ إيصاؿ ردكد فعمو لئلذاعة نفسيا .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

):(1عمي عجكة  ،مرجع سابؽ  ،ص .09

) :(2ىناء حافظ بدكم  ،مرجع سابؽ  ،ص 267.

 -11طريقة المشاركة في برامج إذاعة بسكرة :
الحضر

منطقة البحث

المجمكع

الريؼ

طريقة المشاركة

ؾ

%

ؾ

%

ؾ

%

 -مف خبلؿ استضافة

07

11,67

01

25

08

12,50

40

66,67

02

50

42

65,62

13

21,66

01

25

14

21,88

60

%100

04

%100

64

%100

في برنامج ما.

-مف خبلؿ االتصاؿ

الياتفي ببرنامج ما

مف خبلؿ إرساؿ رسائؿ

إلى برنامج ما

المجمكع

جدكؿ رقـ ) :(35طريقة مشاركة المبحكثيف في برامج إذاعة بسكرة
مالحظة :ال يعبر المجمكع ىنا عمى عدد مفردات العينة المذيف يشارككف في برامج إذاعة بسكرة  ،ك إنما ىك مجمكع
االختيارات التي كقع عمييا اختيار مفردات العينة المذيف يشارككف في برامج إذاعة بسكرة  ،فمثبل يمكف لمبحكث

كاحد أف يضع عبلمة  عمى كؿ ىذه الخيارات الثبلثالتصنيفات ،حيث –مثبل -يمكف لو أف يشارؾ في برامج
إذاعة بسكرة مف خبلؿ إرسالو لمرسائؿ ك كذا اتصالو الياتفي ك أيضا استضافتو في برنامج ما ،ك بالتالي نحف

نقيس ىنا طريقة المشاركة األكثر استخداما.

مف خبلؿ الجدكؿ أعبله  ،ك الذم يبيف طرؽ المشاركة في برامج إذاعة بسكرة المحمية  ،نجد أف الطريقة المتداكلة

أكثر في المشاركة ىي طريقة االتصاؿ الياتفي ك ذلؾ بنسبة  65,62تمييا طريقة إرساؿ الرسائؿ بنسبة 21,88

 ، ك تبقى طريقة االستضافة في برنامج ما ذات النسبة األقؿ بػ  ،12,50ىذا ك يتجو المستمعكف مف
المبحكثيف إلى كسيمة الياتؼ لممشاركة في برامج اإلذاعة بشكؿ أكبر مف الطرؽ ك الكسائؿ األخرل  ،في كؿ مف

عينتي الحضر ك الريؼ معا ،ك ذلؾ بنسبة كبيرة تقدر بػ  66,67بالنسبة لممستمعيف الحضر  ،ك نسبة 50

بالنسبة لممستمعيف الريفييف .

ك ما يمكف أف نستنتجو مف خبلؿ بيانات ىذا الجدكؿ  ،ىك أف الياتؼ ككسيمة اتصاؿ قد تغمب في عصرنا ،

عصر التكنكلكجيا ك السرعة  ،عمى كسيمة الخطاب ك التي تعتبر تقميدية مقارنة بالياتؼ  .فمعظـ أفراد العينة

يستخدمكف كسيمة الياتؼ لبلتصاؿ باإلذاعة مف أجؿ المشاركة في برامجيا نظ ار التسامو بسرعة التنفيذ ك قمة الجيد

ك الكقت مقارنة بإرساؿ الرسائؿ  ،إضافة إلى الحديث المباشر مع اإلذاعة ك سماع ردكدىا.

ك يمكننا أف نممح أىمية المشاركة في برامج إذاعة بسكرة بالنسبة لمعممية االتصالية النيائية في قكؿ " محمد سعد

إبراىيـ " الذم يرل أف نجاح الدكر التنمكم يتكقؼ عمى مدل تحقيؽ ديمقراطية االتصاؿ  ،بمعنى تزايد التنكع ك

التعدد في المضمكف ك تزايد المشاركة الشعبية في العممية االتصالية  ،ك تمثيؿ كافة التيارات ك القكل االجتماعية ك
السياسية في كسائؿ اإلعبلـ كما ك كيفا" ).(1

ك لزيادة ديمقراطية االتصاؿ ىذه  ،البد مف زيادة فتح الخطكط الياتفية حتى يتسنى أكثر لممستمعيف تكصيؿ آراءىـ

ك رغباتيـ ك اقتراحاتيـ ك انتقاداتيـ ك شكرىـ لبرامجيـ المفضمة ك غيرىا  ،ك ىذا ما طالب بو نسبة مف أفراد العينة

في السؤاؿ المفتكح األخير ،حيث أف خطا ىاتفيا كاحدا ال يكفي لتمبية طمبات كؿ شرائح المجتمع المحمي .

ك تككف مشاركة المستمعيف في برامج إذاعة بسكرة مف خبلؿ ىذه الطرؽ الثبلث ألجؿ أغراض ك غايات عدة أىميا

استضافة أبناء المجتمع المحمي ك المشاركة فييا بتقديـ بعض األعماؿ الفنية ك العممية ك األدبية ..الخ ك التي تعبر

عف مكاىبيـ المختمفة  ،أك المشاركة مف أجؿ تقديـ اقتراحات بخصكص الخطة اإلذاعية  ،أك عرض مشكمة ما أك

طمب أغن ية أك انتقاد برنامج ما أك تقديـ الشكر أك كسب صداقة مع برنامج ما ....كؿ ىذه تعتبر دكافع المشاركة

في برامج اإلذاعة  ،كىذا ما سيتـ تحميمو في الجدكؿ البلحؽ .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

) :(1محمد سعد إبراىيـ  ،مرجع سابؽ  ،ص .103

 - 12دوافع مشاركة المبحوثين في برامج إذاعة بسكرة :
دكافع المشاركة

الحضر

منطقة البحث

المجمكع

الريؼ

ؾ

%

ؾ

%

ؾ

%

 عرض مشكمة

10

18,87

01

20

11

18,97

عرض مكىبة

00

00

00

00

00

00

كسب صداقة مع برنامج ما

08

15,10

00

08

03,79

طمب أغنية

تقديـ الشكر عمى الخدمات

09

16,99

00

00

00

09

15,52

اإلذاعية

11
09

20,75

01

20

12

20,69

طمب تعديؿ في الخطة

03

05,66

01

20

04

06,90

االستفسار عف مكضكع ما

01

1,87

00

00

01

01,72

اإلذاعية

02

16,98
3,78

01
01

20
20

10
03

17,24
05,17

إلثراء مكضكع ما
آخر

المجمكع

53

%100

05

%100

58

%100

جدكؿ رقـ ) :(36دكافع مشاركة المبحكثيف في برامج إذاعة بسكرة
مالحظة  :ال يعبر المجمكع اإلجمالي عمى مجمكع مفردات العينة المذيف يشارككف في برامج إذاعة بسكرة  ،ك إنما
يمكف لمشارؾ كاحد مف المبحكثيف أف يككف لو أكثر مف دافع كاحد لممشاركة في برامج إذاعة بسكرة  ،ك ربما
يختار مبحكث كاحد ثمانية دكافع بدال مف كاحد  ،ك ىنا يككف العدد اإلجمالي بطبيعة الحاؿ أكبر مف عدد مفردات

المبحكثيف المشاركيف في برامجيا .

ك مف ىذا الجدكؿ  ،يتبيف أف المذيف يشارككف في برامج إذاعة بسكرة سكاء باالتصاؿ الياتفي أك إرساؿ الخطابات

أك مف خبلؿ استضافتيـ في أ حد البرامج كاف دافعيـ األكبر لممشاركة ىك تقديـ الشكر لئلذاعة عمى ما تقدمو ليـ
مف برامج ك مكاد إذاعية  ،ك ذلؾ بنسبة   20,69مف مجمكع االختيارات  ،يمييا دافع عرض مشكمة تخص

المبحكث في حياتو اليكمية بنسبة  ، 18,97ك يقترب منيا نسبة  17,24المعبرة عف دافع المطالبة بتعديؿ
الخطة اإلذاعية  ،ثـ يأتي دافع طمب أغنية محببة لدل المبحكث بنسبة  ، 15,52يمييا دافع كسب صداقة مع

أحد البرامج أك كميا بنسبة  ، 13,97أما دافع االستفسار عف مكضكع ما فحاز عمى نسبة  ، 06,90كيقترب

منو دافع إثراء مكضكع ما في برنامج بنسبة  ، 05,17كما عبرت نسبة  01,72عمى كجكد دكافع أخرل غير

الدكافع المصنفة  ،ك التي كانت سببا في االتصاؿ لممشاركة في برامج إذاعة بسكرة أال ك ىي  :تقديـ إىداءات

لؤلقارب ك األحباب مف خبلؿ برامج إذاعة بسكرة خاصة منيا البرامج الترفييية .

إال أف دافع تقديـ أك عرض المكىبة الشخصية لمفرد لـ يحض بأية نسبة تذكر .أما بالنسبة لعينتي الحضر ك

الريؼ ،فما نبلحظو في عينة الريؼ ىك مشاركة المبحكثيف الريفييف في برامج إذاعة بسكرة مف أجؿ فقط عرض

مشكمة ما  ،تقديـ الشكر عمى الخدمات اإلذاعية  ،طمب تعديؿ الخطة اإلذاعية  ،االستفسار عف مكضكع ما  ،إثراء
مكضكع ما  ،بنسب متساكية  20لكؿ كاحد منيا  .أما عينة الحضر فكؿ ىذه الدكافع المصنفة كانت سببا
لممبحكثيف الحضر لممشاركة في برامج اإلذاعة ك يبقى دافع تقديـ الشكر عمى الخدمات اإلذاعية في عينة الحضر
ىك الطاغي بنسبة .20,75

إف اجتماع أ كبر نسبة مف المبحكثيف حكؿ دافع تقديـ الشكر عمى الخدمات المذاعة إنما يدؿ عمى رضا المستمعيف
عمى برامج ك خدمات إذاعة بسكرة ك اقتناعيـ بما يقدـ مف خدمات إذاعية بنسبة ال بأس بيا  ،كما أف المذيف

يشارككف في برامج إذاعة بسكرة مف أجؿ عرض مشكمة ما تعترضيـ في حياتيـ اليكمية إنما يدؿ سمككيـ ىذا عمى
االعتراؼ بمقدرة ك جدية إذاعة بسكرة في البحث عف حمكؿ لمشكبلت المستمعيف  ،حيث نجد مف ىذه البرامج مف

قضايا األسرة ك الطفؿ"  " ،مف قضايا الشباب "  " ،حكار عمى اليكاء"  " ،مع الطبيب " .......الخ  ،حيث نجد
معظميا مباشر ك يتمقى مكالمات ىاتفية ك اتصاالت مف المستمعيف .

كنجد كذلؾ دافعا آخر ميما أال ك ىك المطالبة بتعديؿ الخطة اإلذاعية  ،كىك أمر ميـ جدا  ،يتجسد مف خبللو
ديمق ارطية االتصاؿ  ،فمف حؽ المكاطف أف يشارؾ في كضع الخطة البرامجية  ،كىنا تتخذ اإلذاعة ثبلث مكاقؼ

إزاء ذلؾ ك ىي  :إما العمؿ باقتراحات المستمعيف  ،أك تجاىميا ك عدـ االىتماـ بيا  ،أك رفضيا تماما لعدـ صكابيا
كيمكف ىنا لئلذاعة االستعانة بييئة استشارية تتككف مف متخصصيف في المجاالت المختمفة ك القيادات الشعبية لكؿ
طكائؼ المجتمع المحمي لبلستفادة مف آراءىـ ك مقترحاتيـ حكؿ الخطة البرامجية  ،إال أف الجدير بالذكر ىنا ،أف

اإلذاعة غير ممزمة بالخضكع التاـ لرغبات المستمعيف إال بقدر تمشييا مع مقتضيات المصمحة العامة

)(1

.

ك تأتي دكافع طمب األغاني لمترفيو ك محاكلة كسب صداقات مع برامج معينة مفضمة لدل المبحكثيف  ،لتشير إلى

النزعة الترفييية لممبحكثيف  ،إضافة إلى الدكافع األكلى التي اعتبرت حسب المبحكثيف األىـ ك األساسدافع تقديـ
الشكر ثـ عرض المشكبلت ثـ تعديؿ الخطة اإلذاعية  ك ىذه الدكافع الثبلث يمكننا اعتبارىا داللة عمى جدية ك

رسمية المشاركة  ،حيث عادة ما يككف المتصؿ جديا ك متحمسا عند عرضو لمشكمتو مقارنة بطمب األغنية  ،حيث
يككف أقؿ رسمية ك حماسا كانما ينطبػ ػ ػع عميو جانب مف الم ػ ػ ػ ػ ػ ػرح ك الفكاىة ك السمر ،أم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا دافعي االستفسار عف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

) :(1سعد لبيب ،مرجع سابؽ ،ص .13

مكضكع ما ك إثراء مكضكع ما فميسا ذك أىمية كبيرة لدل المبحكثيف  ،حيث قميبل ما يتصؿ المبحكثيف لبلستفسار

عف مكضكع تـ بثو مف خبلؿ برامج اإلذاعة  ،ك ىذا ربما يعكس ذلؾ الكضكح ك الشمكؿ في مكاضيع برامج إذاعة

بسكرة  ،حيث يغطي المذيع ثغرات المكضكع بالتفسير ك التكسع ك اإللماـ  ،أما أكلئؾ المذيف يشارككف في برامج

إذاعة بسكرة مف أ جؿ إثراء مكاضيع البرامج فيككف في الغالب مف خبلؿ استضافتيـ في برنامج ما ك الحديث عف
مكضكع أك مشكمة ما تصادؼ أفراد ىذا المجتمع المحمي ك البحث عف الحمكؿ البلزمة  .ىذا عبلكة عف المشاركة

مف خبلؿ االتصاؿ الياتفي الذم تعتمده بعض البرامج لخمؽ جسر مف التكاصؿ المباشر مع المستمعيف ليشارككا

في المكضكع مف خبلؿ إثراءه ك الغكص في حيثياتو ك أبعاده ك بحث حمكلو......

إال أف دافع عرض المكاىب المحمية جاء بنسبة معدكمة  ،فالمشاركيف مف المبحكثيف لـ يككنكا ربما ممف يممككف

مكىبة ما فنية أك أدبية أك عممية أك غيرىا حتى يعرضكىا عمى برامج إذاعة بسكرة  ،أك ربما يممككف مكىبة ما ك
لكف لـ يشاءكا عرضيا سكاء لعدـ الرغبة في ذلؾ أك عدـ الثقة في ردكد فعؿ اإلذاعة إزاء عرض مكاىبيـ ..

ك الميـ قكلو ىنا  ،إف عرض المكاىب المحمية ىي مف أىـ األدكار التنمكية لئلذاعات المحمية  ،ك ىي مف التقاليد

اإلذاعية المعمكؿ بيا في مختمؼ إذاعات العالـ  ،حيث مف كاجب أم إذاعة محمية البحث عف المكاىب المختمفة
التي يزخر بيا المجتمع المحمي ك تقديميا لو ك تنميتيا ك تطكيرىا .ك الجدير بالذكر ىنا  ،ىك أف إذاعة بسكرة في

خطتيا البرامجية تيتـ بالكشؼ ع ف المكاىب المحمية ك عرضيا لممجتمع المحمي ك دفعيا إلى األماـ  ،ك نممح ذلؾ
مف خبلؿ برامج عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر" نساء ك تحديات "  ،الذم تفجر مف خبللو النساء البسكريات

طاقاتيف اإلبداعية ك مكاىبيف الخبلقة في مجاالت عدة مف الحياة  .إذف ،البد كذلؾ لمستمعي اإلذاعة المبادرة
لعرض مكاىبيف إيمانا بالدكر األصيؿ الذم تمعبو إذاعة بسكرة في الكشؼ عف المكاىب المحمية ك تنميتيا .

 -13أسباب عدم المشاركة في برامج إذاعة بسكرة :
منطقة البحث
أسباب عدـ المشاركة

الحضر

المجمكع

الريؼ

ؾ

%

ؾ

%

ؾ

%

 مشغكؿ

88

54,32

08

29,63

96

50,79

يجيؿ سبؿ االتصاؿ باإلذاعة

27

16,67

04

14,82

31

16,41

لعدـ اىتماـ اإلذاعة باتصالو

32

19,75

09

33,33

41

21,69

آخر

15

09,26

06

22,22

21

11,11

المجمكع

162

%100

27

%100

189

%100

جدكؿ رقـ ) :(37أسباب عدـ مشاركة المبحكثيف في برامج إذاعة بسكرة
مالحظة  :ىذا المجمكع ال يعبر عف المجمكع اإلجمالي ألفراد العينة الذيف ال يشارككف في برامج اإلذاعة  ،ك إنما
ىك مجمكع ىذه االختيارات ك التي يمكف أف تتكرر جميعا عند مبحكث كاحد  ،ك بالتالي نقيس ىنا السبب األكبر

انتشا ار لدل المبحكثيف المذيف ال يشارككف في برامج إذاعة بسكرة  ،حيث يمكف لمبحكث كاحد أف يككف لديو كؿ ىذه
األسباب ك ليس فقط سبب كاحد.

إذف تمؾ النسبة الكبيرة مف المبحكثيف الذيف قالكا بعدـ مشاركتيـ ك ال مرة في برامج إذاعة بسكرة  ،يعبركف مف

خبلؿ ىذا الجدكؿ عف أسباب عدـ اتجاىيـ نحك المشاركة في البرامج  ،ك لعؿ أف أكبر نسبة كانت لسبب أف

المبحكثيف مشغكليف في حياتيـ اليكمية مما يحكؿ دكف اتصاليـ باإلذاعة بالطرؽ الثبلث التي تـ مناقشتيا سابقا

اتصاؿ ىاتفي ،إرساؿ خطابات ،إستضافات كذلؾ بنسبة  50,79مف مجمكع األسباب ككؿ  ،ك ىي نسبة
تتعدل النصؼ  ،في حيف نجد أف سبب عدـ اىتماـ أك اكتراث اإلذاعة بما يقكلو المستمع حيف مشاركتو  ،جاء في

المرتبة الثانية بنسبة  ،  21,69يميو سبب عدـ معرفة أك جيؿ المستمعيف بسبؿ المشاركة سكاء مف حيث العنكاف
البريدم أك الرقـ الياتفي ك ذلؾ بنسبة  ،16,45أما نسبة  11,11فقد حضيت بيا أسباب أخرل غير األسباب

المصنفة في الجدكؿ  ،تمركزت كميا حكؿ :
 (1تدىكر الظركؼ المادية.

 (2العادات ك التقاليد المحمية ال تسمح بذلؾ.

 (3ال مباالة ك عدـ اىتماـ المبحكثيف بالمشاركة.
 (4عدـ الرغبة في عرض خصكصيات المبحكثيف.

 (5فكرة المشاركة أصبل غائبة عف أذىاف المبحكثيف .

 (6لتمييز اإلذاعة بيف المشاركيف ك عدـ المساكاة بينيـ.
 (7ال تبث البرامج المفضمة لدل المبحكثيف.

 (8لسماع المبحكثيف برامجيـ المفضمة ك فقط.
 (9االستماع لبرامجيا ك فقط ،أم دكف الرغبة في المشاركة فييا.

ك ما يؤكد ىذه النتيجة  ،ىي تمؾ الجداكؿ السابقة التي أكد مف خبلليا المبحكثيف م ار ار مدل تأثير انشغاالتيـ
اليكمية عمى تعرضيـ الدائـ ك المستمر لبرامج اإلذاعة  ،ك إضافة إلى كؿ ىذا  ،فإنيـ كذلؾ بسبب ىذه

االنشغاالت اليكمية  ،عمؿ أك دراسة أك تربية األكالد ك غيرىا مف الكظائؼ الحياتية يمتنعكف عف المشاركة في

برامج اإلذاعة  .ك يبدك أف ىذا السبب يسجؿ أعمى نسبة سكاء بالنسبة لمحضر بنسبة  59,32أك بالنسبة
لمريفييف بنسبة . 29,63

كما أف تصريح المبحكثيف بعدـ اىتماـ اإلذاعة بما يقكلكنو يشكؿ أم ار سمبيا  ،ك ىذا يعني أف المبحكثيف ال يثقكف

في إذاعتيـ حيث أنيا ال تيتـ بيـ ك ال بانشغاالتيـ ك ال آراءىـ ك رغباتيـ ،فإذا تزعزعت ىذه الثقة كيؼ يمكف
ليؤالء أف يككنكا مستمعيف دائميف ك أكفياء؟  ،ك ليذا البد لئلذاعة مف االىتماـ بيذا الجانب  ،بتعزيز الثقة

بينيا ك بيف المستمع مف خبلؿ احتراـ طمباتو ك رغباتو ك آرائو  .ك في ىذا يقكؿ " سعد لبيب " إف المشاركة
الشعبية ىي األساس الذم يبني الثقة بيف المستمعيف ك اإلذاعة المحمية  ،ك مف خبلليا ال يشعر المستمعكف أف

اإلذاعة ىي إذاعتيـ....فالثقة ىي المصدر األكؿ لمتصديؽ  ،ك التصديؽ ىك األساس األكؿ لبلقتناع ك أىداؼ
التنمية االجتماعية ك الثقافية ال يمكف أف تتحقؽ إال عف طريؽ االقتناع الفردم ك الجماعي) .(1ك ىذا يعني أنو

عمى كبل الطرفيف سكاء اإلذاعة أك المستمعيف بعث الثقة بينيما  ،األكؿ مف خبلؿ اىتماميا برغبات ك آراء

الجميكر المستمع ك الثانية مف خبلؿ أخد المبادرة في االتصاؿ ببرامج اإلذاعة ك المشاركة فييا  ،فمف شأف ىذه
المشاركة المستمرة ك المتكاصمة تعزيز الثقة المتبادلة .

إذف ،بشكؿ عاـ  ،فإ ف السبب الغالب عمى المبحكثيف  ،ك الذم دفع بيـ إلى عدـ المشاركة في برامج إذاعة بسكرة
يبقى ىك انشغاليـ بالحياة اليكمية ك ما فييا مف أعماؿ ك التزامات قصرية يراىا المبحكثكف أكثر أىمية ك ضركرية

مف مجرد الجمكس ك المشاركة في برامج اإلذاعة  ،عمى الرغـ مف أف عدـ مشاركتيـ ذات النسبة الكبيرة تمؾ  ،يؤثر

ال محالة سمبا عمى العممية االتصالية خاصة فيما يخص رجع الصدل  ،إذ بيذا يككف مستمعك إذاعة بسكرة قد

أخمكا بأىـ عنصر مف عناصر العممية االتصالية  ،ك ىنا ما عمى اإلذاعة إال المجكء إلى البحكث العممية ك التي

يمكف أف تعطي صكرة عف مدل الثقة التي يكلييا لئلذاعة  ،ىذا حتى تستطيع اإلذاعة المحمية الكقكؼ عمى ما
ييـ الجميكر ك تتعرؼ عمى مشاكمو ك تأخذ في اعتبارىا ما يقترحو ك ما يتكقعو منيا ....حتى أنيا تقع في ضركرة

تكظيؼ برامجيا المختمفة لمعالجة مشاكؿ الجماىير اليكمية كغبلء المعيشة ك األمف الغذائي ك المكاصبلت ك

الكيرباء ك النظافة ك تمكث البيئة ).(2

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

) :(1سعد لبيب  ،مرجع سابؽ  ،ص .14

) :(2يحي أبك بكر ،عبد المعز محركس  ،مرجع سابؽ  ،ص . 13

المحكر الثاني – تفضيبلت المبحكثيف بخصكص ما يقدـ مف برامج إذاعية :
 – 8البرامج المفضمة لدى المبحوثين في إذاعة بسكرة:
الحضر

منطقة البحث

المجمكع

الريؼ

نكع البرامج

ؾ

%

ؾ

%

ؾ

%

 -األخبار

 -برامج التسمية

116
44

13,46

19

12,26

135

13,28

 -البرامج الرياضية

52

6,04

08

5,16

60

5,90

 -البرامج الدينية

101

11,72

14

9,04

115

11,31

 -البرامج التثقيفية

 -اإلعبلنات ك الخدمات

63

5,10
7,31

08
07

5,16
4,52

52
70

5,11
6,88

 -األغاني ك المكسيقى

33

108

3,83

07

4,52

40

3,93

 -البرامج التربكية

44

5,10

07

4,52

51

5,02

18

2,09

05

3,22

23

2,26

 -البرامج الصحية

88

 -البرامج الفبلحية

 -البرامج البيئية

12,53
10,21

15

13

9,68
8,39

123
101

12,09
9,93

 -برامج المرأة

17
82

1,97

08

5,16

25

2,46

 -برامج الطفؿ

41

4,76

07

4,52

48

4,72

المجمكع

862

%100

155

%100

1017

%100

 -برامج الشباب

55

9,51
6,38

11
13

7,10
8,39

93
68

9,14
6,67

جدكؿ رقـ) :(38البرامج المفضمة لدل المبحكثيف في إذاعة بسكرة
مالحظة  :إف المجمكع ال يعبر ىنا عف مجمكع مفردات العينة  ،ك إنما مجمكع االختيارات التي تـ كقع االختيار

عمييا مف طرؼ أفراد العينة ،فيمكف لبرنامج كاحد أف يحصؿ عمى اختيار الجميع  ،كما يمكف لفرد كاحد مف أفراد

العينة أف يختار عدة برامج  ،أك كميا  ،أك يختار برنامجا كاحدا مفضبل لديو ،ك لذلؾ نقيس ىنا البرامج األكثر

استماعا ك تفضيبل مف طرؼ أفراد العينة .

ك عميو  ،فإننا نبلحظ مف خبلؿ ىذا الجدكؿ أف البرامج األكثر تفضيبل لدل المبحكثيف  ،ىي البرامج اإلخبارية  ،ك

ذلؾ بنسبة تقدر ب ػ  %13,28مف مجمكع البرامج ك التي تقدر ب ػ  14برنامجا إذاعيا .

يمييا برامج المكسيقى ك األغاني ك ذلؾ بنسبة  12,09مف مجمكع البرامج  ،تأتي بعدىا البرامج الدينية بنسبة
 ،11,31ك تتدرج البرامج حسب تفضيبلتيا ،فنجد بعد البرامج الدينية المبحكثكف يفضمكف البرامج الصحية بنسبة

 ، % 9,93يمييا البرامج الفئكية الخاصة بالمرأة ك شؤكنيا بنسبة  ،9،14ثـ يأتي بعدىا البرامج التثقيفية سنة

 ،% 6،88يمييا برامج الشباب بنسبة  ،% 6,67يأتي بعدىا البرامج الرياضية بنسبة  % 5,90ثـ برامج التسمية

بنسبة  ، 5,11ك البرامج التربكية بنسبة  5,02ك تنحدر القائمة في الترتيب لنقؿ إلى برامج األطفاؿ بنسبة ، 4,72

تمييا برامج اإلعبلنات ك الخدمات بنسبة  ، 3,93ك تنتيي إلى أقؿ النسب ك ىي الخاصة بالبرامج الفبلحية

الخاصة باقتصاد المنطقة بنسبة  ، 2,46ثـ مباشرة البرامج البيئية بنسبة .% 2,26

ك مف الجدير بالمبلحظة ىنا ،أف ىذه التفضيبلت ،ك نخص بالذكر التصنيفات الثبلث األكلى لمبرامج  ،ك ىي
البرامج اإلخبارية ثـ برامج األغاني ك المكسيقى ثـ البرامج الدينية  ،ىي مفضمة بنفس الترتيب في كؿ مف عينتي

الحضر ك كذا الريؼ  .فنجد البرامج اإلخبارية دائما تحتؿ المرتبة األكلى في تفضيبلت المبحكثيف الحضر ك الريؼ

كذلؾ  ،بنسبة  % 13,46لمحضر ك  %12,26لمريفييف ،ك كذا األغاني ك المكسيقى تصؿ نسبتيا إلى %12,53
لعينة الحضر ك  % 9,68لعينة الريفييف ،ثـ البرامج الدينية  % 11,72بالنسبة لعينة الحضر ك  % 9,04بالنسبة
لعينة الريفييف .ك لك تدرجنا إلى مستكيات أخرل مف التصنيؼ سنجد كذلؾ تفضيؿ البرامج الصحية لكبل الحضر ك
الريفييف يمي ىذه البرامج الثبلث في الترتيب ك ىكذا....

ك عمكما ،سكاء بالنسبة لمبحكثي الحضر أك مبحكثي الريؼ  ،فإف البرامج اإلخبارية ىي البرامج األكلى ذات
األفضمية لدل المبحكثي ف مف مستمعي برامج إذاعة بسكرة  ،ك لعؿ أف أىـ ما يعزز ىذه النتيجة ىك ما لمستو
الباحثة أثناء مقابمة حرة أجرتيا في المرحمة االستطبلعية لمبحث مع عدد مف مستمعي برامج إذاعة بسكرة  ،ك كاف

معظميـ مف ربات البيكت – كما سبؽ اإلشارة إليو – حيث أجمعف حينيا كميف عمى متابعتيف الجدية لؤلخبار
المحمية  ،حيث عبرف عف ذلؾ بقكليف " نرغب في معرفة كؿ ما يدكر في كالينتا ،ك بمديتنا ،ك أحياءنا كذلؾ ،فمف

خبلؿ األخبار نتعرؼ عمى قضايا ك مشكبلت منطقتنا  ،كما نتمقى منيا ردكد أفعاؿ سمطات المحمية عمى انشغاالت
سكاف البمدية ،ك كؿ ما يستجد بيا "  .ك ىنا نكتشؼ سحر اإلعبلـ المحمي أك الجكارم  ،حيث أنو في األساس

جاء مف أجؿ محاكاة قضايا المجتمع المحمي ك البحث فييا ،ك نقؿ كؿ ما يخص ك ييـ أفراد المجتمع المحمي مف

أخبار ك معمكمات في منطقتيـ المحمية .

إف ما ال يمكف إنكاره  ،أف ىناؾ ثقة شبو كاممة في الخبر الذم تذيعو اإلذاعة  ،أكثر مف أم مصدر إعبلمي
آخر ،فنجد أفراد المجتمع المحمي ثقتيـ في صحة األخبار المذاعة مف الراديك المحمي ال حدكد ليا ،ك يستخدـ

الناس عبارة " اإلذاعة قالت " كدليؿ عمى صحة الخبر ،ك ليذا يقكؿ "عبد المجيد شكرم" أف أقساـ األخبار في

كافة اإلذ اعات ىي األكثر أىمية  ،ك ىي عمى نفس القدر مف األىمية في اإلذاعات المحمية  ،بؿ لقد دخمت
األخبار دائرة اإلذاعات النكعية المتخصصة  ،حيث نجد اآلف محطات إذاعية خاصة باألخبار فقط بؿ األخبار في

حد ذاتيا أساس كؿ إذاعة  ،ك أف كافة البرامج األخرل ما ىي إال كسائؿ جذب لكي يقبؿ المكاطنكف عمى سماع

األخبار). (1

ك ال يفكتنا ىنا  ،العكدة إلى أساسيات اإلعبلـ في التراث السكسيك -إعبلمي  ،حيث المقكلة الشائعة " الخبر
األساس األكؿ في اإلعبلـ " ،ألف الرغبة في المعرفة ميؿ أصيؿ في اإلنساف  ،ك ىذه األخبار ىي التي تيـ أبناء

المنطقة أك المدينة التي ينطمؽ منيا اإلعبلـ المحمي في المقاـ األكؿ  ،شريطة أف تككف التغطية اإلخبارية ىنا
ألخبار ميمة ك جديدة عمى مكاطني ىذا المجتمع المحمي ك لـ يسبؽ لكسائؿ اإلعبلـ الكطنية نشرىا ك إذاعتيا

بالتفصيؿ  ،إضافة إلى كجكب أف ال تككف ىذه األخبار قاصرة عمى المحميات فقط ك إنما ىناؾ أنباء كذلؾ مرتبطة

بالكطف األـ ك األنباء العالمية كذلؾ  .إال أنو تبقى األخبار المحمية ىي في المقاـ األكؿ  ،ك يفسر لنا " دانياؿ

كليامكف"  D.R. WILLIAMOONذلؾ بقكلو " ك إذا كاف مف الضركرم ارتباط المكاد اإلعبلمية التي تخرج مف
كسائؿ اإل عبلـ اإلقميمية ) المحمية( بالمجتمع المحمي الذم تصدر ك تبث فيو  ،نتيجة لشغؼ القراء ك المستمعيف
ك المشاىديف باألحداث التي تقع في منطقتيـ المحمية" ) .(2ك ىذا دليؿ عمى ذلؾ االرتباط القكم بيف الناس

المحمييف ك أخبار منطقتيـ  .كما أف الدراسة التحميمية لمبحث قد أثبتت أف إذاعة بسكرة استطاعت بنجاح أف تقدـ

لمفرد المحمي كؿ ما يدكر مف أحداث ك أخبار في مجتمعو البسكرم بالتفصيؿ كالتفسير .

ك لما تأتي برامج المكسيقى ك األغاني في المرتبة الثانية مف تفضيبلت المبحكثيف فإف ذلؾ ليس صدفة أك أم ار

اعتباطيا ،حيث ال يخفى عف أم كاحد منا مدل اتساع ك كثافة الخدمة الترفييية الخاصة باألغاني ك المكسيقى في
الخطط اإلذاعية ألم إذاعة  .ىذا مف جية اإلذاعة  ،أما مف جية الجميكر المستمع  ،فإف ميمو إلى الطرب ك

الترفيو ألمر طبيعي في كقت يعيشو اليكـ مميء بالمتاعب ك أثقاؿ الحياة اليكمية ك م اررة العيش أحيانا أخرل ،
حيث يجد في ىذه المساحة المكسيقية مجاال لمتركيح عف النفس ك البسطة ،غير أف ىناؾ مف يعشقكف الغناء ك

المكسيقى مف دكف أم سبب كاف  ،فيستخدمكف الراديك فقط مف أجؿ سماع األغاني  ،حيث يصبح لدل ىؤالء

اإلذاعة مصدر لمترفيو فقط  ،عمى الرغـ مف كظائفيا الجدية األخرل  .ك ىذا األمر إف كاف كاقعا فإنو كذلؾ يمكف
أف يسيء إلى اإلذاعة مف حيث مخافة أف ينظر إلييا عمى أنيا مصدر ترفيو ك كفى  ،ك بالتالي ال يتـ االستفادة

بما تقدمو مف خدمات تنمكية ال سيما في مجاالت التربية ك التكعية كالتثقيؼ عمكما. ..
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ك إننا حقيقة نقبؿ عندما يقكؿ أحدىـ أف غالبية الناس يستمعكف إلى اإلذاعة مف أجؿ األغاني ك المكسيقى  ،حيث

أنيا حقيقة مؤكدة في كاقعنا  ..ففي تقرير لباحث االتصاؿ الشيير " بكؿ الزارسفيمد " المعنكف ب ػ " الناس ينظركف
إلى الراديك"  ،كصؿ إلى نتيجة ىامة مفادىا أف % 46مف مجمكع العينة قالكا بأنيـ يحصمكف عمى األنباء مف
الراديك ،ك لكنيـ يستخدمكنو فقط لسماع الفقرات ك البرامج الترفييية) .(1ك ىنا تطفكا عمى السطح إشكالية كيؼ

يمكف لنا أف نحكؿ اتجاه الناس نحك رؤية الراديك ) اإلذاعة ( عمى أنيا كسيمة تربكية تعميمية تثقيفية ،بدال مف ككنيا
مصد ار لمترفيو فقط لدل المستمعيف ،بمعنى أف يندفعكا نحك اإلذاعة لتمقي المعارؼ التربكية ك التعميمية بنفس

الدافعية التي يندفعكا بيا نحك البحث ك التنقيب عمى برامج األغاني ك المكسيقى ك الترفيو .حيث أكضحت الدراسة
السابقة الذكر ل ػ " بكؿ الزارسفيمد " أف نصؼ المستمعيف لـ يستخدمكا الراديك مطمقا كأداة تعميـ  ،ك إنما مف أجؿ

سماع األنباء ك البرامج الترفييية ،ك ىذه حقيقة كاضحة اليكـ لمعظـ الدكؿ النامية  .ك نجد " دكنالد.ج .بكج " يقدـ
حبل لممعضمة فيقكؿ " أف الحؿ لمشكمة مقاكمة المستمعيف ألف يتعممكا بدال مف أف يتـ الترفيو عنيـ ىك ببساطة

محاكلة عمؿ االثنيف معا).(2

ك ىذا يعني أف اإلستراتيجية ىذه  ،ينبغي أف تككف ىي إدخاؿ رسائؿ االتصاؿ لمتنمية االجتماعية عمكما في

البرامج اإلذاعية ذ ات النمط الذم يحب المستمعكف االستماع إليو ،ك ليذا نجد دكؿ العالـ المتقدـ اليكـ يدخمكف
المكسيقى حتى أثناء تطبيؽ البرامج التدريبية ك التعميمية ك اإلنتاجية...إذف ال بد مف استغبلؿ اندفاع المستمعيف

نحك سماع األغاني ك المكسيقى في جانب كاحد ك ىك احتكاء البرامج التربكية ك االجتماعية ك االقتصادية ك غيرىا

عمى فقرات مكسيقية مف شأنيا أف تجذب المستمع إلييا .فيناؾ قاعدة ذىبية " احرص عمى مكاد الترفيو حرصؾ

عمى برامج التنمية ك الخدمة ").(3

أما ما عدا ىذيف البرنامجيف ) األخبار – األغاني ك المكسيقى (  ،نجد كذلؾ نسبة ال يستياف بيا مف التفضيبلت
ك التي يفضؿ أصحابيا االستماع إلى البرامج الدينية في إذاعة بسكرة  ،ك لقد أدلت نسبة مف المبحكثيف المذيف قالكا

بأف الفترة اإلذاعية التي تناسبيـ ىي الفترة الصباحية مف اإلرساؿ بالسبب الرئيسي لمناسبة ىذه الفترة بالذات ليـ .ك
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ىك البرنامج الديني الصباحي " حديث الصباح " لمشيخ الشيخاكم  ،ك كاف أكثر مف أدلى بيذه المعمكمة ىـ مف

العامميف الرجاؿ المذيف ال تفكتيـ فرصة االستماع إلى برامج إذاعة بسكرة ك لك فترة قصيرة قبؿ مغادرتيـ منازليـ
صباحا نحك العمؿ ،ك مف جية أخرل الحظت الباحثة أثناء المرحمة االستطبلعية تفضيؿ المستمعيف لمفقرات الدينية
حيث يجدكف فييا إجابات عمى ما يصادفيـ في حياتيـ اليكمية  ،كما تعد ىذه الفقرات أيضا مادة تثقيفية ك تربكية
أخبلقية ترفع مف الزاد المعرفي ك األخبلقي لمفرد المستمع ك ىي نفس المبلحظة التي الحظتيا الباحثة بالنسبة

لمبرامج الصحية  ،حيث أف معظـ أك كؿ النسكة البلتي صادفتيف الباحثة في المرحمة االستطبلعية لمدراسة صرحف

بحرصيف عمى سماع الحصص الصحية  ،خاصة مف حيث التكعية الصحية ليف ك ألطفاليف  .كلقد أسفرت
دراسة مشابية حكؿ " دكر اإلذاعة المحمية في نشر الكعي الصحي لدل الطمبة الجامعيف " عف نتائج ىامة  ،حيث

أثبتت نسبة  % 95،45مف أفراد العينة اكتسابيـ ثقافة صحية  ،كما أف نسبة  % 97،73يستجيبكف لمنصائح

الطبية المقدمة ك اإلرشادات الصحية

)*(

.

ك يقترب تفضيؿ أفراد العينة لمبرامج الصحية مف تفضيميـ لبرامج المرأة  ،خاصة منيا برامج الطبخ التي تستيكم
المرأة خاصة الماكثة بالبيت  ،حيث تجد في فترة ما قبؿ الغذاء برنامجا لمشيؼ ناصر ،يزكدىا بالطبخات المذيذة ك

المميزة ك الجديدة عمييا  ،فتجد نفسيا أحيانا كثيرة تجرب الكصفة مباشرة بعد سماعيا مف اإلذاعة  ،ك ىذا ما
خرجت بو الباحثة مف جراء حديثيا مع النسكة المستمعات في المرحمة االستطبلعية .

ك لعؿ أف دراسة الزارسفيمد السابقة الذكر تفسر لنا نقص تفضيؿ المستمعيف المبحكثيف لمبرامج التثقيفية ك كذا
التربكية  ،حيث ال مجاؿ لمجداؿ أف الناس يبحثكف في برامج اإلذاعة عف الترفيو الغنائي ك المكسيقى  ،إضافة إلى
اىتماميـ بمعرفة كؿ شاردة ك كاردة في منطقتيا المحمية .عمى الرغـ مف أف إذاعة بسكرة تقدـ التثقيؼ مف خبلؿ

برامجيا المتنكعة ،ك كذا برنامجا كاحدا تربكيا مكجيا نحك األطفاؿ المتمدرسيف ك أكلياءىـ ك كؿ مف ينتمي إلى
العممية التربكية .إال أنيا ليست مفضمة لدييـ بنفس درجة البرامج التي حازت عمى المراتب األكلى في تصنيؼ

التفضيبلت  ،كما ال ننسى ىنا أف عدد المبحكثيف المتمدرسيف في عينتنا ىـ  40مف أصؿ  226فرد ،ك ىـ في
معظميـ طمبة جامعييف ،حيث ال ييميـ االستماع إلى برنامج تربكم يتحدث عف مشاكؿ كؿ التربية المؤسسة

التربكية الجزائرية ك المحمية  ،كما نجد كذلؾ نقصا في تفضيؿ برامج الشباب ك الرياضة ك األطفاؿ  ،ك ىذا يم ػ ػ ػػكف
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 ،جامعة منتكرم – قسنطينة.

أف نفسره باعتبار أف ىذه البرامج ىي برامج فئكية مرتبطة بفئات معينة  ،مستمعكىا ىـ مف الفئة نفسيا غالبا،
فبرنامج كالرياضة يستمع إليو غالبا الذككر دكف اإلناث  ،ك برنامج األطفاؿ يستقطب األطفاؿ ك ليس الشيكخ..الخ،

ك عمى الرغـ مف أف عينتنا ال تحتكم فئة عمرية لؤلطفاؿ الصغار إال أف مف يستمع أكثر إلى برامج األطفاؿ في
عينتنا ىـ األميات  ،فينقمف المعرفة إلى أطفاليف ،أك يشارككنيـ في االستماع إلييا  ،كما تمدىف ىذه البرامج

بمعمكمات عف الطفؿ ك عالمو البرمء مما يمكنيف مف كيفية التعامؿ مع ىذا " العالـ األبيض "  -إف صح التعبير
  ،ك ىذا ما صرحت بو كثير مف النساء المستمعات في مقابمة حرة معيف أثناء المرحمة االستطبلعية لمدراسة.أما برامج اإلعبلنات ك الخدمات  ،فعمى الرغـ مف أىمية ىذه الفقرة اإلذاعية لما تمده لسكاف المجتمع المحمي مف

معمكمات عف المنتجات المتكفرة محميا  ،ك كذا الفرص ك الخدمات المتاحة محميا مف مناصب شغؿ ك دراسة ك
تككيف  ،إال أف ىناؾ إجماعا شبو تاـ لكؿ مف يصادفؾ الحديث معو حكؿ المكضكع سكاء كاف إعبلنا إذاعيا أك

تمفزيكنيا أك صحفيا  ،حكؿ الممؿ الذم يشعر بو المستمع أك المشاىد أك القارئ لمصحيفة مف جراء تعرضو ليذه

المادة اإلعبلمية ،ك نجد ىذه الحالة خاصة ك خاصة حيت عرض منتكجات غير متكفرة محميا أك غير المستطاع
اقتناءىا مف طرؼ الفرد ،ك ليذا نجد في عينتنا البرامج اإلعبلنية ك الخدماتية غير مفضمة  ،حتى أف ىناؾ مف

المستمعيف المذيف صادفتيـ الباح ثة أثناء المرحمة االستطبلعية  ،ك كذلؾ البعض مف أفراد العينة ممف أشاركا في
اختياراتيـ التفضيمية إلى برنامج " الكفيات " ك ىك برنامج إعبلني يكمي خدماتي يعرض أسماء المتكفيف في ذلؾ

اليكـ ك مكاعيد الدفف ك مقراتو  ،بؿ أف ىناؾ مف صرح في المرحمة االستطبلعية أنو ال يستمع في برامج إذاعة

بسكرة سكل لمكفيات ! ك ىنا ال يفكتنا ذلؾ الكصؼ الذم كصؼ بو " ماكمكىاف " الراديك ككسيمة إعبلف " الراديك

ىك طبقة القبيمة " ) .(1حيث يمعب دكر المنادم القديـ بامتيازات .

ك عمى الرغـ مف أف الفبلحة ىي االقتصاد األكؿ لمنطقة الزيباف بسكرة  ،إال أنو يبدك كما في البرامج الفئكية
األخرل التي تعرضنا إلييا سابقا  ،فإف ىذا البرنامج الفئكم المكجو إلى فئة الفبلحيف ليس مفضبل كذلؾ لدل أفراد
عينتنا ،ك ىذا يعني بما ال يدع مجاال لمشؾ أف الميتميف باالستماع إليو ىـ الفبلحكف  ،أك العامميف في قطاع

الفبلحة عمكما  ،حيث في عينتنا ىذه مف أصؿ  226مفردة ىناؾ أربعة فبلحيف فقط  ،ك ىك ما يعكس النتيجة .

ك تبقى البرامج البيئية ك التي تعنى بالبيئة المحيطة باإلنساف  ،ك تنشر الكعي البيئي ك تحث عمى نظافة المكاف ك

اليكاء ك االىتماـ بالمنػ ػ ػ ػػاطؽ الخضراء ك غيػ ػ ػػرىا مف القيـ البيئية النبيمة  ،نجدىا في ذيػ ػ ػػؿ ترتيب التفضيبلت  ،أم
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ببساطة  ،األفراد المستمعكف مف المبحكثيف ال ييتمكف ألمر بيئتيـ ك مدل سبلمة محيطيـ  ،حيث ال يخفى أف

اإلعبلـ اليكـ في الدكؿ المتقدمة أصبح يقكـ بدكر التربية البيئية بشكؿ مممكس ك فعاؿ  ،حيث تحتؿ مشاكؿ البيئة
اليكـ محكر مشكبلت البشر ،ك عمى الرغـ مف أف إذاعة بسكرة – حسبما تكصمت إليو الدراسة التحميمية  -تقدـ
برنامجا بيئيا أسبكعيا " البيئة ك الحياة " لكعييا بضركرة التعرض إلى ىذا المحكر الياـ مف حياة األفراد المحمييف،

إال أف درجة اإلقباؿ عميو حسب ما تكصمت إليو دراستنا تبقى قميمة جدا مقارنة بالبرامج اإلخبارية ك برامج األغاني
ك المكسيقى ك التي ىي ذات التفضيؿ األكبر.
 -1مدة البرنامج المفضل في إذاعة بسكرة لدى المبحوثين :
منطقة البحث الحضر

مدة البرنامج
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جدكؿ رقـ) :(39مدة البرنامج المفضؿ لدل المبحكثيف في إذاعة بسكرة
أعمف مف الجدكؿ المكضح أعبله ،نسبة  %40,71مف مجمكع مفردات العينة أف مدة البرنامج المفضؿ لدييـ ىي
مدة كافية تماما ،يحقؽ مف خبلليا المستمع مف المبحكثيف غاياتيـ في تمقي المعمكمات ك المعارؼ ك الترفيو ك ما

إلى ذلؾ مف أىداؼ ك كظائؼ إذاعة بسكرة المحمية .كما عبرت نسبة  % 34,51عف أف مدة برامجيـ المفضمة
تبقى متكسطة نكعا ما ،في إشارة منيـ إلى الرغبة النسبية في تمديد المدة الزمنية المبرمجة ،أما نسبة % 23,45
فترل أف المدة ليست كافية تماما ،أم ىـ ال يحققكف غاياتيـ في االستيعاب الكامؿ ك المعرفة الشاممة لممكضكعات

التي يرغبكف االستماع إلييا ،ك ىذا نظ ار لعدـ كفاية مدة إرساؿ ىذه البرامج  .في حيف أف نسبة ضئيمة جدا تقدر
ب  %1,33ترل بأف برنامجيا أك برامجيا المفضمة استكفت المدة البلزمة بؿ تعدتيا .
إذف أكبر نسبة مف المبحكثيف يقركف بأف مدة برنامجيـ المفضؿ ىي كافية ،ك ىذا يدؿ عمى رضا المستمعيف التاـ

عمى الخطة البرامجية ال متبعة مف طرؼ إذاعة بسكرة  ،ك بما أف الجدكؿ السابؽ أشار إلى بيانات تثبت أفضمية
برامج األخبار ثـ األغاني ك المكسيقى ثـ البرامج الدينية بنسب متقاربة لدل المبحكثيف ،في الكقت الذم يثبت ىذا

الجدكؿ كفاية المدة الزمنية ليذه البرامج اإلذاعية األكثر تفضيبل لدل المبحكثيف ،فيذا يعني إذف ،أف الخطة

البرامجية إلذاعة بسكرة قد استطاعت أف تنقؿ األخبار ك المعمكمات عف المنطقة المحمية أكؿ بأكؿ دكف نقصاف،
كما تعبر كذلؾ حسب المبحكثيف مصدر ترفيو بقدر كافي يحقؽ اإلشباع لدل المبحكثيف  ،ىذا ك ينطبؽ أيضا

الحديث عف البرامج الدينية ذات التفضيؿ الثالث .
ك مقارنة بيف عينتي الريؼ ك الحضر فإننا نجد المبحكثيف الريفييف يجدكف في حصتيـ المفضمة عدـ كفاية في
المدة الزمنية بنسبة أكبر تقدر ب  %39،29مف مجمكع عينة الريؼ  ،مقابؿ المبحكثيف الحضر فإنيـ يقركف بكفاية
المدة الزمنية لبرامجيـ المفضمة ك ذلؾ بنسبة  ،% 42،42ك بما أف الجدكؿ السابؽ حكؿ تفضيبلت المبحكثيف

بخصكص البرامج المذاعة  ،قد بيف أف عينة الريفييف كما عينة الحضر تماما في التفضيبلت  ،حيث كبلىما
يفضؿ أكال لبرامج األخبار ثـ األغاني ثـ البرامج الدينية ثـ الصحية ك ىكذا ،ك ما ييمنا أكثر ىي البرامج األكلى

المفضمة .

إذف  ،ىذا ال نجد لو تفسير إال إذا اعتبرنا أف الريفييف يركف في إذاعتيـ المحبكبة تقصي ار مف حيث تناكليا لؤلحداث
ك الكقائع ك مختمؼ قضايا المناطؽ الريفية  ،مقارنة بالتغطية اإلخبارية لؤلحداث بالمناطؽ الحضرية السيما

عاصمة الكالية " مدينة بسكرة "  ،ك ليذا  ،ك كما أشرنا في الجانب النظرم لمبحث فإف مف مستمزمات الدكر

التنمكم لئلذاعة المحمية ىك اىتماـ برامج اإلذاعة المحمية بكبل القطاعيف الحضرم ك الريفي ،مف خبلؿ إحداث

التكازف في خطتيا البرامجية  .إال أف الدراسة التحميمية لمبحث برىنت أف إذاعة بسكرة تيتـ بقضايا ك أحداث

المناطؽ الريفية مثمما تيتـ باألخرل في المناطؽ الحضرية .

ك عمكما ،فإف أكبر نسبة مف عينتنا اإلجمالية ترل كفاية الكقت أك الحيز الزمني لمبرامج المفضمة لدييـ  ،ك يبدك

ىنا أف برامج إذاعة بسكرة تسير ك فؽ التقاليد اإلذاعية ك التي تنطمؽ مف قاعدة ذىبية في صياغة الرسالة اإلذاعية
أال ك ىي " أال نكجز فنخؿ ،أك نطيؿ فنمؿ "  .ك ليذا يقكؿ "طارؽ سيد أحمد خميفي" أنو عمى الكاتب اإلذاعي
الذم يكتب لئلذاعة أف يتصكر نفسو حيف يكتب ك كأنو يرسؿ تمغراؼ إلى صديؽ البد مف التعبير عف المعنى

المطمكب بدقة في أقؿ عدد مف الكممات المعبرة الكاضحة  ،فالجممة اإلذاعية قصيرة ) تمغرافية( مكجزة كاضحة

سمسة ال تعقيد فييا ك ال غمكض).(1
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 -3الشكل المفضل لمبرامج اإلذاعية في إذاعة بسكرة لدى المبحوثين :
منطقة البحث الحضر

المجمكع

الريؼ

شكؿ البرامج

ؾ

%

ؾ

%

ؾ

%

 -المغمقة

30

15,15

2

7,14

32

14,16

-المفتكحة)تستقبؿ تمفكنات( 168

84,85

26

92,86

194

85,84

198

%100

28

%100

226

%100

المجمكع

جدكؿ رقـ ) :(40الشكؿ المفضؿ لمبرامج اإلذاعية لدل المبحكثيف في إذاعة بسكرة
نبلحظ مف ىذا الجدكؿ ،ك الذم نقيس مف خبللو تفضيبلت المبحكثيف بخصكص شكؿ البرامج المفضؿ لدييـ ،

أف ن سبة كبيرة جدا مف مفردات العينة اإلجمالية يفضمكف شكؿ البرامج المفتكحة ،ك ىي تمؾ البرامج التي تستقبؿ
مكالمات ىاتفية مف الجميكر المستمع ك إشراكو في الحكار ك النقاش ك كذا سماع رأيو ك تعميقو بخصكص مكضكع

ما أك طرحو ألسئمة يكجييا إلى ضيؼ الحصة  ،أم ىي الحصص التي تككف جس ار بينيا ك بيف المستمعيف  .كلقد

ناؿ ىذا الشكؿ مف البرامج نسبة  85,84مف تفضيبلت المبحكثيف  ،في حيف نجد البرامج المغمقة ك التي ال يفسح
فييا مجاؿ لممستمعيف إلبداء آراءىـ ك طرح أسئمتيـ ك التعبير عف انشغاالتيـ ك قضاياىـ  ،ال تحظى بالقبكؿ لدل

المبحكثيف مف المستمعيف ك ذلؾ بنسبة  ، % 14,16ك ىي نسبة قميمة جدا مقارنة بنسبة البرامج المفتكحة  ،ك ىي
ذات المبلحظة التي نسجميا لكؿ مف عينتي الحضر ك الريؼ  ،حيث يؤكد المبحكثكف الحضر عمى أفضمية البرامج

المفتكحة بنسبة  ، 84,85ك كذلؾ الريفيكف بنسبة . %92,86
إف تفضيؿ المبح كثيف سكاء كانكا حض ار أك ريفييف ،لنمط البرامج المفتكحة ليدؿ بما ال يدع مجاال لمشؾ ،عمى أف

ىذه البرامج ىي األقرب لنفكس ك عقكؿ المستمعيف مف جية  ،ك مف جية أخرل يدؿ ذلؾ عمى حاجة المستمعيف
الممحة إلذاعة تككف جس ار بينيـ ك بيف صناع القرار في منطقتيـ المحمية ك مف ثـ الدكلة األـ  ،فمف خبلؿ البرامج
المفتكحة يصؿ صكت المستمعيف إلى الجيات المختصة في الكالية حتى يأخذكا فكرة عف انشغاالت الناس المحمييف
ك طمكحاتيـ ك مشكبلتيـ اليكمية ك آراءىـ بخصكص ما يدكر في منطقتيـ المحمية ك انطباعاتيـ حكليا ،ىذا

إضافة إلى أف ىذه البرامج المفتكحة تمكف المستمع مف طرح انشغالو أك سؤالو  ،ك سماع اإلجابة فك ار مف ضيؼ

الحصة ك الذم يككف مجالو حسب مكضكع الحصة إما سياسيا أك دينيا أك تربكيا أك صحيا أك فبلحيا أك اجتماعيا

...الخ  .كما تتيح كذلؾ ىذه البرامج المفتكحة المجاؿ لممستمع حتى يبرز قدراتو الذىنية ك الفكرية ك طاقاتو
اإلبداعية مف خبلؿ المشاركة عبر الياتؼ في مكاضيع شتى.

إف البرامج المفتكحة كنمط لبلتصاؿ تعد ضربا مف ديمقراطية االتصاؿ ك حرية التعبير  .ك تككف البرامج المفتكحة

برامج مباشرة ك ليست مسجمة  ،حيث تحقؽ البرامج المباشرة اتصاال آنيا ك فكريا يشعر مف خبللو المستمع بكؿ ما
ىك طازج ك جديد  ،ك ليس الحؽ في االتصاؿ ىك فقط حؽ المكاطف المحمي في أف يعمـ فبل تخفى عنو الحقيقة ،ك
حقو في أف يتثقؼ ك حقو في أف يرفو عنو  ،بؿ يتعدل ذلؾ إلى حقو في أف يساؿ ك حقو في أف يجد ردا عمى كؿ

ما يسأؿ عنو  ،ك حقو في أف يسمع المسئكلكف صكتو  ،ك أف يسمع رد المسئكليف عمى ما يسأؿ عنو ك حقو في أف
يرد ،ك حقو في أف يناقش ك حقو في أف يعبر عف نفسو. ...
ك إذا كاف مف الميـ أف تعرؼ أجيزة الحكـ المحمي آراء المكاطنيف فيما يصدركنو مف ق اررات ك أف يعرؼ

المسئكلكف مشاكؿ المكاطنيف ،ك أف تجد ىذه المشاكؿ طريقيا إلى الحؿ فبل بد أف تعبر جماىير المستمعيف عف
آراءىـ مف خبلؿ برامج يتـ إعدادىا بشكؿ جيد طبقا لمقكاعد اإلذاعية الصحيحة  .ك لنا أف نقكؿ أف الناس ينظركف

إلى اإلذاعة المحمية عمى أنيا صديؽ حميـ يجمسكف أمامو يفتح قمبو دائما ليـ ك ىـ يرفضكف التعامؿ مع الراديك
كصديؽ يتكمـ دائما ك عمييـ أف يستمعكا فقط...إنيـ يرفضكف ىذا المكقؼ السمبي مف جانبيـ ك يفضمكف المشاركة
ك يريدكف اإلفضاء بما لدييـ مف مشاعر أك أفكار أك آراء....ك اإلذاعة المحمية قادرة عمى أف تمعب ىذا الدكر

بصكرة ناجحة بؿ ىي مؤىمة لذلؾ فعبل باعتبار أف اإلفضاء ك برامج المشاركة مف أبرز ما يميزىا).(1

ك إذاعة بسكرة استطاعت فعبل أف تؤدم ىذا الدكر  ،بمعنى أنيا جعمت ضمف خطتيا البرامجية حصصا إذاعية ك

برامج مفتكحة تستقبؿ أصكات األىالي عبر أثيرىا  ،ك ىذا ما تكصمت إليو دراستنا األكلى التحميمية  ،حيث أف ىذا

النكع مف البرامج لعب دك ار ىاما في تكصيؿ صكت الشارع البسكرم إلى أصحاب القرار المحمي ك الربط بينيما ،
نذكر منيا برنامج " حكار عمى اليكاء " ..ىذا مف جية  ،ك مف جية أخرل لعب دك ار في تقديـ حمكؿ لمشكبلت

يعاني منيا األفراد المحميكف عمى المباشر ك مثاؿ ذلؾ حصة " العيادة النفسية " ..ىذا عبلكة عمى البرامج الترفييية
ك التي ليا نصيبيا كذلؾ مف االتصاالت ك نذكر منيا حصة " اسمع فكر ك اتصؿ "..
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 -4األسموب المفضل لعرض البرامج في إذاعة بسكرة لدى المبحوثين :

منطقة البحث الحضر
أسمكب العرض

المجمكع

الريؼ

ؾ

%

ؾ

%

ؾ

%

32

16,16

2

7,14

34

15,04

-الحكارم)يستقبؿ شخصيات ك يحاكرىـ(

166

83,84

26

192 92,86

84,96

المجمكع

198

%100

28

226 %100

%100

 -اإللقائي ) الحديث المباشر(

جدكؿ رقـ ) :(41األسمكب المفضؿ لعرض البرامج لدل المبحكثيف في إذاعة بسكرة
يبيف لنا الجدكؿ نمطا آخر مف أنماط الخدمة اإلذاعية في إذاعة بسكرة  ،ك ىك كالجدكؿ السابؽ يبرىف لممرة الثانية

أف نمط االتصاؿ الحديث ىك األقرب ك األفضؿ لدل المبحكثيف مف مستمعي برامج إذاعة بسكرة  ،حيث أف

البرامج الحكارية ك ىي البرامج المبنية عمى أساس النقاش ك الحكار بيف المذيع ك طرؼ أك أطراؼ أخرل  ،سكاء
باالتصاؿ المباشر الشخصي ،أك عف طريؽ الكسائؿ االتصالية األخرل  ،نالت نسبة  % 84,96مف التفضيبلت ،

في حيف نجد البرامج اإللقائية ك التي تعبر عف ذلؾ النمط الكبلسيكي لبلتصاؿ بمغت نسبة تفضيبلتيا ،% 15,04

ك ىي نسبة ضئيمة جدا مقارنة باألخرل الحكارية .
ك يجتمع األفراد الحضر مع األفراد الريفييف في عينتنا حكؿ تفضيؿ البرامج الحكارية ك بنسبة كبيرة أيضا تؤكد رغبة
ىؤالء سكاء كانكا حض ار أك ريفييف  ،في ديمقراطية االتصاؿ  ،ك ىذه النسب ىي  % 83,84بالنسبة لممبحكثيف

الحضر ك  % 92,86بالنسبة لممبحكثيف الريفييف .

إف تفضيؿ معظـ المبحكثيف لؤلسمكب الحكارم في عرض البرنامج في أسبابو ال يبتعد كثي ار عف األسباب التي
جعمتيـ يفضمكف البرامج المفتكحة عمى البرامج المغمقة حيث ىما االثنيف يحققاف ديمقراطية االتصاؿ لمفرد المستمع

فمف خبلؿ البرامج الحكارية يككف المستمع فرصة االستيعاب أكثر مقارنة بالبرامج اإللقائية  ،ك التي عادة ما تتبع

منيج السرد ك الحكاية  ،ك الذم يمكف أف يسبب نكع مف الممؿ اتجاه المكضكع  .أما البرامج الحكارية فعادة ما
تضطمع بطابع الحركة ك النشاط ك الفاعمية مما يؤثر إيجابا عمى درجة الفيـ ك االستيعاب ك التذكر ،السيما إف

كانت ىذه البرامج الحكارية تفتح مجاال لممستمع كذلؾ أف يشارؾ في الحكار الدائر بيف المذيع ك ضيفو أك ضيكفو،
ك يعتبر "كلبكر شراـ" ىذا النكع مف البرامج  ،يخمؽ المناخ الذم تؤدم منو كسائؿ اإلعبلـ خدماتيا العامة ك

الضركرية نحك التنمية ككؿ) .(1ك تتخذ ىذه اإلذاعات ذات الطابع الحكارم في برامجيا شعارات ليا تنـ عمى

ديمقراطية االتصاؿ في خطتيا اإلذاعية  ،خاصة تمؾ الديمقراطية المتعمقة بفسح مجاؿ كاسع لممستمع لمحكار ك
النقاش ك السؤاؿ ،..فنجد إذاعة  WMCAفي نيكيكرؾ يتـ فييا تخصيص عشر فترات كاممة لمرد عمى المكالمات

الياتفية كؿ يكـ  ،ك قد اختارت ىذه المحطة شعا ار طريفا معب ار يقكؿ " أنا المحطة التي تصغي إليؾ "  .ك إف نجاح
ىذا النكع مف البرامج يعتمد اعتمادا كبي ار عمى قدرة الضيؼ عمى استيعاب ك فيـ األسئمة التي قد تتناكؿ العديد مف
االتجاىات ك األفكار ك التخصصات  ،ك تعتمد أيضا عمى لباقة ك قدرة المذيع عمى التصرؼ ك إدارة الحكار ك

قدرتو عمى تكفير الجك المبلئـ لمثؿ ىذه الحكارات مع إضفاء جك مف المرح ك التفاؤؿ ك األلفة ك الدؼء).(2

أما إذاعتنا فمـ تتخمؼ ىي األخرل عف تبنييا لشعار يعبر عف ديمقراطيتيا في خدمة الناس ك التعبير عف

مصالحيـ أال ك ىك " إذاعة بسكرة  ،صكت الناس  ،نبض الشارع  ،ك العيف الثالثة "  ،ك لعؿ أنيا  ،بناءا عمى

تحميؿ مضمكف عينة مف برامجيا  ،لـ يفتيا ىذا التقميد اإلذاعي المميز ،ك الذم يميز األسمكب الحديث لمبرامج

اإلذاعية ،حيث يتفاعؿ الجميكر المستمع مع برامجيا الحكارية سكاء كانت مغمقة ال تفسح مجاال لو لمتعبير عف رأيو

بؿ يكتفي بسماع ك جيات النظر المختمفة بيف المتحاكريف ،أك تمؾ المفتكحة التي يشارؾ في الحكار فييا بصكتو.
فنجد مف ىذه البرامج  :نساء ك تحديات ،مع الطبيب  ،الديف ك الحياة  ،بمديات تحت الضكء  ،حكار عمى اليكاء ..

إال أف ىذا األخير ذك أىمية بالغة مف حيث مشاركة أفراد المجتمع المحمي في الحكار ك النقاش  ،حيث يجرل
الحكار فيو بيف المسئكليف ك المكاطنيف المذيف يتصمكف عبر الياتؼ بالبرنامج  ،حيث فيو ىامش ال بأس بو مف
الحرية  ،ك لعؿ أف المحطات اإلذاعية المحمية المقتدرة ك القكية تمتمؾ أساليب ك تقنيات إذاعية أحدث ك أقدر عمى

تكصيؿ الرسالة اإلعبلمية ب ما يحقؽ األىداؼ التنمكية ألم إذاعة محمية  ،حيث نجد البرامج الحكارية تتطمب أكبر

مف ىذا ،أم تتطمب إقامة ندكات إذاعية ،بحضكر الجميكر المستمع إلى األستكديك ك يتـ الحكار مباشر بيف

األطراؼ الثبلث المذيع – الضيؼ – الجميكر ىذه الندكات ىي الشكؿ البرامجي الذم حقيقة مف خبللو نحقؽ
ديمقراطية االتصاؿ بشكؿ مباشر .ك ىذا ما ال تحققو إذاعة بسكرة لجميكرىا المستمع بسبب نقص التمكيؿ المادم

مف جية ،ك عدـ دعـ السمطات المحمية لجيكد اإلذاعة مف جية أخرل)*(.
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) :(1محمد منير حجاب  ،مرجع سابؽ ،ص . 135
) :(2عبد المجيد شكرم ،مرجع سابؽ ،ص . 137
)*( :تصريح لممدير الجديد لئلذاعة بسكرة بمقر اإلذاعة ،يكـ  2011/11/20عمى الساعة  15:30مف خبلؿ مقابمة حرة أجريت معو.

 – 5الموقع المفضل لعرض البرامج لدى المبحوثين :

منطقة البحث الحضر
مكاف العرض
 -داخؿ أستكديك اإلذاعة

الريؼ

ؾ

%

62

6 31,31

21,43

22 68,69

78,57

 -خارج األستكديك ) يتنقؿ فيو 136

ؾ

المجمكع
%

ؾ

%

68

30,09

158

69,91

المذيع إلى الشارع(
198

المجمكع

28 %100

%100

226

%100

جدكؿ رقـ ) :(42المكقع المفضؿ لعرض البرامج لدل المبحكثيف في إذاعة بسكرة
كالجدكليف السابقيف ،جاء ىذا الجدكؿ ليؤكد لممرة الثالثة حقيقة أف الجميكر المستمع إلذاعة بسكرة مف خبلؿ
تصريحات أفراد عينتنا ،يحبذ بإصرار أشكاؿ البرامج الحديثة ك تقنياتيا .حيث نبلحظ أف نسبة كبيرة كذلؾ مف

المبحكثيف يفضمكف البرامج الميدانية  ،ك ىي البرامج التي يتنقؿ فييا المذيع إلى الشارع ك االحتكاؾ بالمستمعيف أك

الظاىرة مكضكع الحصة  ،ك ذلؾ بنسبة  ،% 69,91مقابؿ نسبة  % 30,09لمبرامج المذاعة داخؿ جدراف
األستكديك ،ك ىك نفس االنطباع لدل عينتي الحضر ك الريؼ  ،ك ذلؾ بنسبة  %68,69بالنسبة لعينة الحضر ،ك

 % 78,57بالنسبة لعينة الريؼ .

لقد طغت نسبة تفضيؿ البرامج الميدانية عمى تمؾ المحصكرة داخؿ جدراف األستكديك ،حيث أف البرامج التي يتنقؿ
فييا المذيع أك المذيعة إلى الشارع ليرصد أخبار الناس ك آراءىـ إزاء قضايا معنية ك اقتراحاتيـ ك كذا تسميط
الضكء عمى مشكبلتيـ ك قضاياىـ الحيكية ،ليك أمر مستحب جدا لدل أم مستمع ألم إذاعة كانت  ،ك كيؼ ال

يككف مستحبا طالما تكاضع المذيع ك نزؿ بحثا عف مستمعي برنامجو  ،أك بحثا عف تمؾ الشرائح التي تعاني في
صمت دكف أف تممؾ القدرة عمى إيصاؿ صكتيا ..فيحقؽ ىك ليـ سيكلة إيصاؿ صكتيـ عبر أثير إذاعتيـ  .ك

ىناؾ قاعدة ذىبية في فنكف اإلذاعة تقكؿ " كف متكاضعا تفيض بمشاعر األلفة ك الكد " ) ،(1ك إف ىذا الن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكع مف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1عبد المجيد شكرم )أ(  ،مرجع سابؽ  ،ص . 145

البرامج يسمى بالمقاببلت اإلذاعية حيث ينزؿ ميكركفكف اإلذاعة إلى الشارع أك القرية أك الحارة أك المزرعة أك
المصنع أك الجامعة أك المدرسة أك دار الثقافة أك السكؽ أك المنتزه..الخ  ،ك يرل عبد المجيد شكرم أف أفضؿ

المقاببلت ىي التي تجرل في مكقع األحداث ك ما يعطي جكا طبيعيا كاقعيا لمكضكع المقابمة أك الحكار كأف تككف

المقابمة مع ميندس زراعي فيككف أنسب مكاف إلجراء المقابمة أك الحكار ىك مكقع العمؿ ...المزرعة...حظيرة

المكاشي  ،ك إذا تطمب األمر االنتقاؿ إلى المستشفى لمقابمة المصابيف...انتقؿ الميكركفكف إلى المستشفى).(1

ك ما نبلحظو أيضا مف خبلؿ الجدكؿ أف نسبة تفضيؿ البرامج التي تذاع مف داخؿ األستكديك ىي ليست قميمة جدا
مقارنة بالجداكؿ السابقة حيث طغت األنماط اإلذاعية الحديثة بشكؿ كبير عمى األنماط الكبلسيكية  ،ك ىذا نفسره

بأف المستمعيف الزالكا لـ يتعكدكا كثي ار عمى ىذا النمط الحديث مف البرامج الميدانية  ،حيث بينت الدراسة األكلى

التحميمية بأف إذاعة بسكرة تعتمد في خطتيا أسمكب البرامج الميدانية  ،ك إف كانت قميمة مقارنة باألخرل الغير

ميدانية  ،نذكر منيا برنامج " بمديات تحت الضكء" ك الذم ينقؿ مباشرة مف البمدية نفسيا ك يسمط الضكء عمى

قضاياىا المحمية الخاصة حيث يتنقؿ الميكركفكف اإلذاعي إلى شكارع البمديات ليحاكي قضاياىا ك مشاكميا التنمكية
،ك كذا برنامج " تحقيؽ اإلذاعة " الذم ينزؿ فيو الميكركفكف إلى الشارع لمتحقيؽ في قضية اجتماعية ما ك يرصد

صداىا عند الناس ..

ك جدير بالذكر ىنا أف السياسة الجديدة إلذاعة بسكرة لعاـ  ، 2012عرفت تغيرات ممحكظة ،ك ذات أىمية بالغة،

حيث عمد مديرىا الجديد عمى إضفاء لمسة مف التغييرات عمى مستكل البرامج  ،فكانت غايتو أف تصطبغ معظـ

البرامج بالصبغة الميدانية إيمانا منو بالفائدة الجمية التي يعكد بيا ىذا النمط مف البرامج عمى المستمع ك اإلذاعة

معا  ،نذكر مف ىذه البرامج ك التي القت ركاجا كاسعا فكر عرضيا مف طرؼ أفراد المجتمع المحمي " بدكف مكنتاج
" ك ىك برنامج يتنقؿ فيو الميكركفكف إلى األرصفة في البمديات ك الدكائر ك رصد انطباعات ك آراء ك انشغاالت

المكاطنيف ك إسماع صكتيـ لمسمطات المحمية المختصة .
إذف ،نظ ار لتفضيؿ مستمعي إذاعة بسكرة مف المبحكثيف ليذه األنماط مف االتصاؿ الحديث  ،فبل بد لئلذاعة أيضا
أف تراعي تفضيبلتيـ فتكثؼ مف ىذه البرامج  ،حيث أف اإلذاعة بدكف جميكر كالجسد بدكف ركح  ،ك أم إذاعة

محمية لـ تسعى الحتكاء جميكرىا فقد حكمت عمى نفسيا بالفناء.

ػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1عبد المجيد شكرم )أ(  ،مرجع سابؽ  ،ص . 153

 - 6المغة المفضمة في برامج إذاعة بسكرة لدى المبحوثين :

منطقة البحث الحضر
المغة المفضمة

المجمكع

الريؼ

ؾ

%

ؾ

%

ؾ

%

80

40,40

11

39,29

91

40,27

 -العربية الدارجة

118

59,60

17

60,71

135

59,73

المجمكع

198

%100

28

%100

226

%100

 -العربية الفصحى

جدكؿ رقـ ) :(43المغة المفضمة لدل المبحكثيف في برامج إذاعة بسكرة
يكضح الجدكؿ أعبله  ،أف المغة المفضمة لدل المبحكثيف في برامج إذاعة بسكرة ىي العربية الدارجة ،الممزكجة
بالميجة المحمية لممنطقة  ،ك ذلؾ بنسبة  ،% 59,73مقابؿ نسبة  % 40,27بالنسبة لتفضيبلت المبحكثيف لمغة
العربية الفصيحة  .ك في نفس المنحى نجد عينتا الحضر ك الريؼ كذلؾ يفضبلف البرامج التي تتحدث بالميجة

المحمية ،أكثر مف البرامج المتحدثة بالفصحى ،بنسبة  % 59,60بالنسبة لعينة الحضر ،ك  % 60,71بالنسبة

لعينة الريؼ .

فعبلكة عمى أف تككف المغة المنتيجة مف خبلؿ البرامج اإلذاعية مفيكمة تماما لدل الجميكر المستمع  ،حيث تعمد

كؿ إذاع ة محمية مف إذاعات الكطف إلى إيصاؿ برامجيا ك مكادىا اإلذاعية إلى جميكرىا المستمع بالمغة التي
يفيميا ك يحبيا  ،ك تككف بقدر اإلمكاف تمؾ المغة أك الميجة التي يخاطب بيا اآلخريف ك يخاطبكنو بيا في حياتو

اليكمية في مجتمعو المحمي ذك الخصكصية الثقافية  ،ك إف نسبة عالية مف مبحكثينا يفضمكف أف يخاطبيـ المذيع
أك المذيعة بالدارجة ذات الميجة المحمية  ،كما عند أبناء األكراس أك القبائؿ مثبل  ،حيث تخاطبيـ إذاعاتيـ المحمية

بالمغة األمازيغية األقرب إلييـ  ،ىذا طبعا دكف أف يتـ إلغاء المغة العربية الفصحى ألنيا لغة الدكلة .

أما إ ذاعة بسكرة فيي األخرل تمزج بيف ىذا ك ذاؾ  ،فيناؾ مف البرامج ما يتطمب اعتماد الفصحى ك ىناؾ منيا

ما يضطر فيو المذيع إلى مخاطبة المستمع بميجتو المحمية البسيطة  ،خاصة منيـ األمييف أك األطفاؿ الصغار أك
غير المثقفيف لغكيا ..ك ىذا ما تكصمنا إليو مف خبلؿ تحميؿ مضمكف عينة مف برامجيا  ،فإذا كانت البرامج الناطقة

بالفصحى ذات التكرار األكبر) ، (%69فإف البرامج الناطقة بالدارجة ىي األكثر زمنا مف األخرل ). (% 58,85

إف تفضيؿ معظـ الباحثيف لميجتيـ المحمية في برامج إذاعة بسكرة ،لـ يكف صدفة أك اعتباطيا ،بؿ إف اإلذاعات

المحمية في حد ذاتيا جاءت لتعبر عف ذلؾ المجتمع المحمي ذك الخصكصية الثقافية ك االجتماعية ك الدينية ك

االقتصادية ك الجغرافية كذلؾ ،حيث نجد إذاعات خاصة بأقاليـ جغرافية معينة ،ك إذاعات أخرل كجدت مف أجؿ

ذلؾ التميز الطائفي الديني ،ك أخرل جاءت مف أجؿ تمؾ الثقافة المحمية الخاصة بيذا المجتمع دكف اآلخر ك
ىكذا ،.....ك عندما تتعدد المغات ك الميجات المستعممة داخؿ الدكلة الكاحدة فيذا يسمح ك يفسح المجاؿ لظيكر

إذاعات محمية تخاطب مجتمعاتيا المحمية بمسانيا الخاص ك المتميز حتى يتحقؽ مستكل أكبر مف الفيـ المشترؾ ك

التفاعؿ المتبادؿ ،حي ث أف ىناؾ بعض الدكؿ التي تتعد بيا لمغات ك الميجات المحمية  ،ك األىالي ال يثقكف إال في
ليجتيـ المحمية الصحيحة ،ك المغة المحمية التي تستطيع أف تعبر عف تقاليدىـ ،ك أمثاليـ ك فكاىاتيـ ،ك تراثيـ

الشعبي) .(1ك لنا أف ننظر إلى برامج الػ  BBCكمثاؿ لما نقكؿ  ،فيذه اإلذاعة ال تحمؿ جنسية دكلة عربية ،بؿ
ىي تخدـ مصالح بريطانيا بدرجة رئيسية  ،ك مع ذلؾ نبلحظ أنيا تبث برامجيا بالمغة العربية تغطي بيا العالـ

العربي مف أقصاه إلى أقصاه) ، (2ك ىذا يعني أنيا إذاعة مكجية إلى فئة العرب ك بالتالي ال بد ليا أف تخاطبيـ

بمغتيـ عمى الرغـ مف أنيا إذاعة بريطانية ! .

ك ال اختبلؼ إطبلقا بيف اثنيف مف خبراء االتصاؿ المحمي حكؿ ضركرة ك أىمية استخداـ الميجة المحمية في
مخاطبة المستمع المحمي  .ك إضافة إلى الميجة  ،ىناؾ أيضا كسائؿ التعبير التقميدية التي تزخر بيا المنطقة

المحمية مف مداح ك األمثاؿ الش عبية ك األقكاؿ المأثكرة ك الراكم ك غيرىا مف كسائؿ التعبير المحمية  ،فنحف عادة

ال نحس بقرب إذاعة محمية مف جميكرىا المحمي إال إذا خاطبتو بميجتو ك لغتو ك عقميتو ك تراثو ك ثقافتو  ،ك ليذا

يتطمب مف المذيع ك كاضع الخطط اإلذاعية المعرفة التامة بكاقع الثقافة ك تاريخ المنطقة ك سكانيا حتى يتمكف مف

التأثير عمييـ ك إقناعيـ لتحقيؽ غايات التنمية المحمية .

ك عميو  ،فإف ارتباط المبحكثيف بميجتيـ المحمية ك تفضيميـ ليا ما ىك إال حقيقة نظرية ك ميدانية مؤكدة  ،فكيؼ

إذا كانت ىي أحد أىـ دكافع ظيكر اإلذاعات المحمية .

ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
) :(1إبراىيـ عبد اهلل المسممي  ،مرجع سابؽ  ،ص . 30
) :(2مصطفى محمد عيسى فبلتة  ،مرجع سابؽ  ،ص . 48

 - 7الشبكة البرامجية المفضمة لدى المبحوثين :

منطقة البحث الحضر
الشبكة البرامجية

المجمكع

الريؼ

ؾ

%

ؾ

%

ؾ

%

 -االشبكة السنكية

73

36,87

10

35,71

83

36,72

 -الشبكة الصيفية

31

15,66

3

15

10,71
53,58

34

109

15,05
48,23

198

%100

28

%100

226

%100

 -الشبكة الرمضانية

المجمكع

94

47,47

جدكؿ رقـ ) :(44الشبكة البرامجية المفضمة لدل المبحكثيف في إذاعة بسكرة
يكضح الجدكؿ أعبله  ،أف النسبة األكبر مف المبحكثيف ك المقدرة ب  % 48,23تفضؿ البرامج الرمضانية ،ك ىي

تمؾ البرامج الخاصة بشير رمضاف الفضيؿ .ك تسمى بالشبكة البرامجية الرمضانية  ،تمييا الشبكة البرامجية السنكية

أك العادية ك ذلؾ بنسبة  ،% 36,72ك تعتبر ىذه الشبكة البرامجية الشبكة األكثر حجما زمنيا ،حيث تمتد مف

الخريؼ إلى بداية الصيؼ  ،ك ىي كذلؾ الشبكة التي قامت عمييا دراستنا ىذه  ،حيث أف دراستنا الميدانية ك كذا

التحميمية معنية فقط بيذه الشبكة البرامجية السنكية ،ىذا نظ ار لككنيا تمتد إلى حكالي تسعة أشير ،ك مكاضيعيا

متنكعة ك شاممة ك تنمكية أكثر .أما الشبكة البرامجية الصيفية فقد نالت النصيب األقؿ مف تفضيبلت المبحكثيف

بنسبة  ،% 15,05ك ىذه الشبكة البرامجية ىي خاصة فقط بفصؿ الصيؼ ك برامجيا أكثر ترفييا ك تسمية.

ك نجد أيضا ،عينتا الريؼ ك الحضر ،يتفقاف في تفضيؿ الشبكة البرامجية الرمضانية بنسب  %47,47بالنسبة

لعينة الحضر ،ك  % 53,58بالنسبة لعينة الريؼ  ،تمييا كؿ مف البرامج السنكية ثـ الصيفية .

إف تفضيؿ المبحكثيف مف المستمعيف لبرامج الشبكة الرمضانية جاء عمى اعتبار أف ىذه الشبكة ىي دينية في
األساس ،فكما تقدـ المعارؼ الدينية ك النصائح ك خمؽ العبادة ك المعامبلت  ،..تقدـ كذلؾ برامج خاصة بيذا

الشير الفضيؿ ،فيما يتعمؽ بعبادة الصكـ ك أفضالو ك فكائده  ،كما تجذب ىذه البرامج الرمضانية المرأة مف حيث

التركيز أكثر عمى برامج الطبخ  ،ك السكؽ ،ك كؿ ما يخص المائدة الرمضانية  ،إضافة إلى برامج التسمية ك التي
تبرز أيضا في ىذا الشير الفضيؿ ،حيث تحاكؿ اإلذاعة مف خبلليا تسمية ك تمطيؼ جك الصائـ حتى يتغمب عمى

جكعو ك عطشو  ،إنيا سياسة إعبلمية تجعؿ لكؿ شبكة مف الشبكات الثبلث نكيتيا الخاصة ك برامجيا
المتخصصة  ،ك نذكر مف البرامج الرمضانية " في صحبة النبي " " مسمسؿ أبك قرطـ " " أسئمة في رمضاف " "
طبؽ رمضاف " " براعـ ىدل القرآف "..الخ  .ك حتى ال ننسى أف البرامج الدينية في الشبكة السنكية قد حازت عمى

نسبة كبيرة مف تفضي بلت المبحكثيف إلى جانب برامج األخبار ك األغاني  ،ك ىذا ما يدعـ ىذه النتيجة حيث ىذه
النسبة الكبيرة التي تفضؿ البرامج الدينية سكؼ تجد ال محالة مبلذىا في الشبكة الرمضانية ذات الصبغة الدينية .

أما بالنسبة لمشبكة البرامجية السنكية  ،فيفضميا المبحكثكف بدرجة أقؿ مف الشبكة الرمضانية إال أنيا ال تبتعد عنيا
كثيرا ،حيث أف الشبكة السنكية ىي عامة ك شاممة  ،نجد فييا الديف  ،التسمية ،األخبار ،الطبخ ،الرياضة،

األغاني...الخ .
أما الشبكة الصيفية فيي في ذيؿ ترتيب تفضيبلت المبحكثيف ،حيث تركز ىي األخرل عمى جانب معيف ،أال ك ىك
التسمية ك ذلؾ اعتبا ار لفصؿ الصيؼ الذم يمتاز بالح اررة ك الفراغ ،فبل بد إذف لئلذاعة أف تقضي عمى الممؿ الذم
يصيب أفراد المجتمع المحمي في ىذا الفصؿ ،خاصة أف المنطقة ال تزخر بمرافؽ ترفييية يمكف ليا أف تنسي ىؤالء

السكاف ح اررة الصيؼ ك الممؿ المترتب عنيا .إال أف عدـ تفضيؿ المبحكثيف ليذه الشبكة مرتبط أيضا بعدـ متابعتيا
عند بعضيـ ممف يقضكف عطميـ الصيفية خارج الديار المحمية .

ك عمكما ،نجد أفراد عينتنا يفضمكف أكثر الشبكة الرمضانية ،ك ذلؾ العتبار كاحد ىك الغالب  ،أال ك ىك البرامج

الدينية التي تزخر بيا الشبكة  ،ك البرامج األخرل الخاصة بالشير الفضيؿ خاصة برامج المرأة منيا .

المحكر الثالث  -آراء المبحكثيف حكؿ ما تقدمو اإلذاعة مف برامج ك خدمات إذاعية :
 -8مدى تقديم برامج إذاعة بسكرة لمحاجات التنموية التي يريدىا المبحوثون:

منطقة البحث الحضر

مدل تقديـ

المجمكع

الريؼ

ؾ

%

ؾ

%

ؾ

%

 -نعـ

55

27,77

6

21,43

61

26,99

 -إلى حد ما

 -ال تقدـ المطمكب

122

21

61,62

18

64,28

140

61,95

المجمكع

198

%100

28

%100

226

%100

البرامج لحاجات المبحكثيف

10,61

04

14,29

25

11,06

جدكؿ رقـ ) : (45مدل تقديـ برامج إذاعة بسكرة لمحاجات التي يريدىا المبحكثيف
إف ىذا الجدكؿ المكضح أعبله  ،يبيف أف غالبية أفراد العينة يصرحكف بأف برامج إذاعة بسكرة تقدـ الحاجيات التي

يريدكنيا ك لكف ليس إلى حد كبير ،حيث عبرت نسبة  % 61,95عف ذلؾ  ،تمييا نسبة  % 26,99ك التي أكدت

أف برامج إذاعة بسكرة تقدـ كؿ ما يحتاجكنو ك ينشدكنو منيا .في حيف عبرت نسبة  % 11,06ك ىي نسبة قميمة
غير مؤثرة عف عدـ تقديـ برامج إذاعة بسكرة لمحاجيات الضركرية التي يريدكنيا ،ك ىي نفس النتيجة التي عبر
عنيا كؿ مف عينتي الحضر ك الريؼ  ،حيث كبل منيما يرل أف إذاعة بسكرة مف خبلؿ برامجيا تقدـ المطمكب

م نيا ك ما يريدكنو كأفراد ىذا المجتمع المحمي  ،ينتظركف مف إذاعتيـ التي تعبر عنيـ أف تمبي رغباتيـ ك حاجياتيـ
ك تحؿ مشكبلتيـ ك تككف منب ار ح ار مف خبللو يصؿ صكت المكاطف البسكرم إلى المسئكليف المحمييف ك يتمقى مف

خبللو كذلؾ الردكد عمى تساؤالتو ك انشغاالتو ك آراءه  .إال أنيا تقدـ ما عمييامف خدمات تنمكية – إلى حد ما –

ك ليس بصكرة مطمقة ك ىذا بنسبة  % 61,62بالنسبة لعينة الحضر ك  % 64,28بالنسبة لعينة الريؼ  ،يمييا

خيار " نعـ " ثـ في األخير خيار " ال تقدـ المطمكب " .ك المبلحظ في ىذه النتائج أف النتيجة الغالبة ىي إلى حد

ما ،ك ىذه النتيجة تتقارب إلى نتيجة " نعـ " أكثر منيا إلى " ال " ك بالتالي ،فإننا نعتبر أف ىذه النسبة مف

المبحكثيف ترل في برامج إذاعة بسكرة أنيا تقدـ المطمكب منيا إال أنو ينقصيا القميؿ مف االجتياد ك العناء ألداء
دكرىا التنمكم عمى أكمؿ كجو – بناءا عمى كجية نظر المبحكثيف . -
ك الجدير بالذكر ىنا أف اإلذاعة المحمية ال يقع عمى عاتقيا المسئكلية الكاممة في تنمية المجتمع المحمي  ،حيث أف
دكرىا إزاءه قد حددتو الدكائر األممية بناءا عمى تقارير ك دراسات ميدانية لخبراء االتصاؿ التنمكم ك األمـ المتحدة

 .ك تأسيسا عمى ىذا القكؿ نجد "سامية محمد جابر" تطرح ثبلث نماذج لمدكر التنمكم لئلذاعة المحمية ىي في
مجمميا خبلصة التجارب القكمية لكثير مف الدكؿ): (1

أكال  :مشكبلت تقكـ فييا اإلذاعة المحمية بدكر أساسي في حميا ك معالجتيا  ،أىميا اإلقناع بالقيـ الجديدة ك

األفكار المستحدثة ،محاربة القيـ السمبية  ،التكعية بأنكاعيا ،الحفاظ عمى الثقافة المحمية،....

ثانيا :مشكبلت تستطيع فييا المحمية مساعدة ك معاكنة األجيزة المحمية المسئكلة عمى حميا  ،ك مف األمثمة رفع

مستكل الخدمات التعميمية المكجية لطمبة المدارس ،ك الكبار ،محك األمية ك التدريب الميني ك التثقيؼ النسائي .

ثالثا :مشكبلت ذات طبيعة إستراتيجية نترؾ مكاجيتيا لمجيات المعنية أصبل بحميا ك يقتصر دكر اإلذاعة فييا عمى
مجرد اإلعبلـ ك اإلخبار بالتفسير ك الشرح .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1سامية محمد جابر)أ( ،مرجع سابؽ ،ص . 332-331

 -1أسباب عدم تقديم إذاعة بسكرة المطموب منيا حسب المبحوثين :

منطقة البحث الحضر
التعبير عف الكاقع
 -برامجيا قميمة الفائدة

الريؼ

ؾ

%

ؾ

%

ؾ

%

5

18،52

0

0

5

15،63

9

33،34

1

20

10

31،25

0

0

7

10

21،87
31،25

5

32 %100

%100

 -األخبار ال عبلقة ليا بالمنطقة المحمية

0

 -ال تأخذ بآراء الناس

7

25،92

المجمكع

27

%100

 ال تساعد في حؿ مشكبلت الناس -أخرل

المجمكع

6

0

22،22

0

4

0

80

0

0

جدكؿ رقـ ) :(46أسباب عدـ تقديـ برامج إذاعة بسكرة المطمكب منيا .
مالحظة  :إننا مف خبلؿ ىذا الجدكؿ نحاكؿ معرفة أم الخيارات المصنفة ذك األكثر اختيا ار مف طرؼ أفراد العينة،

حيث يعبر المجمكع ىنا عف عدد االختيارات ك ليس عدد مفردات العينة  ،حيث يمكف لفرد كاحد مف المبحكثيف أف
يقع اختياره عمى كؿ ىذه التصنيفات ك بالتالي يككف ىنا المجمكع أكثر مف عدد مفردات العينة المذيف يركف أف

برامج إذاعة بسكرة ال تقدـ المطمكب منيا ك عددىـ  25مبحكث .

إذف  ،ك مف خبلؿ ىذا الجدكؿ ،ك الذم يكضح األسباب التي دفعت  25مبحكث ك بنسبة  % 11,06مف المجمكع
الكمي ألفراد العينة  ،لبلعتقاد بأف برامج إذاعة بسكرة ال تقدـ المطمكب منيا مف خدمات تنمكية  ،نجد أف أفراد ىذه

النسبة قد كجدت في برامج إذاعة بسكرة بنسبة  % 31,25أنيا ال تساعد عمى حؿ مشكبلت الناس  ،يمييا السبب

الثاني ك ىك أنيا ال تأخذ بآراء الناس ك ذلؾ بنسبة  ،% 21,87ثـ أخي ار سبب أنيا ذات برامج قميمة الفائدة ك ذلؾ
بنسبة . %15,63
إال أف أفراد العينة ممف ال يركف أنيا تقدـ المطمكب منيا ،يقركف أف إذاعة بسكرة مف خبلؿ برامجيا اإلخبارية ىي
تقدـ أخبا ار ذات صمة ك عبلقة بالكاقع المحمي ك تعبر عنو أم أنيا تغطي حقيقة األحداث ك لذلؾ جاءت نسبة ىذا

السبب معدكمة  .كما أف نسبة  % 31,25كذلؾ عبرت عف أسباب أخرل جعمت ىؤالء ال يركف فييا المطمكب،
ك نذكر ىذه األسباب التي أدلى بيا المبحكثكف كما يمي :
 -ألنيا ال تقدـ برامج التجميؿ الخاصة بالمرأة ك لذلؾ أحكؿ المكجة إلى إذاعة األكراس ألجد حاجتي.

 ألف الخطة البرامجية ال تمنح حي از زمنيا كافيا لبرامج األطفاؿ فبرنامج كاحد يكـ الجمعة ال يكفي . ألف الردكد عمى مشاكؿ الناس ليس سريعا ك إنما ىناؾ تماطؿ في ىذا الجانب . ألف سياسة اإلذاعة ىي خدمة لمصالح المسئكليف ك فقط ك بالتالي ال تقدـ المطمكب بسبب نقص االحترافيةالمينية ك المكضكعية .
 ألنيا ال تراعي جميع األذكاؽ ك الطبكع . بسبب نقص الصراحة ك الشفافية مع المكاطف المحمي البسيط. بسبب عدـ استضافة الشخصيات الفعمية ك المؤثرة .عمكما كانت ىذه ىي االعتبارات التي جعمت ىؤالء يركف في الخدمة اإلذاعية إلذاعة بسكرة قاصرة في تحقيؽ ما
يرغبكف فيو مف خدمات  .إال أننا نرل أف ىاتو االعتبارات التي أدلى بيا ىؤالء المبحكثكف ىي في جزء منيا حقيقة

ك جزء آخر غير صحيحة  ،حيث أف الدراسة األكلى التحميمية  ،ك مف خبلؿ تحميؿ مضمكف عينة مف برامج
اإلذاعة المحمية – بسكرة – تبيف أف الخطة البرامجية فعبل ال تقدـ برامج نسكية خاصة بالتجميؿ  ،كما أنيا تقدـ
برنامجا كاحدا لؤلطفاؿ فقط ك يكـ الجمعة  ،أما الخمس اعتبارات األخرل فنجدىا تقدميا اإلذاعة  ،حيث تتعامؿ

مع المشكبلت التي تصادؼ المجتمع المحمي بفكرية ك جدية  ،كما أنيا تستضيؼ مف أجؿ ذلؾ الشخصيات ذات

الصمة بالمشكمة أك المكضكع سكاء كانكا مف المسئكليف المحمييف أك الخبراء  ،كتسمط الضكء عمى مشكبلت المجتمع
المحمي بكؿ شفافية كتطرح المكاضيع الشائكة حتى ك إف كانت ال ترضي السمطات المحمية ك بيذا فيي ليست بكقا

ليا  ،كما أف تنكع برام جيا كفقا لمفئات المختمفة لممجتمع المحمي يجعميا قد اىتمت بمختمؼ األذكاؽ  .ك بالتالي فإف
الدراسة التحميمية قد أثبتت قببل أف برامج إذاعة بسكرة قدمت المطمكب منيا مف أجؿ تنمية ك خدمة مجتمعيا

المحمي بخصكص ىذه القضايا المطركحة .
إف أكبر نسبة ك ىي  % 31,25ىي تعبر عمى آراء المبحكثيف ك المذيف قالكا بأف إذاعة بسكرة ال تقدـ المطمكب
منيا لسبب أنيا ال تساىـ في حؿ مشاكؿ الناس ،ك رغـ أف ىذه النسبة الكمية ليؤالء ) (%11,06مف المجمكع

الكمي لمعينة  ،ىي قميمة ك غير مؤثرة  ،حيث أف النسبة األكبر قالت بأف إذاعة بسكرة مف خبلؿ ب ارمجيا ىي تقدـ
المطمكب منيا  ،سكاء كاف ذلؾ بشكؿ كبير أك نسبي  .ك عندما يقكؿ فرد ما أف اإلذاعة ال تقدـ المطمكب منيا
لسبب كذا ،ىذا يعني أف ىذا السبب الذم حدده الفرد المستمع ىك ميـ لمغاية لديو ك لذلؾ ىك يحكـ عمى فاعمية

ىذه البرامج مف خبلؿ ىذا السبب أك المؤشر.

ك عميو فإننا ال بد أف نذكر ىنا  ،أف اإلذاعة أك كؿ كسائؿ االتصاؿ التنمكم ك التي يرجى منيا إحداث التنمية

بدرجة أك بأخرل في مجتمعاتيا المحمية  ،ىي غير مطالبة بحؿ مشكبلت الناس كميا ،فيناؾ مشكبلت تمقى عمى

عاتؽ اإلعبلـ المحمي خاصة منيا التغيير القيمي ك نشر المستحدثات ك المحافظة عمى التراث المحمي  .إال أف

ىناؾ مشكبلت إستراتيجية ال دخؿ لئلذاعة المحمية فييا تماما ك إنما يككف دكرىا إزاءىا ىك اإلعبلـ ك اإلخبار

عنيا أما الجيات المختصة في الدكلة ىي المعنية تماما بحميا ،ك أخي ار نجد نكع آخر مف المشكبلت المجتمعية ،ك
الذم يككف دكر اإلذاعة المحمية إزاءىا ىك مساعدة ك معاكنة الجيات المختصة في القضاء عمييا ك حميا ،نذكر
منيا مشكؿ محك األمية  ،التعميـ المدرسي ،التدريب الميني...

ك ىذا المنطمؽ النظرم لنماذج أدكار اإلذاعة المحمية في تنمية المجتمعات المحمية ىك منطمقنا الذم انطمقنا منو في
بحثنا ىذا ،ك لذلؾ  ،عكدة إلى التحميؿ  ،نقكؿ أف إذاعة بسكرة إذا لـ تحؿ مشاكؿ معينة تمس مجتمعيا المحمي،

فبل بد أف نبحث أكال في طبيعة ىذه المشاكؿ حتى نحكـ بعدىا عف مدل أداء دكر اإلذاعة إزاءىا.
ك يرل كذلؾ المبحكثكف ممف ال يركف في إذاعة بسكرة أنيا تقدـ ليـ المطمكب ك بنسبة أقؿ مف نسبة السبب األكؿ،
أف كذلؾ إذاعة بسكرة ال تأخذ بآراء الناس ،ك ىنا نقكؿ كذلؾ ،أف اإلذاعة المحمية غير ممزمة بتطبيؽ اقتراحات

الناس كميا ك قبكؿ آراءىـ ك العمؿ بيا بصكرة مطمقة ك عمياء ،ك إنما ىنا ال يمكف أف تخضع ليا بتاتا لعدـ

صكابيا  .ك إف ما يجب عمييا فعبل فعمو ىك احتراـ الرأم اآلخر ميما كاف ،ك األخذ باآلراء الصائبة دكف تجاىميا
أك رفضيا ألف فييا مصمحة ليا .
ىذا ك يحتؿ سبب عدـ فائدة ك نجاعة برامجيا المرتبة الثالثة عمى اعتبار أف ىذه البرامج ال تحدث األثر عمى

األفراد المحمييف ،كما أف محت كاىا ال يرقى إلى مستكل تطمعاتيـ ،إال أننا نقكؿ أنو عمى الرغـ مف اجتياد اإلذاعة
كي تككف لساف حاؿ ىذا المجتمع المحمي  ،فتقدـ لو كؿ ما يحتاجو في حياتو اليكمية  ،إال أنيا لف تحقؽ بطبيعة

الحاؿ الرضا التاـ لمختمؼ شرائح المجتمع المحمي .
أما عف األسباب التي قدميا البعض منيـ بالنسبة لسبب عدـ تكفر برامج تجميؿ المرأة  ،فيذا السبب ىك حقيقي ،

حيث ال تتكفر الشبكة البرامجية  2011-2010عمى ىذا النكع مف البرامج  ،ك ىذا ما تـ تداركو اليكـ مف خبلؿ

الشبكة البرامجية الجديدة  2012-2011مف خبلؿ ركف خاص بالمرأة  ،ك ىذه النتيجة أكدتيا بعض النسكة أثناء
المرحمة االستطبلعية حيث عبرف عف استيائيف لعدـ كجكد مثؿ ىذه البرامج ك ىذا ما جعؿ ىتو النسكة يحكلف

المكجة نحك إذاعة االكراس ) باتنة ( لحصكليف عمى معمكمات حكؿ التجميؿ  ،كما أف اعتبار أف اإلذاعة ىي

صكت المسئكليف  ،فإف ىذا ما أكد عكسو المدير السابؽ لئلذاعة ك كذا مديرىا الجديد الحالي )،( 2012-2011

حيث أف اإلذاعة ال تتميز بعبلقات طيبة مع المسئكليف ،حيث أف ىؤالء – حسبيما – ال يدعماف اإلذاعة بؿ
ينظركف إلييا عمى أنيا تحاربيـ ك تضايقيـ ،عمى الرغـ مف أنيا مؤسسة عمكمية  .فإنيما أكدا أف ليا ىامشا مف

الحرية ال بأس بو  ،ك ىذا اليامش ىك ما يضايؽ السمطات ك األجيزة المحمية .
أما باقي األسباب فيي تعتبر كجيات نظر المبحكثيف فيمكف أف تقبؿ ك يمكف ال ،فنقص الصراحة ك الشفافية تبقى

دائما أمر نسبي ،ك تقديـ برامج يكمية لؤلطفاؿ يخضع إلى دراسة عممية لمتخطيط لمبرامج  ،ك سرعة الرد عمى
مشاكؿ الناس مقترف باالجتياد في العمؿ ك التفاني  ،ك كذا معاكنة الجيات المختصة ك التي مف شأنيا حؿ ىذه

المشاكؿ  .أما عف نقص االحترافية ك المينية فيذا أمر ال يمكف إنكاره مقارنة بحداثة المؤسسة أم إذاعة بسكرة ك

كبير  .ك أما عف عدـ مراعاتيا لكؿ األذكاؽ فبل بد أف تسعى اإلذاعة ميما كانت
طاقميا  ،فالخبرة ىنا تمعب دك ار ا
الحتكاء كؿ فئات المجتمع ك شرائحو في كؿ المستكيات  ،حيث أف اإلعبلـ المحمي ىك مكجو إلى كؿ الفئات ىذا

المجتمع المحمي ك ليس لفئة دكف سكاىا ،أما عف عدـ استضافة الشخصيات الفعمية  ،فبل يسعنا إال أف نذكر ما

صرح بو المدير الجديد الحالي إلذاعة بسكرة في مقابمة حرة معو يكـ  2011/11/20عمى الساعة  15:30بمقر
إذاعة بسكرة  ،حينما عبر عف استياءه الشديد مف عدـ معاكنة المؤسسات االجتماعية في المجتمع البسكرم

إلذاعتيـ  ،إذ قاؿ أف اإلذاعة تكاد تتكسؿ ليؤالء حتى يحضركا إلييا لتسجيؿ حصة معيـ يقدمكف فييا المعمكمات ك
النقاشات كؿ حسب تخصصو  ،فمثبل في عيد األضحى اضطرت اإلذاعة إلى عرض تسجيبلت مف إذاعة األكراس

حكؿ التعريؼ بكيفية التعامؿ مع أضحية العيد  ،ك سبب ذلؾ ىك عدـ مجيء البيطرم الذم تـ االتفاؽ معو عمى

تقديـ ىذا اإلعبلف ذك المصمحة العامة .

إذف في األخير اليسعنا إال أف نقكؿ ما قالو " محمد سعد إبراىيـ " بخصكص مقتضيات نجاح الدكر التنمكم
لكسائؿ االتصاؿ التنمكية عمكما ،حيث أف المصداقية اإلعبلمية تتحقؽ مف خبلؿ المعالجة اإلعبلمية الشاممة ك

المتكازنة ك المستندة إلى قاعدة بيانات صحيحة تتبلئـ مع الحاجات الكاقعية ك متطمباتيا  ،كما ينبغي أف تعنى
كسائؿ اإلعبلـ بالمعالجة الميدانية لمقضايا ك مشكبلت التنمية ألف اعتماد المعالجة عمى تقارير رسمية أك كجيات

نظر أكاديمية دكف المتابعة الميدانية يؤدم إلى القصكر في الكشؼ عف طبيعة ك جكىر مشكبلت التنمية ك بالتالي

القصكر في معالجتيا).(1
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 – 3الحاجيات التنموية التي تقدميا برامج إذاعة بسكرة لمستمعييا :
منطقة البحث
الحاجيات التنمكية

 -1اىتماميا مشكبلت الناس اليكمية :
 -تعطؿ الطرقات

حضر
ؾ

ريؼ

%

ؾ

المجمكع

%

ؾ

%

78

3,95

14

3,40

92

3,86

 -انقطاع الكيرباء ك الغاز

91

4,91

15

3,64

106

4,44

 -نقص المكاصبلت

41

2,08

10

2,43

51

2,14

 -انقطاع المياه

64

3,24

13

3,64

77

3,82

 -عدـ تكفر السكنات

61

3,09

11

2,67

72

3,03

 -غبلء المعيشة

103

5,22

16

3,88

119

4,99

69

3,50

16

3,88

85

0,04

 -البطالة

80

 -مشكبلت الصرؼ الصحي

57

 -أزمة المركر

 -نقص الخدمات الصحية

4,05
2,89

16
11

3,88
2,87

96
68

4,02
2,85

48

2,43

11

2,67

59

2,47

692

35,06

133

32,28

825

34,58

 -2تكصيؿ شكاكم أىالي المنطقة إلى السمطات 68

3,45

15

3,64

83

3,48

 -4تقديـ بالتفصيؿ األخبار ك أحداث المنطقة

30
80

1,52

11

2,67

41

1,72

 -5تتابع المشاريع التنمكية في المنطقة

37

1,87

9

2,18

46

1,93

 -7تقدـ اإلشيار ك اإلعبلنات

54

2,74

9

2,18

63

2,64

 -3تكصيؿ ردكد السمطات إلى األىالي

 -6تعرؼ بالخدمات ك الفرص المتاحة
 -8تساىـ في الحمبلت الصحية

35

4,05
1,77

12

2,91

10

2,43

92
45

3,86
1,89

57

2,89

16

3,88

73

3,06

 -10تساىـ في القضاء عمى السمككيات السمبية 68

3,04

10

2,43

70

2,93

21

1,06

11

2,67

32

1,30

 -9تتعرض لنكاحي اإلىماؿ ك الفساد

32

 -11تنشر األفكار المستحدثة ك الجديدة

60

 – 13تحفز عمى النيكض بالمستكل الثقافي

46

 -12تيتـ بالعمميات اإلنتاجية ك الزراعية

 – 14تحافظ عمى الثقافة المحمية لممنطقة

43

1,62
3,45
2,33
2,18

7

12
9
8

1,70
2,91
2,18
1,95

39
80
55
51

1,64
3,35
2,31
2,14

 -15تيتـ بطمكحات الشباب ك شئكنيـ

55

2,79

10

2,43

65

100

4,19

 -17تيتـ بشؤكف الطفؿ

 – 18تيتـ بقضايا األسرة

65
84

3,29

10

2,43

75

100

3,14
4,19

 -19تنشر الكعي البيئي

67

3,39

18

4,37

85

3,56

 -21تنشر الكعي االقتصادم

33

1,67

13

3,16

45

 -22تنشر الكعي السياسي

 – 16تيتـ بشؤكف المرأة

 -20تنشر الكعي الصحي

88

83

4,46
4,26
4,20

12
16

3,88

104

4,30

 -23تقدـ المكاىب المحمية في شتى المجاالت

36
46

1,82

12

2,91

48

2,01

 -24تسمي ك ترفو المستمع إلييا

94

4,76

18

4,37

112

4,69

المجمكع

%100 1974

412

%100

%100 2386

2,33

21

2,91

10

5,10

2,72

2,43

56

1,89
2,35

جدكؿ رقـ ) :(47الحاجيات التي تقدميا برامج إذاعة بسكرة لممبحكثيف
مالحظة  :أف المجمكع ىنا ال يعبر عف مجمكع مفردات العينة ك إنما يعبر عف مجمكع الخيارات التي كقع عمييا
اختيار العينة ،حيث نجد أف فردا كاحد مف أفراد العينة يمكف لو أ ف يقع اختياره عمى عدة خيارات مف التصنيفات

المكضكعة ،ك بالتالي ىنا يتضاعؼ المجمكع ليعبر ليس عمى مجمكع مفردات العينة .ك إنما عف مجمكع
االختيارات  ،بحيث نقيس ىنا أم الخيارات ىك األكثر اختيا ار مف طرؼ أفراد العينة.
ك نحاكؿ  ،أكال  ،تقديـ ترتيب الخيارات حسب مدل اىتماـ برامج إذاعة بسكرة بيا  ،ك ىذا حسب رأم المبحكثيف :
 -1اىتماميا بمشكبلت الناس اليكمية بنسبة % 34,58ك ذلؾ مف خبلؿ تعرض برامجيا لمشكؿ غبلء المعيشة بػ
 ، % 9,44انقطاع الكيرباء ك الغاز بػ  ، % 44,44البطالة بػ  ، % 3,86انقطاع المياه بػ  ، % 3,28عدـ تكفر

السكنات بػ  ، % 3,02مشكبلت الصرؼ الصحي بػ  ، % 2,85أزمة المركر بػ  ،% 2,47نقص المكاصبلت

 ، % 2,14ك أخي ار نقص الخدمات الصحية بػ  ،% 0,04ك ىذه المشكبلت التي تمثؿ المشكبلت اليكمية لممكاطف
ىي مرتبة حسب رأم المبحكثيف كفؽ درجة تعرض برامج اإلذاعة ليا مف األكبر إلى األصغر.

 -2تسمي ك ترفو المستمع إلييا بنسبة .% 4,69
 -3نشر الكعي الصحي بنسبة .% 4,30
 -4تيتـ بقضايا األسرة ك العبلقات االجتماعية بنسبة .% 4,19
 - 5تيتـ بشئكف المرأة بنسبة .% 4,19

 -6تقدـ بالتفصيؿ أخبار ك أحداث المنطقة بنسبة .% 3,86
 -7تنشر الكعي البيئي بنسبة .% 3,56
 -8تكصؿ شكاكم أىالي المنطقة إلى السمطات المحمية بنسبة .% 3,48
 -9تساىـ في تغيير العادات ك السمككيات السمبية بنسبة  % 3,35ك تثبيت القيـ االيجابية.
 -10تيتـ بشئكف الطفؿ بنسبة .% 3,14
 -11تساىـ في الحمبلت الصحية ك الكقائية بنسبة .% 3,06
 -12تعرؼ بالخدمات ك الفرص المتاحة في المنطقة بنسبة .% 1,89
 -13تيتـ بطمكحات الشباب ك شئكنيـ بنسبة .% 2,72
 -14تقدـ اإلشيار ك اإلعبلنات االستيبلكية بنسبة .% 2,64
-15تقدـ المكاىب المحمية في شتى المجاالت ك تنميتيا بنسبة .% 2,35
 -16تحفز عمى النيكض بالمستكل الثقافي لممستمعيف بنسبة .% 2,31
 -17تعرض الثقافة المحمية لممنطقة ك تحمي تراثيا .% 2,14
 -18تنشر الكعي السياسي بنسبة .% 2,01
 -19تتابع المشاريع التنمكية في المنطقة ك تناقشيا بنسبة .% 1,93
 -20تنشر األفكار المستحدثة ك الجديدة عمى البيئة المحمية بنسبة .% 2,93
 -21تنشر الكعي االقتصادم بنسبة .% 1,89
 -22تكصؿ ردكد السمطات المحمية إلى األىالي بنسبة .% 1,72
 -23تتعرض لنكاحي اإلىماؿ ك الفساد في المنطقة بنسبة .% 1,64
 -24تيتـ بالعمميات اإلنتاجية ك الزراعية بنسبة .% 1,30
ك عميو فإننا نبلحظ ،أف الحاجيات التنمكية التي تقدميا إذاعة بسكرة حسب المبحكثيف ك األكثر تناكال ك اىتماما مف

طرؼ برامجيا ىي المشكبلت اليكمية لمناس المحمييف ك ذلؾ بنسبة  ، 34,58ك نفس األمر بالنسبة لعينتي الحضر
ك الريؼ ،حيث أجمعا عمى اىتماـ برامج إذاعة بسكرة بيذا الجانب الحياتي اليكمي لممكاطف البسكرم ،حيث بمغت

النسبة في عينة الحضر  ،% 35,06ك الريؼ بنسبة  ،% 32,28فيي الكظيفة األساسية لئلذاعة حسب رأم

ال مبحكثيف ك التي تقدميا ليـ فيحققكف حاجياتيـ ك تطمعاتيـ اليكمية ،ك لقد حدد المبحكثكف المشكبلت اليكمية
األكثر تعرضا ليا مف طرؼ برامج إذاعتيـ فجاءت مشكمة غبلء المعيشة في المقاـ األكؿ ،تمييا مشكمة انقطاع

الكيرباء ك الغاز ثـ مشكمة البطالة ،فمشكؿ تعطؿ الطرقات ،تمييا مشكمة انقطاع المياه ثـ عدـ تكفر السكنات ثـ
مشكبلت الصرؼ الصحي ،ك بعدىا أزمة المركر ،ثـ نقص المكاصبلت ،ك تأتي في آخر الترتيب مف حيث
اىتمامات إذاعة بسكرة حسب المبحكثيف مشكمة نقص المرافؽ ك الخدمات الصحية .حيث أف المبحكثيف يركف أف

إذاعة بسكرة مف خبلؿ ب ارمجيا تيتـ بيذه المشكبلت اليكمية التي تصادفيـ في حياتيـ اليكمية لكف بدرجات
متفاكتة ،إال أنيـ عمكما أجمعكا عمى اىتماـ برامج اإلذاعة بمشكبلت المكاطف البسكرم ك حاجياتو البسيطة اليكمية

أكثر مف اىتماميا بالقضايا األخرل  .فإنو ال مجاؿ لمشؾ أف كؿ إذاعة محمية ال بد ليا ك بإلحاح أف تيتـ
بمشكبلت األفراد المحمييف التي تصادفيـ في حياتيـ اليكمية  ،ك إذا لـ تفعؿ ذلؾ ،فبل معنى ليا في ىذا المجتمع
المحمي ،حيث أف عمييا أف تحدد المشكبلت ك تقرر األكلكيات ك تقترح الحمكؿ  ،ك تضع البدائؿ مما يتيح ليا

التأثير في إدراؾ األفراد المحمييف الحتياجاتيـ ك في كيفية تمبية ىذه االحتياجات...

ك دكر اإلذاعة ىنا ،ىك تعريؼ الجميكر المحمي ك السمطات المحمية عمى حد سكاء بعمؽ ىذه المشكبلت ك

ضركرة التكاتؼ مف أجؿ حميا ،كما أف اإلذاعة المحمية تستطيع مف أجؿ التنمية المحمية مناقشة مختمؼ المشاكؿ
اليكمية ال حيكية التي يعيشيا أبناء المجتمع المحمي ،إلى رأم أك جية نظر يمكف أف تستفاد منيا األجيزة المحمية
المختصة في حميا أصبل .ك يتـ ذلؾ بتقديـ برامج متخصصة في تناكؿ المشكبلت اليكمية التي يكاجييا الجميكر

المحمي في مجتمعو ،ك يمكف أف يككف ىدفيا مف تناكؿ ىذه المشكبلت ك القضايا الحيكية مجرد اإلعبلـ بيا ،ك
تكجيو انتباه الجميكر ك المسئكليف إلييا ،ك قد يككف اليدؼ منيا مناقشة ىذه المشكبلت ك القضايا ك إتاحة الفرصة

لسماع ك جيات النظر المختمفة أك المتعارضة بيدؼ الكصكؿ إلى الحؿ األمثؿ ليذه المشكبلت أك عمى األقؿ
لطرح مجمكعة مف ال حمكؿ البديمة ليا ،ك قد يككف اليدؼ تجنيد الجميكر في المجتمع المحمي لتبني كجية نظر
معينة أك سمكؾ اجتماعي معيف اتجاه ىذه المشكبلت أك تمؾ).(1
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ك ترتبط ىذه الكظيفة التنمكية ال محالة بقضيتيف أك كظيفتيف ال بد لئلذاعة القياـ بيما ،حيث مف خبلليما تككف قد

لعبت دكر الكسيط الفعاؿ بيف الجميكر ك السمطات المحمية .حيث نجد ىنا ما يثير االنتباه مف خبلؿ اختيارات
المبحكثيف ،إذ يرل المبحكثكف أف إذاعة بسكرة تيتـ بتكصيؿ شكاكل المكاطنيف إلى السمطات المسئكلة ك المختصة

بنسبة  % 3,48مف مجمكع االختيارات  ،حيث نالت الترتيب السابع مف أصؿ  31خيار ك ىذا يعني اىتماـ برامج
اإلذاعة بحؿ مشكبلت الناس ،حيث ال تكتفي باإلعبلف عنيا أك مناقشتيا .إال أف العممية ىنا تبقى ناقصة حيث ال

بد مف رجع الصدل ،أم ال بد مف تكصيؿ ردكد ىؤالء المسئكليف إلى األىالي ،ك ىذه الخدمة التي رأل المبحكثكف

أف إذاعة بسكرة تؤدييا بقدر ضعيؼ ك ضئيؿ ،حيث بمغ ترتيب ىذه الكظيفة التنمكية لئلذاعة الرتبة  29مف أصؿ

 31خيار ،ك ىذا يعني حسب رأم المبحكثيف أف إذاعتيـ تكصؿ الشكاكم بفاعمية إال أنيا ال ترد عمى مشاكميـ مف
خبلؿ المسئكليف بنفس الفاعمية ،بؿ بأقؿ مف ذلؾ كثير .حيث مف الضركرم أف يتـ تكصيؿ ردكد المسئكليف عمى

انشغاالت ك تساؤالت الناس ك بالتالي كيؼ يمكف لنا أف نطمؽ عمى اإلذاعة المحمية عمى أنيا جسر بيف األىالي ك
السمطات المحمية ؟ !  .حيث أف مف أساسيات ديمقراطية االتصاؿ ك الحؽ في االتصاؿ حسب تعبير عبد المجيد

شكرم ىك " حقو في أف يسأؿ ك حقو في أف يجد ردا عمى كؿ ما يسأؿ عنو ،ك حقو في أف يسمع المسئكلكف

صكتو ك أف يسمع رد المسئكليف عمى ما يسأؿ عنو ،ك حقو في أف يرد"

)(1

 .ك يؤكد في ضرب آخر عمى ىذه

العممية التنمكية ك الضركرية التي تضطمع بيا اإلذاعة المحمية بقكلو " إف اإلذاعة المحمية كسيمة تكفيؽ بيف مطالب

جماىير المكاطنيف ك بيف اإلدارة المحمية....ك عف طريقيا يسمع المسئكلكف نبض المكاطنيف

..أفكارىـ..آراءىـ..مطالبيـ..شككاىـ) .(2إذف مف األىمية أف تمعب اإلذاعة المحمية دكر الكسيط الفعاؿ بيف
المكاطف المحمي ك مسئكليو  .كما أف مف عكائؽ تنمية المجتمع المحمي تجاىؿ المشاركة الشعبية  ،إذف مف

الضركرم مشاركة المكاطنيف في كضع ك تنفيذ الخطة  ،حيث أف مشاركة المكاطنيف في كضع ك تنفيذ الخطة ،
حيث أف مشاركة المكاطنيف تعتبر مف الممارسة الديمقراطية لمحرية بجانبيا السياسي ك االجتماعي ك ىذا ىك جكىر

التنمية).(3

ك بعد ىذه الكظيفة التنمكية إلذاعة بسكػ ػ ػرة  ،أم اىتماماتيا بمشكبلت الناس اليكمية  ،تقػ ػػدـ كذلؾ الترفيو ك التسمية
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لممكاطف المحمي حيث ترفع عنو ضغكط الحياة اليكمية  ،إذ ال يمكف ألم إذاعة محمية أك غير محمية أف تستغني

عف عنصر الترفيو في خططيا البرامجية ،بؿ إف الترفيو ىك المادة الدسمة لكؿ إذاعة ،ك عف طريؽ ىذه المادة

الدسمة تستقطب مستمعييا كتشدىـ إلييا ،فماذا لك كانت ىناؾ إذاعة ال تقدـ الخدمة الترفييية مف مكسيقى ك أغاني
ك تسمية ،فاف مآليا حتما الزكاؿ حيث ال يمكف االستيانة بدكر ىذه المادة المذاعة ك أىميتيا لدل المخططيف ك

العامميف بمجاؿ االتصاؿ اإلذاعي ،ك نفس األمر بالنسبة لممستمعيف ،ك ىنا يقر "مصطفى فبلتة" بأف األغاني ك

المكسيقى تشغؿ نحك  % 50مف كقت البث اإلذاعي) .(1ك ىذا ما كجدناه أيضا مف خبلؿ تحميؿ مضمكف عينة مف
برامج إذاعة بسكرة  ،حيث بمغت نسبة األغاني في اليكـ الكاحد حكالي نصؼ مدة اإلرساؿ اليكمي  .ك ىذا يعني أف
اىتماـ إذاعة بسكرة بالجانب الترفييي ىك حقيقة نظرية ك كاقعية  ،حيث ال جداؿ في أف اإلذاعة عمكما أك المحمية

عمى كجو الخصكص مف أىـ أدكارىا ك كظائفيا ىي تقديـ الخدمات الترفييية لمفرد المستمع ،ك ىنا ،مف جانب

آخر ،ال يمكننا كذلؾ إنكار ذلؾ الدكر التنمكم الذم يمعبو الترفيو .

أما مف ناحية دكر إذاعة بسكرة في نشر الكعي ،باختبلؼ أبعاده  ،فإف المبحكثكف كذلؾ ك بدرجة أقؿ مف
الكظيفتيف السابقتيف  ،يجدكف أف اىتماـ برامج إذاعة بسكرة بنشر الكعي الصحي لدل المكاطنيف المحمييف  ،تبمغ

مف األىمية ما يمكننا مف القكؿ أنيا فعبل استطاعت مف خبلؿ الكاقع الذم نبلحظو ،أف تجعؿ الفرد المستمع

يستجيب لنصائحيا الطبية ،حيث في مقابمة حرة مع بعض النسكة المستمعات لبرامج إذاعة بسكرة ،لفت انتباه

الباحثة إلى إصرار المستمعات عمى سعي إذاعة بسكرة نحك تقديـ الرعاية ك الخدمة الصحية لممكاطف ك تكعيتو
بمخاطر األمراض ك كيفية الكقاية منيا ،حتى أنيف أعربف عف ذلؾ الدكر الذم تقكـ بو إذاعة بسكرة في مدىف

بالنصائح الصحية ،ك كيؼ أنيف يمتزمف بيا ،ك لعؿ أف الدراسة المشابية حكؿ " دكر اإلذاعة المحمية في نشر

الكعي الصحي " أثبتت أف اإلذاعة تقدـ ك تنشر الثقافة الصحية ك الكعي الصحي ،كما أف األفراد المستمعيف

يمتزمكف بالنصائح التي تقدميا ك يثقكف بيا.

ك بعد ذلؾ ،يجد المبحكثكف أف برامج إذاعة بسكرة تقدـ التكعية البيئية ،حيث يجدكف فييا ما يدفعيـ إلى الحفاظ
عمى بيئتيـ ك كذا اكتساب ثقافة بيئية ،إال أف البرامج البيئية جاءت سابقا في ذيؿ قائمة تفضيبلت المبحكثيف ،إال

أنيـ يقركف أنيا كخدمة مكجية ليـ استطاعت اإلذاعة أف تحققيا ك تمبييا ليـ .ك ىنا يؤكد " محمد منير حجاب" أف
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التنمي ػػة البيئية تكمف في التكعية البيئية أكال مف خبلؿ كسائؿ التربية ك اإلعبلـ ثـ السعي نحك ربط التنمية بالبيئة).(1

حيث ال مجاؿ لمجداؿ حكؿ إمكانية ك سائؿ اإلعبلـ الفائقة في نشر الكعي البيئي ك ترسيخ األخبلؽ البيئية ك تعميـ
الثقافة البيئية بما يتبلءـ ك الظركؼ المحمية ليذه البيئة  .ك يأتي الكعي السياسي في الدرجة الثالثة بالنسبة ألبعاد

الكعي التي يتـ التعرض إلييا في برامج إذاعة بسكرة ،ك ىنا نقكؿ أف اإلذاعة المحمية تقكـ بدكر في التنمية
السياسية ،مف خبلؿ تكعية المكاطف المحمي بحقكقو ك كاجباتو إزاء بمديتو ك كطنو األـ عمى حد السكاء ،ك حتى
تقكـ إذاعة بسكرة بحؽ بنشر الكعي السياسي ال بد ليا أكال ترسيخ دائرة النقاش الحر ك فتح المجاؿ كاسعا لمرأم

آخر ،ك ىذا لف يتحقؽ إال بتمؾ الب ارمج الحكارية ك المفتكحة ك التي مف شأنيا رفع مستكل اإلدراؾ السياسي لمفرد
المحمي ،عبلكة عمى البرامج اإلخبارية التي تقدـ لمفرد المحمي كؿ ما يدكر حكلو مف أحداث ك كقائع محمية ك كذا
كطنية ك عالمية  .أما نشر برامج إذاعة بسكرة لمكعي االقتصادم ك ىك البعد الذم يراه المبحكثكف أقؿ تعرضا مف

طرؼ برامج اإلذاعة  ،فإنو ال يقؿ أىمية  ،حيث يرتبط مفيكـ الكعي االقتصادم بشكؿ كبير بترشيد االستيبلؾ ك
تشجيع الطاقات اإلنتاجية ،كلذلؾ يعد نشر الكعي االقتصادم ميما لمغاية حتى تكثؼ إذاعة بسكرة في خطتيا

اإلذاعية برامجا تدريبية أفضؿ مف شأنيا تحقيؽ األثر بشكؿ فعاؿ عمى المستمعيف.

أما عف ما تقدمو إذاعة بسكرة مف برامج فئكية خاصة بفئات معينة تقدـ حاجيات تنمكية تخص كؿ مف األسرة ك
المرأة ك الطفؿ ك الشباب ك الفبلحيف فإننا نجد برامج المرأة عادة مرتبطة ببرامج األسرة .ك ىذا مف حيث العبلقات

االجتماعية عامة ك احتياجات المطبخ ك تربية األكالد ك كيفية التعامؿ مع الزكج أم العبلقة الزكجية ،ك عبلقات
الجيرة ك األصحاب ك الرفاؽ ك األىؿ ....ك نذكر مف ىذه البرامج التي تقدـ الخدمات الخاصة بشؤكف المرأة ك

األسرة برنامج " مف قضايا األسرة ك الطفؿ " " نساء ك تحديات " إضافة إلى برنامج الطبخ مع الشيؼ ناصر ،ك
ىذيف النكعيف مف البرامج ،سكاء برامج األسرة عامة ،أك برنامج المرأة ) نساء ك تحديات ( ،أك حتى األركاف

المكجكدة داخؿ برامج األسرة ك تعالج قضايا المرأة مف الطبخ ك صحة..الخ .ىما البرنامجيف الفئكييف المذيف –
حسب رأم المبحكثيف – يناالف نصيبا أكفر مف التغطية اإلذاعية أكثر مف البرامج الفئكية األخرل ،تمييا برامج
األطفاؿ ،ك ىنا ليس المقصكد ىك برنامج األطفاؿ الكحيد في الخطة اإلذاعية " نادم األطفاؿ " ك إنما حتى البرامج

التي تيتـ بشئكف الطفؿ حيث ربما نجد في برنامج " قضايا األسرة ك الطفؿ " ما يثير انتباه األطفاؿ ك ما يحقؽ
حاجياتيـ ثـ تأتي برامج الشبابية كالتي تتعرض لمختمؼ قضايا الشباب  ،ك المبلحظ في الخط ػ ػ ػػة البرامجية 2011
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مجاؿ دراستنا ،التركيز أكثر عمى الجانب الرياضي لمشباب ،عمى الرغـ مف أىميتو التي ال يمكننا إسقاطيا ،إال

أف الشباب كطاقات إنتاجية يحتاجكف أكثر إلى البرامج التعميمية التدريبية ذات الفائدة الجمية عمى مشركعات التنمية
المحمية في المنطقة ،ك يأتي البرنامج الفئكم الخاص بشريحة الفبلحيف ،باعتبار الفبلحة ىي النشاط االقتصادم

اإلنتاجي األكؿ في المنطقة ،في ذيؿ البرامج الفئكية ،ك ليس فقط في قائمة البرامج الفئكية ك إنما جاءت ىذه

الكظيفة التنمكية إلذاعة بسكرة حسب آراء المبحكثيف في المرتبة األخيرة حتى مف حيث الحاجيات التنمكية التي

تقدميا اإلذاعة ليـ  ،ك ذلؾ بأقؿ بنسبة تماما .% 1,30
حيث أف اىتماـ اإلذاعة مف خبلؿ برامجيا بالعمميات الزراعية ك اإلنتاجية ضئيؿ جدا عمى الرغـ مف أف الفبلحة أك
الزراعة ىي االقتصاد األكؿ لمنطقة بسكرة السيما زراعة النخيؿ ك جني التمكر ،ك لقد بينت الدراسة األكلى

التحميمية أف ما يقدـ في إذاعة بسكرة حكؿ العمميات اإلنتاجية الفبلحية لممنطقة سكل ما يعرض في خمس دقائؽ
مف صباح كؿ يكـ حكؿ " قامكسنا الفبلحي " ،حيث أف الزمف المستغرؽ لعرضو يكفي لمحكـ عمى مدل فاعمية ىذا

البرنامج أك المادة اإلذاعية  ،إضافة إلى البرنامج األسبكعي " التجديد الريفي "  .إذف ىذا نقص في الدكر الكظيفي
إلذاعة بس كرة مف ىذه الناحية حيث العمميات اإلنتاجية لممنطقة أساسية كي تيتـ بيا اإلذاعة أكثر  ،باعتبار أف

اإلنتاج ىك أساس التنمية .

ك عف تقديـ إذاعة بسكرة األخبار عف المنطقة المحمية بالتفصيؿ  ،فعمى الرغـ مف أف كظيفة اإلعبلـ ك اإلخبار

ىي أقدـ كظيفة لكسائؿ اإلعبلـ كافة  ،إال أف المبحكثكف أركا بأف إذاعة بسكرة تقكـ مف خبلؿ برامجيا بالكظائؼ
التنمكية الخمس أكثر مف تقديميا بالتفصيؿ ألخبار منطقتيـ .ك تعد ىذه الكظيفة ضمف الكظائؼ التنمكية لئلذاعات

المحمية ،حيث تحقؽ التنمية السياسية مف حيث ربط أفراد المجتمع المحمي بقضايا بمدىـ .ك ىذا الذم يتحقؽ فقط

عف طريؽ تكصيميـ ك تزكيدىـ باألخبار ،ك إنما يتجاكز ذلؾ إلى حد مناقشة ك تفسير ك تحميؿ ىذه األخبار ك
تكضيح الشائؾ فييا ،السيما إذا تعمؽ األمر بالمشاريع التنمكية التي تزخر بيا المنطقة ،ىذه الكظيفة اإلعبلمية

البالغة األىمية لدل أفراد المجتم ع المحمي ال بد أف تقكـ بيا عمى أكمؿ كجو إذاعتيـ المحمية إذا اعتبرناىا حقيقة
كسيمة اتصاؿ تنمكم  ،إال أف آراء المبحكثيف أجمعت عمى التناكؿ ك االىتماـ الضئيؿ إلذاعة بسكرة بما يتكاجد في

المنطقة مف مشاريع تنمكية  ،ك ال يفكتنا ىنا التأكد عمى ضركرة أف تسمط اإلذاعة المحمية الضكء عمى برامج
التنمية في المنطقة ،ك في ىذا الجانب يرل عبد المنعـ الصاكم أف اإلذاعة المحمية إزاء البرامج التنمكية ك

خطاطاتيا ،يككف دكرىا اإلذاعي كما يمي):(1
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 دكر يشرح ك يبسط ك يسيؿ مخطط التنمية. دكر مف يحمؿ رغبات الناس العادييف إلى المختصيف بالتخطيط. دكر مف يتابع ما يفعمو المختصكف بالخطة. دكر مف يحمؿ ردكد األفعاؿ بعد إعداد مشركع الخطة مف الناس إلى المسئكليف. دكر مف ينظـ مناقشات تشارؾ فييا الجماىير بالرأم حتى يتكفر لمخطة أكبر قدر مف الديمقراطية. دكر مف يعكس نتائج المناقشات أكال بأكؿ إلى المسئكليف عف الخطة.بيذا الشكؿ نقكؿ عف إذاعة بسكرة أنيا فعبل ليا دكر فعاؿ في متابعة مشاريع التنمية  ،ك ليذا نجد آراء المبحكثيف
لـ تقر بفاعمية ىذه الكظيفة اإلذاعية في برامج إذاعة بسكرة ،حيث أكد تحميؿ مضمكف عينة مف برامجيا إضافة إلى

برنامج " بمديات تحت الضكء " الذم يككف فيو التعرض ليذا الجانب بشكؿ جزئي ك محدكد ألنو – أم البرنامج –
يتعرض لنكاحي كثيرة ك ليس الفبلحة فقط  ،فإنيا تقدـ برنامجا " التجديد الريفي " الذم يتابع برامج الحككمة في

تطكير الريؼ  ،ك ىك مسجؿ في  26دقيقة ك يبث أسبكعيا ،كما أنو إخبارم  ،حيث أنو ك إف يتـ فيو استضافة

ضيؼ متخصص إال أف الحكار الدائر بينو ك بيف المذيع يأخذ طابع اإلخبار ك السرد ك ليس المناقشة ك التحميؿ
..ك ىذا يعني أنو ال يخضع لممقاييس التي حددىا "الصاكم" ك التي تدؿ عمى فعالية دكر اإلذاعة في تناكؿ ك

مناقشة المشاريع التنمكية المحمية .

ك إضافة إلى متابعة اإلذاعة المحمي ة لمشاريع المنطقة التنمكية ،ال بد كذلؾ ليا أف تقكـ مف خبلؿ التغطية
اإلخبارية المميزة بالكشؼ عف نكاحي النقص ك اإلىماؿ ك الفساد ك اإلخفاقات فييا ،عبلكة عمى تسميط الضكء

كذلؾ عمى نجاحات ىذه المشركعات التنمكية ك فكائدىا عمى شرائح المجتمع المحمي المختمفة  ،ك ىذا يعني أف
كظيفة متابعة المشاريع التنمكية في المنطقة ك مناقشتيا ال تككف فقط ذات طابع إخبارم بحت ك إنما المتابعة ىنا

تككف بكشؼ العكرات ك النقائص ك الخمؿ ك اإلىماؿ ،ك تحديد أسباب اإلخفاقات ،ك محاربة الفساد إف كجد.

فبيذه الطريقة  ،تمعب إذاعتنا المحمية دكرىا ألفعاؿ في التنمية المحمية  .إال أف ىذه الكظيفة صنفيا المبحكثكف
الكظائؼ األقؿ أداء مف طرؼ إذاعة بسكرة  ،حيث أف كشؼ الفساد ك اإلىماؿ ك اإلخفاقات خاصة منيا المبنية

عمى أساس عدـ كفاءة التسيير ك أىميا عمى اإلطبلؽ عدـ االستغبلؿ الجيد ك الكؼء لممكارد المحمية البشرية منيا
ك المادية ،كؿ ىذا  ،يبمغ مف االىتماـ درجة قميمة في برامج إذاعة بسكرة حسب المبحكثيف ،ك اإلذاعة المحمية في

قياميا بيذه الميمة ،تؤدم أىـ كظيفة مف كظائؼ االتصاؿ ك ىي كظيفة " مراقبة البيئة " ....
فيي استفاء يكمي متكاصؿ عمى كافة القضايا القائمة ك عمى ما تتخذه السمطات مف خطكات ك ما تطرحو مف
قكانيف ك ق اررات ك إجراءات  ،ك عمى مقدار مف تحركيا مف أجؿ حؿ مشاكؿ الجماىير ك تحقيؽ العدالة ك المساكاة

ك الفرص المتكافئة لمجميع ،فيي بيذا المفيكـ جية رقابة شعبية فعمية ينبغي احتراميا

)(1

 .حيث ال يمكننا كذلؾ أف

نحصر الفس اد ىنا في زاكية كاحدة حيث أف اإلذاعة مطالبة بكشؼ مظاىر الفساد في المجتمع المحمي في جميع
المستكيات ،بؿ حتى عمى مستكل النفس البشرية .

ك تعتبر الكظيفة الدينية مف الكظائؼ اليامة جدا لئلذاعة المحمية في بمداننا العربية اإلسبلمية .حيث يعتبر الديف

الكعاء الذم يجمع األفراد المحمييف ،فالديف ىك أساس الثقافة اإلسبلمية ،ليس كما يقكؿ األنثركبكلكجيكف الغرب ،ك
حتى عمماء االجتماع الغرب ،عند حديثيـ عف الثقافة الغربية فيجعمكف الديف أك العقيدة عنص ار مف ىذا لكؿ المركب

أم الثقافة .أما نحف ،فبل يمكننا إطبلقا جعؿ الديف اإلسبلمي عنص ار مف ثقافتنا المحمية ،حيث أنو أساس ك أصؿ
ىذه الثقافة  ،فبمجيء اإلسبلـ أصبح لمعرب ثقافة جديدة مستنبطة مف أحكاـ الشريعة ك النص القرآني لتنتقؿ مف
ثقافة الجاىمية إلى ثقافة اإلسبلـ  .ك إف بقيت بعض العناصر الثقافية مف العيد الجاىمي ،فيذا يعني أنيا عناصر

ال تتعارض ك اإلسبلـ ،ك كذلؾ األمر بالنسبة لمثقافة الغربية الحديثة ،حيث أف الغزك الثقافي قد تمكف بنسبة تدفع
إلى الخكؼ ك االرتباؾ مف إدخاؿ عناصر ثقافية غريبة عف ديننا في تركيبة ثقافتنا المحمية .
ك ليذا ،كاف مف الضركرم جدا لئلذاعة المحمية أف تضطمع بدكر حقيقي في الحفاظ عمى اليكية الدينية بالدرجة
األكلى لؤلفراد المحمييف ،ناىيؾ عف لعب دكر المربي ك المعمـ الذم يكجييـ إلى الطرؽ الصحيحة لمعبادات ك

األخبلؽ الدينية الفاضمة ك اإلجابة عف تساؤالتيـ اليكمية بخصكص ما يعترضيـ مف مشاكؿ بخصكص النكاحي
الدينية ،حيث تؤدم البرامج الدي نية ىنا ،دك ار في محاربة الفساد ك القضاء عمى كثير مف المشكبلت تخص الجكانب

االجتماعية – التربكية -التعميمية – النفسية – الثقافية  -االقتصادية – السياسية ،..ك ىذا يعني ،ال مجاؿ لمجدؿ
حكؿ ضركرة جعؿ الديف حبل لمشكبلتنا اليكمية المختمفة .ك ما يجدر اإلشارة إليو ىنا ،ك ىك تفضيؿ أفراد العينة
لمشبكة البرامجية الرمضانية عمى غيرىا مف الشبكات األخرل ك ذلؾ لسبب احتكاءىا عمى البرامج الدينية أكثر مف
غيرىا .ك ىذا يعني أف المبحكثيف يبجمكف ك يقدركف ىذه الخدمة اإلذاعية ،ك كيؼ ال ك ىي الخدمة التي تربطيـ

بدينيـ الحنيؼ ،ك تشعرىـ بالتكازف النفسي ك العقمي ك األخبلقي ك االجتماعي كذلؾ ،لذلؾ ال بد إلذاعة بسكرة
التركيز أكثر عمى ىذا الجانب التنمكم ،ليحقؽ أفراد المجتمع المحمي حاجياتيـ الدينية بشكؿ أكبر ،فإذا حػ ػ ػػققت ليـ
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اإلشباع الديني فتككف أسيمت بشكؿ أساسي في إحداث التنمية البشرية ك النفسية ك كذا الركحية .
ىذه األخيرة ) التنمية الركحية ( التي تمثؿ لممجتمعات العربية ك اإلسبلمية محكر االرتكاز الذم يتمحكر حكلو كافة
أبعاد التنمية األخرل مف حيث التركيز عمى الجانب الديني ك الخمقي مف خبلؿ التمسؾ بالقيـ الدينية ك األخبلقية ك

نشرىا ك ترسيخيا) . (1ك ىنا تككف إذاعة بسكرة تقكـ بدكر " التغيير القيمي " اإليجابي  .ك نؤكد ىنا أف التغيير ال
يمس القيـ الثابتة اإلسبلمية ك إنما القيـ السمبية الدخيمة عمى ديننا ك ثقافتنا ،باعتبار أف القيـ ىي المكجو األساسي

ألنماط السمكؾ ك التصرفات ك اتخاذ الق اررات) .(2إف القيمة تترجـ إلى عادة سمككية تظير في المجتمع المحمي
لتصبح مع الكقت ظاىرة اجتماعية ،فعمى اإلذاعة المحمية إذف تكثيؼ الجيكد مف أجؿ محاربة ىذه القيـ السمبية ك
العادات السمككية الخطيرة ك التي تنخر في ثقافتنا يكما بعد يكـ .كلعؿ ما تقدمو مف برامج اجتماعية ك أخبلقية مثؿ

" حقائب األمؿ " ىك تذكير بالقيـ الجممة ك النبيمة في ديننا ،ىذا إضافة إلى البرامج الدينية اليامة .

ك إنو الجدير بالذكر ،أف ما ينقصنا حقيقة في مجتمعاتنا اإلسبلمية ك ما ينبغي أف تثيره كسائؿ االتصاؿ ىك الفيـ

الحقيقي لدكافع االنجاز في العقيدة اإلسبلمية ،ك تنقيتيا مما عمؽ في أذىاف المسمميف مف مفاىيـ سمبية منافية
لمعقيدة كالتكاكؿ ك التراخي ك الكسؿ ك عدـ تقدير قيمة العمؿ ك التبذير...الخ.
ك إضافة إلى ىذا الجانب الديني -الثقافي ،نجد كذلؾ إسياـ إذاعة بسكرة في المجاالت الثقافية لممنطقة المحمية ك
ىذا مف حيث نشرىا لؤلفكار المستحدثة ك الجديدة عمى البيئة المحمية ،ك ىذا الجانب الثقافي يأتي بعد الجانب

الديني ك األخبلقي مف حيث درجة اىتماـ برامج إذاعة بسكرة ،إال أف ىذه الكظيفة التنمكية تأتي مف خبلؿ اختيارات
المبحكثيف ضمف القضايا ك الحاجيات التنمكية التي ال تحظى باىتماـ كبير مف طرؼ برامج إذاعة بسكرة ،إال أف

مف كظائؼ اإلعبلـ التنمكية الحساسة ى ي كظيفة نشر األفكار المستحدثة ،حيث ال بد مف تكفير برامج خاصة في

بث األفكار ك األساليب الجديدة الداخمة عمى المجتمع المحمي ،فكيؼ سيعمـ بيا األفراد المحميكف إذا ما تـ اإلعبلف

عنيا في إذاعتيـ المحمية ،ك ىنا ال نعني اإلعبلف بمعنى اإلشيار  Publilicityك إنما المفركض ىك تخصيص

حصص برامجية لتعريؼ األفراد المحمييف بيا ،ك طريقة استخداميا ك كيفية االستفادة منيا ،فعندما تقكـ اإلذاعة

المحمية بنشر المستحدثات في المجتمع المحمي فإنػ ػػيا تقكـ إذف بالتغيير القيمي  ،فعػ ػ ػػادة ما تحؿ فكرة مستحدث ػ ػ ػػة أك
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أسمكب مستحدث محؿ أسمكب قديـ  ،ك ليذا نجد " ركجرز " في دراستو حكؿ " األفكار المستحدثة ك كيؼ تنتشر

" يؤكد عمى أف تحقيؽ التغيير في المجتمع المحمي يككف مف خبلؿ طرح األفكار ك المنتجات ك األساليب الجديدة ك

نشرىا ك يرل "محي الديف صابر" أنو مف الضركرم في تنمية المجتمع المحمي إثارة كعي األفراد بمستكل أفضؿ مف
الحياة يتخطى حدكد حياتيـ التقميدية.....ك عف طريؽ إقناعيـ بالحاجات الجديدة ،ك تدريبيـ عمى استعماؿ الكسائؿ

الحديثة...ك تعكيدىـ عمى أنماط جديدة).(1

كما نجد كذلؾ كجية نظر عمماء االجتماع حينما يركف أف تغير النظـ االجتماعية يككف عف طريؽ نشر األفكار
المستحدثة ،ك عندما تككف األفكار المستحدثة ىذه نابعة مف خارج المجتمع المحمي مثبل تكنكلكجيا حديثو زراعية أك

طبية أك ىندسية أك حتى منزلية...الخ  ،فإف المسئكلكف عمى التغيير يكجيكف عممية انتشار األفكار المستحدثة
بكاسطة استخداـ االتصاؿ الجماىيرم بتقديـ مبررات لتبني ىذه األفكار ك األساليب الجديدة ،كيقدـ لنا "عبد المجيد

شكرم " نمكذجا متطك ار لعرض األفكار المستحدثة بدال مف اإلعبلف ك اإلخبار عنيا ،ك إنما عف طريؽ ما يسمى

بػ " ندكة األفكار المستحدثة " ك يكفي أف نقكؿ ىنا – أم استخداـ أسمكب الندكات لعرض األفكار المستحدثة – أف
مناقشة األفكار المستحدثة تساعد دائما عمى تثبيت األفكار ك اآلراء ك المعمكمات ك نتائج التجارب الناجحة...فيي

ببساطة كما يقكؿ ىي ندكة الخطك نحك األماـ).(2

ك إذا كانت عممية نشر األفكار المستحدثة مف طرؼ اإلعبلـ المحمي عمكما ك اإلذاعة خصكصا ىي كما تسمييا

"سامية محمد جابر" تغيي ار احتكاكيا مكجيا

)(3

أم مف خارج النسؽ االجتماعي ،فإف ىناؾ مف المكاىب المحمية التي

تزخر بيا المنطقة المحمية ،ك التي يمكف ليا أف تمعب دك ار ال يستياف بو في إبداع أفكار مستحدثة ال تقؿ أىمية
عف األخرل القادمة مف الخارج ،ىذا إذا تـ االىتماـ ك التكفؿ بيذه المكاىب في شتى مجاالتيا العممية ك األدبية ك

العممية ك غيرىا مف المجاالت الحياتية ،كلقد رأل المبحكثكف أف إذاعتيـ تمبي ليـ ىذه الحاجة التنمكية مف خبلؿ
تعرضيا في برامجيا إلى إظيار ك إبراز المكىكبيف مف أفراد المجتمع المحمي  ،إال أف ىذه الكظيفة جاءت في
المرتبة الخامسػ ػػة عشر ضمف تصنيؼ المب ػ ػػحكثيف لمكظائؼ التنمكية التي تؤدي ػ ػػيا إذاعة بسكرة حسب درجة اىتم ػ ػػاـ
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) :(1محي الديف صابر ،مرجع سابؽ  ،ص . 148
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اإلذاعة بكؿ كاحدة من يا ،ك ىنا ،ال يفكتنا أف نؤكد أف ىذا البعد الثقافي لمكظيفة التنمكية لئلذاعة المحمية قد شددت
عميو السياسة اإلعبلمية لئلذاعات الجيكية في ببلدنا ،حيث نصت المادة الثالثة ك العشركف عمى حرص اإلذاعة

الجيكية عمى ترقية المكاىب الجديدة) ،(1ناىيؾ عف مبادئ اإلعبلـ المحمي التنمكم بكجو عاـ ،ك التي تؤكد عمى

ضركرة أف يمعب اإلعبلـ المحمي دكره في اكتشاؼ المكاىب المحمية ك تطكيرىا ك تنميتيا  ،فيككف انطبلقيـ مف

اإلذاعة المحمية ىك أحد أىداؼ تمؾ اإلذاعات ،ك في جميع أنحاء العالـ يككف انطبلؽ مثؿ تمؾ المكاىب في أكؿ
األمر داخؿ مجتمعيـ المحمي عف طريؽ إذاعاتيـ المحمية المرئية.....
إذف ،ال بد أف تعي تماما إذاعة بسكرة مدل دكرىا األساسي ك األصيؿ في إبراز جكانب الثقافة المحمية ،ك ما

يزخر بو المجتمع المحمي مف مكارد ك طاقات إبداعية في شتى المجاالت ،فتقكـ بتقديميا ألفراد المجتمع المحمي ك

تنم يتيا حتى تساىـ ىي األخرل في دفع عجمة التنمية بيذا المجتمع المحمي ،ك يؤكد ىنا "عبد المجيد شكرم" عمى
أف رعاية المكاىب تقتضي كجكد نقد مكضكعي ك إرشاد مناسب لكؿ مكىبة عف طريؽ المتخصصيف في المجتمع

الحمي ك إرشاد أبناء المنطقة مف المشاىير المذيف يمكف استضافتيـ عند حضكرىـ إلى قراىـ أك مراكزىـ ك

محافظاتيـ....ك عرض اإلنتاج عمييـ إلبداء رأييـ).(2

إف قياـ اإلذاعة المحمية ىنا بيذا الدكر ،ىك ضرب مف حماية الثقافة المحمية كتعزيزىا ك تطكيرىا كذلؾ ،فالثقافة
المحمية ىي ليست فقط القيـ ك األفكار ك العادات المحمية..الخ .ك إنما ىي كذلؾ إنجازات ىذا المجتمع المحمي،
حيث ال جداؿ حكؿ دكر اإلذاعات المحمية في حماية التراث الثقافي ،بؿ ىي مكجكدة أساسا مف أجؿ ىذه
الخصكصية الثقافية التي تميز المنطقة المحمية عف غيرىا مف المناطؽ ،ك يرل المبحكثكف في ىذا العنصر ،أف

إذاعتيـ تعرض ثقافتيـ المحمية ك تحمي تراثيـ ك نممح ىذا البعد الثقافي ك التراثي في إذاعة بسكرة مف خبلؿ
برامجيا الثقافية ك التاريخية  ،دكف أف ننسى كذلؾ أف الحفاظ عمى الثقافة المحمية ال يككف فقط مف خبلؿ برامج

خاصة بذلؾ كانما كؿ البرامج ميما تنكعت ك تعددت ال بد ليا أف تعكس الطابع الثقافي المحمي ،سكاء مف حيث
األغاني المعركضة ،المشكبلت المطركحة األخبار -السكاتشات الرمضانية – الرياضة – التاريخ ..الخ ،فمف خبلؿ
كؿ المكاضيع المطركحة ك المكاد اإلذاعية المبثكثة تحاكؿ اإلذاعة المحمية ترسيخ القيـ المحمية ك تعزيزىا ك
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كذا تطكيرىا.
ك يدخؿ في دائرة البعد الثقافي لمكظيفة التنمكية إلذاعة بسكرة المحمية ،مسألة تثقيؼ المستمع ك رفع مستكاه الثقافي،
حيث صرح المبحكثكف أف إذاعة بسكرة تعمؿ عمى رفع مستكاىـ الثقافي ،كلكف بدرجة ليست بالكبيرة ،حيث أف ىذا
الجانب لـ ينؿ القسط الكبير مف اىتماماتيا ،إال أف في المقابمة الحرة المجرات في المرحمة االستطبلعية لمدراسة

أكدت النسكة المستمعات أف برامج إذاعة بسكرة تقدـ ليـ مادة تثقيفية في شتى المجاالت ،فيناؾ مف قالت أنيا

تعممت ألفاظا في المغة العرب ية الفصحى لـ تكف تعمـ بيا مف قبؿ ،حيث أكسبتيا ثقافة تحتاج إلييا في حياتيا

اليكمية - ،حسب تصريح المستمعة  ، -عبلكة عمى أف التثقيؼ ىك مف الكظائؼ األساسية لكسائؿ اإلعبلـ عمكما،
سكاء المحمية أك غير ذلؾ  ،تنمكية أك غيرىا.

ك نصؿ في األخير إلى مناقشة البيانات الخاصة بالكظيفة التنمكية ،أك الحاجيات التنمكية التي تحققيا برامج إذاعة
بسكرة لؤلفراد المحميف مف المبحكثيف ،أال ك ىي الحاجيات الخدماتية ك اإلعبلنية ،ك فييا حسب الترتيب الذم

كضعو المبحكثكف ،نجد أكال قياـ إذاعة بسكرة بحمبلت صحية ككقائية ضد األمراض الخطيرة ،ك ىذا يككف مف
خبلؿ البرامج الخدماتية ك اإلعبلنية ك التي تقدـ الحمبلت ضد أمراض خطيرة ك معدية يخاؼ أف تنتشر في أكساط

المجتمع المحمي ،فيككف دكرىا ىنا أساسيا في اإلببلغ عنيا ك عف خطكرتيا ك عف كيفية التصدم ليا ،ك مما ال
شؾ فيو ،أف مف األمراض الخطيرة ك التي تعتبر محمية بالدرجة األكلى نجد ما يسمى ب " األشمنيكز " ك ىي
منتشرة في منطقة بسكرة  ،نجد مف أجميا إذاعة بسكرة تعد المدة في كؿ مرة لمتصدم ليا مف خبلؿ تكثيؼ المكاد

اإلعبلنية ك الحمبلت اإلذاعية لتكعية أفراد مجتمع بسكرة بضركرة الكقاية منيا ك طرؽ معالجتيا .ك إضافة إلى ذلؾ

ىناؾ كذلؾ المخاطر الصحية العامة ك التي ال تغفميا اإلذاعة ،حيث تككف أحيانا كثيرة مكجية -أم الحمبلت –

مف طرؼ ك ازرة الصحة ك التي تمزـ اإلذاعات المحمية بالتكعية بمخاطرىا ك طرؽ عبلجيا ك الكقاية منيا .ك خير
مثاؿ عمى ذلؾ ما كجدناه خبلؿ الدراسة التحميمية لعينة البرامج  ،حيث لعبت اإلذاعة مف خبلؿ برنامجيا الصحي "

مع الطبيب " دك ار في التكعية بضركرة التمقيح .

ك إضافة إلى ىذه الخدمة اإلذاعية التنمكية التي تقدميا إذاعة بسكرة  ،نجد خدمة أخرل تقدميا اإلذاعة بأقؿ اىتماـ

مف األكلى حسب رأم المبحكثيف ،أال ك ىي تعريؼ األفراد المحمييف بالخدمات ك الفرص المتاحة في منطقتيـ
المحمية ،حتى يستفيدكا منيا ،ك ىذه الفرص ىي فرص العمؿ ،ك الخدمات الطبية ،ك فرص التككيف ك التعميـ ك

التدريب ،ك أماكف التسمية ك الترفيو ،ك المساعدات المادية..الخ ،كتمعب إذاعة بسكرة دكرىا في عرض ىذه

الخدمات ك الفرص المحمية ،ك ذلؾ مف خبلؿ برنامج خدمات ،ك لقد صرح بعض المبحكثكف المذيف قالكا بأف برامج
إذاعة بسكرة تقدـ ليـ حمكال لمشكبلتيـ اليكمية في إحدل الجداكؿ السابقة ،أنيـ يتعرفكف عمى الخدمات ك الفرص

التي يبحثكف عنيا في حياتيـ اليكمية ،ك يجدكنيا في إذاعة بسكرة مف خبلؿ برنامجيا الخدماتي الذم يعرفيـ بيا،

ك نذكر ىذه الخدمة بالتحديد في التعريؼ بتاريخ المسابقات العممية ،ك شركط االلتحاؽ بمراكز التككيف الميني ،..ك
ىذا يعني إذاعة بسكرة حقيقة تقدـ برامج خدماتية ذات فائدة ك منفعة لدل المبحكثيف .ك إضافة إلى تعريفيا الناس

بالفرص ا لمتاحة في بمدتيـ المحمية ،فإنيا كذلؾ تضطمع بميمة خدماتية أخرل أال ك ىي تقديـ اإلعبلنات ك
اإلشيار االستيبلكي  ،فاإلعبلنات ىي عامة ،منيا إعبلنات الكفيات ،كالذم يمقى إقباال كبي ار مف طرؼ المستمعيف،
حتى أف ىناؾ مف صرح في المرحمة األكلى االستطبلعية في المستمعيف بأنو ال يستمع في إذاعة بسكرة ،إال

لبرنامج كاحد ك ىك البرنامج الخدماتي " إعبلنات الكفيات " !  ،كما نجد إعبلنات في مجاالت مختمفة ،ناىيؾ عف
اإلشيار االستيبلكي ك الخاص باإلعبلف عف المنتكجات االستيبلكية المتكفرة في السكؽ المحمية  ،ك لئلشارة ىنا

أننا في فترة ال دراسة التحميمية لـ نرصد أم مساحة زمنية لئلعبلنات االستيبلكية التجارية  .ك عمى الرغـ مف أىمية
اإلعبلنات ك اإلشيارات اإلستيبلكية كعامؿ مادم لئلذاعة المحمية ،ك كؿ كسائؿ اإلعبلـ ك االتصاؿ التي ال

تستمر بدكف التمكيبلت العائدة مف اإلشيارات ك اإلعبلنات ما جعؿ ىذه الكسائؿ تركز بصفة خاصة عمى ىذه

الخدمة ،ك إف كانت تنمكية في ظاىرىا ،إال أنيا يمكف أف تجعؿ مف كثرة بثيا إرساؿ اإلذاعة أك غيرىا مف كسائؿ
االتصاؿ يكاد يخمك مف الخدمات التنمكية األكثر أىمية ك جدية  ،ك لقد قدـ " إدكارد كاكيف " خمسة أسئمة لبلستفادة

منيا في مياـ ك كظائؼ اإلذاعة المحمية ،ك منيا السؤاؿ الخامس ،ك الذم يقكؿ  :ما حجـ اإلعبلنات التي تذاع ؟
فاإلعبلنات تستغرؽ عادة ما بيف عشر دقائؽ ك  18دقيقة في الساعة -ك إف تكف بعض المحطات تجاكز ىذا

الحد -ك كمما زاد عدد الدقائؽ المخصصة لئلعبلف قؿ الكقت المتاح لبرامج خدمة الجميكر ،ك الرأم السائد أف

المحطة التي تتجاكز  18دقيقة في الساعة لئلعبلنات إنما تغالي مغاالة بعيدة) .(1ك عميو  ،بناءا عمى الشبكة

البرامجية  2011إلذاعة بسكرة فإننا نجد الكقت المخصص لئلعبلنات مف خبلؿ برنامج " خدمات ك أنغاـ " يصؿ
إلى  30دقيقة مف عرض لئلعبلنات ك ىك عرض يكمي ك ىذه نسبة زمنية قميمة جدا ،إذا ما أسقطنا مف ىذه

الثبلثكف دقيقة زمف عرض األنغاـ ،ك اإلعبلنات الغير استيبلكية ،ك الحمبلت ذات المصمحة العامة ك بالتالي نقكؿ
أف إذاعة بسكرة ال يشكؿ اإلشيار فييا خط ار عمى برامج التنمية الحقيقية حيث ال تأخذ مف إرساليا اليكمية سكل

 30دقيقة ،إضافة إلى إعبلنات الكفيات التي نأخذ  10دقائؽ أخرل ،ك نقكؿ في األخير ،أف إذاعة بسكرة تقدـ
الخدمة اإلعبلنية بشكؿ يتفؽ ك مياميا ك أىدافيا التنمكية ،ك لئلشارة ىنا ،فإننا نجد ذلؾ النكع مف اإلشيارات الذم

يستكلي عمى أكبر قسط مف الزمف م قارنة بالبرامج األخرل التعميمية ك التربكية ك االجتماعية ك الصحية ك البيئية ك

السياسية ك االقتص ػػادية..الخ  ،في الكسػػائؿ اإلعػ ػ ػ ػػبلمية الخاصة ،أم المستقمة ،نذكر عمى سبيؿ المث ػ ػ ػػاؿ الصحؼ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1إدكارد كاكيف  ،مرجع سابؽ  ،ص. 100

الصفراء في أمريكا ك الغرب عمكما ك التي تكاد تككف صفحاتيا كميا إعبلنات ،إضافة إلى الفضائيات ،حيث
يتجاكز حجـ اإلعبلنات في الساعة الكاحدة الكقت المحدد ك الذم حدده " كاكيف " ما بيف )  18-10د ( ،كبالتالي

نقكؿ ىنا عف ىذه الكسائؿ أنيا تجارية ك ليست تنمكية.
ك خبلصة القكؿ ،أقر المبحكثكف مف خبلؿ ىذا الجدكؿ ،قياـ إذاعة بسكرة مف خبلؿ برامجيا المختمفة ،بدكرىا
التنمكم ك المتمثؿ في تمبية حاجيات األفراد المحمييف فيما يحتاجكنو في حياتيـ اليكمية ك ذلؾ باىتماميا بمشكبلتيـ

اليكمية ك مناقشتيا ك ربطيـ بصناع القرار المحمييف بتكصيؿ شكاكييـ إلييـ ك مف ثـ تبميغيـ بالردكد .كما نجدىا
تقدـ الترفيو ك التسمية لممستمع إلييا ،ك تساىـ بشكؿ أساسي في التكعية بأبعادىا المختمفة الصحية ك البيئية ك
السياسية ك االقتصادية ،كما ك لـ تغفؿ في خطتيا البرامجية الفئات المتنكعة في ىذا المجتمع المحمي مف خبلؿ

تقديميا لبرامج فئكية خاصة بالمرأة ك األسرة كالطفؿ ك الشباب ك شريحة الفبلحيف ،ك لـ تغفؿ إذاعة بسكرة عف أقدـ
كظيفة إعبلمية أال ك ىي تقديـ األخبار المحمية بالتفصيؿ ك الشرح ك تتابع المشاريع التنمكية في المنطقة بكشؼ

نكاحي القصكر ك اإلىماؿ فييا ك الفساد االجتماعي عامة ،كما تمعب دك ار بالغ األىمية في تغيير العادات السيئة ك
تدعيـ االيجابية منيا ،مع ترسيخ القيـ ك األخبلؽ الدينية في نفكس األفراد المحمييف ،كما ك تحفزىـ عمى رفع

مستكاىـ الثقافي ،ك تبرز ثقافتيـ المحمية ك تحمي تراثيا مف الزكاؿ في ظؿ العكلمة ك الغزك الثقافي ،عبلكة عمى

نشرىا لؤلفكار المستحدثة ك المستجدات ،ك في األخير نجدىا كذلؾ تقكـ بالدكر الخدماتي اإلعبلني مف حيث

المساىمة في الحمبلت الكقائية ك تعريؼ الجميكر المحمي بما يزخر بو مجتمعو المحمي مف فرص متاحة ،ثـ
تقديميا لئلعبلنات ،إنيا جممة الحاجيات التنمكية التي أقر المبحكثكف أف إذاعتيـ تقدميا ليـ ك لكف بدرجات

متفاكتة.
ك في األخير  ،ك كما يؤكد " محمد منير حجاب "  ،فعمى اإلذاعة المحمية ككاحدة مف كسائؿ االتصاؿ التنمكم ال
بد ليا مف االىتماـ باالحتياجات التنمكية الفعمية لمجميكر ك اعتبارىا المنطمؽ األساسي لتخطيط البرامج اإلعبلمية

مع االلتزاـ بالمعايير الثقافية ك االجتماعية السائدة ). (1
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 -4مدى تعبير برامج إذاعة بسكرة عن الواقع المعيشي لممبحوثين :
منطقة البحث الحضر

المجمكع

الريؼ

التعبير عف الكاقع

ؾ

%

ؾ

%

ؾ

%

 -كثي ار

85

42,93

10

35,71

95

42,04

 -قميبل

113

57,07

18

64,29

131

57,96

المجمكع

198

%100

28

%100

226

%100

جدكؿ رقـ ) :(48مدل تعبير برامج إذاعة بسكرة عف الكاقع المعيشي لممبحكثيف
عبرت النسبة األكبر مف أفراد العينة  ،عمى أف برامج إذاعة بسكرة المحمية تعبر عف الكاقع المعيشي لممكاطف
البسكرم ك لكف بدرجة قميمة ك ذلؾ بنسبة  ،% 57,96في حيف أف نسبة  % 42,04ترل بأف برامج إذاعة بسكرة

ىي معبرة تماما ك بصكرة كب يرة ك مطمقة عمى كاقعيـ المحمي ،ك ىذا يعني أف كؿ أفراد العينة يركف تعبير ك تمثيؿ
برامج إذاعتيـ المحمية لكاقعيـ المعيشي المحمي ك لكف بنسب متفاكتة  ،بيف قكة التعبير ،ك قمتو ك عدـ فاعميتو.

حيث تعتبر ثقافة المجتمع مف المتغيرات الميمة التي ال بد مف كضعيا في االعتبار عند التخطيط لئلذاعات

المحمية ،حيث أف اإلذاعة المحمية تنطمؽ مف أداء كظائفيا مف منطمؽ محمي يضع في اعتباره السمات الرئيسية
لممجتمع المحمي الذم يخاطبو  ،مما يستمزـ معو أف تستمد كؿ إذاعة محمية برامجيا مف ىذا المجتمع  ،ك لذلؾ

مصدر ميما ك عامبل رئيسيا يؤثر عمى القائميف باالتصاؿ في اختيارىـ لممكاد اإلذاعية
ا
تعتبر ثقافة المجتمع المحمي
التي يقدمكنيا  .ك إذا كاف اإللماـ بالثقافة ضركريا لنجاح الخطة اإلذاعية  ،فإف اإلذاعة المحمية أكثر قدرة عمى فيـ

ك تحديد ثقافة المجتمع المحمي ألنيا تتعامؿ مع مجتمع محدد ك متناسؽ في مختمؼ النكاحي) .(1ك ىنا الثقافة نعني
بيا الثقافة بشقييا المادم ك المعنكم كما حددىما عالـ االجتماع األمريكي "كلياـ أكجبرف" في الجانب المادم

المتمثؿ في اإلنجازات المادية لئلنساف  ،كالجانب المعنكم الذم يمثؿ اإلطار القيمي ك العقائدم ك األفكار ك العرؼ

ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
) :(1منى سعيد الحديدم  ،سمكل إماـ عمي  ،مرجع سابؽ  ،ص . 169

ك التقاليد ،..حيث ال بد لئلعبلـ المحمي ميما كاف  ،أف يعبر جميا عف ىذه الثقافة المحمية ك المعطيات المممكسة
داخؿ المجتمع المحمي مف لغة ك عرؼ ك نمط التفكير ك السمكؾ ك عقيدة دينية..الخ  .كما أنو أم ىذا اإلعبلـ

المحمي ال بد أف يحاكي يكميات المكاطف المحمي مشاكمو اليكمية  ،تطمعاتو  ،طمكحاتو  ،نجاحاتو .
ك بيذا تككف اإلذاعة المحمية في ىذا المجتمع – كإعبلـ محمي – معبرة حقيقة عف الكاقع المعيشي ليؤالء  .فبل
يككف المجتمع المحمي في كاد  ،ك برامج اإلذاعة في كاد آخر .ك جدير بالذكر ىنا  ،ما حدث إلذاعة الصكماـ ،

بحيث أف الشعكر أف اإلذاعة ال تعبر عف انشغاالتيـ ك أنيا ممؾ لسمطة أخرل دفع بيـ إلى محاكلة حرقيا) .(1إذ
مف غير المعقكؿ أف تككف البرامج اإلذاعية مبنية عمى معطيات اجتماعية ك اقتصادية ك ثقافية ...مختمفة ك غريبة

عف معطيات ك ثقافة أفراد المجتمع المحمي .ك إننا لنجد ضربا مف الجنكف أك الخياؿ عندما تخاطب إذاعة محمية
مجتمعيا المحمي بمغة ال يفيميا  ،كأف يكمـ المذيع في إذاعة بسكرة مثبل المستمعيف بالمغة الشاكية أك التارقية في

حيف أف لغتيـ ىي العربية  ،أك تككف ىناؾ برامج خاصة بنشاط الصيد البحرم في الكقت الذم يككف فيو النشاط

اإلنتاجي لممنطقة ىك الفبلحة ! .

إذف  ،لقد كجدت اإلذاعة المحمية أصبل مف أجؿ حؿ ىذا اإلشكاؿ  ،حيث ال تستطيع اإلذاعة المركزية اإللماـ

بالجكانب الحياتية ك حاجيات كؿ سكاف الكطف ،فجعمت لكؿ منطقة محمية إذاعة محمية تعبر عنيا ك تخاطبيا
بمسانيا ك عقميا ك قمبيا ،ك كمما عبرت اإلذاعة المحمية عمى كاقع المستمعيف كمما استطاعت التأثير فييـ أكثر

فأكثر .كلقد أكدت التقارير ك البحكث اإلذاعية التحاد الدكؿ العربية أف كثير مف مشركعات التنمية تقع في خطأ
عدـ الحصكؿ عمى التعاكف المتفيـ مف األىالي  ،ك ىنا يأتي دكر اإلذاعة المحمية لتساىـ في خمؽ ىذا التفيـ مف

جانب األىالي  ،بتركيزىا عمى الشخصية المحمية في برامجيا ك تناكؿ المكضكعات التي تمس صميـ حياتيـ  ،ك
ىذا يساعد الناس عمى أف يستجيبكا لتمؾ المكضكعات التي يحسكنيا أكثر).(2

إف ما جعؿ أفراد العينة في غالبيتيـ يركف نسبية تعبير إذاعة بسكرة مف خبلؿ برامجيا عمى كاقعيـ المعيشي ،
ىك الحقيقة الحاصمة  ،ك التي ال يمكننا إغفاليا  ،أال كىي كاضعي الخطط اإلذاعية  ،فكما ناقشنا في إحدل

الجداكؿ السابقة حكؿ مدل تقديـ برامج إذاعة بسكرة الحاجيات التنمكية التي يريدىا المبحكثكف  ،كتكصمنا إلى أف

أىـ مبدأ عمى اإلطبلؽ ك أكلو في تنمية المجتمعات المحمية ىك معرفة الجميكر المستيدؼ مف مشاريع التنمية  ،ك

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1نكر الديف تكاتي  ،مرجع سابؽ  ،ص . 143
) :(2اتحاد إذاعات الدكؿ العربية )أ(  ،مرجع سابؽ  ،ص 27

تحديد مبلمحو ك شخصيتو ،لذلؾ ،فإف عدـ التعبير الفعمي عمى كاقع األفراد المحمييف يعكد إلى تقصير العامميف

في مجاؿ التخطيط اإلذاعي  ،ك القائميف باالتصاؿ عمكما ،حيث تعتبر "ىناء حافظ بدكم" أف اتفاؽ البرامج الكاقع
ك مقتضيات الظركؼ مبدأ عاـ في أسمكب التخطيط  ،حيث يجب أف تختار أنسب األدكات التي تساعد عمى نجاح
البرامج ك تحديد فئات الجماىير التي ستكجو إلييا البرامج ك مراعاة القكاعد السابقة مع اختيار المكاعيد المناسبة

لتنفيذ كؿ مرحمة مف مراحؿ البرنامج  ،ألف ىناؾ مكاقؼ ك مكضكعات ذات طابع زمني خاص ك ال يصمح إال في

ىذه الظركؼ  ،ك ميمة خبير اإلعبلـ ك العبلقات العامة أف يأخذ في االعتبار كافة الظركؼ الزمانية ك المكانية

لربط الجميكر بالمؤسسة).(1

ك ىذا يعني  ،حسب الطرح  ،ك كذا حسب ما أدلى بو أغمب المبحكثيف حكؿ تعبير البرامج عف كاقعيـ بشكؿ قميؿ

 ،أف التخطيط اإلذاعي في إذاعة بسكرة يعاني القصكر حتى يتمكف مف اإللماـ الفعمي بمعطيات ك حاجيات ك
حقيقة ىذا المجتمع المحمي  ،ك ىذا يتطمب بما ال يدع مجاال لمشؾ خبراء فاعميف ذك كفاءة مينية عالية حتى

يخططكا لمبرامج كفقا لمعطيات الكاقع دكف اإلخبلؿ بأم جانب مف جكانب الحياة ك دكف إسقاط ألم فئة مف فئات
المجتمع ك ىكذا ،.....كلعؿ أف ما تكصؿ إليو خبير االتصاؿ األممي في اإلعبلـ التنمكم" كلبكر شراـ " لخير دليؿ

عمى ذلؾ حيث رأل أف اإلعبلـ التنمكم في المجتمعات النامية غالبا ما يبلحقو الفشؿ ،ألف القائميف عميو يسيئكا

فيـ أك تقدير المكقؼ المحمي).(2

ك في دراسة مشابية عمى إذاعة بشار المحمية ك التي تناكلت بالتحميؿ دكر اإلذاعة المحمية في التنمية المحمية،
تكصمت الباحثة إلى أف مكاضيع برامج إذاعة الساكرة ) بشار( تراعي خصكصية المنطقة المحمية  ،ك أف كؿ ما

تذيعو اإلذاعة لو عبلقة بالكاقع اليكمي)*(  .كما أف دراستنا األكلى التحميمية  ،ك التي تضمنت تحميؿ مضمكف عينة
مف برامج إذاعة بسكرة  ،قد أسفرت عف نتيجة ىامة مفادىا أف برامج اإلذاعة تخاطب األفراد المحمييف بمغتيـ

العربية سكاء كانت دارجة أك فصيحة  ،البسيطة  ،المفيكمة  ،ك الممزكج ػ ػػة أحي ػ ػػانا كثي ػ ػرة بالميج ػ ػػة المحميػ ػػة لؤلفراد

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1ىناء حافظ بدكم  ،مرجع سابؽ  ،ص . 261
) :(2كلبكر شراـ  ،مرجع سابؽ  ،ص . 165
)*(  :نادية بف كرقمة  ،دكر إذاعة بشار الجيكية في التنمية المحمية  ،دراسة لمكاقع التنمكم ببشار مف منظكر إعبلمي  ،مذكرة مكممة لنيؿ شيادة
الماجستير في عمكـ اإلعبلـ ك االتصاؿ – جامعة الجزائر – . 2008-2007

المحمييف  ،كما أنيا أيضا تعرض ك تناقش القضايا التي تمس بشكؿ مباشر مجتمعيا المحمي – بسكرة -بمختمؼ

فئاتو المجتمعية  ،فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر نجدىا تركز عمى النشاط الفبلحي في برامجيا االقتصادية عمى

اعتبار الفبلحة النشاط اإلنتاجي األكؿ لممنطقة  ،كما نجدىا كذلؾ مف خبلؿ برنامجيا األسبكعي " شاىد عمى
الحقيقة " تعمؿ عمى إبراز تراث ك تاريخ المنطقة المحمية  ،كما ك نجد ضربا آخر مف ضركب التعبير عمى الكاقع

المحمي أال ك ىك حضكرىا الدائـ في كؿ مشكمة تصادؼ مجتمعيا المحمي فتمعب بحؽ الدكر الكسيط بيف األفراد
المحمييف ك أجيزة الحكـ المحمي ك ذلؾ باستضافة المسئكليف ك صناع القرار المحمي لربطيـ بالتطمعات ك

االحتياجات المحمية ك البحث في حمكؿ ليذه المشكبلت المجتمعية التي يعيشيا أىالي بسكرة  ، ..ىذا مف جانب ،
أما مف جانب األغاني المعركضة كمادة ترفييية تستقطب الكثير مف المستمعيف فإف الدراسة التحميمية بينت أنيا
فعبل ال تعبر كثي ار عف الثقافة المحمية لؤلفراد فيي في معضميا أغاني شرقية ك شاكية ك عاصمية ك غربية أحيانا ،

أما ما يعبر عف المنطقة فيك ضئيؿ جدا  ،ك ربما ليذا يجدىا المبحكثكف ال تعبر عف كاقعيـ كثي ار  ،ك ما عدا ذلؾ

فإنيا إذاعة تعبر حقيقة عف الزيباف ،ك إف كاف تعبيرىا ليس قكيا كما رأل المبحكثكف فيذا ما أرجعناه قببل في جانب

منو إلى ذلؾ التخطيط اإلذاعي ك مدل قصكره في تفيـ الكاقع المحمي ك تمبية احتياجاتو .

 – 5مدى تقديم برامج إذاعة بسكرة الحمول لممشكالت اليومية لممبحوثين :
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جدكؿ رقـ ) :(49مدل تقديـ برامج إذاعة بسكرة لحمكؿ لممشكبلت اليكمية لممبحكثيف
نبلحظ مف الجدكؿ أعبله  ،أف النسبة األكبر مف أفراد العينة ال يجدكف في برامج إذاعة بسكرة حمكال لمشكبلتيـ

التي تعترضيـ في حياتيـ  ،ك ذلؾ بنسبة  % 53,98في حيف عبرت نسبة  % 46,02مف أفراد العينة عمى
إيجادىا لمحمكؿ التي يبحثكف عنيا بخصكص مشكبلتيـ اليكمية  ،ك ىك نفس الفارؽ الذم سجمتو كذلؾ عينتي

الحضر ك الريؼ ك ذلؾ بنسب  % 53,03لمحضر ك  % 60,71لمريؼ .إال أننا نجد أف الفارؽ بيف نسبة ) نعـ(

ك نسبة )ال( ىي ليست بالكبيرة ك إنما يتقارباف ،ك ىذا يعني  ،أنو كما يكجد مف المبحكثيف مف ال يرل في إذاعة

بسكرة حمكال لمشكبلتو اليكمية  ،يكجد كذلؾ مف يرل فييا حمكال لمشكبلتو .

ك ىنا المقياس أك المؤشر يكمف في ماىية ىذه المشكبلت  ،فيناؾ مشكبلت تتعرض ليا برامج إذاعة بسكرة

بالمناقشة ك الحمكؿ  ،ك ىناؾ مف المشكبلت لـ تنؿ نصيبيا مف ىذه المناقشة ك الحمكؿ ،ك ىذا يتكقؼ عمى مدل
اجتياد طاقـ اإلذاعة ك كاضعي الخطط اإلذاعية .
إف اإلذاعة التي يصرح مستمعكىا أنيـ ال يجدكف في برامجيا حمكال لمشكبلتيـ  ،نستطيع أف نقكؿ عنيا بمكضكعية
تامة أنيا مقصرة في أداء دكرىا التنمكم .
ك مما ال شؾ فيو ،أف اإلعبلـ المحمي مطالب بتقديـ الحمكؿ لممشكبلت العامة ك الخاصة ك التي تمس بدرجة أك
بأخرل حياة األفراد المحمييف  ،ك يعتبر "عبد المجيد شكرم" ىذه الكظيفة حقا في االتصاؿ  ،فحؽ كؿ مكاطف أف
تؤدل لو الخدمات اإلعبلمية التي يمكف عف طريقيا أف تصبح حياتو أيسر ك أفضؿ مف خبلؿ البرامج الخاصة

بحؿ مشاكؿ الجماىير ك مشاكؿ األفراد الخاصة ك المشاكؿ العامة ) .(1كىذا يعني أف حؿ مشكبلت الناس ىك
حؽ ،ال بد لئلذاعة المحمية االلتزاـ بتأديتو حيث يصبح بالنسبة ليا كاجب  .ك ال نغفؿ ىنا ،أف تقديميا لمحمكؿ ال

يككف بالشكؿ الذم يضنو البعض ،بكؿ يسر ك بساطة  ،فيناؾ مشكبلت ال يمكنيا حميا ألنيا غير ممزمة بحميا
أصبل ،ك إنما نحف نتكمـ عف المشكبلت المطالبة بحميا ك ىي التي يككف فييا دكرىا إما أصيبل ) أساسيا( أك

مساعدا ك معاكنا لممؤسسات المعنية بالتنمية  ،كفي كمتا الحالتيف ،يقدـ "عبد المجيد شكرم" نصائح لممذيع حكؿ

كيفية تكفير حمكؿ لممشكبلت اليكمية لمناس ،فميس األمر متعمؽ فقط بتقديـ حمكؿ مباشرة مف المذيع إلى المستمع
المحمي ،ك إنما تككف عمى أنماط أخرل ،ك ىذه النصائح تقكؿ

)(2

:

 -1أرشدىـ إلى الكسائؿ التي تؤدم إلى حؿ تمؾ المشاكؿ.
 -2أرشدىـ إلى الجيات التي يمكف أف يجدكا لدييا الحمكؿ المثمى ليذه المشكبلت.
 -3كف حمقة اتصاؿ بيف أصحاب المشاكؿ ك مف بيدىـ الحؿ.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1عبد المجيد شكرم )أ(  ،مرجع سابؽ  ،ص ص . 106-105
) :(2المرجع نفسو  ،ص . 145

ك بيذه الطرؽ يقدـ المذيع حمكال لؤلفراد المحمييف  ،إال أنو ال بد مف ذكر الطريقة األخرل ك التي بيا يصؿ كؿ مف

المذيع ك المستمع أم المكاطف المحمي إلى إيجاد حمكؿ  ،أال ك ىي برامج الندكات بحضكر الجميكر المحمي
لممناقشة ك المشاركة في الحكار ك إيجاد البدائؿ ..حيث تعتبر برامج المناقشات ك الندكات مف أنجح البرامج التي

تحظى باىتماـ كبير مف جماىير المستمعيف لئلذاعة المحمية  ،حيث تنتيي عادة ىذه الندكات إلى كضع الحمكؿ

المناسبة لممكاضيع المطركحة فييا ،حيث يشارؾ فييا الجميكر ك فريؽ الضيكؼ في مناقشة مشكمة ما ك البحث
عف الحمكؿ مف حيث مدل تكفرىا مف عدمو ، ..ك ىذا النكع مف البرامج بحضكر الجميكر المحمي غير متكفر في

إذاعة بسكرة  ،ك ىذا ما كجدناه مف خبلؿ تحميؿ مضمكف عينة مف برامجيا  ،ك ما ىك مكجكد ىك ندكات بحضكر

ضيكؼ الح صة المتخصصيف في مكضكعيا  ،ك المسئكليف  ،أما عف مشاركة الجميكر المحمي في الندكة اإلذاعية
 ،إف كجد فيك يككف عف طريؽ الياتؼ  .ك الجدير بالذكر ىنا  ،أف نتائج التحميؿ قد بينت أف برامج إذاعة بسكرة

تقدـ بشكؿ أك بآخر حمكال لممشكبلت التي تصادؼ األفراد المحمييف  ،فمثبل  ،عندما نجد برنامجا فئكيا مكجو لممرأة
" أطباؽ شيية "  ،يؤدم ما يسمى بدكر التثقيؼ النسائي أم التدريب عمى الميارات النسائية  ،كالمتمثمة في جانب

منيا ،في ميارات الطيي ك التدبير المنزلي  ،حيث تجد فيو المرأة البسكرية ال سيما ربات البيكت حمكال لما

يعترضيف م ف صعكبات ك إخفاقات في مياميف البيتية ..أليس ىذا حبل مف الحمكؿ  ،ك عندما تقدـ اإلذاعة مف

خبلؿ برنامجيا السيكك-اجتماعي " جكلة في مراكز األمكمة " كيفية التعامؿ الصحيح مع الطفؿ المعاؽ  ..أليس
ىذا حبل لكثير مف األميات المكاتي يعانيف مف ىذا المشكؿ  ،ك عندما يقكـ برنامج كػ" قامكسنا الفبلحي " بتقديـ

إرشادات لمفبلحيف حكؿ كيفية التخمص مف الحشرات الضارة لمنباتات ..أليس ىذا حبل يبتغيو الفبلحكف ..
 – 6الحمول المقدمة في برامج إذاعة بسكرة لمختمف المشكالت اليومية لممبحوثين:
عبرت نسبة  % 46,02مف مجمكع أفراد العينة  ،أف برامج إذاعة بسكرة تقدـ ليـ حمكال لمشكبلتيـ اليكمية ،ك ىي
نسبة ليست بالقميمة حيث تقارب نصؼ مفردات العينة  .كما أف نسبة ال يستياف بيا كذا في عينة الحضر عبرت

عف إيجادىا لحمكؿ لمشكبلتيا في برامج إذاعة بسكرة ك ذلؾ بنسبة  ، % 46,97أما عينة الريؼ فعبرت نسبة

 % 39,29منيا عف إيجادىا لحمكؿ في برامج اإلذاعة .

ك عمكما فإننا نعرض ىنا الحمكؿ التي تعبر عف المشكبلت اليكمية لممبحكثيف ك التي تحصمكا عمييا مف برامج

إذاعة بسكرة ك ذلؾ كفؽ تصنيؼ ليا :

 -1طريقة التعامؿ مع مشاكؿ األكالد خاصة المذيف ىـ في سف المراىقة .
 -2كيفية الكقاية مف األمراض دكف المجكء إلى الطبيب .
 -3كيفية التعامؿ مع مرض السكرم .
 -4العناية بالصحة النفسية لمطفؿ .

 -5أسمكب التربية الصحيح لمطفؿ .
 -6كيفية إعداد الكجبات ك األكبلت .
 -7طريقة التعامؿ مع الزكج .
 -8الطريقة السميمة لحؿ المشكبلت األسرية .
 -9التخمص مف مشكبلت المركر.
 -10كيفية المحافظة عمى البيئة المحيطة .
 -11كيفية أداء العبادات .
-12عبلج التبكؿ البلإرادم لؤلطفاؿ .
-13كيفية التسجيؿ في المسابقات ك تاريخيا .
 -14كيفية تحقيؽ فرص العمؿ .
 -15كيفية القضاء عمى مشكؿ الفراغ لدل الشباب البطاؿ .
 -16كيفية اعتناء المرأة الحامؿ بنفسيا .
ىذه التصنيفات ىي تجمع تصريحات المبحكثيف حكؿ ماىية الحمكؿ التي كجدكىا لمشكبلتيـ الحياتية في برامج

إذاعة بسكرة  ،إال أننا نبلحظ الجانب األكبر الذم ركز عميو المبحكثكف ىك الجانب االجتماعي التربكم  ،يميو

الجانب الصحي  ،ثـ الجانب الديني ،ك عمكما فإف األبعاد التي أشار إلييا مبحكثكنا ك التي تعبر عف تمؾ الحمكؿ
ىي  :البعد االجتماعي -البعد التربكم -البعد الصحي – البعد الديني – البعد النفسي – البعد االقتصادم –البعد

العممي ك الثقافي – البعد البيئي – البعد األخبلقي.

فإذا كانت إذاعة بسكرة مف خبلؿ برامجيا قد قدمت حمكال لمستمعييا بيذا المستكل المذككر  ،فإننا نقكؿ إذف أنيا

قامت بدكر تنمكم حقيقي  ،السيما إجماع المبحكثيف عمى تقديميا الحمكؿ الخاصة بالعبلقات األسرية ك االجتماعية

عمكما  ،ك ما إلى ذلؾ مف حمكؿ  ،حيث أننا كسكسيكلكجييف ندرؾ تماما أىمية أف تقكـ إذاعة بسكرة مف خبلؿ
برامجيا بدكر ايجابي ك فعاؿ في إحداث التكازف ك االنسجاـ عمى مستكل العبلقات االجتماعية ك األسرية خاصة ،

ك ما لذلؾ مف أثر عمى تحقيؽ التكازف ك االنسجاـ لممجتمع ككؿ .

 -7مدى التغيير الذي تحدثو برامج إذاعة بسكرة من خالل موضوعاتيا في سموك المبحوثين :

منطقة البحث الحضر

المجمكع

الريؼ

مدل التغيير

ؾ

%

ؾ

%

ؾ

%

 -نعـ

89

44,95

11

39,29

100

44,25

 -ال

109

55,05

17

60,71

126

55,75

المجمكع

198

%100

28

%100

226

%100

جدكؿ رقـ ) :(50مدل التغيير الذم تحدثو مكاضيع برامج إذاعة بسكرة في سمكؾ المبحكثيف
لقد صرح مف خبلؿ ىذا الجدكؿ  ،النسبة األكبر مف المبحكثيف ك التي تقدر ب ػ  % 55,75بأف برامج إذاعة بسكرة
مف خبلؿ مكضكعاتيا المتناكلة ك المطركحة ال تمعب دك ار في التغيير االجتماعي  ،في حيف أف نسبة % 44,25

منيـ يركف أنيا تحدث التغيير مف خبلؿ مكاضيع برامجيا .ك كذلؾ بالنسبة لكؿ مف عينتي الحضر ك الريؼ ،

حيث أف نسبة  % 55,05مف الحضر ك  % 60,71مف الريفييف يركف أف برامج إذاعة بسكرة ال تساىـ في
التغيير.
التنمية ىنا بالمعنى السكسيكلكجي تعني التغيير االجتماعي  ،حيث أف الكظيفة األساسية لكسائؿ االتصاؿ التنمكم
ىي التنمية ك إحداث التغيير االيجابي  ،ك يحدد "محمد منير حجاب" لنا الكظائؼ العامة ك الكظائؼ الخاصة

لكسائؿ االتصاؿ التنمكم  ،ك اإلذاعة المحمية أىـ كسيمة اتصاؿ تنمكم ىنا  ،حيث تتمثؿ كظائفيا العامة ك

الخاصة في تنمية المجتمع ك التغيير االجتماعي عمكما  .ك ىذه الكظائؼ ىي ): (1

 -كظائؼ عامة تتمثؿ في اإلعبلـ  ،اإلرشاد ك التكجيو  ،التفسير ك التكضيح  ،التثقيؼ  ،التنشئة االجتماعية ،

التسمية .

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
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 كظائؼ خاصة تتمثؿ في تييئة المناخ المبلئـ لمتنمية  ،تكفير منتدل لممناقشة ك كضع القرار  ،نشر التعميـكالتدريب  ،نشر األفكار المستحدثة .

حسب محمد منير حجاب  ،ىذه التغيرات ال بد أف تحدثيا كسائؿ االتصاؿ التنمكم ما داـ أنيا قادت حممة التنمية
ك التغيير  .ك ىنا ال بد أف نكضح أف في بمداننا النامية كؿ كسائؿ االتصاؿ فييا ىي كسائؿ اتصاؿ تنمكم  ،ك

ىذا راجع ،إلى الظركؼ االقتصادية ك االجتماعية ك غيرىما مف الظركؼ ك التي تعاني منيا ىذه البمداف  .فبالتالي
ال بد مف حشد كؿ ما أمكف مف كسائؿ اتصالية أك غير اتصالية مف أجؿ المساىمة في إحداث التنمية ك التطكر ك

التغيير .ك مما ال يدع مجاال لمشؾ أف أكؿ خطكة تخطكىا اإلذاعة المحمية كأىـ كسيمة مف كسائؿ االتصاؿ

التنمكم نظ ار التصافيا بالجكارية "  " Proximitéك ما ليذه الصفة مف دكر سحرم في إحداث التغيير بشكؿ فعاؿ
ك سريع  ،أال ك ىك دكر غرس الرغبة في التغيير في نفكس ك عقكؿ أفراد المجتمع المحمي .

ك إذا قمنا أف برامج إذاعة بسكرة – برأم المبحكثيف – ال تقكـ بكظيفة التغيير االجتماعي أك باألحرل ىذه الكظيفة
لـ تحقؽ األثر المرغكب فيو لدل البحكثيف  ،ك ىذا ما يتفؽ مع ما أدلت بو أكبر نسبة كذلؾ بخصكص محدكدية ك
عدـ فاعمية تعرض إذاعة بسكرة مف خبلؿ برامجيا لمحاجيات التنمكية التي يريدىا أفراد المجتمع المحمي – ىذا

يعني أكال أنيا تعاني قصك ار في الكظيفة التنمكية ذات األىمية البالغة مف الناحية االجتماعية  ،حيث جؿ كسائؿ
االتصاؿ في المجتمعات النامية تيتـ أكال بغرس الرغبة في التغيير ك إدخاؿ طرؽ جديدة لمتفكير ك السمكؾ) ، (1فمف

خبلؿ إثارة االىتماـ ك تركيز االنتباه عمى عادات ك ممارسات ك أساليب تكنكلكجية جديدة  ،تساعد عمى إدراؾ

األفراد بالحاجة إلى تغيير بعض عاداتيـ ك أنماط سمككيـ).(2

ك عندما يصرح ىؤالء بأف برامج إذاعتيـ ال تحدث فييـ التغيير السمككي فيذا يقكدنا إلى تفسير األمر عمى زاكيتيف،
زاكية إعبلمية ،كأخرل ال تقؿ أىمية أبدا عنيا أال ك ىي الزاكية السكسيكلكجية  ،فكما تكصؿ " جكزيؼ كبلبر "

 J. Klapperإلى أف كسائؿ اإلعبلـ متغير ضمف متغيرات أخرل  ،ك أنيا تعمؿ خبلؿ عناصر كسيطة ىي :

العمميات االنتقالية ك معايير الجماعة ك االتصاؿ الشخصي ك قادة الرأم ك طبيعة أجيزة اإلعبلـ  ،ك انتيى بذلؾ
إلى أف طبيعة العناصر الكسيطة تجعؿ كسائؿ اإلعبلـ مجرد عنصر مساعد ك ليست السبب الكحيد في تدعيـ أك
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) :(1ىاء حافظ بدكم ،مرجع سابؽ ،ص . 345
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تغيير االتجاىات).(1
كذلؾ نجد في عمـ االجتماع المعاصر ،أىـ ركاد التفاعمية الرمزية "جكرج ىربت ميد"  G .H.Meedك الذم

تمثؿ أعمالو ت قدما ممحكظا عف ما سبقو مف تحميبلت سكسيكلكجية لمفاعؿ االجتماعي ،ك ىك ينطمؽ مف افتراض

أساسي مؤداه أنو يكجد ىناؾ اختبلؼ بيف االستجابات الحيكانية ك بيف السمكؾ اإلنساني حيث يسيطر عمى األنكاع

الحيكانية في نظر ميد ،عبلقة المنبو ك االستجابة ،ك ىذه العبلقة تنطكم عمى ارتباط آلي بيف ظركؼ السمكؾ ك

السمكؾ ذاتو....بينما ال ينطكم السمكؾ اإلنساني عمى ىذا النكع مف االرتباط الثابت بيف الفعؿ ك الظرؼ  ،فيناؾ

درجة كبيرة مف المركنة  .(1)Flexibilityك المثير لبلنتباه ىنا أف ىذيف االتجاىيف " نمكذج التأثير المحدكد لكسائؿ
اإلعبلـ " ك ىك االتجاه اإلعبلمي ،ك " السمككية االجتماعية " ك ىك االتجاه السكسيكلكجي  ،قد بر از في سنكات

األربعينات ك الخمسينات مف القرف الماضي  ،حيث تميزت الفترة عند الميتميف بدراسة " الفعؿ اإلنساني " بتطكير

مفيكـ الفعؿ  ،ك عمى رأسيـ في المجاؿ السكسيكلكجي " تالككت بارسيكنز "  T . Parsonsمف خبلؿ دراستو

"بناء الفعؿ االجتماعي " .

ك عميو  ،ك بناءا عمى ما أدلى بو أغمب المبحكثكف مف رأم حكؿ مدل التغيير الذم تحدثو برامج إذاعتيـ عمى

سمككياتيـ  ،فإنيـ بذلؾ يشيركف إلى كجكد عكامؿ أخرل أكثر فاعمية غير اتصالية تمعب كذلؾ دك ار في إحداث
التغير عندىـ ىذا مف جية  ،ك مف جية أخرل فيـ يشيركف إلى قدرتيـ عمى اقتناء ما يركنو مناسب ليـ لمتغيير ،ك
رفض ما ال يناسبيـ مف رسائؿ مكجية نحك التغيير .أم العممية عندىـ ىنا ىي اختيارية انتقائية ك مف جية ثالثة ال

تقؿ أىمية بتاتا عف السابقيف ،إشارتيـ كذلؾ لمدل القصكر الذم تعاني منو أساليب اإلقناع ك التأثير المستخدمة
مف طرؼ مخططي البرامج اإلذاعية  ،لما ليا مف أىمية بالغة في إحداث كقع األثر عمى المتمقيف مف المستمعيف .

ك ليذا يؤكد " عبد المجيد شكرم " مف ضركرة دراسة القكة التأثيرية لبرامج الراديك قبؿ اإلرساؿ ك بعده  ،حيث يقكؿ

" ك إذا كنا نقكؿ أف معرفة القكة التأثيرية لبرامج الراديك قبؿ اإلرساؿ ،أم ما قبؿ بث البرنامج اإلذاعي عمى اليكاء

لو أىميتو بالنسبة لتكقع نجاح البرنامج مف عدمو ،ك مف ناحية ردكد األفعاؿ المتكقعة ك المرجك أف تككف ايجابية

بدرجة كبيرة تؤكد فع الية البرنامج اإلذاعي ك قدرتو عمى إحداث األثر ك التغيير المطمكبيف  ،فمنا أف نقكؿ إف مثؿ

ىذه االستبيانات ك االختبارات عمى درجة كبيرة مف األىمية بالنسبة لتقييـ البرامج بعػد اإلرساؿ ك بعد كضعيا عمى
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: Joseph. T. Kappper, the effects of mass communications, Glencoe, Free Press, 1960, p 130.
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)(1

خريطة البرامج  ،بحيث نعمـ إف كانت مثؿ ىذه البرامج سيككف ليا أثرىا المأمكؿ  ،ك أنيا ستػتمتع بدرجة استماعية
عالية  ،ك معيا يتحدد مصير ىذه البرامج  ،ىؿ تبقى ك تستمر؟ ىؿ تخضع لمتعديؿ ؟ ك أخي ار ىؿ تتكقؼ تماما ك

تشطب مف خريطة البرامج ؟  .ك ىذا كما قالو " تيرم " حيث ال ينبغي إذاعة برنامج إذاعي ما لـ يحصؿ عمى

ردكد فعؿ ايجابية مف نحك  % 70ك األفضؿ  % 80مف المستمعيف  ،ك مف األخطاء الفادحة إذاعة البرنامج
حيث يككف نصؼ أك حتى أقؿ مف األشخاص الذيف يستمعكف لو كانت لدييـ ردكد فعؿ محايدة تجاه البرنامج سكاء

عف كعي أك بدكف ك عي منيـ).(1

إذف لكي تحدث برامج إذاعة بسكرة التغيير المطمكب ،ال بد أف تبني برامجيا كفؽ خطة تأثيرية ىادفة إلى إحداث
ىذا التغيير المطمكب  ،يككف ىدفيا األكؿ أك مخططيا األكؿ ىك تحقيؽ " الدافعية لئلنجاز " لدل األف ارد المحمييف

ك ذلؾ بغرس الرغبة في التغير ك التجديد  ،فعندما تقكـ اإلذاعة مف خبلؿ برامجيا بكظيفة خمؽ الدافع السيككلكجي
لدل األفراد المحمييف حتى يغيركا ك ينجزكا ك يساىمكا عمكما في تنمية مجتمعيـ المحمي بدءا بالتنمية الذاتية ك

البشرية ك انتياء إلى أعمى مستكل م ف التنمية القكمية  ،فيككف ذلؾ عمؿ جبار يمكننا مف خبللو أف نقؼ كقفة
احتراـ ك إجبلؿ ليذه الكسيمة الجكارية  .إف ىذه القيمة أكد عمييا أصحاب االتجاه السيككلكجي في التنمية عمى

رأسيـ " دافيد ماكميبلند " في دراستو " المجتمع المنجز" ،حيث يسمي المكاقؼ الثابتة ك المحددة ب ػ " تحقيؽ الحاجة"

فأكلئؾ المذيف يقدركف " تحقيؽ الحاجة " تقدي ار عاليا أىؿ ألف تجدىـ طمكحيف ...مقدريف لمتجديد).(2

ك ىذا يعني ال بد لبرامج إذاعة بسكرة مف التخطيط مف أجؿ خمؽ الدافعية لئلنجاز لدل األفراد المحمييف حتى
يتمكنكا مف التغيير ك التجديد  ،فالتغ ير نابع مف النفس  ،ك اإلرادة الذاتية  ،ك ىذا ما ال يجب إغفالو أك تناسيو .

ك في نفس الجانب السيكك -إعبلمي  ،نجد كذلؾ " دانياؿ ليرنر" يحمؿ مسئكلية التغيير لكسائؿ اإلعبلـ التنمكم،
حيث مف شأنيا أف تحقؽ ما يسمى بػػ" التقمص الكجداني " عند األفراد المحمييف حيث أف المقدرة عمى التقمص
الكجداني شرط أساسي لمتحكؿ مف المجتمع التقميدم إلى المجتمع الحديث ك أف ك سائؿ اإلعبلـ تساىـ في تنمية

المقدرة عمى التقمص الكجداني) . (3فحينمػا يتقمػص الف ػػرد شخصية الفػرد االيجابية ك التي تخػدـ الكاقع بكػػؿ في
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المجتمع الحديث فإنو يقبؿ التغيير ك التحديث بكؿ سيكلة  ،إال أننا نقبؿ ىذا الطرح فقط في جكانبو خصكصياتو ،
ك ليس ذلؾ التقمص الذم يشكه حقيقة الكاقع المحمي فيصبح حينيا التقمص الكجداني كفؽ نمكذج ليرنر نقمة ك

ليس حبل لمتغير االيجابي .
كم ا ال يخفى عمينا أف أكؿ مبدأ مف مبادئ تنمية المجتمع المحمي ىك الشمكؿ  ،إذا ترتكز تنمية المجتمع المحمي
عمى كافة جكانب الحياة االجتماعية ك عمى جميع احتياجاتو االقتصادية ك االجتماعية ك الثقافية..الخ  .فعممية

التنمية كما يقكؿ" إسماعيؿ صبرم عبد اهلل " ىي عممية مجتمعية شاممة ) .(1ك باعتبار أف اإلذاعة المحمية ،ىي
كاحدة مف مؤسسات المجتمع المحمي  ،حيث يمقى عمى عاتقيا ميمة التنمية  ،أم المساىمة فييا ،كما ال بد أف

تككف غايتيا ىي إحداث التنمية في مجتمعيا المحمي ،ك ليس فقط تقديـ الترفيو  ،فإنو ال بد لمتخطيط البرامجي كفقا

لحاجيات ك متطمبات ىذا المجتمع المحمي ،ك كذا كاقعو الثقافي ك االجتماعي ك االقتصادم كذلؾ ،..ك نظ ار
ألىمية ىذا المبدأ األكؿ في العمؿ اإلنمائي ألم مؤسسة كانت  ،نجد " تايمكر " في نمكذجو اإلنمائي يضع ذلؾ في

مقدمة نمكذج العمؿ اإلنمائي ،حيث يرل أف الخطكة األكلى تتمثؿ في المناقشة المنيجية لمحاجات العامة ،يككف

التركيز فييا عمى اكتشاؼ المشكبلت ك تجديدىا ك تخصيص أسابيا المكضكعية).(2

ك يمكف لئلذاعة المحمية كأحد أدكات التنمية المحمية االستفادة مف ىذه النماذج ك االستراتيجيات العممية ،فمف جية
أخرل ،نجد " كلياـ بيدؿ " يركز عمى ما سماىا المرحمة االستكشافية قبؿ مرحمة المناقشة  ،ك ىي نفس المرحمة

األكلى التي قدميا تايمكر ،إال أف " بيدؿ " قسميا إلى مرحمتيف .حيث في المرحمة االستكشافية يقكـ أخصائي التنمية

بكسب ثقة األىالي ك إقناعيـ بدكر ك أىمية التغيير بالنسبة ليـ ،ك ضركرة مكاجية مشكبلتيـ ،ثـ المرحمة النقاشية
التي يتـ فييا مناقش األىالي لمشكبلتيـ المحمية بحيث يتـ الكصكؿ إلى اتخاذ القرار الجماعي ...ك يراعى في ىذه

المرحمة إتاحة الفرصة لقيادات المجتمع المحمي التعبير الحر عف أفكارىـ ك مخاكفيـ ك اختيار البدائؿ) .(3كما نجد
كذلؾ " ركنال د لبيت " يؤكد عمى أف الخطكة األكلى ال بد أف تككف استثارة أىالي المجتمع المحمي ك تعني استثارة
كعي األىالي بالمشكبلت ك الحاجات المكجكدة ك التي تتطمب ضركرة مكاجيت ػػيا  ،ثـ يأتي بع ػػدىا إنش ػ ػ ػ ػ ػػاء عبلقات

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1مناؿ طمعت محمكد  ،مرجع سابؽ  ،ص .24
) :(2محمد عبد الفتاح محمد عبد اهلل  ،مرجع سابؽ  ،ص .49
) :(3المرجع نفسو  ،ص ص . 52-51

التغيير ك يقصد بيا عبلقات الثقة بيف كؿ مف أخصائي التنمية ك أىالي ك قيادات المجتمع المحمي ك بينيـ ك بيف

المسئكليف  ،ثـ إحداث التغيير ،ثـ تعميـ ك تثبيت ىذا التغيير بقدرة األىالي عمى االستمرار في استخداـ ىذا
األسمكب ك االستفادة مف عمميات التدريب في الممارسة ثـ أخي ار إنياء عبلقات التغير.
إف ىذه اإلستراتيجية التنمكية الخاصة بالمجتمع المحمي  ،ال تخرج عف نطاؽ تطبيقات اإلذاعة كاإلعبلـ محمي
مسئكؿ ىك األخير عمى مد يد العكف لمجيات المختصة األكلى في التنمية  ،ك بالتالي مف خبلؿ برامجيا ىي تكفر

الحاج يات التنمكية لؤلفراد المحمييف ،ك كما اتفؽ خبراء التنمية المحمية عمى أف أكؿ خطكة يخطكىا كؿ مف يفكر في
إحداث التغيير في مجتمع محمي ما ىي إثارة ك عي الجماىير المحمية بالمشكبلت التي يعيشكنيا ك ذلؾ بعد

تحديدىا ك كشؼ النقاب عنيا ك عف أسبابيا ك مف ثـ تحفيز األف ارد المحمييف عمى المشاركة في إحداث التغيير

كقبكلو ،ك ىذا ما يجب أف تخطكه أم إذاعة محمية كذلؾ  ،السيما إف كاف الحديث عف إذاعة بسكرة

– محكر دراستنا – فإنيا كغيرىا مف اإلذاعات المحمية مطالبة بالتخطيط العممي ك المدركس لكيفية مكاجية

المشكبلت المجت معية ك المساىمة في حميا ال سيما ما تعمؽ بالتغيير االيجابي  ،طبعا نقصد ىنا المشكبلت التي
تستطيع اإلذاعة المحمية مكاجيتيا  ،حيث أف ىناؾ مشكبلت إستراتيجية غير معنية إلذاعة بمكاجيتيا إطبلقا ك إنما

دكرىا فييا فقط مجرد إعبلـ ك إخبار األىالي المحمييف عنيا.

ك عمكما ،يجب عمى اإلذاعة المحمية أف تقدـ كؿ الحاجيات التي يحتاجيا أفراد المجتمع المحمي باختبلؼ
مستكياتيـ العممية ك الثقافية  ،ك أعمارىـ ك أجناسيـ ك مراكزىـ المينية ك االجتماعية  ،ك حتى ذكم االحتياجات

الخاصة ،حيث عمييا أف تتذكر دكما أنيا مؤسسة اجتماعية – إعبلمية مطالبة بإحداث التغيير االيجابي في

المجتمع المحمي ،ك المساىمة بالقدر المستطاع منيا في انجازات التنمية السيما منيا المعنكية .ك في ىذا تقكؿ
"عكاطؼ عبد الرحماف" عند تحميميا لكضع اإلعبلـ التنمكم في بمداننا النامية " صحيح أف االتصاؿ كحده ال يمكف

أف ينيض بعبء التنمية ك لكف عدـ إسياـ االتصاؿ بخطط التنمية يؤدم إلى إخفاقات غير متكقعة كما يعطؿ

بالفعؿ إيقاع الحركة ك التنفيذ لمشركعات التنمية  .ك مف ىنا جاءت ضركرة الربط بيف سياسات االتصاؿ ك اإلعبلـ

ك السياسات األخرل المطبقة في المجاؿ االقتصادم ك االجتماعي ك الثقافي ك التعميمي بحيث تتكامؿ جميعيا  ،ك
إذا كانت سياسات اإلعبلـ ك االتصاؿ ال بد أف تندمج في نسؽ كاحد مع سياسات التنمية في جكانبيا المختمفة ،

فإف البعد التنمكم لبلتصاؿ ك اإلعبلـ يعد جزءا أساسيا مف الخطة الشاممة لمتنمية ). (1

ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1عكاطؼ عبد الرحمف )أ(  ،مرجع سابؽ  ،ص . 70

 -8الجوانب التي غيرتيا برامج إذاعة بسكرة في سموك المبحوثين :
ال يمكننا تجاىؿ تمؾ النسبة التي رأت بأف برامج إذاعة بسكرة مف خبلؿ مكضكعاتيا المتنكعة عممت عمى إحداث
التغيير السمككي ليـ  ،ك ىي نسبة  ، 44,24ك ىي نسبة تقترب إلى نصؼ مفردات العينة ال يمكف إسقاطيا مف
الحساب ،حيث في دراسة ميدانية عمى مستمعي برامج إذاعة بشار المحمية  ،تكصمت الباحثة إلى ككف اإلذاعة مف
خبلؿ مكاضيعيا اإلذاعية استطاعت أف تثير آماؿ قريبة المناؿ لمجماىير المحمية  ،ك جعمت كؿ ما يراه المكاطف
صعبا ىك سيؿ التحقيؽ  .ك ىذه في الدافعية إلى اإلنجاز التي تكمـ عنيا كثي ار أصحاب االتجاه السيككلكجي في

التنمية ،حيث يعمؿ التحفيز ىنا عممو في نفس ك عقؿ المستمع  ،فيندفع نحك التغيير  ،فكؿ ما كاف يراه صعبا
تغييره يجده بعدىا سيبل تغييره .
ك مف التغييرات التي طرأت عمى سمكؾ المبحكثيف بفضؿ ما تبثو برامج إذاعتيـ المحمية مف مكاضيع تنمكية،
نذكرىا كفؽ تصنيؼ ليا كاآلتي:
 -1عدـ اإلفراط في السرعة ك احتراـ قكانيف المركر بفضؿ برامج تبث الثقافة المركرية.
 -2االبتعاد عف الغيبة ك عدـ ذكر الناس بالسكء في الغيب ك ىذا بفضؿ ما تبثو البرامج الدينية األخبلقية خ ػػاصة
" حديث الصباح " لمشيخ الشيخاكم .
 -3انتياج السمكؾ الكقائي مف األمراض مف خبلؿ ما تبثو البرامج الصحية ك االجتماعية مف كعي صحي ،
خاصة برنامج " مع الطبيب "
 -4احتراـ الكالديف ك تقديرىما  ،ك كذا احتراـ الناس خاصة منيـ كبار السف  ،ك ىذا مف خبلؿ تبثو البرامج
االجتماعية – التربكية المختمفة مف مكاضيع حكؿ العبلقات االجتماعية ك األسرية عمى كجو التحديد.
 -5تحسيف عادات األكؿ  ،ك االبتعاد عف األكؿ الغير صحي ك استبدالو باألكؿ المفيد ك الصحي لمجسـ ك ىذا

مف خبلؿ ما تبثو برامج الصحة مف ثقافة صحية  ،إضافة إلى برامج البيئة التي تنشر األخبلؽ البيئية ك الكعي

بياك المتمثمة في برنامج " البيئة ك الحياة " .

 -6االىتماـ بنظافة المنزؿ ك المحيط  ،ك كذا الناحية الجمالية لو ك ىذا بفضؿ البرامج البيئية ك براج المرأة.
 -7التصرؼ الصحيح مع المراىقيف حيث كاف التصرؼ معيـ سابقا خاطئا بسبب عدـ تفيـ البعد النفسي لمظاىرة ،
ك ىذا مف خبلؿ البرامج النفسية ك االجتماعية .

 -8االجتياد في الدراسة ك العمؿ بفضؿ البرامج التربكية الدينية ك االجتماعية الخاصة باألسرة.
 -9اإلحساف إلى الجار ك ىذا بفضؿ برامج الديف ك األسرة .

 -10االلتزاـ في العبادات بفضؿ برامج الديف.
 -11القابمية لمتغيير بفضؿ البرامج التي ثبت مكاضيع اإلصبلح بكؿ أبعاده  ،عمى رأسيا برنامج " ظكاىر " .
 -12عدـ اإلسراؼ في الماء ك الكيرباء ك الغاز ك ترشيد االستيبلؾ  ،ك ىذا بفضؿ البرامج البيئية ك التربكية .
 -13األسمكب الصحيح في تربية األكالد مف خبلؿ ما يبث في برامج األسرة ك الطفؿ ك البرامج النفسية .
 – 14المشي في الجنائز ،بفضؿ الفقرة اإلعبلنية الخدماتية " الكفيات " ك ىذا سمكؾ يعكد باألجر عمى صاحبو.
 -15التكاصؿ مع الناس ك محاربة االنعزاؿ  ،كىذا بفضؿ البرامج النفسية ك االجتماعية ك الدينية.
 – 16الثقة ك االطمئناف لممسئكليف بفضؿ البرامج الحكارية التي تستضيؼ المسئكليف.
 -17عدـ التياكف في عبلج األمراض في أكليا ك ىذا بفضؿ ما تبثو البرامج الصحية مف كعي صحي.
 -18التريث ك عدـ التسرع في التصرؼ ك محاربة الغضب  ،ك ىذا بفضؿ برامج الديف ك االجتماعية النفسية.
– 19العناية بالمطبخ مف حيث إتقاف الطبخ ك التفنف فيو ك ىذا بفضؿ برنامج الطبخ لمشيؼ ناصر.
 -20االلتزاـ بركح المسئكلية ك ذلؾ مف خبلؿ ما تبثو البرامج االجتماعية ك الدينية.
 – 21إتباع األسمكب الصحيح في حؿ المشاكؿ األسرية ك ىذا بفضؿ برامج األسرة ك الديف.
 -22تقبؿ النصح ك اإلرشاد مف أصحاب الخبرة ك االقتداء بيـ ،ك ىذا ما تبثو برامج الديف ك االجتماعية .
ك عمكما إف ىذه التصنيفات ىي نماذج حية لسمككيات تغيرت حقيقة بفضؿ المكاضيع التي ثبتيا برامج إذاعة
بسكرة  ،ك التي تستيدؼ شرائح مف مجتمعيا المحمي  ،ك إف ىذه التغييرات التي أقرىا المبحكثكف يمكننا أف نحدد

أبعادىا بالترتيب حسب األىمية ك الدرجة  ،فنجد ىذه األبعاد متمثمة في البعد الديني األخبلقي – البعد االجتماعي
– البعد التربكم – البعد الصحي -البعد البيئي – البعد النفسي .
إف قدرة برامج إذاعة بسكرة عمى إحداث التغيير في سمككيات الناس  ،ليك أمر غاية في األىمية ك جدير باالحتراـ
 ،فعمى الرغـ مف أف أكثر مف نصؼ المبحكثيف قالكا بعدـ إحداثيا التغييرات عمى مستكل سمككياتيـ  ،ك بالتالي،
ىذا يعني أف الخطة اإلذاعية المنتيجة غير ذات فاعمية حتى تحدث ذلؾ األثر أك التغيير ،ك إذا سممنا أف ىذه

الخطة اإلذاعية ىي غير فعالة  ،سنقكؿ كذلؾ  ،كيؼ إذف أحدث ذلؾ التغيير عند نسبة تقارب ال ػ % 50مف

المبحكثيف.

ك عميو  ،نقكؿ أف برامج إذاعة بسكرة استطاعت أف تحدث التغير في السمكؾ ك لكف ليس بشكؿ كبير ،ك ىذا أمر

يحسب عمييا ألنيا كإذاعة محمية ك ككسيمة إعبلـ جكارم لدييا المقدرة الكاممة أف تغكص في أعماؽ ىذا المجتمع

المحمي بكؿ فئاتو ك تحدد المداخؿ التي مف خبلليا تحقؽ التأثير عمى المستمعيف ك إحداث التغيير االيجابي
المطمكب  ،فعمى الرغـ مف أف ىناؾ ظركؼ خارجة عف نطاؽ اإلذاعة ،سكاء المتعمقة بالجميكر المستمع أك النظاـ
االجتماعي القائـ ،إال أنو في األكؿ ك األخير تبقى المسألة متعمقة أكبر بمدل التخطيط اإلذاعي الجيد لبرامجيا،

فمسألة التخطيط ىي عمـ ك ليس رسائؿ مبثكثة بشكؿ ارتجالي .ال بد أف يؤخذ في االعتبار خصكصية المجتمع ك
احتياجاتو ك تطمعاتو إلحداث التغيير المطمكب حتى يعرؼ المخططكف المدخؿ الذم يسمككنو.

 -9مدى ضرورة و أىمية القضايا التي ال تقدميا إذاعة بسكرة لدى المبحوثين:
منطقة البحث الحضر

المجمكع

الريؼ

القضايا الغير مقدمة

ؾ

%

ؾ

%

ؾ

%

 -تقديـ برامج محك األمية

93

04, 2

16

16,33

109

19,40

 -تقديـ برامج الدركس المدرسية

59

12,72

16

16,33

75

13,35

 -تقديـ برامج تدريبية عمى 100

21,55

20

20,41

120

21,35

 -القياـ بندكات إذاعية بحضكر 86

18,53

19

19,39

105

18,68

 -تقديـ برامج في شكؿ رسكـ 41

8,84

09

9,18

50

8,90

18,32

18

18,36

103

18,32

الميارات البلزمة
الجميكر المحمي

متحركة ك مسمسبلت ك مسرحيات
-

تكريـ

المستمعيف

الدائميف 85

باليدايا ك األكسمة
المجمكع

464

%100

98

%100

%562

%100

جدكؿ رقـ ) :(51مدل ضركرة القضايا التي ال تقدميا برامج إذاعة بسكرة لدل المبحكثيف
مالحظة  :إف المجمكع ىنا يعبر عمى مجمكع االختيارات ك ليس مجمكع أفراد العينة حيث يمكف لفرد كاحد منيـ أف
يختار عدة خيارات ك ليس خيا ار كاحدا ،كبالتالي يتضاعؼ المجمكع ليفكؽ عدد أفراد العينة.
ك عميو ،فإنو يتعيف مف ىذا الجدكؿ ك الذم يكضح القضايا التي ال تتطرؽ إلييا إذاعة بسكرة أف أكثر االختيارات
كانت مف نصيب البرامج التدريبية عمى الميارات البلزمة ،ك ذلؾ بنسبة  ،% 21,35يمييا برامج محك األمية بنسبة

 ،%14,40ثـ القياـ بندكات إذاعية بحضكر الجميكر المستمع المحمي ك ذلؾ بنسبة  ،%18,68يمييا برامج تكريـ
المستمعيف الدائميف باليدايا كاألكسمة بنسبة  ،% 18,32ثـ برنامج تقديـ الدركس المدرسية بنسبة  ،% 3,35أما
تقديـ برامج رسكـ متحركة ك مسمسبلت ك تمثيميات جاء في آخر اختيارات المبحكثيف المذيف ال يركنو ضركريا

بالقدر الذم يركف القضايا األخرل ك ذلؾ بنسبة . % 8،90

إف ىذه القضايا ىي قضايا ميمة جدا ،ال يمكف ألم كسيمة اتصاؿ تنمكية أف تسقطيا مف حساباتيا التنمكية ،إال

أف إذاعة بسكرة كإعبلـ محمي ،ال تقدميا بتاتا ،عمى الرغـ مف ضركريتيا لممجتمعات المتخمفة ك التي تنشد التنمية

ك التحديث ك التغير االجتماعي ،ك سنناقش كبل عمى حدا ،أىمية كؿ قضية مف ىذه القضايا ك دكرىا في إحداث

التنمية ك الدكافع التي جعمت منيا غائبة تماما مف الخطة اإلذاعية إلذاعة بسكرة في الكقت الذم نجد فيو أفراد
المجتمع المحمي مف خبلؿ آراء المبحكثيف يقركف بضركرتيا ك أىميتيا بالنسبة ليـ.
فبالنسبة لمقضية األكلى ك التي يراىا المبحكثكف األكثر أىمية بالنسبة ليـ ،ك ىي ضركرة تقديـ إذاعة بسكرة لبرامج
تدريبية خاصة  ،تدرب الفئات المتعددة ك المختمفة الميارات التي يحتاجكنيا في حياتيـ اليكمية ك العممية ،ك لقد

أقر المبحكثكف الحضر ككذا الريفيكف سكاء بسكاء ضركرة ىذه البرامج ك أىميتيا حيث عبر ك بنسبة %21,55
بالنسبة لمحضر ك  % 20,41بالنسبة لمريفييف عمى احتياجيـ لمثؿ ىذه البرامج ك التي تدخؿ في إطار ما يسمى
بالتنمية البشرية  ،فقد درس " فرديريؾ ىاريبسكف " مشكبلت القكة البشرية في خمسة ك سبعكف بمدا ك أجمؿ رأيو
فيما يمي " أف تقدـ أمة مف األمـ تعتمد أكال ك قبؿ كؿ شيء عمى شعبيا ،فما لـ تنـ األمة ركح الشعب ك الطاقات

البشرية فيي غير قادرة عمى أف تنمي أم شيء آخر ،ماديا أك اقتصاديا أك سياسيا أك ثقافيا .المشكمة األساسية
لمعظـ الدكؿ المتخمفة ليست الفقر في المكارد الطبيعية ك إنما التخمؼ في المكارد اإلنسانية .ك مف ىنا كاف كاجبيا

األكؿ ىك بناء رأس الماؿ البشرم ،ك معنى ىذا رفع مستكل التعميـ ك الميارات ك بث األمؿ في نفكس الناس ،ك

بالتالي الصحة النفسية ك الجسمانية لرجاليا ك نسائيا ك أطفاليا).(1

ك بالتالي فإف ،الميارة ىي نكع مف السمكؾ الذم يتـ تدريب المتعمـ عميو .بحيث يستطيع القياـ بو بدقة ك إتقاف  ،ك
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ىذا يعني أف التدريب عمى الميارات ىك مرحمة تأتي بعد مرحمة التعمـ في العممية التككينية .ك لذا كقع معظـ اختيار

المبحكثيف عمى ىذه الحاجة التي ال تقدميا إذاعتيـ ،يعني أنيـ فعبل بحاجة إلى ترجمة ما تعممكه إلى ميارات يدكية
أك عقمية أك اجتماعية  ،ألف التنمية القكمية أك المحمية ال تحتاج حقيقة إلى تعميـ نظرم بقدر ما تحتاج إلى ميارات

عالية مف التدريب ك الكفاءة خاصة في المجاؿ االقتصادم بالدرجة األكلى ك كذا المجاالت المجتمعية األخرل بعد

ذلؾ  ،.....ك برامج التدريب عمى الميارات متنكعة حسب الفئات المستيدفة  ،فتككف عمى شكؿ برامج فئكية مكجية
إلى فئات بعينيا كالمزارعيف ،الطمبة  ،األمييف ،الحرفيف  ،ربات البيكت  ،الرياضييف ،العماؿ ،األطباء ك غيرىـ مف

الفئات .

فتدريب ربات البيكت عمى التدابير المنزلية ك ىك ما يسمى بالتثقيؼ النسائي ك المزارعيف عمى كسائؿ الزراعة
الحديثة ،ك تدريب الميندسيف أك األطباء ك تزكيد العماؿ بالميارات الفنية لتمبية احتياجات المجتمع ك تزكيد الناس

بأساليب العناية بصحتيـ...ليك مف األمر الياـ الذم ال بد لئلذاعة المحمية ك إذاعة بسكرة تحديدا كمكضكع
لدراستنا أف تؤديو ،ك كما أكدنا في الجانب النظرم لمدراسة ،أف دكر اإلذاعة المحمية في التدريب عمى الميارات
البلزمة لؤلفراد المحمييف ىك دكر مساعد ك معاكف فقط لممؤسسات المعنية بذلؾ  ،أم مراكز التدريب العممي ك

الميني ،ك بالتالي ال تقع عمييا المسئكلية كاممة ك إنما ال بد ليا مف أداء دكرىا المساعد ك ىذا ما أقره دفتر أعباء
ك مياـ اإلذاعات الجيكية في الجزائر في مادتو السابعة عشر ك التي أكجبت التعاكف بيف اإلذاعات الجيكية ك

الك ازرتيف المكمفتيف بالتربية الكطنية كالتككيف الميني ك كذا الييئات التابعة ليما

)(1

 .ك بناءا عمى ىذا ،نجد "محمد

منير حجاب " يضيؼ أف اإلذاعة ال تستطيع أف تشرح أية خبرة أك ميارة في الزراعة أكثر مما يستطيع عامؿ
متمرس عمييا ،ك لكف بمجرد أف يتـ تعميـ الميارة فإف الراديك يستطيع أف يقدـ المعمكمات ك أف يجيب عمى األسئمة

ك أف يقدـ النتائج) . (2ك مف خبلؿ تحميؿ مضمكف برامج إذاعة بسكرة تبيف أف الخطة اإلذاعية تتضمف سكل برنامج
تدريبي كاحد في مجاؿ التثقيؼ النسائي  ،ك الذم يدرب المرأة عمى ميارات التدبير المنزلي ك ذلؾ مف خبلؿ

البرنامج االجتماعي " مف قضايا األسرة ك الطفؿ  :أطباؽ شيية "  .ك ليذا ال بد إلذاعة بسكرة أف تقدـ ما تستطيع
تقديمو بخصكص المساعدة في إكساب الفئات المختمفة لمجتمع بسكرة المحمي الميارات التي يحتاجكنيا في حياتيـ

ك حتى يككنكا فاعميف حقيقييف في عمميات التنمية المحمية المختمفة المجاالت ..
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ك ال تقػػؿ كذلؾ برامج محك األمية أىمية عف ذلؾ  ،حيث أف اكتساب الميارة يتطمب أكال التعػمـ  ،فبدكف معػرفة

الكتابة كالقراءة كيؼ سيكتسب الفرد تدريبا عمى الميارات المينية ك غيرىا حيث ال يفكتنا ىنا ذكر أف الكتابة ك
القراءة ىما م يارتاف ،يتـ التدريب عمييا بعد تعمـ الحركؼ  .إذف ،التعميـ األساس ،ك إف كاف لكحده ال يكفي بؿ

يتطمب معو كما سبؽ اإلشارة قبؿ قميؿ التدريب عمى الميارات ،ك كما أشرنا كذلؾ في الجانب النظرم لدراستنا،

عمى أف دكر اإلذاعة المحمية في محك األمية األبجدية ك الكظيفية ىك دكر مساعد ك معاكف لممؤسسات المعينة
بذلؾ ك ىي مؤسسات ك مراكز محك األمية ،حيث ال بد أف تقدـ اإلذاعة المحمية برامج خاصة باألمييف يتـ مف

خبلليا تعميميـ القراءة ك تدريبيـ عمى ميارات القراءة ك السميمة  .ك باعتبار أف اإلذاعة سمعية  ،فإنيا ال تستطيع
أف تعمـ الكتابة  ،ك ليذا نجح التمفزيكف أكثر في ىذه الميمة حيث تتطمب حاليا حاؿ التدريب عمى الميارات ك

التعميـ المدرسي ك الجامعي الصكت ك الصكرة معا ،ك ليذا السبب أسندت إلى اإلذاعة المحمية ىذه الكظيفة

التنمكية كدكر مساعد ك معاكف فقط لممؤسسات المعنية بيذه المشكبلت أساسا .حيث تستطيع كسائؿ االتصاؿ
التنمكم  ،ك اإلذاعة المحمية أىميا  ،أف تعاكف في إثارة االىتماـ لتعميـ القراءة ك الكتابة ك أف تحث المتعمميف عمى

المشاركة في الجيكد التي تبذؿ لمحك األمية).(1

ك عميو  ،فإف إذاعة بسكرة مطالبة بأداء دكرىا المساعد ،مف خبلؿ إعداد برامج فئكية مكجية إلى األمييف يتـ مف

خبلليا ليس فقط تعميـ القراءة ك ميارتيا ك إنما التحفيز عمى اكتساب العمـ بالقراءة ك الكتابة ك رفع المستكل
التعميمي ،ألف التنمية ال تحدث بكجكد أفراد أمييف ،ك إنما تحدث بالعمـ ك المعرفة ك الميارات  .ك تعتبر األمية مف

المشكبلت التي تكاجو الدكؿ النامية  ،في الكقت الذم نعتبر فيو التعميـ ىك أساس التنمية ،ك في األربعيف سنة
األخيرة ارتفعت معدالت محك األمية لمكبار في البمداف النامية حيث زادت مف  % 30غمى  ،% 60ىذا لبياف الذم

يدعك إلى السركر ،أما األمر الذم يدعك إلى الحزف فيك أف نسبة  % 40المتبقية ستككف أشد أجزاء األمية صعكبة

في القضاء عمييا) .(2ك ليذا  ،ال بد أف تتكاثؼ جيكد اإلذاعة المحمية – بسكرة – مع المراكز المعنية بمحك األمية
كي تساىـ حقيقة ك بجدية في القضاء عمى ىذا الخطر الذم ييدد مسارات التنمية في ببلدنا ،فإذا كانت المشكمة

ىي في الكاق ع مشكمة الخبرة الفنية ك الميارات البلزمة لتحقيؽ زيادة في القدرة اإلنتاجية  ،فكيؼ لنا أف نحقؽ ىذه
الميارات ك المؤىبلت العممية ك التقنية ك الخبرات في بيئة أمية تماما تغمب فييا األمية عمى أم شيء آخر .ك إذا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
) :(1عمي عجكة  ،مرجع سابؽ  ،ص . 67
) :(2مناؿ طمعت محمكد  ،مرجع سابؽ  ،ص .141

نضرنا إلى منطقة بسكرة نجدىا منطقة فبلحية  ،أم أف اقتصادىا المنتج ىك الفبلحة بالدرجة األكلى  ،فكػػيؼ يمكف
أف نحقؽ ىذه التنمية بكجكد شريحة كبيرة مف الفبلحيف ال يعرفكف الكتابة ك القراءة  ،ال سيما في ظؿ ىذا التطكر

التكنكلكجي الحاصؿ اليكـ في مجاؿ الزراعة  ،ك الذم يتطمب معرفة حقيقية ك إدراكا ك فيما ليذه التقنيات الزراعية

الحديثة ! .

أما بال نسبة لبرامج الندكات اإلذاعية  ،فمو مف األىمية البالغة حتى تقكـ اإلذاعة مف خبلؿ برامجيا بدكرىا التنمكم
عمى أكمؿ كجو  ،فبرامج الندكات ىي النمط الحديث الديمقراطي إلدارة الحكار ك ىي التي يقدـ فييا المذيع مكضكعا

شائكا محؿ اىتماـ أفراد المجتمع المحمي ك يعرضو لمنقاش ك الحكار ك طرح كجيات النظر المتباينة ك مف ثـ
الخركج بحمكؿ مممكسة ليذه المكاضيع الشائكة ك التي تمثؿ مشكبلت يعيشيا األفراد المحمييف .ك الندكات أنكاع،

يمكف أف تدار بيف المذيع ك الحضكر مف الجميكر المحمي ،ك ىي ندكة الحكار المباشر ،ك أخرل تككف بكجكد

ضيؼ مف ا لمتخصصيف أـ المسئكليف في مجاؿ الندكة  ،كندكة الفريؽ الثابت ك التي يككف فييا المحاكركف عناصر

ثابتة دائمة الحضكر لمناقشة قضية ما ،ك ندكة الحكار اليادئ ك التي ال يككف فييا جدؿ حكؿ المكضكع ك إنما

يككف فييا النقاش حكؿ مكضكع ال يختمؼ فيو أحد كالقضايا الدينية مثبل ،ك ندكة الحكار الساخف ك ىي التي يصؿ
فييا النقاش بيف الجيات المتعارضة أحيانا إلى صرع األفكار ك ىي تسمى باسـ " إطبلقا النار مف جميع الجيات"

ك أخي ار ندكة األفكار المستحدثة ،حيث يركز فييا عمى األساليب الجديدة ك الحديثة بعرضيا ك مناقشتيا ك غرس
الرغبة في األفراد المحمييف نحك تقبميا ك التغيير نحكىا ،ك ىذا النكع مف الندكات يسمى ندكة الخطك إلى األماـ .
مف خبلؿ ىذا الطرح  ،يتبيف ما ليذه الندكات كأسمكب لعرض المكضكعات البرامجية مف أىمية بالغة في تفعيؿ

التأثير االقناعي .ك برامج المناقشات ك الندكات مف أنجح البرامج التي تحظى باىتماـ كبير مف جماىير المستمعيف
لئلذاعة المحمية  ،إف مثؿ ىذه البرامج تقكـ بتنشيط الحياة االجتماعية ك تشحذ الفكر ك تكشؼ عف األبعاد الحقيقة

لممشاكؿ المطركحة عمى الساحة ك تساعد عمى ممارسة ك تعميؽ مفيكـ الديمقراطية ك تفتح الطريؽ إلى الكصكؿ

إلى الرأم الصحيح ك تضع أصحاب الق اررات أماـ مسئكلياتيـ بؿ ك تضع المكاطنيف أنفسيـ أماـ مسئكلياتيـ تجاه
أنفسيـ ك تجاه اآلخريف
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ك مف المثير لبلىتماـ أف نسبة كبيرة جدا مف المبحكثيف كانكا قد أدلك بتفضيميـ لمب ارم ػ ػػج الحكارية  ،إال أف إذاعػ ػ ػ ػػة
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بسكرة تقدـ ىذه البرامج الحكارية مف خبلؿ فقط المذيع ك الضيؼ أك مجمكعة مف الضيكؼ كأحيانا عندما يككف

البرنامج مفتكحا فإنو يككف لممستمعيف حظ قميؿ في المشاركة في الحكار ،ك الذم يغمب عميو أحيانا كثيرة طابع
تقديـ أسئمة يتـ اإلجابة عمييا مف طرؼ الضيؼ المتخصص  ،إال أف برامج الندكات بحضكر الجميكر المحمي

لممشاركة في الحكار ك المناقشة  ،ىك فضاء كاسع لتبادؿ األفكار ك استبصار الحقائؽ ك كشؼ المشكبلت ك
االنتياء إلى إيجاد الحمكؿ الكاقعية ،ك ىذا ما يريده المستمعكف مف أفراد المجتمع المحمي ،حيث أف اليدؼ مف ىذه

الندكات ىي إيجاد حمكؿ لمقضايا الشائكة في المجتمع المحمي فكيؼ يمكف إلذاعة بسكرة أف تساىـ في التنمية
المحمية دكف ىذا الفضاء الحر الذم تساىـ مف خبللو في الكشؼ عف المشكبلت الحقيقية التي يصادفيا المجتمع

المحمي ك كذا المساىمة في إيجاد الحمكؿ المناسبة ليا.
كما ك عبر المبحكثكف عمى اىتماميـ بذلؾ الجانب السيككلكجي الذم يربطيـ بإذاعتيـ  ،حيث أعربكا عف رغبتيـ
في أف تقدـ إذاعتيـ المحمية ىدايا ليـ  ،خاصة المستمعيف الدائميف منيـ ،ك ىذا تقدي ار لكفائيـ ليا ك تحفي از ليـ

عمى االستماع المستمر ك الدائـ لبرامجيا ،بؿ ك كذلؾ لمتأثير عمييـ أكثر فأكثر ،فالعممية ىنا سيككلكجية أكثر

منيا مادية  ،ك التحفيزات ال مادية ىنا تككف إما بناءا عمى برامج مسابقات تمنح لمفائزيف ىدايا  ،أك بناءا عمى تكريـ
المستمعيف الدائميف في خطكة راقية نحك كسب المستمع ك جذبو إلييا ك شده ك ربطو ببرامجيا في ظؿ المناقشة

اإلعبلمية الحاصمة .

ك تأتي برامج التعميـ المدرسي في رابع اىتمامات المبحكثيف  ،مف حيث ضركرة تقديميا مف طرؼ إذاعة بسكرة
فالخدمة التعميمية ك التي ال تقكـ بيا إذاعة بسكرة  ،تمثؿ خدمة تنمكية ضركرية جدا خاصة في الدكؿ النامية حيث

تحشد كسائؿ االتصاؿ مف أجؿ المساىمة في التعميـ المدرسي خاصة ،ك لقد انطمقنا في بحثنا ىذا مف حقيقة أف

الدكر التعميمي لئلذاعات المحمية ىك دكر مساعد ك معاكف لممؤسسات المعنية بالتعميـ أال ك ىي مؤسسات التربية
ك التعميـ  ،بمعنى أف تقدـ إذاعة بسكرة برامج تعميمية يقكـ مف خبلليا المذيع ك الذم يككف أساسا مدرسا بتقديـ

دركس كفؽ المنيج النظامي ،بحيث تككف دكرسا مدعمة لما يقكـ بو المعمـ في قسمو .ك ىناؾ مف اإلذاعات

المحمية في العالـ ك العمـ العربي كذلؾ مف تقكـ بيذه الكظيفة ،إال أف إذاعتنا المحمية ال تقدـ ىذه الخدمة التنمكية

اليامة ،ك ما تقدمو ىك فقط برامج إخبارية عف أحكاؿ التربية ك التعميـ في ببلدنا ،ك بعض النصائح المكجية إلى

الطمبة ك أكلياءىـ ،....أما التعميـ كعممية فيك غائب عف أدكارىا التنمكية إزاء ىذا المجتمع المحمي.

حيث تستطيع إذاعة بسكرة أف تؤدم دك ار مساندا لممعمـ إذا ما خطط لمبرامج التعميمية بشكؿ يحقؽ االستفادة المثمى

منيا ،إال أف " بكؿ الزارسفيمد " مف خبلؿ دراستو الميدانية تكصؿ إلى طريقة مثمى حتى تحقؽ اإلذاعة غايتيا في
التعميـ دكف أف يشعر الطالب المستمع بالممؿ حيث أف ىذا النكع مف البرامج الجدية ال تحظى بالكثير مف االستماع

ك القبكؿ في بمداننا النامية ،إف كجدت ،ك لذلؾ يؤكد " الزار سفيمد " عمى إدخاؿ رسائؿ االتصاؿ لمتنمية االجتماعية
في البرامج اإلذاعية ذات النمط الذم يحب المستمعكف إليو ،عمى أف يتـ ذلؾ بطريقة تتضمف اإلمتاع ك الترفيو
حتى يصبح التعميـ بيذه الكيفية شيئا يبعث السركر ك تجربة مفيدة ك بدال مف تكرار نمط المدرس في الفصؿ ك

إذاعة ذلؾ عمى اليكاء  ،بحيث تخرج ىذه البرامج عمى ذات النحك الذم تعكد الجميكر قبكلو) .(1ك في ذات الدراسة

أكد " الزارسفيمد " أىمية برامج التمثيميات اإلذاعية ك البرامج الككميدية ك التي تحظى بشعبية عالية ك يستمع إلييا

معظـ قطاعات المستمعيف لمراديك ،إف التمثيؿ ك الفكازير ك الككميديا ك غيرىا مف األنشطة الترفييية التي تدخؿ

عنصر الككميديا ك اإلثارة كالمرح إلى النفكس سكاء الخاصة باألطفاؿ أك البالغيف مف شأنيا أف تككف دافعا

لممستمعيف حتى يجددكا ذىنياتيـ ك نفسياتيـ التي أرىقتيا متاعب الحياة اليكمية  ،أك البرامج الجدية حيث يستطيع
المستمعكف تمبية حاجياتيـ النفسية م ف مرح ك تسمية ك لما ال تككف ىذه البرامج ىادفة بحيث يتـ استغبلليا في

تمرير رسائؿ ذات مغزل ك أبعاد تنمكية حقيقة ،حيث أف ىذا النكع مف البرامج قد عرؼ طريقو إلى المدارس ك

حجرات الدراسة إلى برامج التعميـ التمفزيكني أيضا ك إف برنامج " شارع سمسـ " ىك مثؿ عالمي ليذا األسمكب

المطمؽ في التمفزيكف).(1

فعمى الرغـ مف أف المبحكثيف ال يركف في ىذا العنصر أف الرسكـ المتحركة ك التمثيميات ك المسمسبلت الضركرة

الكبيرة بحيث يتـ تقديمو مف طرؼ إذاعة بسكرة بنفس درجة القضايا األخرل المطركحة سابقا إال أننا نؤكد عمى
خطكرة عنصر الترفيو ك التسمية ك الذم تفطنت إليو كثير مف الدكؿ ذات التكنكلكجيا العالية في االتصاؿ فجعمت
مف المادة الترفييية قالبا لرسائؿ ضمنية ك غير ضمنية ذات مغزل ك معنى  ،فكيؼ ال نستغؿ ىذه البرامج في

إحداث التغيير ك التنمية خاصة ك أنيا برامج محبكبة لدل األطفاؿ ك النساء ك حتى الشباب ك الشيكخ  ،فتككف ىذه
البرامج الترفييية مف كحي الثقافة المحمية ك ليست مستكردة أك تمثؿ الثقافة العامة لمبد ك إنما ىي مستنبطة أفكارىا
ك لغتيا ك أىدافيا ك قضاياىا مف البيئة المحمية ذات الخصكصية الثقافية ك االجتماعية ك االقتصادية ك الجغرافية

كذلؾ  ،شريط ة أف ال تتعارض مع الثقافة الكمية لمبمد  ،بؿ إف عرض مثؿ ىذه البرامج بالشكؿ الذم أكردناه يؤدم
إلى ترسيخ ك إبراز الثقافة المحمية ك مف ثـ الحفاظ عمى اليكية الكطنية ككؿ ك ليس فقط الحفاظ عمى اليكية

المحمية .حيث أف اليكية الكطنية ىي مزيج بيف مختمؼ الثقافات الفرعية األمازيغية مف شاكية ك قبائمية ك ميزابية
ك تارقية ك شنكية ك حسانية  ، ..كلقد نصت المادة الثالثة مف دفتر أعباء ك مياـ اإلذاعات الجيكية بالجزائر عمى
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ضركرة إبراز التراث ك المساىمة في إثرائو بكاسطة اإلبداع اإلذاعي الذم تقترحو في برامجيا ).(1
ك مف خبلؿ مقابمة مع المدير الجديد إلذاعة بسكرة يكـ  2011/11/20بمقر اإلذاعة صرح أف ىذه البرامج تتطمب

أمكاال ك تجييزات خاصة مف أجؿ إنتاج التمثيميات ك المسمسبلت ك الرسكـ المتحركة ،حيث يككف المضمكف محميا
بحتا ك الفاعميف كذلؾ  ،فيي تعبر عف ىذا المجتمع المحمي ،ك تخاطبو بميجتو ،ك تعالج قضاياه ،حيث تبقى
العكائؽ المادية ىي الحائؿ دكف ذلؾ ك نفس الشيء بالنسبة لبرامج الندكات  ،حيث يعد التخمؼ العممي التكنكلكجي
مف معكقات االتصاؿ التنمكم ناىيؾ عف نقص رؤكس األمكاؿ ك التجييزات الفنية ك التي تعد عمكما في مجمميا

معكقات تنمية المجتمع المحمي ،ك ال يفكتنا ىنا أف نشير إلى إذاعة سطيؼ الجيكية ك التي تعتبر مف أنجح
إذاعات الشرؽ ،نظ ار المتبلكيا لمتجييزات الفنية ك رؤكس األمكاؿ ك المقر الكبير  ،تمكنت مف تقديـ برامج

التمثيميات ك المسمسبلت المحمية ك كذا إقامة ندكات بحضكر الجميكر ،زد إلى ذلؾ كقكؼ السمطات المحمية

بجانبيا ك تدعيميا .
 -81اقتراحات المبحوثين بخصوص الخدمة اإلذاعية في إذاعة بسكرة :
ك في األخير ،نعرض مختمؼ االقتراحات التي قدميا المبحكثكف بخصكص الخدمة اإلذاعية إلذاعة بسكرة ك التي

نصنفيا كما يمي:

 -1فتح خطكط ىاتفية أكثر ،ك ىذا االقتراح ينـ عف حاجة المبحكثيف لمديمقراطية اإلعبلمية  ،حيث أف البرامج

المفتكحة ك الحكارية ىي الفضاء الذم يكصؿ فيو المستمع صكتو إلى المسئكليف ك كافة أعضاء المجتمع المحمي ثـ

القكمي.
 -2تسميط الضكء أكثر عمى المناطؽ النائية ،حيث ال بد مف إحداث التكازف في التغطية اإلعبلمية بيف المناطؽ
الحضرية ك المناطؽ الريفية النائية  ،فعمى الرغـ أنو مجتمع محمي كاحد إال أف احتياجات األفراد الريفييف تختمؼ

في جكانب معينة عف اىتمامات ك حاجيات الحضر .

 -3النزكؿ إلى الميداف الكتشاؼ الظكاىر السمبية في المحيط المحمي .ك ىذه دعكة مف المبحكثيف إلى التركيز
عمى البرامج الميدانية التي ينزؿ فييا الميكركفكف إلى الشارع ك يحتؾ بأفراد المجتمع المحمي ك قضاياىـ ك مشاكميـ
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بدؿ البرامج المحبكسة بيف جدراف األستكديك.
 – 4تكثيؼ البرامج الفبلحية  ،ك النزكؿ إلى المياديف الزراعية بتسميط الضكء عمى نقائصيا ك مشاكميا ك تطكراتيا،
عمى اعتبار أف الفبلحة ىي النمط اإلنتاجي المميز لممنطقة.

 -5تكسيع رقعة البث إلى كؿ أنحاء الكطف ،حتى يتسنى التكاصؿ مع برامج إذاعة بسكرة في أم مكاف يككف فيو
الفرد المحمي.

 -6الكشؼ عف الفساد في المنطقة ك مساءلة المسئكليف مف خبلؿ برامج حكارية يشارؾ فييا الناس.
 -7االىتماـ بالمستمعيف الدائميف بتكريميـ ك ذلؾ لربط العبلقة أكثر فأكثر.
 -8إذاعة برامج إذاعة بسكرة عبر التمفزيكف كبعض إذاعاتنا الجيكية ك التي ىي مبرمجة في راديك التمفزيكف فحتى
إذا لـ يتكفر جياز الراديك يمكف التقاط برامجيا عبر جياز التمفزيكف.
 -9التركيز عمى شريحة المسنيف ،ك تخصيص قسط مف برامجيا لمخاطبتيـ  ،خاصة ك أف جياز الراديك ال يفارؽ
بعضيـ .
 – 10تخصيص برامج خاصة بالمرأة مف ناحية التجميؿ ك الرياضة النسائية..إضافة إلى برامج تقديـ المساعدات
المادية لمناس المعنكم ،ك ىذه الخدمتاف الغير متكفرتاف في برامج إذاعة بسكرة في زمف دراستنا الميدانية )،(2010

ىي اليكـ مكجكدة ضمف الخطة اإلذاعية الجديدة لعاـ  ،2012حيث كاف أفراد العينة يستفيدكف مف ىاتيف الخدمتيف

مف إذاعة األكراس.
 – 11االىتماـ برسائؿ المستمعيف ك الرد عمييا ك عمى مشاكميـ مف خبلؿ الجدية في رفع مشاكميـ لممسئكليف
المحمييف ك نقؿ الرد إلييـ بأسرع كقت ،ك ىذا حتى يككف دكرىا ككسيط ذك فاعمية أكثر ،إضافة إلى احتراـ آراءىـ

ك األخذ بيا إذا كانت صائبة.

 – 12تطكير أسمكب تقديـ البرامج ك القكالب الفنية المستخدمة بما يتماشى ك العصر ،ك االحترافية المينية ك

الخبرة ا لبلزمة لمتخطيط اإلذاعي المجدم ،فكثير مف المبحكثيف يركف ضركرة أف تصؿ إذاعتيـ المستكل الذم
عميو إذاعات الشرؽ خاصة األكراس.
 – 13التركيز عمى برامج الشباب أكثر مف الفئات األخرل ،حيث أنيـ الطاقة اإلنتاجية لممنطقة ،فبل بد مف أف
تصطبغ برامج اإلذاعة الشبابية أكثر مف حيث اىتماماتيـ ،مشاكميـ ،تدريبيـ ،تعميميـ ،تكفير فرص عمؿ  ،ك

محاكرتيـ فييا ...الخ.

 -14تركيز برامج الصيؼ بدال مف الترفيو ك التسمية  ،عمى مشاكؿ انقطاع الكيرباء ك الماء ك باألخص الكيرباء

حتى تؤثر عمى السمطات المحمية التخاذ التدابير البلزمة لمقضاء عمى ىذه المشكمة التي تؤرؽ كؿ سكاف المنطقة

كؿ صيؼ.
 -15البحث عف مشكبلت جديدة يكاجييا الشرائح المختمفة لممجتمع البسكرم  ،بدال مف تكرار مشكبلت معينة في
الكقت الذم يكجد فيو مشكبلت نعيشيا ك ال تناقشيا إذاعتنا ،ك بالتالي ال بد مف التجديد المستمر لمكاضيع البرامج.
 -16زيادة في برامج األطفاؿ الترفييية حتى يتـ ربطيـ بإذاعتيـ مف الصغر ،فكمما كجدكا فييا ما يحتاجكنو مف
برامج تغطي اىتماماتيـ ك طمكحاتيـ ك رغباتيـ ك حمكؿ لمشكبلتيـ كمما تربكا عمى حب برامجيا ك التمسؾ بيا.
– 17أف تمعب اإلذاعة دكر الداعية إلى األخبلؽ الفاضمة ك القيـ النبيمة ك االيجابية دكف االكتفاء ببرامج دينية
كقتية ك إنما تتبنى مف مشركع محاربة الفساد بأشكالو ،السيما الفساد األخبلقي الذم يسبح فيو معظـ شبابنا ،فعمى

إذاعة بسكرة ميمة انتشاؿ ىؤالء مف الضياع ك ربطيـ بدينيـ الحنيؼ  ،ك ىذه ىي أسمى درجات التنمية
االجتماعية.
ىذه التصنيفات التي اجتمعت حكليا اقتراحات المبحكثيف بخصكص الخدمة اإلذاعية إلذاعة بسكرة ،إال أف كثير مف
االقتراحات األخرل جاءت عامة كميا تصب في مجرل تطكير البرامج اإلذاعية ك تجديدىا ،ك كذا تطكير كؿ

الخدمات اإلذاعية باألساليب الحديثة ك الفعالة ك األجيزة المتطكرة ك التي مف شأنيا رفع مستكل الخدمة اإلذاعية
إلذاعة بسكرة حتى يكؼ المبحكثكف عف المقارنة بينيا ك بيف إذاعات الشرؽ الجزائرم األخرل.

ثانيــــا  :نتــــائج الدراســـــــــــة الميدانيـــــــــــــة
المحور األول  -عادات و أنماط االستماع إلى برامج إذاعة بسكرة :
 .1درجة استماع المبحوثين إلى برامج إذاعة بسكرة :
 ال يستمع أغمبية المبحكثيف إلى برامج إذاعة بسكرة بشكؿ يكمي ،حيث بمغت نسبة درجة االستماع غير
المنتظـ  %73مف المجمكع الكمي لممبحكثيف.

 ال يستمع أغمبية المبحكثيف مف عينة الحضر إلى برامج إذاعة بسكرة بشكؿ يكمي.
 ال يستمع أغمبية المبحكثيف مف عينة الريؼ إلى برامج إذاعة بسكرة بشكؿ يكمي.

 .2أسباب االستماع غير المنتظم لبرامج إذاعة بسكرة :
 ال يستمع أغمبية المبحكثيف بشكؿ يكمي إلى برامج إذاعة بسكرة  ،بسبب عدـ تكفر الكقت لدييـ لمتعرض

إلى برامج اإلذاعة ،حيث أرجعت نسبة %45,45عف مجمكع المبحكثيف عدـ االنتظاـ في االستماع إلى

" الكقت ".

 تتفؽ كؿ مف عينتا الحضر ك الريؼ عمى اعتبار أف السبب األكبر لعدـ االنتظاـ في االستماع لبرامج
بسكرة ىك عدـ تكفر الكقت الكافي لمتعرض لبرامج اإلذاعة.

 لـ يشكؿ تفضيؿ مشاىدة التمفاز السبب األكبر ألف ارد العينة رغـ المنافسة الشديدة بيف المذياع ك التمفاز
السيما الفضائيات .

 تعتبر إذاعة األكراس ˗باتنة ˗ اإلذاعة األكثر استماعا مف بيف اإلذاعات األخرل لدل المبعكثيف  ،حيث
يجدكف في برامجيا ما ال يجدكنو في برامج إذاعة بسكرة ك نخص بالذكر ىنا برامج المرأة )التجميؿ(.

 .3مدى وضوح إرسال اإلذاعة إلى المبحوثين :
 يصؿ إرساؿ اإلذاعة إلى المستمعيف بكضكح تاـ ،حيث عبرت أغمبية المبحكثيف بنسبة %80,97عف
سماعيا لصكت اإلذاعة بشكؿ كاضح ك جمي.

 يمتقط كؿ مف أفراد عينتي الحضر ك الريؼ صكت اإلذاعة بكضكح تاـ.
 .4دوافع االستماع إلى برامج إذاعة بسكرة:
 إف الدافع األكبر كراء االستماع إلى برامج إذاعة بسكرة ىك حب االستماع إلى الراديك ˗ككسيمة اتصاؿ
جكارية˗ حيث عبرت أكبر نسبة مف المبحكثيف %33,59عف ذلؾ.

 بخبلؼ عينة الحضر التي يرل أفرادىا أف الدافع األكبر كراء استماعيـ لبرامج إذاعة بسكرة ىك حب
االستماع إلى الراديك ،فإ ف الدافع األكبر ألفراد عينة الريؼ كراء استماعيـ لبرامج إذاعة بسكرة ىك البحث
عف حمكؿ لمشكبلتيـ اليكمية.

 .5الزمن المستغرق يوميا في االستماع إلى برامج إذاعة بسكرة:
 يستمع أغمبية المبحكثيف إلى برامج إذاعة بسكرة في اليكـ أقؿ مف نصؼ ساعة مف الزمف ،ك ذلؾ بنسبة
 %30,53مف مجمكع أفراد العينة .ك ىذا يعني أف تعرضيـ اليكمي لمبرامج ىك قميؿ ك محدكد.

 تستمع نسبة قميمة مف المبحكثيف إلى برامج إذاعة بسكرة مف الفترة الصباحية إلى الفترة المسائية ،ك ىذا ما
عبر عنو  % 16,37مف المبحكثيف ك الذيف يتعرضكف لبرامج اإلذاعة  5ساعات فأكثر في اليكـ الكاحد .

 بينما يستمع أغمبية عينة الحضر إلى برامج إذاعة بسكرة في اليكـ الكاحد أقؿ مف نصؼ ساعة  ،فإف
أغمبية عينة الريؼ يستمعكف إلى برامج إذاعة بسكرة في اليكـ الكاحد ل ػ  5ساعات فأكثر.

 .6الفترة المناسبة لالستماع إلى برامج إذاعة بسكرة :
 تعتبر الفترة الصباحية مف اإلرساؿ اإلذاعي ىي الفترة األكثر استماعا مف الفترة المسائية )أم بعد
الظييرة( ،حيث عبرت نسبة كبيرة  %69,03مف المبحكثيف عف مناسبة ىذه الفترة مف االستماع ليـ.

 تعتبر الفترة الصباحية مناسبة أكثر لبلستماع ألفراد عينة الحضر ،كما عينة الريؼ كذلؾ ،حيث عبرت
أكبر نسبة منيا عمى استماعيا لبرامج الفترة الصباحية أكثر.

 يستمع أفراد العينة في معظميـ إلى أثير إذاعة بسكرة في الفترة الصباحية خاصة مف أجؿ االستماع
إلى األخبار المحمية الصباحية التي ثبت جديد ما يدكر عمى الساحة البسكرية ك ىذا ما عبر عنو

الذككر كما اإلناث في عينة الدراسة .

 تستمع ربات البيكت مف عينة الدراسة سكاء عينة الحضر أك عينة الريؼ  ،إلى إذاعة بسكرة أكثر في
الفترة الصباحية الرتباط ىذه الفترة بفترة األشغاؿ المنزلية ك خاصة المتعمقة بالمطبخ حيث يصبح

المذياع األنيس الكحيد لربة البيت أثناء عمميا خاصة ما تبثو اإلذاعة مف أغاني مسمية أثناء العمؿ

المنزلي.

 .7مشاركة اآلخرين في االستماع إلى برامج إذاعة بسكرة :
 يستمع أفراد العينة في معظميـ إلى برامج إذاعة بسكرة بمشاركة آخريف ليـ ،كىذا ما عبرت عنو نسبة
 %59,73مف مجمكع العينة.

 بينما يستمع معظـ أفراد عينة الحضر إلى برامج اإلذاعة بمشاركة اآلخريف ليـ ،فإف أفراد عينة الريؼ يغمب
عمييـ طابع االنفراد في االستماع إلى البرامج اإلذاعية.

 .8رفقاء االستماع برامج إذاعة بسكرة:
 يعتبر األىؿ )األسرة(الرفيؽ األكبر ألفراد العينة في االستماع إلى برامج إذاعة بسكرة  ،ك ىذا ما عبرت
عنو نسبة  %66,67مف مجمكع العينة.

 يستمع كؿ مف عينتي الحضر ك الريؼ في معظميـ إلى برامج اإلذاعة ،بمرافقة األىؿ )األسرة( ،أكثر مف
أم رفيؽ آخر.

 .9مناقشة مواضيع برامج اإلذاعة مع اآلخرين :
 يناقش أفراد العينة في معظميـ ما يسمعكنو في برامج إذاعة بسكرة مف مكاضيع مختمفة مع أفراد آخريف ،ك
ىذا ما عبرت عنو نسبة%60,18مف مجمكع العينة .

 يناقش أفراد كؿ مف عينتي الحضر ك الريؼ مكاضيع برامج اإلذاعة التي يسمعكنيا مع أشخاص آخريف.

 . 10المشاركة في برامج إذاعة بسكرة :
 ال يشارؾ أفراد العينة في غالبيتيـ في برامج إذاعة بسكرة ،ك ذلؾ بنسبة  %76,11مف مجمكع المبحكثيف .
 ال يشارؾ األفراد الحضر ك األفراد الريفييف كذلؾ عمى الغالب ،في برامج إذاعة بسكرة.

 11طريقة المشاركة في برامج اإلذاعة :

 يعتبر االتصاؿ التميفكني )الياتفي(الكسيمة أك الطريقة األكثر استعماال لممشاركة في برامج إذاعة بسكرة ،ك
ىذا ما عبر عنو نسبة %65,02مف االختيارات.

 يستخدـ كؿ مف أفراد عينتي الحضر ك كذا الريؼ االتصاؿ الياتفي مف أجؿ المشاركة في برامج إذاعة
بسكرة.

 12دوافع المشاركة في برامج إذاعة بسكرة:
 يشارؾ األفراد مف المبحكثيف في برامج إذاعة بسكرة مف أجؿ تقديـ الشكر لئلذاعة عمى ما تكفره ليـ مف
خدمات إذاعية ،ك ذلؾ بنسبة .%20,69

 يشارؾ كؿ مف أفراد عينتي الحضر ك الريؼ معا في برامج إذاعة بسكرة لدافع إبداء شكرىـ ك امتنانيـ
إلذاعتيـ لما تقدمو ليـ مف خدمات ك ما تحققو ليـ مف رغبات.

 يشارؾ نسبة مف المبحكثيف قريبة مف نسبة المشاركة مف أجؿ تقديـ الشكر  ،ك ذلؾ بنسبة  %17,24مف
أجؿ طمب التعديؿ في الخطة اإلذاعية  ،حيث أف ىذا الدافع يعبر عف ديمقراطية االتصاؿ  ،حيث أف
مشاركة األفراد في كضع أك تعديؿ مسار الخطة اإلذاعية  ،يعني إشراكيـ في عمميات ك مسارات التنمية

المحمية في منطقتيـ  ،حيث يعد ىذا الدافع أىـ عنصر في المجاؿ التنمكم .
. 13أسباب عدم المشاركة في برامج إذاعة بسكرة:

 إف السبب األكبر لعدـ مشاركة األفراد في برامج إذاعة بسكرة يعكد إلى انشغاليـ بمشاغؿ الحياة اليكمية ك
ىذا ما عبرت عنو أكبر نسبة %50,79مف الكؿ.

 بينما يعتبر سبب االنشغاؿ بمشاغؿ الحياة اليكمية ك أعبائيا ىك السبب األكبر لعدـ مشاركة أفراد الحضر
في برامج اإلذاعة  ،فإف األفراد الريفييف مف العينة يعرضكف عف المشاركة بسبب عدـ اىتماـ اإلذاعة
بآرائيـ ك أفكارىـ ك مطالبيـ ك رغباتيـ .

المحور الثاني  -تفضيالت المبحوثين بخصوص البرامج و الخدمات اإلذاعية المقدمة :
 .1البرامج المفضمة لدى المبحوثين في إذاعة بسكرة:
 يفضؿ أفراد العينة بدرجة أكبر البرامج اإلخبارية المحمية  ،حيث قدرت نسبة تفضيميا %13,28مف مجمكع
الخيارات ك المقدرة بػ  14خيار .

 تعتبر البرامج اإلخبارية المحمية ىي البرامج المفضمة لدل كؿ مف عينتي الحضر ك كذا الريؼ.

 عمى الرغـ مف أ نو نظريا ككاقعيا تعتبر األغاني عمى كجو الخصكص ىي المادة المرغكب فييا أكثر مف
طرؼ المستمعيف  ،إال أف المبحكثيف يفضمكف أكثر البرامج اإلخبارية المحمية  ،أما األغاني فيي تأتي
بنسبة  %12,09مف مجمكع االختيارات مف حيث التفضيؿ  ،ك ىك نفس األمر بالنسبة لكؿ مف عينتي

الحضر ك الريؼ كذلؾ.

 .2مدة البرامج المفضمة لدى المبحوثين :
 يجد أفراد العينة أف مدة برامجيـ المفضمة ك التي تحضى بأكبر نسبة استماع ىي كافية ،عمى اعتبار أف
أكبر نسبة منيـ عبرت عف ذلؾ بقدر %40,71مف المجمكع الكمي لمعينة.

 بينما يجد أفراد عينة الحضر أف مدة برامجيـ المفضمة تكفييـ تماما لمتشبع بيذه المادة اإلذاعية المفضمة
لدييـ  ،فإف أفراد عينة الريؼ يجدكف أف مدة برامجيـ المفضمة ىي غير كافية تماما.

 .3الشكل المفضل لمبرامج اإلذاعية في إذاعة بسكرة :
 يفضؿ المبحكثكف البرامج المفتكحة  ،كىي تمؾ البرامج التي تستقبؿ اتصاالت المستمعيف لممشاركة في
مكضكع البرامج ك إبداء آراءىـ أك طرح انشغاالتيـ  ،ك ىذا ما عبرت عنو نسبة كبيرة منيـ تقدر

بػ.%85,84

 كؿ مف أفراد عينة الحضر ك كذا الريفيكف يفضمكف البرامج المفتكحة عف األخرل المغمقة  ،ك التي يغيب
فييا صكت المكاطف المحمي.

 .4األسموب المفضل لعرض البرامج في إذاعة بسكرة :
 يفضؿ المبحكثكف البرامج الحكارية  ،ك ىي التي تستقبؿ ضيكفا أك ضيفا كاحدا مف أجؿ مناقشة مكضكع ما
ييـ أفراد المجتمع المحمي  ،ك ىذا ما عبرت عنو األغمبية بنسبة .%84,96

 يفضؿ كؿ مف الحضر ك الريفيكف مف أفراد العينة الكمية البرامج الحكارية ،عكس البرامج اإللقائية األخرل ك
التي تعتمد أسمكب الحديث المباشر .

 .5نمط عرض البرنامج المفضل لدى المبحوثين :
 يفضؿ المبحكثكف النمط الميداني في عرض البرامج ك طرح إشكاالت مكضكعو  ،حيث يتـ مف خبلؿ ىذا

النمط مف البرامج نقؿ صكرة الشارع ك صكت الناس عبر أثير اإلذاعة  ،ك ىذا ما عبرت عنو األغمبية

بنسبة .%69,91

 يفضؿ كؿ مف أفراد عينتي الحضر ك الريؼ نكع البرامج الميدانية كذلؾ ،حيث يتفؽ االثناف في عدـ
أفضمية البرامج التي تعتمد فقط عمى البث مف داخؿ أسكار األستكديك.

 .6المغة المفضمة لدى المبحوثين في برامج إذاعة بسكرة:
 يفضؿ المبحكثكف المغة العربية الدارجة أكثر مف العربية الفصحى  ،حيث عبرت األغمبية عف تفضيميا

األكلى بنسبة  % 59,73عمى اعتبار أف الدارجة ىي تمؾ المغة العربية ذات الميجة المحمية الخاصة بيـ ،

فمخاطبة اإلذاعة ليـ بميجتيـ المحمية ليك مف األمر الميـ .

 يفضؿ كذلؾ كؿ مف الحضر ك الريفييف مف أفراد العينة البرامج التي تستخدـ العربية الدارجة في مخاطبة
المستمعيف  ،حيث يجدكنيا األقرب إلى حياتيـ اليكمية كما يتفاعمكف معيا ك يتجاكبكف معيا أكثر مف المغة
الفصيحة  ،خاصة األمييف منيـ ك محدكدم الثقافة .

 .7الشبكة البرامجية المفضمة لدى المبحوثين :
 يفضؿ أغمب المبحكثيف الشبكة البرامجية الرمضانية  ،ك ذلؾ بنسبة  %48,23مف المجمكع الكمي ليـ .
 كما يفضؿ كؿ مف الحضر ك الريفيكف كذلؾ ىذه الشبكة البرامجية الرمضانية عمى الشبكتيف األخرتيف
السنكية ك الصيفية .

 يفضؿ أفراد العينة عمكما الشبكة البرامجية الرمضانية بسبب احتكائيا عمى كـ أكبر مف البرامج الدينية ك
التي ثبت في الشير الفضيؿ .

 يفضؿ ربات البيكت مف أفراد العينة الشبكة البرامجية الرمضانية خاصة لسبب برنامج الطبخ الرمضاني
المرة البسكرية لصنع األكبلت الرمضانية كؿ يكـ مف أياـ الشير الفضيؿ .
حيث تداكـ عميو أ

المحور الثالث  -آراء و اقتراحات المبحوثين فيما يخص البرامج و الخدمات التنموية المقدمة ليم :
 .1تقديم برامج إذاعة بسكرة لمحاجات التنموية التي يريدىا المبحوثون :
 برامج إذاعة بسكرة تقدـ الحاجيات الضركرية التي يحتاجيا األفراد المحميكف بنسبة متكسطة )إلى حد
ما( حيث عبرت األغمبية بنسبة  %61,95عمى أنيـ ال يركف أف برامج إذاعة بسكرة تقدـ ليـ كؿ ما
يحتاجكنو مف خدمات إذاعية .

 كذلؾ عبرت أكبر نسبة مف عينتي الحضر ك الريؼ عمى أف برامج إذاعة بسكرة تقدـ ما يحتاجكنو ك
لكف بنسبة متكسطة فقط.

 .2الحاجيات التنموية التي تقدميا برامج إذاعة بسكرة لممبحوثين :
 يرل المبحكثكف أف إذاعة بسكرة تيتـ بمشكبلت الناس اليكمية بنسبة كبيرة مقارنة بما تقدمو مف حاجيات
أخرل تخص األفراد المحمييف  ،حيث بمغت ىذه النقطة نسبة %34,58مف المجمكع الكمي لبلختيارات .

 تتفؽ كؿ مف عينتي الحضر ك الريؼ عمى أف إذاعة بسكرة مف خبلؿ برامجيا تيتـ بمشكبلت الناس
اليكمية عمى الصعيد األكبر.

 يمثؿ مشكؿ غبلء المعيشة األكثر اىتماما مف طرؼ برامج اإلذاعة مف حيث التناكؿ مقارنة بالمؤشرات
األخرل المعبرة عف المشكبلت اليكمية لممكاطف البسكرم حسب رأم المبحكثيف  ،ك لقد صادؼ ىذا

االىتماـ ما شيده البمد في تمؾ الفترة )جانفي  (2011مف ارتفاع مبالغ فيو ألسعار المكاد ذات االستيبلؾ
اليكمي.

 كما ىك معركؼ نظريا ك كاقعيا  ،أف نسبة األغاني في برامج اإلذاعة )زمنيا( تصؿ إلى حكالي نصؼ زمف
اإلرساؿ اليكمي  ،ك ىذا ما تحققنا منو في دراستنا التحميمية حيث يصؿ متكسط زمف األغاني في إرساؿ
اليكـ الكاحد إلى الخمس ساعات  ،ك ىذا ما يقارب نصؼ مدة اإلرساؿ اليكمي ك الذم يصؿ إلى 13ساعة

ك  20دقيقة  ،ك عميو فإف األغاني ك المكسيقى كمادة ترفييية مسمية تقدميا إذاعة بسكرة كحاجة يحتاج
إلييا األفراد المحميكف في المرتبة الثانية بعد اىتماميا بمشكبلت الناس اليكمية ك ىذا حسب ما رآه

المبحكثكف سكاء الحضر منيـ أك الريفيكف.

 .3تعبير برامج إذاعة بسكرة عن الواقع المعيشي لممبحوثين :


برامج إذاعة بسكرة تعبر عف الكاقع المحمي المعيشي لممبحكثيف بنسبة قميمة فقط ،ك ىذا حسب رأم نسبة

%57,96مف المبحكثيف ك ىي النسبة الغالبة .

 يتفؽ كؿ مف أفراد الحضر ك الريفيكف مف مجمكع العينة عمى أف برامج إذاعة بسكرة ىي معبرة عف كاقعيـ
المعيشي المحمي ك لكف بنسبة قميمة .

 .4تقديم برامج إذاعة بسكرة الحمول لممشكالت اليومية لممبحوثين :
 برامج إذاعة بسكرة ال تقدـ حمكال لمشكبلت الناس اليكمية  ،حسب رأم أغمبية المبحكثكف المقدرة بنسبة
.%53,98

 يتفؽ كؿ مف أفراد الحضر ك الريفيكف عمى أف برامج إذاعة بسكرة ال تقدـ ليـ حمكال لما يعترضيـ مف
مشكبلت في حياتيـ اليكمية .

 .5حمول مشكالت المبحوثين المقدمة من طرف برامج إذاعة بسكرة:
 تمس الحمكؿ المقدمة في برامج إذاعة بسكرة المشكبلت المتعمقة بالجكانب التربكية – النفسية – الصحية –االجتماعية – البيئية – الدينية – التثقيفية – المينية  ،ك ىذا حسب ما صرح بو المبحكثكف المذيف أركا حمكال
لمشكبلتيـ اليكمية في برامج اإلذاعة .
 .6التغيير الذي تحدثو برامج إذاعة بسكرة في سموكيات المبحوثين :
 برامج إذاعة بسكرة ال تحدث تغيي ار في سمككيات المبحكثيف  ،ك الذيف عبركا عف ذلؾ بنسبة %55,75
كىي نسبة غالبة .

 برامج إذاعة بسكرة ال تحدث تغيي ار سمككيا لدل كؿ مف أفراد عينتي الحضر ك الريؼ.
 .7الجوانب التي غيرتيا برامج إذاعة بسكرة في سموك المبحوثين :
 يمس التغيير الذم تحدثو برامج إذاعة بسكرة جكانب مف سمككيات المبحكثيف تتعمؽ بالجانب التربكم ˗
الديني ˗ الصحي ˗ البيئي ˗ النفسي ˗ االجتماعي .
 .8ضرورة و أىمية القضايا التي ال تقدميا إذاعة بسكرة :
 ضركرة تقديـ إذاعة بسكرة لبرامج تدريبية عمى الميارات البلزمة في حياة األفراد المحمييف  ،ك ىذا حسب ما
عبر عميو المبحكثكف بنسبة  %21,35مف مجمكع االختيارات حيث حاز ىذا النكع مف الخدمة عمى النسبة

األكبر مف اختيارات المبحكثيف .

 أ جمع أفراد عينتي الحضر ك الريؼ عمى ضركرة أف تقدـ إذاعة بسكرة برامجا خاصة لتدريب الفئات
المختمفة في المجتمع البسكرم عمى الميارات التي يحتاجكنيا في حياتيـ اليكمية ,

 يرل كؿ المبحكثكف ريفا ك حض ار أىمية ك ضركرة كؿ القضايا المقترحة عمييـ ك التي ال تقدميا ليـ إذاعة
بسكرة ك ىي بالترتيب حسب أىميتيا لدل البحكثيف :

˗ تقديـ برامج تدريبية عمى الميارات البلزمة.
˗ تقديـ برامج لمحك األمية.

˗ القياـ بندكات إذاعية بحضكر الجميكر المحمي لمحكر ك المناقشة .
˗ تكريـ المستمعيف الدائميف باليدايا ك األكسمة لربطيـ باإلذاعة.
˗ تقديـ برامج لمتعميـ المدرسي .

˗ تقديـ برامج في شكؿ رسكـ متحركة ك تمثيميات ك مسمسبلت.
 .9اقتراحات المبحوثين بخصوص الخدمة اإلذاعية عموما في إذاعة بسكرة:

 يقترح المبحكثكف في مجمميـ تطكير الخدمات اإلذاعية المقدمة بما يتناسب ك الحاجيات الحقيقية ألفراد
المجتمع المحمي  ،حيث جاءت معظـ االقتراحات ىي دعكة إلى تطكير ك تحسيف ماىك مكجكد مف خدمة
إذاعية ك التركيز عمى القضايا دكف األخرل ذات أىمية لدل األفراد ،لذلؾ لـ يقدـ المبحكثكف اقتراحا يعبر
عف ممارسة جديدة غير معتمدة لدل إذاعة بسكرة .

ثالثــــا  :النتـــــائج العامــــــة
ك نستخمص مف ىذا العرض لنتائج الدراسة الميدانية  ،أف نسبة االستماع إلى برامج إذاعة بسكرة ىي قميمة عمى
اعتبار أف المستمعيف ال يتعرضكف إلى برامجيا يكميا ك إنما مف كقت آلخر ،كما أنيـ ال يستغرقكف كقتا معتب ار في

االستماع إلييا  ،ك إنما يكاد يككف معدكما )أقؿ مف نصؼ ساعة في اليكـ ( ،ك معظمو في الفترة الصباحية دكف

المسائية.

ك عمى الرغـ مف أنيـ يمتقطكف مكجات أثير اإلذاعة بكضكح تاـ  ،إال أنيـ ال يشارككف في مكاضيع برامج اإلذاعة
المبثكثة  ،ك إف شارككا في نسبة قميمة منيـ يككف عف طريؽ االتصاؿ الياتفي مف أجؿ تقديـ الشكر ك االمتناف
لئلذاعة عمى خدماتيا  ،أما ما يدعك إلى االرتياح  ،ىك استماعيـ لبرامج اإلذاعة بمشاركة آخريف ليـ خاصة

بصحبة األىؿ  -ك ىذا ما نراه ميما عمى الصعيد السكسيكلكجي  ، -كما أنيـ ال يكتفكف باالستماع المشترؾ معيـ
ك إنما يناقشكف ما يثير اىتماميـ في برامج اإلذاعة مف مكاضيع تيـ الشأف المحمي خاصة.
أما مف حيث ما يفضمو المستمعكف في إذاعة بسكرة مف برامج ك مكاد ك خدمات إذاعية  ،فإنيـ يميمكف إلى
االستماع إلى األخبار المحمية  ،فيـ يرغبكف في معرفة كؿ ما يدكر في مجتمعيـ المحمي  ،كما يفضمكف شكؿ

البرامج التي تفسح مجاال ح ار لممكاطف المحمي كي يعبر عف رأيو ك يبرز ذاتو  ،ك كما يفضمكف أيضا نكع البرامج

الحكارية التي تتيح المجاؿ لمكؿ حتى يتحدث بحرية عف كؿ ما يجكؿ بخاطره  ،ك يتـ مف خبلليا إثراء المكاضيع
المطركحة  ،ىذا إضافة إلى تفضيميـ لمبرامج التي يتنقؿ فييـ الميكرفكف إلى الشارع لينقؿ صكت الناس إلييـ  .أما
عف المغة المستخدمة في تقديـ ك عرض مكاضيع البرامج فإنيـ يفضمكف تمؾ العربية الدارجة التي تتكافؽ أكثر مع

طابع حياتيـ اليكمية  ،كما ك يفضمكف أيضا برامج الشبكة الرمضانية أكثر مف الشبكات األخرل نظ ار لتكفرىا عمى

البرامج الدينية بشكؿ أكبر.

كمف جانب ما يراه المستمعكف في ما يقدمو إلييـ مف خدمات إذاعية  ،فإنيـ يركف أف برامج إذاعة بسكرة تقدـ ليـ

ما يحتاجكنو مف خدمات إذاعية ك لكف بنسبة قميمة  ،كليست كبيرة أك مطمقة  ،كما أف الحاجة التي تقدميا ليـ أكثر
ىي اىتماميا بمشكبلت الناس اليكمية بالعرض ك التحميؿ ك المناقشة  ،ك ىذا أمر ايجابي يحسب لئلذاعة  ،كما

أنيا ˗أم اإلذاعة˗ حسبيـ تعبر عف كاقعيـ المعيشي بنسبة قميمة أيضا ،ك األسكأ عمى حد رأييـ أنيـ ال يجدكنيا
تقدـ ليـ حمكال لمشكبلتيـ اليكمية  ،كما ال تحدث فييـ التغيير المممكس في ما يخص سمككياتيـ ك عاداتيـ  ،ك ىذا

ما كجدناه قصك ار في التخطيط اإلذاعي ك الذم ال بد أف تتداركو إذاعة بسكرة حتى نقكؿ عنيا بحؽ أنيا كسيمة مف
كسائؿ التغيير االجتماعي  ،حيث ما الفائدة إذا كنا نعد برامجا اليدؼ منيا إحداث التغيير االجتماعي  ،في الكقت

الذم ال يككف ليا أثر عمى نفكس األفراد المستمعيف ؟  ،ك ىذا ما يجب أف تراعيو إذاعة بسكرة في تخطيطيا .
ك عمكما ،فإف الخدمة اإلذاعية إلذاعتيـ تبقى ناقصة إلى حد ما  ،ك تحتاج إلى تطكير ك تحسيف حتى تضاىي
اإلذاعات الجيكية األخرل ذات الخدمة اإلذاعية العالية الجكدة  ،السيما مف تكفيرىا لبرامج تدريبية عمى الميارات

البلزمة في حياتيـ اليكمية  ،حيث عبركا بشدة عف احتياجيـ ليذا النكع مف الخدمة اإلذاعية عمى غرار الخدمات
األخرل.

الخــــــاتمـــة

الخــــــــــــاتـمـــــــــــــة
في إطار ما تـ استعراضو مف خبلؿ الجانب النظرم لمدراسة ك الذم أفاد بدرجة كبيرة في فيـ ك تحميؿ الظاىرة

مكضكع دراستنا  ،ك عمى ضكء الدراسة التحميمية لمضمكف عينة مف برامج إذاعة بسكرة  ،ككذا مف خبلؿ دراسة
عمى عينة مف مستمعييا المستيدفيف ليا داخؿ المنطقة المحمية حض ار ك ريفا  ،يمكف استخبلص مجمكعة مف
االستنتاجات ك التي مف خبلليا يمكف تقييـ ىذه التجربة اإلذاعية البلمركزيةالمحمية بعد مضي أكثر مف اثنتي

عشر سنة عمى إنشائيا .
ف يمكف القكؿ أف إقرار إنشاء إذاعة بسكرة في منطقة الزيباف ىك تأكيد ألىمية ىذه المنطقة المعركفة بطابعيا
الكاحاتي -الصحراكم  ،مما أكسبيا طابعا ثقافيا ممي از ك خاصا بيا .فنظ ار لتميزىا الجغرافي ك الثقافي استفادت ىي

األخرل عمى غرار كاليات الكطف  ،مف إذاعة محمية تنطؽ بمسانيا  ،ك تخاطب احتياجات سكانيا المحمييف ك
تحقؽ رغباتيـ ك تخدـ مصالحيـ  ،ك تسير عمى خدمتيـ ك ىذا انطبلقا مما حدده دفتر أعباء ك مياـ اإلذاعات

الجيكية في الجزائر مف أدكار منكطة بيا إزاء مجتمعيا المحمي ذك الخصكصية .

ك كما خم صت التجارب القكمية كاإلستراتيجية لكثير مف الدكؿ  ،إلى أف اإلذاعة ككاحدة مف كسائؿ االتصاؿ
التنمكم ك التي تتمتع بصفة الجكارية ك القرابة بينيا ك بيف مجتمعيا المحمي مما جعؿ منيا أداة فعالة في عمميات

التغيير االجتماعي المكجو مقارنة بكسائؿ االتصاؿ األخرل  ،ىي تؤدم أدكا ار ال يستياف بيا في التنمية ك التحديث

ك ذلؾ كفقا لطبيعة المشكبلت التنمكية في حد ذاتيا  ،ك عميو :

فمقد أثبتت الدراسة التحميمية عمكما نجاح اإلذاعة كتجربة لئلذاعات البلمركزية  رغـ كجكد بعض النقائص
خاصة بالنسبة لدكرىا المساعد  ك ذلؾ بفضؿ ارتباطيا بالبيئة المحمية التي أنشئت فييا  ،كتفاعميا مع ظركفيا

المحمية المختمفة  ،ك خدمة أبناء مجتمعيا المحمي ك السعي إليجاد الحمكؿ المناسبة لمشكبلتيـ اليكمية  ،ك ذلؾ مف
خبلؿ ما تقدمو مف نكعيات البرامج المختمفة خاصة منيا البرامج التي تناقش المشكبلت الحيكية ألفراد المجتمع

المحمي حض ار ك ريفا .

ك عمى الرغـ مف أدائيا عمكما ألدكارىا التنمكية  -مف خبلؿ الدراسة التحميمية  -ك الخاصة بدكرىا المقتصر عمى

اإلعبلـ  الدكر الثانكم ، ك دكرىا التنمكم اآلخر األصيؿ ) األساسي( ك الخاص بجانب التغيير االجتماعي ك
الثقافي ك التكعية بمختمؼ مجاالتيا ك المحافظة عمى الثقافة ك اليكية المحمية ..مع قصكرىا في أداء الدكر
المساعد لممؤسسات التعميمية ك التربكية في العممية التككينية  ،فإف ما أثبتتو الدراسة الميدانية ىك أف جميكر
المنطقة المحمية حض ار ك ريفا ىك جميكر ليس بالمستمع الجيد لبرامج إذاعة بسكرة  ،حيث أنو ال ينتظـ في

االستماع إلى برامج إذاعة بسكرة  ،كما أف متكسط استماعو اليكمي ليذه البرامج ىك ضئيؿ  ،كىذا ما قد يؤثر سمبا
عمى كصكؿ المضاميف التنمكية لبرامج اإلذاعة إلى المعنييف بذلؾ الجميكر المحمي. 

إذف  ،ك بالرجكع إلى المدخؿ التنمكم في سكسيكلكجيا اإلعبلـ ك االتصاؿ كمقاربة نظرية استند إلييا البحث  ،ك

التي تنطمؽ مف اعتبار أف مختمؼ كسائؿ اإلعبلـ ك االتصاؿ يمكف ليا أف تمعب دك ار ىاما جدا في المساىمة في
عمميات التنمية الشاممة ك التغيير االجتماعي  ،خاصة في المجتمعات النامية السائرة في طريؽ التنمية ك التحديث

 ،ال سيما

اإلذاعة لقربيا مف أفراد المجتمع المحمي عمى خبلؼ كسائؿ االتصاؿ األخرل  ،حيث أكد أصحاب

ىذا المدخؿ التنمكم عمى ضركرة االستعانة باإلذاعة المحمية في حؿ مشكبلت التنمية ك التخمؼ في ىذه البمداف ،

فإننا نجد أف إذاعة بسكرة المحمية قد ساىمت في دفع عمميات التنمية المحمية ك التغيير االجتماعي عمكما .
ك لكف  ،عندما تككف إذاعة بسكرة تقكـ إلى حد ما بأدكارىا التنمكية إزاء مجتمعيا المحمي -أم إلى حد يجعميا

تؤدم دكرىا اإلعبلمي ك كذا دكرىا األصيؿ  ،كفي المقابؿ تقصر في أداء دكرىا المساعد  ، -كيككف في نفس

الكقت االستماع إلى برامجيا غير منتظـ ك بمعدؿ زمني ضئيؿ في اليكـ الكاحد  ،فيذا يعد عائقا أساسيا أماـ
تحقيؽ األثر عمى األفراد المحمييف  ،خاصة منيا األثر المرغكب فيو ك المرجك مف كراء تطبيؽ السياسة التنمكية

لمخطة اإلذاعية  ،ما يؤدم بنا إلى القكؿ أف فاعمية الدكر ال تقتصر عمى مجرد أدائيا ألدكارىا التنمكية ك إنما
يتطمب ذلؾ أيضا ما يسمى بػ " التغذية العكسية "  ،حيث ال بد لتمؾ األدكار المؤداة عمى مستكل محتكل البرامج

اإلذاعية أف يككف ليا أثرىا عمى مستمعييا مف الجميكر المحمي  ،ك ىذا لف يتحقؽ إال بالتخطيط اإلذاعي الكؼء

ك المبني عمى أساس الترابط ك التكافؤ بيف محتكل البرامج ك خصكصية المنطقة المحمية .

االقتراحـات و التوصيــات

أكال  :تكصيات خاصة باإلعبلـ اإلذاعي المحمي في الجزائر
ثانيا  :تكصيات خاصة بإذاعة بسكرة المحمية
* حدكد البحث ك ما يثيره مف دراسات مستقبمية

االقتراحـــــــات و التوصيـــــــات
لقد خرج البحث بجممة مف التكصيات ك االقتراحات  ،تراىا الباحثة ضركرية حتى تحقؽ اإلذاعة المحمية في الجزائر
أدكارىا التنمكية بكفاءة ك فاعمية  ..ك لذلؾ  ،جاءت ىذه التكصيات مكجية إلى اإلعبلـ اإلذاعي المحمي في
الج ازئر بكجو عاـ  ،ك إلى إذاعة بسكرة المحمية – مكضكع البحث  -بكجو خاص  ،ك ىي كالتالي :
أوال  :توصيــات خاصــــة باإلعالم اإلذاعي المحـــمي في الجزائـــر :
 .1ضركرة إلزاـ اإلذاعات الجيكية مف خبلؿ دفتر أعباء ك مياـ اإلذاعات المحمية في الجزائر  ،بالتعاكف بينيا ك
بيف كؿ الك ازرات ك الييئات التابعة ليا ،ك التي تتمثؿ في مجمميا في مؤسسات المجتمع المحمي المختمفة في

المجاالت المتعددة االقتصادية ك االجتماعية ك السياسية ك القانكنية ك الدينية ك الثقافية ...الخ .ك ذلؾ مف

أجؿ االرتقاء بالمجتمع المحمي ك اإلسياـ الفعمي في تنميتو ك تكفير الحمكؿ المناسبة لممشكبلت المختمفة ك
التي تعاني منيا مختمؼ قطاعاتو ك شرائحو االجتماعية  .حيث أف ما ينص عميو دفتر أعباء ك مياـ

اإلذاعات الجيكية ىك إجراء التعاكف بيف اإلذاعات الجيكية في الجزائر ك الك ازرتيف المكمفتيف بالتربية ك التككيف

الميني فقط  ،في إطار اتفاقية تبرـ بيف اإلذاعة الجزائرية ك الك ازرتيف  ،ك ىذا ما تراه الباحثة إنقاصا مف
ضركرة ك أىمية التعاكف بيف اإلذاعات الجيكية ك مختمؼ

الك ازرات األخرل ك الييئات التابعة ليا في

المجتمعات المحمية  ،حيث أف اإلذاعة المحمية دكرىا خدمة المجتمع المحمي بكؿ مستكياتو ك قطاعاتو ك

شرائحو  ،كما ىي تحقؽ احتياجات األفراد المحمييف االقتصادية ك السياسية ك االجتماعية ك الثقافية ك القانكنية
ك الدينية.....الخ  .لذلؾ البد مف تنسيؽ الجيكد بشكؿ فعمي ك رسمي مع مختمؼ مؤسسات المجتمع التي تخدـ

األفراد المحمييف .

 .2ضركرة أف تتضمف السياسة اإلعبلمية اإلذاعية في الجزائر في إطار القانكف األممي الذم يكرس" الحؽ في
االتصاؿ" نصا قانكنيا يتعمؽ بضركرة إشراؾ الجميكر في التخطيط لمبرامج اإلذاعية  ،في إطار ديمقراطية
االتصاؿ ك ما ليا مف دكر في تحقيؽ أىداؼ التنمية  .ك يككف ذلؾ مف خبلؿ مجمس يضـ فئات ىذا المجتمع

المحمي  ،ك يتألؼ ىذا المجمس مف لجاف مختصة يستفاد منيا في مضمكف البرامج بما يتبلءـ ك احتياجات

الجميكر المحمي  ،عمى أف يككف مف حؽ كؿ أفراد المجتمع المحمي التكجو إلى ىذا المجمس لمتعبير عف رأييـ
ك رغباتيـ ك احتياجاتيـ فيما يتعمؽ بالبرامج المذاعة  ،ىذا اإلجراء الذم اتبعتو كثير مف الدكؿ في القرف

الماضي  ،ك تفتقد إليو إذاعاتنا الجزائرية اليكـ .

 .3ضركرة إنشاء ما يسمى بػ" أندية االستماع الجماعية "  ،التي كثي ار ما نجدىا في بمداف سكاء مف العالـ المتقدـ
أك حتى البمداف النامية  ،ك منيا العربية  ،ك التي تفطنت لما تمعبو ىذه األندية مف دكر في تنمية المجتمع

المحمي خاصة مف حيث المناقشة الجماعية لؤلفراد المحمييف لؤلفكار المستحدثة المبثكثة مف خبلؿ برامج

إذاعتيـ المحمية  ،ك لذلؾ ترل الباحثة ضركرة االستنجاد بمثؿ ىكذا أندية في كؿ الكاليات الجزائرية خاصة في

المجتمعات المحمية الريفية ك التي يمكف أف يستفاد منيا في نشر األفكار المستحدثة الخاصة بتقنيات الفبلحة
الحديثة ك ما يمكف أف تفعمو ىذه األندية ىنا مف فسح مجاؿ لمناقشة جماعية ليذه األفكار المستحدثة ك

استيعابيا ك مف ثـ تقبميا ك تبنييا ،خاصة ك أنو اليكـ أصبح " لكؿ كالية إذاعة" حسب مشركع رئيس الجميكرية

السيد  /عبد العزيز بكتفميقة الذم جعؿ لكؿ كالية مف كاليات الكطف إذاعة محمية تنطؽ بمسانيا ك تمبي
احتياجاتيا  ،ك بالتالي يمكف االستفادة مف االستماع لبرامج اإلذاعة مف خبلؿ ىذه األندية الجماعية  ،مف حيث
المناقشة الجماعية ك الحرة لما يتـ استقبالو مف رسائؿ إذاعية مختمفة خاصة ما يتعمؽ باألفكار المستحدثة في

مجاؿ التنمية ك التغيير االجتماعي  ،ك ما ليذه المناقشة الجماعية مف دكر ايجابي في بعث الدفاعية لبلنجاز

لدل األفراد المحمييف .

 .4ضركرة إلزاـ اإلذاعات المحمية بإجراء بحكث ميدانية ك استطبلعات الرأم العممية بصفة دكرية  ،مف خبلؿ
ىيئة عممية متخصصة في ذلؾ  ،ك ىذا مف أجؿ الكقكؼ عند خصائص ك سمات المجتمع المحمي بمختمؼ

فئاتو ك شرائحو  ،ك كذا الكقكؼ عند رغباتو المختمفة كالمتغيرة كذلؾ  ،ك تحديد احتياجاتو الحقيقية ك كؿ ما
يزخر بو مف طاقات ك إمكانات متنكعة  .ك ىذا ما يمكنيا مف كضع الخطة اإلذاعية السميمة  ،ك التي تحقؽ

بدكرىا األىداؼ التنمكية المرجكة مف خبلؿ تطبيقيا .
ثانيا  :توصيات خاصة بإذاعة بسكرة المحمية :
 .1ضركرة العمؿ عمى تعزيز ك تدعيـ عبلقات التعاكف ك المكدة بيف إذاعة بسكرة ك مؤسسات المجتمع المحمي
المختمفة  ،ك كذا المسئكليف عف المرافؽ ك الخدمات الحيكية  ،لما لذلؾ مف أىمية بالغة في تسييؿ
إجراءات العمؿ اإلذاعي الجكارم فيما يتعمؽ بتمبية الحاجيات المختمفة لؤلفراد المحمييف  ،حيث أف ىذه

المركنة في التعامؿ مع مختمؼ ىاتو المؤسسات المجتمعية تحقؽ بدرجة أكبر بمكغ األىداؼ التنمكية
لبرامجيا اإلذاعية  ،ك ىذا لف يتـ إال بالتخطيط لمبرامج اإلذاعية كفقا ألسس عممية تراعي التنسيؽ ك

التكامؿ مع مختمؼ الخطط في القطاعات ك األنشطة المختمفة األخرل في المجتمع المحمي .

 .2االستفادة القصكل مف خبرات مؤسسات المجتمع المحمي  ،في شتى المياديف التي تتعرض ليا برامج
اإلذاعة ك االستفادة عمكما مف كؿ ما يزخر بو المجتمع المحمي مف طاقات ك إمكانات بشرية  ،مف خبراء
ك فنييف ...الخ  .ك يككف ىذا في إطار تكثيؼ الجيكد بيف اإلذاعة ك أفراد المجتمع المحمي ك مؤسساتو

مف أجؿ االرتقاء بالمجتمع ك تحقيؽ التنمية فيو .

 .3عمى الرغـ مف الشرخ الحاصؿ بيف اإلذاعة ك السمطات المحمية لمبمد  ،ك ما صاحبو مف عدـ تأييد ك عدـ
مساندة ىذه السمطات إلذاعتيـ المحمية  ،فإف الباحثة ترل ضركرة تمطيؼ العبلقات بيف االثنيف لما ليذه

األخيرة – أم أجيزة الحكـ المحمي – مف دكر بالغ األىمية في رفع مستكل الخدمة اإلذاعية بإذاعة بسكرة

ال سيما مف الناحية المادية  ،ك التي تؤثر بدكرىا حتما عمى الجانب اآلخر ك المتعمؽ بالمضمكف اإلذاعي

ك طريقة األداء ك البث  .ك قكلنا ىذا ال يعني تماما أف تككف اإلذاعة بكقا مف أبكاؽ السمطة المحمية  ،ك

إنما ال بد أف تعي ت ماما ما ليذه السمطة مف دكر في تفعيؿ أدائيا داخؿ المجتمع المحمي  .ىذا األمر
الذم ييمنا نحف  ،أال ك ىك أف تؤدم اإلذاعة دكرىا التنمكم عمى أكمؿ كجو  ،لذلؾ ترل الباحثة ضركرة

الكصكؿ إلى اتفاؽ عمؿ بيف اإلذاعة ك السمطات المحمية بالكضع في االعتبار مصمحة المجتمع المحمي

قبؿ أم شيء آخر.

 .4تكفير اإلمكانات المادية ك التي مف شأنيا تمكيف القائميف عمييا مف إعادة بناء أك ترميـ ك إصبلح مبنى
اإلذاعة الذم يعاني كثي ار مف القدـ ك اإلىماؿ في مجاؿ التييئة  ،ك ىذا مف شأنو التأثير السمبي عمى

العمؿ اإلذاعي حيث عبر مختمؼ مف تمت مقابمتيـ مف مكظفي اإلذاعة عف استيائيـ مف الحالة الرثة
لممبنى ك تأثيرىا السمبي عمى حيكيتيـ ك رغبتيـ في اإلبداع ك اإلنتاج  ،لذلؾ تكصي الباحثة برفع ميزانية

اإلذاعة لمتمكف مف تحقيؽ إجراءات الترميـ ك اإلصبلح الخاصة بالمبنى في انتظار تكفير المبنى الجديد .

 .5ضركرة أف يتضمف مبنى إذاعة بسكرة استكديكىات إذاعية خاصة بالتسجيؿ الدرامي مف مسمسبلت ك
تمثيميات ك مختمؼ أشكاؿ اإلبداع الفني األخرل ذات اإلنتاج ك اإلعداد المحمي الخالص  ،ال سيما إقامة

ندكات إذاعية بحضكر الجميكر المستمع لمناقشة المشكبلت الحيكية التي تعترضو  ،لما ليا مف دكر في

تحقيؽ األىداؼ التنمكية لئلذاعة  ،ك كما ستحقؽ ىذه االستكديكىات إنتاج الدراما المحمية اليادفة ستمبي

أيضا االحتياجات المحمية المختمفة فيما يتعمؽ باكتشاؼ المكاىب المحمية المختمفة  .ك ألننا ندرؾ تماما أف
تكفر مثؿ ىذه االستكديكىات يتطمب مساحة كبيرة داخؿ مبنى اإلذاعة كما يتطمب أيضا أمكاال لجمب
تكنكلكجيا التسجيؿ الدرامي ك ىذا ما ال يتكفر عند إذاعة بسكرة  ،فإف الباحثة تكصي بضركرة المساندة

المادية ليذه اإلذاعة المحمية  ،ك حيث أف إذاعاتنا الجيكية في الجزائر ىي تابعة قانكنيا ك تنظيميا

لئلذاعة المركزية أما ماديا فيي تابعة لمسمطات الكالئية فبالتالي نعكد ك نقكؿ أف تطكر الخدمة اإلذاعية
إلذاعة بسكرة مرىكف بتمؾ العبلقة التي تربطيا بأجيزة الحكـ المحمي .

 .6اطبلع العامميف بإذاعة بسكرة عمى النماذج ك التجارب األجنبية في مجاؿ الخدمة اإلذاعية ال سيما مجاؿ
إسيامات اإلذاعة في تنمية المجتمعات  ،ك تمكيف ىؤالء مف األداء الحديث ك المتميز ك تنمية قدراتيـ
اإلبداعية ك تكسيع رؤاىـ حكؿ كيفية المساىمة الفعمية في مسارات التنمية المحمية  ،كما يمكف ليذه

النماذج المتطكرة مف العمؿ اإلذاعي التنمكم كالخدماتي معا أف تحقؽ الدافعية لبلنجاز ليؤالء مف خبلؿ ما
يسميو "ليرنر" بالتقمص الكجداني الذم يجعميـ يسمككف السمكؾ الحديث ك المتطكر في إعداد ك تقديـ

الخدمات اإلذاعية المختمفة ذات البعد التنمكم .

 .7إرساؿ المذيعيف ك كذا المخرجيف ك مختمؼ مف يسير عمى تحقيؽ الخدمة اإلذاعية ألفراد المجتمع المحمي
في بعثات ك منح تدريب ية إلى الخارج  ،حيث أف المنحة الكحيدة التي تـ االستفادة منيا في اذاعة بسكرة

ىي تربص في كالية كرقمة  ،ك ألف اإلعبلـ اإلذاعي في الجزائر يعتمد إجراء التربصات التدريبية ك

التككينية في الخارج  ،فإف الباحثة ترل ضركرة االستفادة مف ىكذا تربصات ك العكدة بالتقنية الحديثة ك

األفكار المفيدة في ترقية الخدمات اإلذاعية ال سيما امتبلكيـ لعقمية إجراء البحكث العممية ك االستطبلعات
الميدانية لمرأم العاـ مف حيف آلخر مف أجؿ التعرؼ عمى عادات االستماع إلى برامجيـ  ،ك تفضيبلت

المستمعيف ك كذا احتياجاتيـ كرغباتيـ ك آرائيـ ك ما يعانكنو مف مصاعب ك مشكبلت ك أزمات في شتى

المجاالت المجتمعية  .ك تصر الباحثة عمى ضركرة التحمي بيذه العقمية الحديثة في العمؿ اإلذاعي حيث
ال تنتظر اإلذاعة مف الباحثيف فقط أف يسمطكا الضكء عمى ظاىرة اإلذاعة المحمية ك عبلقتيا بجميكرىا

المستمع  ،ك إنما تككف المبادرة مف طرفيا أيضا  ،لمغكص في ىذا المجتمع ك معرفة عاداتو االستماعية ك
رغبات ك احتياجات مختمؼ شرائحو ك فئاتو حتى تتكافؽ الخدمة اإلذاعية المقدمة مع ىذه االحتياجات ك

الخصائص المجتمعية .

 .8تكصي الباحثة بضركرة تقديـ برامج تعميمية أساسا  ،اليدؼ منيا مساعدة المؤسسات التربكية ك التككينية
في العممية التعميمية  ،ك كذا المؤسسات األخرل الغير نظامية ك المتمثمة في مراكز ك جمعيات محك

األمية ك تعميـ الكبار  ،حيث ىنا ال بد أف تمعب دكريف ىاميف في مجاؿ التعميـ ك ىما :
 -التعميـ المدرسي

 -محك األمية

ك يككف ذلؾ بإتباع المنيج الدراسي المعتمد في المؤسسات النظامية  ،بحيث يجد الطالب أك

التمميذ نفسو باستقبالو ليذه البرامج التعميمية التدعيمية مف راديك بسكرة ك كأنو أماـ مدرس خصكصي
بالمجاف  ،ك يبدك لي أف ىذه الكظيفة التنمكية إلذاعة بسكرة إف تحققت فإنيا أىـ ك أكلى األدكار التنمكية

لئلذاعة عمى اإلطبلؽ لما ليا مف يد في بعث التنمية البشرية ك إعداد المكاطف الصالح إعدادا سميما ك
جيدا نستطيع مف خبللو تسيير مختمؼ عمميات التنمية األخرل بنجاح ك كفاءة .

 .9تكثيؼ البرامج التدريبية في الخطة البرامجية إلذاعة بسكرة  ،حيث ال تكتفي فقط ببرنامج كاحد في مجاؿ

التثقيؼ النسائي ك ىك المكجكد في الخطة اإلذاعية إلذاعة بسكرة مف خبلؿ برنامج الطبخ المكجو إلى

المرأة ك الذم ييدؼ إلى تدريبيا عمى ميارات الطيي ك التدبير المنزلي  ،إذ مف الضركرم استحداث

برامج أخرل لمتدريب عمى ميارات يحتاجيا األفراد المحميكف ال سيما ميارات الفبلحة ك الزراعة  ،حيث أف

المنطقة فبلحية بالدرجة األكلى ك يحتاج فييا الفبلحكف إلى التدريب عمى كيفيات استخداـ تقنيات الفبلحة
خاصة منيا الحديثة ك بيذا تككف اإلذاعة قد أدت دكرىا التنمكم في مساعدة المؤسسات المعنية بذلؾ ،

كما أف ىناؾ م جاالت أخرل كثيرة لمتدريب عمى الميارات البلزمة في حياة الناس المحمييف كميارات التعمـ
ك الميارات المينية المختمفة ك مجاالت أخرل مف التثقيؼ النسائي  ،نخص بالذكر ىنا ميارات العناية

الصحية ك الجمالية لممرأة كىذا األمر الذم طالبت بو النسكة سكاء أثناء المرحمة االستطبلعية لمدراسة ك

حتى أثناء البحث المكضكعي المعمؽ  ،فكاف افتقادىف ليذا النكع مف البرامج في إذاعة بسكرة يجعميف

يحكلف المكجة نحك إذاعة باتنة )األكراس( إلشباع حاجاتيـ ك تحقيؽ رغباتيـ .

 .10مف المستحسف تفعيؿ العبلقة أكثر مع الجميكر المستمع ك محاكلة جذبو ك ربطو ببرامجيا اإلذاعية مف
خبلؿ إتباع أسمكب التحفيزات المادية –خاصة -ك ذلؾ بتكريـ المستمعيف الدائميف مف حيف آلخر  ،ك
تقديـ ىدايا ك لك كانت رمزية لمفائزيف في برامج المسابقات  ،ك ىكذا  ،..ك ىذا مف شأنو حقا زيادة

فاعمية الخدمة اإلذاعية خاصة ما نرجكه نحف مف فاعمية في أداء الدكر التنمكم ك خدمة المجتمع المحمي

.

 .11تكفير مكتبة داخمية يتـ االستفادة منيا في إعداد البرامج ك إثرائيا ك تخزيف أرشيؼ اإلذاعة لبلستفادة

منو الحقا  .حيث أف ما ىك مكجكد باإلذاعة ىك عبارة عف رؼ صغير في ركف بإحدل مكاتب اإلنتاج

باإلذاعة ك ليس مكتبة مستقمة  .ك ليذا تكصي الباحثة بضركرة إعطاء اىتماـ بيذا الجانب حيث أف ىذه

المكتبة تحتكم عمى ذلؾ اإلطار النظرم الذم يعتمد عميو المذيع أك المذيعة في إعداد البرامج  ،ك
بالتالي ال بد أف تككف ىذه المكتبة بقدر عمؽ مشكبلت المجتمع المحمي ك بقدر تشعب ك تنكع مجاالتو

ك مستكياتو .

* حـــــــــدود البحث و ما يثيره من بحــــــوث مستقبميــــــــة
في نياية ىذا البحث  ،يمكف القكؿ أنو لما كاف لكؿ دراسة عممية حدكد تقؼ عندىا ليكمميا بحث آخر أك دراسة

أخرل تتمكىا ،يجرييا نفس الباحث أك غيره مف الباحثيف  ،كما أف قدرات الباحث البشرية ك المادية ال تستطيع أف
تمكنو مف تغطية كافة جكانب الظاىرة مكضكع دراستو أك الظكاىر المرتبطة بيا .لذلؾ فقد ركز ىذا البحث عمى

دراسة دكر إذاعة بسكرة كإذاعة محمية ك جكارية في تنمية المجتمع المحمي  ،المستيدؼ مف كجكدىا  ،أم أف

الباحثة قد خ صت دراستيا بتقييـ الجانب التنمكم المتكقع مف ىذه اإلذاعة ألبناء منطقة بسكرة دكف غيره مف
الجكانب األخرل المرتبطة بيذه اإلذاعة .
ك ليذا فاف البحث بقدر ما ينتيي إليو مف نتائج ك مقترحات مختمفة  ،فإنو يثير بعض القضايا التي تصمح أف تككف
رؤكس مكضكعات لبحكث جديدة  ،نذكر مف أىميا :

المــــــــراجـــــــــــع

* القرآف الكريـ
أكال :الكتب
ثانيا :المقاالت
ثالثا :القكاميس ك المكسكعات
رابعا :الكثائؽ الرسمية
خامسا :الرسائؿ الغير منشكرة
سادسا :المكاقع االلكتركنية

مـــــــراجــــع البحـــــث
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أكال  :استمارة تحميؿ المضمكف
ثانيا  :استمارة االستبياف
ثالثا  :الشبكات البرامجية إلذاعة بسكرة )2012/2011السنكية – الرمضانية – الصيفية (
رابعا  :دفتر مياـ ك أعباء اإلذاعات الجيكية في الجزائر
خامسا  :الخريطة الجغرافية لكالية بسكرة

أوال  :استمارة تحميـــــــــل المضمـــــــــون

 فئات المضمكف ) ماذا قيؿ ؟(
الفئة رقـ  - : 1الدكر الثانكم لبرامج إذاعة بسكرة في تنمية المجتمع المحمي
 .1إعالم الجميــــــــور المحمــــــي باألحداث الجاريــــــــة :

 .2مناقشة المشكالت و القضايا الحيوية :
السكف

الصحة

التعميـ

البيئة

غبلء المعيشة التييئة

المركر

الفبلحة

البطالة

قضايا أخرل

 .3تعريف الجميور المحمي بالخدمات و الفرص المتاحة في المجتمع المحمي :
فرص العمؿ

فرص التعميـ ك
التككيف

الخدمات الطبية ك

العبلجية

األنشطة الثقافية

المساعدات المادية
ك التكافؿ

االجتماعي

خدمات النصح
ك اإلرشاد

إعبلنات الكفيات

المفقكدات

أخرل

الفئة رقـ  : 2الدكر المساعد لبرامج إذاعة بسكرة في تنمية المجتمع المحمي
 .1المشاركــــــــــــــة في التعميـــــــــــــم المدرســــــــــي:

 .2المشاركــــــــــة في محـــــو األميــــــــــــــــة :

 .3التدريب عمى الميارات الالزمة في الحياة اليومية لألفراد المحميين:
الميارات العممية

الميارات المينية

التثقيؼ النسائي

الفئة رقـ  :3الدكر األصيؿ ) األساسي( لبرامج إذاعة بسكرة في تنمية المجتمع المحمي
 .8التغييــــــــــــر القيمي و السمــــوكي :
أ .محاربة العادات ك القيـ السمبية :
القيمة

السياؽ الذم عرضت فيو
مؤيد

 الكسؿ العنؼ -اإلسراؼ

 قطع الرحـ -الظمـ

 -الطمع

 سكء المعاممة االنتحار -الخيانة

 تعاطي الممنكعات الشرؾ -البخؿ

 -الخكؼ

 األنانية الكذب اليأس -أخرل

محايد

معارض

ب .تثبيت القيـ االيجابية في المجتمع المحمي:
القيمة

السياؽ الذم عرضت فيو
مؤيد

 االجتياد ك المثابرة -اإليماف

 التكاضع الكالء لمكطف تنظيـ الكقت -األخكة

 التعاكف ك التضامف -الكقاية

 -النظافة

 التسامح الرضي ك القناعة االنتصار الخير -الفرح

 الصدؽ الصداقة -المحبة

 إكراـ الضيؼ -األمؿ

 الصبر -االتحاد

 الطاعة -الرفؽ

 الحياء -أخرل

محايد

معارض

ج.نشر األفكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػار المستحدثػ ػ ػ ػ ػ ػة :

 .2نشر الوعـــــــــــــــــي :
أ .الكعي السياسي :
اإلدراؾ السياسي

تنمية المشاركة السياسية

ب .الكعي االقتصادم :
الكعي اإلنتاجي

الكعي االستيبلكي

ج.الكعػ ػ ػ ػي البيئػ ػ ػ ػي :
الكعي الكقائي

الكعي العبلجي

د .الكعػ ػ ػي الصح ػ ػي :
الكعي الكقائي

الكعي العبلجي

 .3إبــــــراز الثقافـــــــــــــــة المحمية و تطويـــــــــــــرىا :
إحياء التراث ك تطكيره

تقديـ أشكاؿ اإلبداع الثقافي المحمي

اكتشاؼ المكاىب المحمية ك تنميتيا

نشر الثقافة الدينية ك تثبيتيا

فئات الشكؿ ) كيؼ قيؿ ؟ (
الفئة رقـ  : 1لغة البرامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػج في إذاعة بسػ ػ ػكرة :
العربية الفصحى

العربية الدارجة

الفئة رقـ  : 2دكرية إذاعػ ػ ػة البرامج في إذاعة بسك ػ ػ ػ ػ ػرة :
يكميا )يكمي(

مرة في األسبكع ) أسبكعي (

مرة كؿ أسبكع ) نصؼ شيرية (

أخرل

الفئة رقـ  : 3القكالب الفنية في برامػ ػ ػ ػج إذاعة بسكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة :
الحديث المباشر

التحقيؽ اإلذاعي) ريبكرتاج (

الحكار اإلذاعي

المسابقات

ثانيــــــــــــا :استمـــــــــــــــارة االستبيـــــــــــــان
جامعة محمد خيضر
كمية العموم اإلنسانية و االجتماعية
قسم العموم االجتماعية
فرع عمم االجتماع
السيدات ك السادة المحترميف
تقكـ الباحثة لبنى لطيؼ بإجراء دراسة دكتكراه حكؿ " دكر برامج إذاعة بسكرة في تنمية المجتمع المحمي " دراسة

تحميمية ك ميدانية  ،بإشراؼ األستاذ الدكتكر " نكر الديف زماـ "  .ك تيدؼ الدراسة الميدانية عمى عينة مف الجميكر
المستمع  ،إلى محاكلة التعرؼ عمى أنماط ك عادات االستماع إلى برامج إذاعة بسكرة  ،ك تفضيبلتيـ فيما يخص

البرامج المقدمة  ،ك كذا آراءىـ ك اقتراحاتيـ فيما يقدـ مف خدمة إذاعية  .ك يتكقع أف تخدـ نتائج البحث العديد مف
الميتميف بمكضكع اإلذاعة المحمية ك عمى رأسيـ كاضعي الخطط اإلذاعية في إذاعة بسكرة ك صناع القرار معا.

لذا نرجك مف حضرتكـ التكرـ بالمساعدة في إتماـ ىذه الدراسة عف طريؽ اإلجابة عف األسئمة التي تتضمنيا
اإلستبانة المرفقة  ،ك ذلؾ بكضع عبلمة  xأماـ اإلجابة التي تختاركنيا .مؤكديف لكـ بأف جميع البيانات التي سيتـ
الحصكؿ عمييا منكـ ستعامؿ بسرية تامة ك لف يتـ إطبلع أم طرؼ خبلؼ الباحثة عمييا  ،ك سكؼ تستخدـ

لغايات البحث العممي فقط  ،كما سيتـ تزكيدكـ بنتائج الدراسة في حاؿ االنتياء منيا إذا رغبتـ باالطبلع عمييا ،

لذا نرجك منكـ أف تككف إجاباتكـ صادقة قدر اإلمكاف حتى نتمكف مف الكصكؿ بحؽ إلى حمكؿ لمشكبلتكـ مف
خبلؿ ىذا البحث العممي .

شاكريف لكـ حسف تعاكنكـ عمى إنجاح ىذه الدراسة ك متمنيف لكـ دكاـ التكفيؽ .
ك تفضمكا بقبكؿ فائؽ التقدير ك االحتراـ .

الباحثــة :

لبنـــــــــــى لطيـــف

 البيانات الشخصية :

 -1الجنس :
 أنثى ذكر -2السف :
 [ [ 30 – 20 [[ 40 – 30 [[ 50 – 40 [ [ 60 – 50 [ [ 70 -60 -3المستكل التعميمي :
 أمي يكتب ك يق أر فقط ابتدائي متكسط ثانكم جامعي دراسات عميا -4الكضعية السكسيك -مينية :
 ال يعمؿ طالب -يعمؿ ك المينة ىي ..............................

المحور األول -عادات و أنماط االستماع إلى برامج إذاعة بسكرة :
 -5أنت تستمع إلى برامج إذاعة بسكرة :

 يكميا ) بشكؿ منتظـ ( أحيانا ) بشكؿ غير منتظـ ( -6المذيف يستمعكف إلى برامج إذاعة بسكرة أحيانا  ،أذكركا سبب ذلؾ :
 مكاعيد بث البرامج ال تناسبؾ ليس لديؾ الكقت برامجيا ال تعجبؾ -تستمع إلى إذاعات أخرل

 ،أذكرىا ..............................

 تفضؿ االستماع إلى الكاسيت أك السيدم تفضؿ مشاىدة التمفاز أخرل أذكرىا -7ك كيؼ يصمؾ صكت اإلذاعة ؟
 بكضكح تاـ ىناؾ تشكيش صكتي ىناؾ انقطاع صكتي -8ىؿ تستمع إلى برامج إذاعة بسكرة مف أجؿ :
 حب االستماع إلى الراديك مؿء الفراغ البحث عف أجكبة لمشكبلتؾ اليكمية -أخرل  ،أذكرىا ....................................................

 -9كـ تستغرؽ مف الكقت يكميا في سماع برامج إذاعة بسكرة :
 أقؿ مف نصؼ ساعة -ساعة

 ساعتاف  3ساعات  4ساعات  5ساعات فأكثر -10ما ىي الفترة التي تناسبؾ لبلستماع إلى برامج إذاعة بسكرة ؟
 -الفترة الصباحية

 ،لماذا؟...........................................

 -الفترة المسائية

 ،لماذا ؟..........................................

 -11أنت تستمع إلى برامج إذاعة بسكرة :
 كحدؾ مع آخريف -12إذا كنت تستمع إلى برامجيا مع آخريف  ،حدد منيـ :
 مع األىؿ مع الجيراف مع األصحاب مع زمبلء العمؿ -مع آخر ،أذكره ....................................................

 -13ىؿ تناقش المكاضيع التي تستمعيا في برامج إذاعة بسكرة مع آخريف ؟
 نعـ -ال

 – 14ىؿ شاركت مف قبؿ في أحد برامج إذاعة بسكرة ؟
 نعـ ال -15لمذيف شارككا  ،كيؼ كانت مشاركتكـ ؟
 مف خبلؿ استضافة في برنامج ما مف خبلؿ االتصاؿ الياتفي ببرنامج ما مف خبلؿ إرساؿ الرسائؿ ) بريدية أك الكتركنية ( لبرنامج ما -16لمذيف شارككا  ،ماىي دكافع مشاركتيـ ؟
 عرض مشكمة عرض مكميبة طمب أغنية كسب صداقة مع برنامج ما تقديـ الشكر عمى الخدمات المقدمة طمب تعديؿ الخطة اإلذاعية المعتمدة االستفسار عف مكضكع ما إثراء مكضكع ما -آخر ،أذكره .............................................

 -17لمذيف ال يشارككف  ،ما ىي أسباب عدـ مشاركتكـ في برامج إذاعة بسكرة ؟
 النؾ مشغكؿ تجيؿ طرؽ االتصاؿ باإلذاعة عدـ اىتماـ اإلذاعة بما تقكؿ -آخر ،يذكر ............................................

المحور الثاني  -تفضيالت المبحوثين بخصوص ما تقدمو اإلذاعة من برامج إذاعية :
 -18إلى ما تفضؿ االستماع في إذاعة بسكرة مف بيف البرامج اآلتية :
 األخبار برامج التسمية البرامج الرياضية البرامج التثقيفية البرامج الدينية اإلعبلنات ك الخدمات األغاني ك المكسيقى البرامج التربكية البرامح الصحية البرامج البيئية البرامج الفبلحيةالمرة
 برامج أ برامج الطفؿ برامج الشباب – 19ككيؼ ىي مدة برنامجؾ المفضؿ ؟
 كافية طكيمة جدا متكسطة غير كافية – 20ما ىك شكؿ البرامج المفضؿ لديؾ في إذاعة بسكرة ؟
 -البرامج المغمقة

 البرامج المفتكحة ) تستقبؿ مكالمات ىاتفية ( -21ك ما ىك أسمكب العرض المفضؿ لديؾ ؟
 األسمكب اإللقائي األسمكب الحكارم -22ك ماىي طريقة العرض المفضمة لديؾ ؟
 العرض الميداني ) يتنقؿ فييا المذيع إلى الشارع ( عرض داخؿ األستكديك فقط -23ىؿ تفضؿ البرامج التي تتحدث :
 بالمغة العربية الفصحى بالمغة العربية الدارجة – 24ما ذا تفضؿ أكثر ؟
 البرامج السنكية العادية البرامج الصيفية -البرامج الرمضانية

المحور الثالث  -آراء المبحوثين حول ما تقدمو إذاعة بسكرة من خدمات إذاعية :
 – 25ىؿ ترل أف برامج إذاعة بسكرة تقدـ لؾ الحاجات التي تريدىا ؟
 نعـ إلى حد ما ال تقدـ المطمكب -26لمذيف ال يركف أنيا تقدـ المطمكب  ،لماذا ؟

 برامجيا قميمة بالفائدة األخبار المقدمة ال عبلقة ليا بالمنطقة المحمية ال تساعد في حؿ مشكبلت الناس ال تأخذ بآراء الناس أخرل ................................... -27إذا كنت ترل أنيا تقدـ لؾ المطمكب ،أذكر مف خبلؿ ماذا ؟
 اىتمامات بمشكبلت الناس اليكمية : تعطؿ الطرقات
 انقطاع الغاز ك الكيرباء
 انقطاع المياه
 نقص المكاصبلت
 تكفر السكنات
 البطالة
 غبلء المعيشة
 مشكبلت الصرؼ الصحي
 نقص الخدمات الصحية
 أزمة المركر

 تكصيؿ شكاكم أىالي المنطقة إلى السمطات المسئكلة تكصيؿ ردكد السمطات إلى األىالي تقديـ بالتفصيؿ أخبار ك أحداث المنطقة تتابع المشاريع التنمكية في المنطقة تعرؼ بالخدمات ك الفرص المتاحة تقدـ االشيار ك اإلعبلنات تساىـ في الحمبلت الصحية -تتعرض لنكاحي اإلىماؿ ك الفساد في المنطقة

 تساىـ في القضاء عمى العادات ك السمككات السمبية ك تثبت االيجابية منيا تنشر األفكار المستحدثة ك الجديدة عمى البيئة المحمية تيتـ بالعمميات االنتاجية ك الزراعية تحفز عمى النيكض بالمستكل الثقافي تعرض الثقافة المحمية لممنطقة ك تحمي ثراتيا تيتـ بطمكحات الشباب ك شئكنيـ تيتـ بشئكف المرأة تيتـ بشئكف الطفؿ تيتـ بقضايا األسرة ك العبلقات االجتماعية تنشر الكعي البيئي تنشر الكعي الصحي تنشر الكعي االقتصادم تنشر الكعي السياسي تقدـ المكاىب المحمية في شتى المجاالت ك تنمييا تسمي ك ترفو المستمع إلييا -28ىؿ تجد برامج إذاعة بسكرة تعبر عف كاقعؾ الذم تعيشو :
 كثي ار قميبل – 29ك ىؿ تقدـ لؾ حمكال لمشكبلتؾ اليكمية ؟
 نعـ ال – 30إذا كانت إجابتؾ نعـ  ،أذكر بعضا منيا :
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................
................................................................................................... ............
.............................................................................................. ................
 -31ىؿ غيرت برامجيا يكما في سمككياتؾ ؟
 نعـ ال – 32إذا كانت إجابتؾ نعـ  ،فما ىي الجكانب التي تغيرت فيؾ ؟
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
........................................................................................................... ....
......................................................................................................... ......

 -33ىناؾ بعض األمكر ال تقدميا إذاعة بسكرة  ،سأعرضيا عميؾ  ،ك قؿ لي ىؿ تراىا أنت ضركرية كي تقدميا
إذاعتؾ ؟
 تقديـ برامج لمحك األمية تقديـ برامج لمتعميـ المدرسي ك الجامعي تقديـ برامج خاصة لمتدريب عمى الميارات البلزمة في حياتؾ القياـ بندكات إذاعية بحضكر الجميكر المحمي لمحكار ك النقاش في مكضكع ما تقديـ برامج في شكؿ رسكـ متحركة ك مسمسبلت ك مسرحيات إذاعية تكريـ المستمعيف ك إعطاء اليدايا لربطيـ ببرامجيا ك تحفيزىـ عمى االتصاؿ المستمر – 34في األخير ،كيؼ تريد أف ترل إذاعتؾ المحبكبة في المستقبؿ ؟
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