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امحلد هلل وامشكر هلل وال اهل الا هللا محمد رسول هللا عليو امصالة 

ووضعو  ،فيو اجناز ىذا امعمل املتواضع يلوسالم عىل توف  وازيك

فرز احملرتم  وامشكر املوصومل س تاذي،امعمل وامبحث أ يديأ ىلبني 

املرشف عىل اجناز ىذا امعمل عىل اعاهتو وتواصهل معي من  ويل

امعمل ولك من سامه وتعاون يف اجنازه من لك  اجناز ىذااجل 

موكوفو  كربوعلل س تاذاصاخلشكر بام أ هأ كدم كام اليفوتين  ،صغرية وكبرية

امزتاماتو  عىلبشري ث امرغاحملرتم  ال س تاذدوري اشكر ب ،معي

كام س بق وذكرت لك من سامه يف  جفالوكذا الاس تاذة ،امعلمية

 .اجناز ىذا امعمل امعلمي الااكدميي من جامعة محمد خيرض ببسكرة

  



 
 

 

 

ىل ميايمروح حبيبة كليب وهور عيين ورفيلة دريب ومصدر  ا   وكوة ا 

راديتخشيص ورس  رمحيا هللا واسكهنا فس يح  "أ يم" وجنايح ا 

ىلمنرب توفيلي ومنري طريلي  "أ يب"واىل  ،جناهو واىل  ،كسب امعمل ا 

واىل لك من تعاون معي نلوصول اىل ىذه ادلرجة ىامشي  عائةللك 

عمل اىل لك امعمل وحب امري وحب اخلمن امعمل واكن هل حب 

واىل رفليت  ،ببسكرة وفروساوطي وعائةل س،بلس نطينةعائةل يوسفي 

رساءايمسني يوميات اجلامعة وادلراسة   وأ خيتواىل صديليت  ،وا 

ىل،ورسينورفيليت ورويح امعزيزة يف احلياة   اال داريلك امطامق  ا 

دارينيواالتصال من  اال عالمملكية  وزمالء وملك طامب  أ ساتذةوا 

اىدي امعمل واملعرفة وملك ابحث دارس معلوم امبحث ومهنجيتو 

متام. وامحلد هلل ريب امعاملني اذلي كدرين علىدراس يت الااكدمية   ا 

 .ىذه ادلراسة امعلمية املتواضعة



 

 
 

 الممخص: 
ـ عمى نمية الوعي بقضايا الثقافة وىي بذلؾ تقو ودورىا في ت اإلذاعةتناولت الدراسة موضوع 

ىذا  وأراءالي تشكيؿ اتجاىات بتشكيؿ الوعي والصورة الذىنية لمجميوروبالت التأثيروالتأثرقوميات 
 .                                                  األخير

والفصؿ الثاني  ،المنيجي لمدراسة األوالإلطارث فصوؿ يمثؿ الفصؿ قامت الدراسة عمى ثال
 التالية:         العناويفالنظري والذي يحمؿ  اإلطاروالثالث الذي يمثؿ 

 المحمي والتنمية.                  ـاإلعالالفصؿ الثاني:  -
 تنمية الوعي الثقافي.                       الفصؿ الثالث:  -
 .فتناوؿ الجانب الميداني لمدراسة األخيرالفصؿ  أما -

المحمية ليا دور  اإلذاعة أفتمثمت نتائج الدراسة في:كوف  ،وعرضت البيانات وتحميميا وتفسيرىا
بالدليؿ عمى نتائج دراستنا  المتواضعة التي تحصمنا عميا حيث عرفنا اف  في التنمية بالوعي الثقافي

نسبة تعرض فئة سائقي السيارات كانت اكثر مف المتوسط وذلؾ مف خالؿ التنوع في االستماع الى 
برامج االذاعة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ودينيا.. مما جعؿ الدوافع الرامية الى االستماع لممضاميف 

 مضموفمل وانتقاءه ،تختمؼ مف سائؽ الخر حسب اعجابو ج الثقافية عبر اذاعة بسكرة المحميةالبرام
وفقا لوسائؿ واساليب االذاعة المحمية في  ،الذي تبثو ىذه االخيرة حسب رغبتو وميولو لنوعية البرنامج

ىو سائقي تنمية الوعي الثقافي المعتمدة في استمالة المجميور المستيدؼ)حسب الدراسة الجميور 
باالضافة الى ذلؾ قدرت نسبة معقولة مف سائقي السيارات االجرة مف محطة بسكرة  ،السيارات االجرة(

لممسافريف والتي عف طريقيـ حددت النسبة المعقولة مف انعكاسات االستماع لممضاميف البرامج الثقافية 
ة بفوؽ الجيد بواسطة تقييـ نسبة مقدر كما انجرى عمى دراستنا اكتشاؼ ،عبر اذاعة بسكرة المحمية

  لمستمعي اذاعة بسكرة المحمية لمدور الذي تقـو بو االذاعة في تنمية الوعي الثقافي بقضايا الثقافة.
  



 

 
 

 
Résumé: 

L'étude a traité du thème de la radio et de son rôle dans la sensibilisation 

aux enjeux culturels. À ce titre، elle se fonde sur les nationalités d'influence et 

d'influence en formant la conscience et l'image mentale du public et en 

formant ainsi les attitudes et les opinions de ce dernier. 

L'étude est basée sur trois chapitres، le premier chapitre représente le 

cadre méthodologique de l'étude، et les deuxième et troisième chapitres 

représentent le cadre théorique، qui porte les titres suivants: 

- Chapitre deux: Médias locaux et développement. 

- Chapitre trois: Développer la conscience culturelle. 

- Le dernier chapitre traite du côté terrain de l'étude. 

Les données ont été présentées، analysées et interprétées.Les résultats de 

l'étude ont été: Le fait que la radio ... jusqu'à la sortie des résultats.
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 مقدمة:

 أو،مرئي أو،مقروء أو،مسموع إعالـنالميمة م وبإشكالو،بمؤسساتو المتعددة اإلعالـإن
صر بما يؤديو مف ادوار عافي مجتمعنا الدولي الم األكثرأىميةلمؤسسات ا أصبحتالكتروني..
 صميـ الحياة العامة في جميع مجاالت الحياة. محورية في

ونقؿ المعمومة الصادقة بعيدا عف  ،اإلخباركانت ىي نقؿ واف  اإلعالـواف وظيفة 
ىنا جاءت  فم ،توعيةوىي وظيفة تنموية  أالمف ذلؾ  أعظـاو المحاباةفاف لو وظيفة  ،يزالتح

بما فييا المغوية والدور بالتنمية الثقافية اإلعالــ استعراضا لعالقة يقد ألنوىذا البحث  أىمية
مراعاة  تطور وتقدـ وازدىار ونمو في شتى مجاالت الحياة إحداثالذي يؤديو في قدرتو عمى 

وفي  ،صاع التنمية ىو المواطف إفلذا يمكف القوؿ  ،والتزاما بالمحافظة عمى ىوية وثقافة الفرد
 اإلعالميةوـ بالتنمية مف خالؿ رسالتو يو الذي يييئ المواطف لكي يقماإلعالنفس الوقت اف 

مف خالؿ تحقيؽ ىدؼ مشاركة  ،الجياز العصبي لعممية التنمية اإلعالـلذلؾ يعد  ،الموجية
 التوعيةد لمعممية االتصالية نمجتمع مسا إلىالمجتمع ككؿ في كافة عمميات التنمية وتحويمو 

المعرفة والوعي مف  أدواتوذلؾ باستخداـ  ،لمتنمية وتفعيؿ التغيير وجعمو وكيؿ رسمي ،التنموية
دة في البرامج المختمفة التي تقدميا لصالح مجس إعالميةواستراتيجيات وخطط  إعالميةتقنيات 

 الوعي. مية و التن

ونشر الوعي ثقيؼ والتعميـ جد ميـ والذي يعتبر مف خصائصو الت مياـ إنمإلعالـكما 
مة ابصفة ع فاإلذاعة،ميةنوالثقافة والت اإلعالـميور التي ضمنيا وسائؿ وتشكيمو لدى الج

وتنمية  ،ونشر الوعي بي المواطنيف ،لية تثقيؼ الشعبوالمحمية بصفة خاصة عمييا مسؤو 
ي معرفة وذلؾ عف طريؽ بث ا لتنميوالثقافة التافية التي  ،وتنقية العقوؿ مف ثقافة الالثقافة

 إلىسرحيات تنمي الوعي الثقافي لدى الفرد وتنمي معارفو وتضيؼ وم وأفالـسمسالت برامج وم
الخاطئة وتبرزىا لممتمقي وتعمؿ  رصيد معموماتو وتناقش بعض العادات والظواىر االجتماعية



 مقدمة
 

 ب   
 

عمى تصحيح المفاىيـ لديو فيي ميمتيا القضاء عمى ىكذا ظواىر ومعالجتيا مع طرح فكر 
كاف عاـ  سواءفي المجتمع  األخيرةص تقضي عمى ىذه وبالخصو  ،تنمية الوعي الثقافي بالعمـو

 دولي..      ومحميأو إقميمي

واالتصاؿ  اإلعالـواالتصاؿ في عالـ عمـو  اإلعالـمف  يتجزأء ال المحمي جز  فاإلعالـ
الىخمؽ  الذي يسعى ،نحو نظاـ اجتماعي شامؿ لمتغيير أداةالمحمي  اإلعالـالذي يؤكد اف 

د ىوية الفرد التي تحد ألنياالثقافية التنمية و  ،تنمية الثقافةالخطط في  حإلنجاالمناسبة  األرضية
ب الثقافي الى ترسيخ التطورات االيجابية في مجاؿ التربية كما انو يسعى في الجان ،انتماءه

التنمية  مبدأمعززا بذلؾ  والسياسي.. والتعميـ جنبا الى جنب مع التطور االقتصادي واالجتماعي
 جغرافي معيف.  حضارية شاممة في حيز انيةإنسممية ىي ع

التنمية  إحداثفي تحقيؽ و  اإلعالـعف دور  ال تستثنىالمحمية  اإلذاعةحيث اف دور 
بسكرة المحمية عمى سبيؿ  إذاعةفي البرامج التي تقدميا  مستمعيمف خالؿ معرفة راي  بأنواعيا

 مساىمة في تمبية حاجات ،فتياوظي بأداءالمحمية  الزياف إذاعةعمؿ سير دراستنا ىذه عمى 
وكذا  ،التي استخدمتيا لعرض قضايا التنمية أشكالبرنامجيةتمع مف خالؿ مفرد المسالمحمية ل

ذ األخرى واإلعالـعمى وسائؿ االتصاؿ  أىميةتقؿ أنيا ال  إذ ،تنمية الوعي في ميداف الثقافة  وا 
مجتمع  افراد إلىيا موجية ا وانخصوص دور فعاؿ في وظيفة التفاعؿ االجتماعي تمعب أنيا

 اإلعالميةالوسيمة  أصبحتوبالتالي  ،عرفت توزعا في كافة انحاء الوطف أنياكما  ،محمي
تسعى  اليـو مع اختالؼ الثقافات األحداثولعؿ امتثاؿ ومكانيا. زمنياانتشارا في العالـ  األكثر
قضايا الثقافة فرض اىمية ىذه الوسيمة في تنمية الوعي ب إلىبسكرة المحمية  إذاعة

 األخيرةتعتبر ىذه  ألنياالمحميةبحسب الحاجة الماسة في تشكيؿ الوعي وزيادة في التنمية 
ئج في التنمية وبالتالي تحقيؽ نتا ،العاـ واالتجاه والمواقؼ تعبرالرأي سالحا عاطفيا ووجدانيا

لجميور مف جب دراسة ااو منال الذي جعؿ األمر،ومنو تحقيؽ ىدؼ تشكيؿ الوعي لدى المتمقي
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اىتماـ عمماء االجتماع  أثارتاجؿ تحقيؽ التفاعؿ االجتماعي مف اىـ المواضيع التي 
الثقافة والقضايا  إلبراز وفاعميتو ألىميتويدرس في الجامعات والمعاىد نظرا  فأصبح،والسياسة
 الثقافية.

 ،عيناجعة في تنمية الو  أداةىي  اإلعالـالمحمية عمى غرار مختمؼ وسائؿ  فاإلذاعة
والتي ليا  ،والمستويات ،واألعمار ،كونيا تغطي كافة شرائح المجتمع المحمي مف مختمؼ الفئات

المتعمقة بالقضايا الثقافية والسياسية واآلراءدور كبير في بث المعمومة ونشر المعرفة 
 الرأي في  التأثيرميزاتيا قدرة  فخارجية فم أوكانت داخمية  سواءواالجتماعية واالقتصادية 

 ،والمعالجة ،العاـ)الجميور المستيدؼ( مف خالؿ اثارة القضايا والمشاكؿ وطرحيا قيد النقاش
نظرا الختالفيا عف باقي الوسائؿ  والدعوة الى تنمية الوعي... ،والمحافظة عمى الثقافة المحمية

ستراتيجيةو  أشكاؿوليا  ،مف حيث نظاميا وقانونيا وتشريعاتيا تنمية دورىا ووظائفيا  أداءفي  ا 
 الوعي.                                

معوقات  أىـالتنموياف احد  بالشأفكما يؤكد الباحثوف الميتموف  موضوعتنمية الوعي إف
البعض  إفحيث يرى  ،التنمية أىداؼشراكة المواطف في معرفة  بأىميةالتنمية غياب الوعي 

بحيث يكوف شريكا  ،جاتيا ومتابعتياومخر  أىدافياوتحديد  إعدادىافي أف أىمية مشاركتيمنيـ 
مؤسسات العامة المجتمع  أطياؼوىو مايضمف تحقيؽ التكامؿ التنموي بيف  ،أدائياورقيبا عمى 
دوره في تحقيؽ التنمية وحماية  بأىميةفوعي المواطف  ،اإلعالميةواالكادمية و  األىميةوالخاصة و 

 راضي لتقديـ مزيد مف الخدماتاالفتذلؾ ويمد في عمرىا مكتسباتيا سيعزز مف االستفادة مف 
الوعي المجتمعي وتعزيز الشعور  أىميةوىنا تبرز  ،بدال مف تخريبيا والعبث فييا أفضؿبشكؿ 

 .بالمسؤولية المجتمعية

بتعزيز وتقوية دور المواطف في شراكة حقيقية مع صناع استراتيجيات ـ اف تزامف االىتما
يذىا، ويقابؿ ذلؾ أىمية زرع ثقافة الوعي المجتمعي التنمية سيعزز إحساسو بمسؤوليتو عف تنف



 مقدمة
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أو وعي المواطف بدو ره في حماية قريتو أو مدينتو ووطنو مف اإلفساد، ولعؿ توجييالمصطفى 
كمكـ راع وكمكـ مسؤوؿ عف رعيتو''، وغيرىا مف التوجييات النبوية ": ـعميو الصالة والسال

 .                                  اإلعالـوسائؿ المسؤولية الممقاة عمى عاتؽ  المؤكدة عمى أىمية الوعي واإلدراؾ بحجـ ونوع

يرتبط الوعي بعمـ الوجودية أي أف يشعر اإلنساف بحاالتو فالوعي لو ارتباط بالوجودية 
النفسية التي يشعر بيا وُيدرؾ سببيا ومعناىا، وُيمكف القوؿ أّف الوعي ىو عبارة عف تيار داخؿ 

ف يتمثؿ في األفكار والمشاعر، ويتكوف في الغالب مف مجموعة مف الخبرات الذاتية عقؿ اإلنسا
الذاتي يوجد مجاالت  اذ اف زيادة الوعي ،1المتراكمة والمشاعر المتدفقة اتجاه شيء أو أمر ما

                                             :                                                        رئيسية لمتوعية الذاتية، ومنيا ما يأتي

ُيمكف أف يعثر اإلنساف عمى مواقؼ ويختار التصرفات األكثر توافقًا مع  الشخصية:
شخصيتو، وذلؾ بفيـ عميؽ لشخصيتو ورّدة فعمو اتجاه األشياء. القيـ: يتوجب عمى الشخص 

اطات التي ييتـ بيا أكثر مف أف يكوف عمى وعي دائـ بالتزاماتو المختمفة في الحياة والنش
 غيرىا، وذلؾ بيدؼ التركيز عمى القيـ اليامة والتي ُيمكنو مف خالليا تحقيؽ الراحة والنجاح.

تعكس العادات والسموكيات تحقيؽ النتائج التي ُيريدىا الشخص، ولذا يجب أف  العادات:
 اصة.يكوف عمى وعي بيا حّتى يتخذ القرارات المناسبة لتحقيؽ طموحاتو الخ

يتوجب أف يكوف الشخص عمى دراية ووعي بجانبو العاطفي، حّتى يتمكف مف  العواطف:
فيـ مشاعره الخاصة ويعرؼ كيؼ ُيمكنيا أف ُتؤّثر عمى أفكاره، وأفعالو، وقراراتو المختمفة، 

 2الوقت.ليتوصؿ إلى قدرة أكبر مف السيطرة عمييا مع

                                                           

https://mawdoo3.com:1 زواال. 13:53، عمى الساعة 23/09/2020اطمع عميو بتاريخ 
 .13:54المرجع نفسو، بنفس التاريخ، عمى الساعة 2



 

    
 



 اإلطار المنيجي لمدراسة
 

6 
 

 االشكاية: .1

قميميا في المجتمعات العربية مع التطور  تمعب االداعة المحمية دورا ىاما جيويا وا 
ا عمى الصعيد االجتماعي وكد الحاصؿ في إحداث التنمية الثقافية ووظيفتيا المعرفية،

وتنفيذىا بمناطؽ االحتياج وتمبية  ،السياسي...الخ مف خالؿ برامجيا واألنشطة التنموية،والثقافي
لتيا اإلعالمية والثقافية والتنموية موجية الى الحاجات المحمية ولعرض قضايا التنمية، فرسا

الواقع المحمي وىو ما كاف لو وظيؼ عاـ وخاص عميؽ األثر في مجاؿ االىتماـ بقضايا 
المواطف  المستمع األساسية في المحيط الدي يعيش فيو فضال عف باقي االداعات األخرى في 

ة االداعة المحمية الثقافية الى ما ترسيخ أواصر التقارب والتواصؿ،والف دلؾ التنوع في وظيف
تقدمو إلى الشرائح االجتماعية المختمفة والتعبير عف االنشغاالت الراىنة نحو المواضيع المقدمة 
والسائدة، حيث تكمف ىده االخيرة في ارتباطيا الوثيؽ بالقضايا الثقافية التي ىي مف بيف 

ـ كما تعتبر مف الصور الحساسة ألنيا مف االعتبارات الميمة واألولية الكبرى في أجندة اإلعال
خالليا تتشكؿ ىوية المجتمع، وىوية أفراده وكدا تساىـ االداعة المحمية في تشكيؿ الوعي 
الثقافي بكؿ أبعاده مف مدركات ثقافية وخمفيات مرجعية حوؿ قضايا الثقافة المتنوعة في ظؿ 

تأثير عمى الفرد المستمع ،عقميا ،سموكيا اإلعالـ التقميدي مصحوبا بالتكنولوجيا وتقنياتيا في ال
 وحتى معرفيا. 

والف االداعة المحمية مرة أخرى ال تزاؿ نوعا ما مكانتيا في الوقت الراىف فإنيا 
مصدرلمعارفنا ومعموماتنا عف العالـ المحيط بنا وفي ىدا السياؽ تقـو بتحميؿ عالقة النظاـ ككؿ 

 ،المغة الفني، الجمالي، الديني، االجتماعي، ؽ األدبي،الوحدات المكونة مف خالؿ االرتقاء بالدو 
ومدى استعاب المتمقي لرسالتيا استعانا صحيحا مما ينجر عمييا اختيار البرنامج الذي  التراث..

يناسبو وفؽ ثقافتو وعاداتو وىويتو وبالتالي يحدث استجابة او عدـ االستجابة ودلؾ نظرا لوعي 
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س الوقت دور االداعة في تشكيؿ الوعي الثقافي وقوة التأثير في المتمقي بمحتوى الرسالة وفي نف
 :ىدا األخيرة،وعميو اإلشكالية تطرح نفسيا

 كيف تساىم اإلذاعة المحمية في تنمية الوعي بقضايا الثقافة؟

 التساؤالت الفرعية:  .2
               ما دوافع االستماع لممضاميف الثقافية عبر اإلذاعة المحمية؟                         .أ 
 ما ىي وسائؿ وأساليب اإلذاعة المحمية في تنمية الوعي الثقافي؟                                   .ب 
                                          انعكاسات االستماع لممضاميف الثقافية عبر االذاعة المحمية لوعي الفردي؟                                                          .ج 

 أسباب الدراسة:                                                                        .3

 األسباب الموضوعية: -3-1

 الميؿ ليكذا مواضيع ذات بعد اجتماعي ثقافي واقتصادي.                                                     .أ 
 امج إذاعية تنموية في مجاؿ الثقافة.                                    حاجة المجتمع المحمي لبر  .ب 
 بروز دور اإلذاعة المحمية وتقربيا مف الجميور.                                                          .ج 

                                                 الذاتية:                                                              األسباب  -3-2

 أىمية اإلذاعة وقوة تأثيرىا عمى الجميور.  .أ 
 صمة الموضوع بتخصص الدراسات االتصالية.                                                          .ب 
                         اإللماـ بالمعمومات العممية حوؿ الدراسة.                                 .ج 
المجتمع المحميبحاجة إلى معمومات مف اإلذاعة المحمية تساىـ في تنمية الوعي لديو  .د 
 .يةضايا الثقافقالب
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 ىمية الدراسة:أ .4

أف أىمية ىده الدراسة ال تقؿ أىمية عف باقي الدراسات العممية األكاديمية في مجاؿ 
تتحدد أىمية الدراسة مف  ، إذاعيا وتنوع مواضيعياالعمـو اإلنسانية واالجتماعية باختالؼ أنو 

أىمية الموضوع في حد ذاتو ىو تنمية الوعي بقضايا الثقافة لدى مستمعي إذاعة بسكرة المحمية 
خالؿ برامجيا وأنشطتيا التي عف طريقيا تحقؽ األىداؼ ، مف ودورىا في أبراز وظائفيا

مكف اف تؤديو اإلذاعة كوسيمة إعالمية المسطرة، حيث تكمف أىميتيا في كشؼ الدور الذي ي
 في تنمية الوعي بالثقافة وقضاياىا المكوف األبرز في تشكيؿ ىوية األفراد والمجتمعات. 

 براز الدور الفعمي الذي يمكف اف تقوـ بو إذاعة بسكرة المحمية في تنمية الوعي بالقضايا إ
 الثقافية.

 ة المحمية في تنمية الوعي بقضايا الثقافة معرفة مدى اىتماـ الجميور المستمع بدور اإلذاع
 وذلؾ مف خالؿ معرفة مدى إقباليـ عمى البرامج الثقافية.                                         

 أىداف الدراسة:                                                                    .5

                                                                    وفي ما يمي تتضح أىداؼ الدراسة:          

                                                       .معرفة دوافع االستماع لممضاميف البرامج الثقافية عبر اذاعة بسكرة المحمية                                    
 ة المحمية في تنمية الوعي الثقافي.                                                                                           اكتشاؼ وسائؿ وأساليب اإلذاع 
                                                   .التعرؼ انعكاسات االستماع لممضاميف البرامج الثقافية عبر إذاعة بسكرة المحمية                                                                                                                                         

 منيج الدراسةوأدواتو: .6

إف اختيار الباحث لممنيج المناسب لدراسة موضوع بحثو يعد خطوة أساسية وضرورية 
ت البحث وجمع المعمومات، وكذا الطريقة الجيدة التي يتعامؿ بيا يمجا إلييا لتحديد أساليب وأدوا

مع موضوع الدراسة بالوصؼ والتحميؿ والتفسير لموصوؿ إلى نتائج مضبوطة حيث يعطى 
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االختيار الدقيؽ لممنيج مصداقية لمنتائج المتحصؿ عمييا، حيث يعرؼ المنيج عمى انو"الطريقة 
 1لموصوؿ إلى نتيجة معينة" التي يتبعيا الباحث في دراسة المشكمة

كما يعرؼ ايضا انو"يعد المنيج أساس قياـ البحث العممي بؿ ىو المنيجية المعتمدة في 
 2تصميـ عممية مف تفسيرىا وضبط نتائجيا والتحكـ بيا"

ألنو أكثر شيوعا في البحوث االكادمية اإلعالمية،ويمكف  المنيج الوصفيوقد تـ اختيار 
ي ىو الطريقة العممية المنظمة التي يعتمده عمييا الباحث في دراستو القوؿ إف المنيج الوصف

لظاىرة اجتماعية أو سياسية معينة وفؽ خطوات بحث معينة يتـ بواسطتيا تجمع البيانات 
والمعمومات الضرورية بشاف الظاىرة وتنظيميا وتحميميا مف اجؿ الوصوؿ إلى أسبابيا والعوامؿ 

ة تحميمية لجمع مف القضايا الحيوية، إذ بفضمو يمكف الوقوؼ التي تتحكـ فييا، أي ىو"عممي
 .3عمى الظروؼ المحيطة بالموضوع الذي ترغب في دراستو عمى مختمؼ الجوانب"

 مجتمع البحث:                                                                                .7

ث انو" مجموعة منتيية أو غير منتيية مف في لغة العمـو اإلنسانية يعرؼ مجتمع البح
 4العناصر المحددة مسبقا والتي ترتكز عمييا المالحظات"

كما يعرؼ أيضا انو" المجتمع األكبر او مجموعة المفردات التي يستيدؼ الباحث 
دراستيا لتحقيؽ نتائج الدراسة، ويمثؿ ىذا المجتمع الكؿ مف مجموعة األكبر المجتمع 

الذي ييدؼ الباحث لدراستو ويتـ تعميـ نتائج الدراسة عمى  Target Populationالمستيدؼ
                                                           

 .187، ص1999مسعودة كنونة واخروف، اسس المنيجية في العمـو االجتماعية، منشورات جامعة قسنطينة، الجزائر، 1
زيز: رؤية لمواكبة المناىج لمتطمبات عصر المعرفة والتكنولوجي، المؤتمر العممي الثمث عشر لمجمعية ابراىيـ، مجدى ع2

 .06، ص2001المصرية لممناىج وطرؽ  التدؤيس، 
: دليؿ الباحث في المنيجية وكتابة الرسائؿ الجامعية، الجوائر، المؤسسة الوطنية لمكتاب،)د،ط(، بوحوش عمار 3

 .30،ص2005
 نونة واخروف: اسس المنيجية في العمـو االجتماعية، المرجع نفسو.مسعودة ك4
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ذ انو يصعب الوصوؿ إليو واالقتراب منو لجمع البيانات  Populationكؿ مفرداتو، وا 
Accessible "1  ،وبحسب دراستنا قد قمنا بتحديد مجتمع البحث الذي أجريت عميو الدراسة

ية بسكرة، حيث مست دراستنا محطة المسافريف وىو مجموعة سائقي سيارات األجرة مف وال
 الجديدة ببسكرة.    

 عينة البحث:                                                                                         . 8

تعرؼ العينة عمى أنيا "ىي طريؽ مف طرؽ البحث وجمع المعمومات وتأخذ عينة مف 
ف جزء إلى الكؿ أو لمتوصؿ إلى الحكـ عمى المجتمع في ضوء بعض مجموع ما لالنتقاؿ م

أفراده، ففي ضرب مف االستقراء وليست العينة إال مثاؿ أو مجموعة أمثمة واستخمصوا منيا 
 .                                                                                 2أحكاما فييا قدر مف االحتماؿ"

ي عبارة عدد محدود مف المفردات، التي سوؼ يتعامؿ معيا الباحث ويسجؿ مف أي ى
خالؿ ىذا التعامؿ البيانات األولية المطموبة ويشترط في ىذا العدد أف يكوف ممثال لممجتمع 

 البحث في الخصائص والسمات التي يوصؼ مف خالليا المجتمع.                                         

تعبر عف مجموعة مف مفردات مجتمع الدراسة يتـ اختيارىا بطريقة معينة  كما أنيا
                     بحسب أنواع العينات بحيث تكوف المفردات المختارة تحمؿ نفس خصائص المجتمع لمدراسة.                                               

لعمدية( والتي تعرؼ بأنيا "العينة التي يتفصد واستخدمنا في دراستنا أسموب العينة القصدية )ا
الكؿ" حيث يتـ اختيار ىدا النوع مف العينة بيا الباحث باختيارىا ليعمـ نتائج ىذه العينة عمى 

الف طبيعة الدراسة تفرض ذلؾ مف خالؿ قصدنا لعينة سائقي السيارات الذيف يستمعوف إلذاعة 
لذي يشمؿ مجتمع البحث الذي نجري عميو ىذه بسكرة المحمية أثناء وجودىـ عمى الطريؽ، ا

الدراسة الميدانية وعمى ىذا األساس قمنا باختيار مجموعة مف سائقي األجرة  كعينة مف الكؿ 
                                                           

 .381، ص2004عبيدات محمد: المعجـ اإلعالمي، القاىرة، دار الفجر لمنشر والتوزيع، )د،ط(، 1
 .147، ص1999عبيدات محمد، ابوا انصار محمد:مصر، منيجية البحث العممي، عماف، دار وائؿ، 2
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ألنيا الفئة األكثر استماعا لبرامج اإلذاعة المحمية، الممثمة لمجتمع البحث، وقد شممت حجـ 
معيف لمبرامج الثقافية بإذاعة بسكرة عينة ومفردة مف جميور المست20عينة مجتمع البحث 

 المحمية.

 أدوات جمع البيانات:                                                                               . 9

تعد أدوات جمع البيانات مف المراحؿ األساسية في إعداد الدراسة والبحث حيث أنيا 
الوصوؿ الى نتائج عممية حيث تعرؼ ىذه األخيرة "بأنيا تمكف الباحثيف مف اإللماـ ببحوثيـ و 

وسيمة يمجا إلييا الباحث الستخداميا لمحصوؿ عمى البيانات والمعمومات التي يتطمبيا موضوع 
الدراسة، ويرغب استخداـ أكثر مف وسيمة ليتوفر عمى قدر كافي مف "واألدوات المستخدمة في 

الموضوع في حد ذاتو، فيي تشكؿ نقطة 1لطبيعة  البحث ال توضع بطريقة عشوائية، بؿ تخضع
 2االتصاؿ بيف الباحث والمبحوث وتمكنو مف جمع المعمومات عف المبحوثيف."

 ومف بيف أدوات جمع البيانات التي تـ استخداميا في دراستنا ما يمي:                                                 

 المالحظة: . أ

"أداة مف أدوات البحث العممي والتي يتـ بواسطتيا مراقبة يعرفيا احدىـ عمى أنيا 
ومشاىدة الظاىرة كما ىي في الواقع والتعبير كما وكيفا، وىي أداة ىامة يستخدميا الباحثوف 
لموقوؼ عمى الظاىرة في وضعيا الطبيعي التمقائي دوف أف يكوف ىناؾ تدخؿ مف قبؿ الباحث 

القات الناشئة بيف أجزائيا ،والبد مف القوؿ أف المالحظة معادلة الظاىرة او مفرداتيا طبيعة الع
تحتاج الى تدريب وتمريف وتركيز كبير يستطيع المشاىد أف يوجو اىتمامو وانتباىو الى مايود 

                                                           
، 1981س العممية لمناىج البحث االجتماعي، بيروت، دار الفكر الطميعة لمطباعة والنشر، الحسف احساف محمد: االس.  1

 .54ص
 .96 -95، ص1997جزدو محفوظ الكالئكدة: اساليب البحث العممي في ميداف العمـو االدارية، مؤسسة الوىراف، عماف،2



 اإلطار المنيجي لمدراسة
 

12 
 

                                   1دراستو، لدلؾ فاف المالحظة تعتمد بشكؿ كبير عمى الحواس وخاصة حاسة النظر"
الذكر مف اىـ وسائؿ جمع البيانات عف الظواىر والعمميات االجتماعية ومنيا  وىي كما سبؽ

أنواع عدة وقد استخدمنا أداة المالحظة عمى مستوى سائقي سيارات األجرة بمحطة السفر 
ببسكرة، ومدى إقباليـ عمى البرامج التنموية في مجاؿ الثقافة، وكيفية تفاعميـ مع ىكذا برامج 

 إذاعية.

 ستمارة:                                                                                                أداة الب. 

ىي مجموعة مف المؤشراتيمكف عف طريقيا اكتشاؼ أبعاد موضوع الدراسة عف طريؽ 
االستقصاء التجريبي، وىي وسيمة االتصاؿ الرئيسية بيف الباحث والمبحوث، وتحتوي عمى 

موعة مف األسئمة تحص القضايا التي يريد معمومات عنيا وىي نوعاف: االستمارة المكتوبة مج
المرسمة بالبريد، واستمارة المقابمة ومنيا المقننة والحرة وىي تتطمب وجود الباحث والمبحوث 

 2وجيا لوجو.

ع وىي أيضابمحاوره األساسية وأسئمتو الفرعية" مجموعة مف األسئمة المرتبة حوؿ موضو 
معيف يتـ وضعيا في استمارة ترسؿ إلى األشخاص المعنييف عف طريؽ البريد او يجري تسميميا 

)تقميديا( تمييدا لمحصوؿ عمى أجوبة آلة الواردة فييا وبواسطتيا يمكف التوصؿ إلى حقائؽ  باليد
ي مف الموضوع وتأكد مف المعمومات متعارؼ عمييا لكنيا غير مدعمة بحقائؽ، واألسموب المثال

في االستبياف ىو اف يحممو الباحث بنفسو إلى األشخاص ويسجؿ بنفسو االجوبة والمالحظات 
 التي تثري البحث."                                                                                                          

اولنا إعدادىا لتعطي مختمؼ جوانب ولقد اعتمدنا عمى االستمارة كأداة ثانية وأساسية وح
 محاور ىي:                                                                                    6الموضوع بحيث اعتمدنا عمى تقسيمات إلى 

                                                           
 الدار المصرية المبنانية. مكاوي حسف، ليمى حسيف السيد: االتصاؿ ونظرياتو المعاصرية، القاىرة، 1
 المرجع نفسو. 2
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 أسئمة.                                                       4المحور االوؿ: البيانات الشخصية           
 اسئمة. 07المحور الثاني: عادات تعرض مستمعي اذاعة بسكرة المحمية لبرامج الثقافية 
 اسئمة.  02المحور الثالث: داوفع االستماع لممضاميف البرامج الثقافية عبر االذاعة المحمية 
 اسئمة.06الثقافي  المحور الرابع: وسائؿ واساليب االذاعة المحمية في تنمية الوعي 
 ور الخامس: انعكاسات االستماع لممضاميف البرامج الثقافية عبر اذاعة بسكرة المحمية المح

 اسئمة.                                                                                                               07

، ومف 1بتحكيمياوبعد ذلؾ عرضنا االستمارة عمى ثالث اساتذة في التخصص قاموا 
خالؿ مالحظات المحكميف قمنا باجراء تعديالت االزمة عف االستمارة، واخراجيا في الشكؿ 

         النيائي.                                                                                                                     
                                                                             مفاىيم الدراسة:       . 10

يحمؿ ىذا العنصر مجموعةمف المفاىيـ النظرية واالجرائية ليذه الدراسة، مع توضيحيا 
              بصيغة تتماشى واشكالية البحث، وىي كاالتي:                                                             

 تعريف الدور:

ىومجموعة الوظائؼ والمياـ والمسؤوليات التي يقـو بيا تنظيـ قطاع او مؤسسة لتحقيؽ 
 اىداؼ معينة داخؿ مجتمع.

 التعريف االجرائي: 

ىواالداء الوظيفي مف طرؼ ىيئات معينة تيدؼ الى تسيير الشؤوف اليامة داخؿ 
 المجتمع.

  

                                                           
 اسـ المحكـ، والجامعة المحكميف. 1
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                                                                        الثقافة:                   

الثقافة مفيـو غامض رغـ انو اكثر تداوال بيف االفراد والمؤسسات دات العالقة بالثقافة 
والبرامج الثقافية اال اف الباحثيف في المجاؿ يعتقدوف انيا تفتقد التعريؼ الشامؿ الجامع المانع 

( "ىي ذلؾ الكؿ المعقد او المركب الدي 1871تايمور في كتابو )الثقافة البدائية حيث عرفيا 
يتضمف المعرفة،والعقيدة،والفف،واالخالؽ،والقانوف،والعادة،وكؿ المقومات االخرى التي يكتسبيا 

                       .                                                                   1االنساف معضة في المجتمع"

استاذ عمـ االجتماع بجامعة االردنية "اف مفيـو الثقافة ىده  ابراىيم عثمانكما يعرفيا 
اية في التجريد يشير في معناه العاـ الى طريقة الحياة الكمية لجماعة او شعب، ويشمؿ في 

الداب والفنوف، مضمونو القيـ والمعاني والرموز والتصورات المعرفة والتراث والتطمعات وا
تشكالت في كمو االطار العاـ لميوية الجماعية ،ومف ضمنيا مرجعية االنتماء واليوية 
الفردية،ويشكؿ ىدا االطار الثقافي مستوى التنظيـ المعياري النماط الفكر والشعور والفعؿ، 

 والتوافؽ..  

 التعريف اإلجرائي:

تقاليد والقيـ والمعتقدات والفف ىي المعمومات والسموكيات المكتسبة مف العادات وال
األخالؽ في مجتمع ما باختالؼ أنماط المجتمعات األخرى التي تضاؼ إلى رصيد المعرفة 

 العامة والخاصة لمفرد كمحصوؿ ذىني عقمي متراكـ قد يكوف معنوي وقد يكوف مادي. 

  

                                                           
 .46عزمي طو، المصدر السابؽ نفسو، ص1
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 االداعة المحمية:

دمة مجتمع محدود ومتناسؽ تعرؼ االداعة المحمية عمى أنيا "المحطة التي تقـو عمى خ
مف ناحيتيف الجغرافية واالجتماعية لو خصائص البنية االقتصادية والثقافية المتميزة تحده حدود 

 جغرافية تشممو رقعة اإلرساؿ المحمي"                                                                

        التعريف اإلجرائي:                           

االداعة المحمية ىي جياز إعالمي يخاطب الجميور خاص يعيش في لرقعة جغرافية 
محدودة داخؿ دولة متناسييف فيما بينيـ تقدـ لو برامج متنوعة وتعطى لو الحؽ في المشاركة 

 1فيبعضيا.

 اإلعالم الجيوي:

أو اقضي ىو اإلعالـ األكثر قربا مف المواطف فينشا لخدمة حي واحد أو شارع واحد 
الحدود القرية واحد، وىو ميزة مف مميزات اإلعالـ المتقدـ حيث يمكف اف نجد خدمة إذاعية في 

 2كؿ بناية في دولة كسويد وىو إعالـ خدمي تنموي بالدرجة األولى.

        التعريف اإلجرائي:                                                                                    

ىو بمثابة اإلعالـ المحمي ىدفو تقديـ المعمومة الخاصة بالرقعة الجغرافية وكذا الدولية 
 واإلقميمية وعمى نطاؽ واسع تخاطب جميور عريض.  

  

                                                           
 .1987عبد المجيد شكري: االداعات المحميةلغة العصر، دار الفكر العربي، القاىرة، مصر، 1
 .29عبد المجيد شكري: المرجع نفسو، ص 2
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 )المرسل+ المذيع(:                                                                        : القائم باالتصال

ئـ باالتصاؿ أو اإلعالـ، المقدـ لإلنتاج اإلعالمي، والذي لو دور مباشر في يقصد بالقا
وىو الشخص الذي يبدا بعممية االتصاؿ، ـ خالؿ  1تحديد الرسالة اإلعالمية، وتحديد االقاع.

عدادىا، لنشر أو البث اإلذاعي أو  ايصاؿ فكرة، أو معمومة، أو رأي، إذ يقـو بصياغتيا، وا 
 2التمفزيوني.

 :                                                                                   لدراسات السابقةا. 11

 الصحافة الجزائرية في تنمية الوعي الديني:

                                        ىند عزوز بعنواف "الصحافة الجزائرية وتنمية الوعي الديني".                                                           

 :دراسة تحميمية ميدانية لنيؿ درجة دكتوراه في عموـ اإلعالـ واالتصاؿ بتدرج عدة أسئمة

( ما خصائص المواضيع الدينية التي ركزت عمييا الصحؼ الجزائرية ػ محؿ الدراسةػ في فترة 1
                                                                 مف فترات التعددية اإلعالمية؟                      

 ( ىؿ التزمت الصحؼ الجزائرية بالمرجعية الدينية المتبعة في الجزائر؟                                     2

               ( ما ىي مساىمة الصحؼ الجزائرية في تنمية الوعي الديني لدى القرائ؟                      3

 ( ما ىي االقتراحات التي يقدميا القراء بيدؼ تحسيف مستوى المواضيع الدينية المطروقة؟4

حيث تكممت الباحثة عف أىمية التساؤالت التي سمحت ليا بتحديد طرؽ البحث ،وسبيؿ 
ؼ الدراسة انطالقا مف تحديد الفرضيات وصوال الى اختيارىا ،وأىمية الدراسة التي تتبع وظائ

 وسائؿ االعالـ.
                                                           

 . 292، ص1985ية لنظرية االعالـ، دار الفكر العربي، القاىرة، د، ط، جياف امد رشتي: االسس العمم1
 .25، ص2010محمد عبد الحميد: نظريات االعالـ واتجاىات التاثير، عالـ الكتاب القاىرة، 2
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وكدا اىدافيا المسطرة في تحميؿ محتوى الصحؼ المختارةىدا في النسؽ االوؿ، اما 
النسؽ الثاني فارتأت الباحثة إلى التحدث عف تنمية الوعي الديني لإلفراد وحددت طبيعة 
، الجميور الذي يقرا المضموف الديني، ودعمت الباحثة دراستيا بدراستيف يخدماف عمميا البحثي

لذات إلى فرضيات الدراسة األولى متعمقة بااللتزاـ مف طرؼ الصحؼ )الشروؽ...( بالمرجعية 
الدينية، والثانية بمساىمة الصحؼ الجزائرية نسبيا في تنمية الوعي الديني،اىتماـ الصحؼ 

يار الجزائرية بالمواضيع التاريخية ال يقابمو اىتماـ القراء بيذا النوع مف المواضيع، حيث تـ اخت
الدراسة لمعرفة الفروؽ الموجودة بيف النوعيف في معالجة المواضيع الدينية لكؿ مف صحيفتي 
الخبر، والشروؽ اليومي لمقطاع الخاص، وصحيفة النصر التابعة لمقطاع العاـ. وقد تطرقت 
الباحثة الى تحديد مفاىيـ تخدـ الموضوع المتمثمة في مفيـو الصحافة الدينية وماشبو ليا مف 

لمفاىيـ في نفس السياؽ)مفيوـ اإلعالـ الديني، ومفيـو تنمية الوعي الديني، مفيوـ الوعي ا
والوعي الديني وكؿ مصطمحات ليا عالقة بو(، حيث اعتمدت الباحثة عمى نظرية 
االستخدامات واالشباعات وىو ما تراه الباحثة في دراستيا مناسبا نظرا لدوافع تعرض الجميور 

ساقا مع احتياجاتو، ونتيجة لتحقيؽ اشباعات األفراد مف خالؿ وظيفة لوسائؿ اإلعالـ ات
، ونظرية اإلطار العممي لتمكيف الباحثة 1"استخداـ قنوات االتصاؿ الشخصي إلشباع الحاجات"

مف قياس المحتوى الضمني لمرسائؿ اإلعالمية. واستخدمت منيج المسح االجتماعي وأدواتو ـ 
مارة تحميؿ المحتوى بكؿ فئات المقصودة مف العينة المختارة.                      استبياف وتحميؿ المحتوى واست

 وقد توصمت إلى النتائج التالية في دراستيا:                                                                   

 معرفة طبيعة مصادر الصحؼ المعتمد عمييا ـ حيث الوضوح والغموض، بحث اثبتت
الدراسة اف الشخصيات التي تكتب المواضيع الدينية ال تتسـ بالتخصص في مجاؿ الديني 

                                                           
نقال عف  258، ص2009محمود عبد اهلل خوالدة، حسيف عمي العموش: عمـ الفس السياسي واالعالمي، دار الحامد، عماـ، 1

 :Rubin Alan M. Uses and Gratifications OuasisFundititonalAnalyssis in Dominick. J.R.Y 

Flecher J.E Broadcasting reearch:.. J.R.Y methods C.U.S.A 

Massachuschusettss.AlluPfBacamIns ،1891،p203. 
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وتقمدىا مناصب رسمية، وقد تبيف صحة دلؾ بدليؿ اف الصحؼ الجزائرية لـ تنسب المادة 
      مف المواضيع المنشورة.                        65.88اإلعالميةػ محؿ الدراسةػػ ألي شخص بأكبر نسبة بمغت 

ػػ تبيف اف اغمب الوسائؿ االقناعية التي استخدميا الصحؼ تمثمت في القراف الكريـ والسنة 
% مف مجموع المصادر، وتبيف اف الصحؼ قد نشرت 44.86النبوية بنسبة معتبرة بمغت 

المواضيع التي ليا عالقة بالوعي الديني في الصفحات الداخمية المتخصصة وىي الصفحة 
عنونيا بعض الصحؼ "إسالميات"وكذلؾ الصفحات الداخمية بأكبر نسبة، اليدؼ الدينية التي ت

الثالث مف الدراسة ومتعمؽ بطبيعة الصور الصحفية الواردة، وبنظرنا في الصور الصحفية 
المرافقة لممواضيع الدينية مف حيث الموقع والمضموف نرى أف نسبة معتبرة مف مضاميف الصور 

                                                                                                                      تمثؿ في الصورة الشخصية. 

دلت نتائج دراستنا عمى ىذه عمى وجود عالقة بيف مستوى التعميمي ومقروئية المواضيع 
جدولة مما يعني يوجد عالقة بيف الدينية بدليؿ نتائج كا المحسوبة والتي كانت اكبر مف قيـ كا ال

متغير المستوى التعميمي مف جية وبيف قراءة المواضيع الدينية مف جية ثانية.كما دلت النتائج 
عمى القراء يفضموف قراءة ركف الفتاوى بيف سائر أركاف الصفحة الدينية)تفسير والحديث، 

 مى الترتيب.                                                                                                  السيرة..(يميو األخالؽ واألدعية والعبادات والسيرة النبوية ع

 :الدراسةالثانية

اتجاىات المرأة نحوالبرامج االداعية حبيطوش سممى والعيدي ايماف تحمؿ عنواف "
 المحمية المخصصة ليا"

برج بوعراريج لنيؿ شيادة الماستر في عمـو  دراسة ميدانية عمى عينة مف نساء والية
اإلعالـ واالتصاؿ ،حيث تمحورت اشكاليتيا حوؿ اتجاىات المرأة نحو البرامج االداعية 
المخصصة ليا باداعة برج بوعراريج الجيوية ومدى تاثيرىا عمى ىده الفئة في المجتمع ،حيث 

                                                                      التساءالت التالية:                               ضمت 
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 ما مدى استماع المرأة لمبرامج االداعة المخصصة ليا في اداعة الجزائر برج بوعراريج؟ 
 ىؿ يؤثر مضموف البرامج االداعية المخصصة لممرأة في الجزائر مف برج بوعراريج؟ 
  ة المخصصة ليا في اداعة الجزائر مف ببرج بوعراريج؟كيؼ تقيـ المرأة البرامج االداعي 

استخدمت الباحثة نظرية االستخدامات واالشباعات ودلؾ نظرا ألىمية الدراسة مف 
الناحية الوظيفية لالداعة المحمية تجاه الجميور العريض،األتي ضمت الفرضيات مف بينيا 

اث الجميور لوسائؿ االتصاؿ وليس االستدالؿ عمى المعايير الثقافية السائدة مف خالؿ استحد
مف خالؿ محتوى الرسائؿ فقط باتخاذ أىداؼ ليا المحققة في السعي الكتشاؼ كيؼ يستخدـ 
األفراد وسائؿ االتصاؿ باعتبار أف الجميور نشط،وشرح دوافع التعرض لوسيمة معينة والتفاعؿ 

ائؿ االتصاؿ بيدؼ فيـ الذي يحدث نتيجة التعرض،إضافة إلى التأكيد عمى نتائج استخداـ وس
عممية االتصاؿ الجماىيري ،تطرقت الباحثة إلى نقد موجو النظرية المستخدمة في الدراسة، 
االىمية البالغة ومكانتو في الدراسة الوصفية االجتماعية ومجاؿ اإلعالـ واالتصاؿ مف خالؿ 

كية،بالتعرؼ عمى االىتماـ بخمسة معمومات اال وىي اإلدراؾ،اراء،حقائؽ،اتجاىات،تقارير سمو 
أراء واتجاىات والتأثيرات والقيـ والمفاىيـ لمجميور معيف والخصائص المميزة  لو، وكانت 

 النتائج النيائية بعد تفريغ البيانات وفؽ األىمية لدى أفراد العينة كما يمي:

 .تستجيب المرتبة لمبرامج االذاعية المخصصة ليا في اذاعة البرج 
  امجيا النسائية الى مواضيع ىامة تخص المرأةتتعرض اداعة البرج في بر 
  تنجح البرامج االداعية المتخصصة لممرأة في اداعة البرج لطرح قضايا وحموؿ لممواضيع

 التي تتناوليا.
 .تتوافؽ بعض ما تقدمو االداعة المتخصصة لممرأة البرايجية مع اىتماـ المستمعات 
  ج لتمبية رغباتيا.                           تتميز البرامج االداعية المتخصصة في اداعة البر 
 ووفقا لمنتائج العامة كما يمي: نذكر البعض منيا. 
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 67.5سبنتمع لالداعة البرج بسراريج ينساء برج بوع.ًُ.% 
  بنيت الدراسة أف أغمبية المبحوثات يستمعف الداعة البرج لمدة ساعة وىدا بنسبة 

57.5%. 
 ساء والية البرج االداعة المخصصة لممرأة في اداعة البرج بنيت الدراسة اف أسباب استماع ن

 السموبيا المتميز.                                                                     
  بينت الدراسة أف أغمبية المبحوثات رأيف أف المغة المستخدمة طرح مواضيع البرامج

 %                                                             98.7المخصصة لممرأة في اداعة البرج بنسبة 
  ػػ بنيت الدراسة اف أغمبية المبحوثات ال يشاركف في البرنامج االداعة المخصصة لممرأة في

% كانت تمثؿ نساء المواتي يشاركنا في ىده البرامج 6أما نسبة  ،%94 اداعة البرج بنسبة
 عف طريؽ الياتؼ

 ساس قياـ البحث العممي بؿ ىو المنيجية المعتمدة في تصميـ عممية مف يعد المنيج أ
 تفسيرىا وضبط نتائجيا والتحكـ بيا"                                                                 

  والمنيج المسحي حسب الدراسة المسح اإلعالمي لمجميور وسائؿ اإلعالـ، جزء  مف
ره المنيج المستخدـ في الدراسة، فالدراسات الوصفية ال تقتصر عمى المنيج الوصفي باعتبا

نما جمع ىده البيانات،  ،وتفسيرىا ،وتحميميا مجرد البيانات والمعطيات مف الواقع فقط، وا 
طبقا ألىداؼ الدراسة التي سطرىا الباحث بمختمؼ أدوات جمع  ،واستخالص نتائجيا

ىده الدراسة تقـو عميو )المنيج الوصفي( بوصؼ ،وعمى ىدا الضوء فاف ت المختارةالمعموما
ظاىرة الوعي والثقافة بقضاياىا المختمفة وارتباطيا باالداعة المحمية مف خالؿ التأثير وتأثر 

 المستمع بتنوع البرامج الثقافة الداعية استراتيجيا.                                                  
  ياف بمحاوره األساسية وأسئمتو الفرعية "مجموعة مف األسئمة االستب باستخدام أداةودلؾ

المرتبة حوؿ موضوع معيف يتـ وضعيا في استمارة ترسؿ إلى األشخاص المعنييف عف 
طريؽ البريد أو يجري تسميميا باليد )تقميديا( تمييدا لمحصوؿ عمى أجوبة األسئمة الواردة 
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مف الموضوع وتأكد مف المعمومات  فييا وبواسطتيا يمكف التوصيؿ إلى حقائؽ جديدة
واألسموب المثالي في االستبياف ىو اف يحممو  ،رؼ عمييا لكنيا غير مدعمة بحقائؽمتعا

 .1األشخاص ويسجؿ بنفسو األجوبة والمالحظات التي تثري البحث الباحث بنفسو إلى
ي يتـ "إضافة إلى دلؾ أداة المالحظة التي تعتبر "أداة مف أدوات البحث العممي والت

بواسطتيا مراقبة ومشاىدة الظاىرة كما ىي في الواقع والتعبير كما وكيفا، وىي أداة ىامة 
يستخدميا الباحثوف لموقوؼ عمى الظاىرة في وضعيا الطبيعي التمقائي دوف أف يكوف ىناؾ 

 تدخؿ مف قبؿ الباحث معادلة الظاىرة أو مفرداتيا طبيعة العالقات. 

                                                           
وث، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، . د. عمار بحوش، د. محمد محمود: مناىج البحث العممي، وطرؽ اعداد البح1

 .57 -56، ص1995
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  تمييد:

اإلعالـ المحميأداة أساسية في الوصوؿ إلى المجتمعات المحمية المختمفة عف غيرىا مف 
غير مباشرة  أوالمجتمعات داخؿ الدولة الواحدة سواء كاف التواصؿ مع المجتمع بصفة مباشرة 

المكتوبة، ونظرا  أوالسمعية بصرية أو بكافة وسائؿ اإلعالـ المحمي البسيطة والمركبة السمعية 
أطراؼ العممية االتصالية مف مرسؿ ومستقبؿ وقناة ورجع الصدى.. تظير أىمية ىذا  لقرب

المستوى مف االتصاؿ في خدمة قضايا التنمية والتطوير مستوى كؿ مجاالت الحياة الثقافية، 
االجتماعية، السياسية.. وقوة تأثير في الجميور المستيدؼ ومف خالؿ مما سبؽ ذكره نعرض 

ؿ حوؿ مفيوـ وأىمية اإلعالـ و التي تصب في صمب موضوع الفصؿ األ المعمومات التالية
المحمي ووظيفتو، وباعتبار اإلذاعة المحمية مفيوميا مرتبط بمفيـو المجتمع المحمي، وبالتنمية 

 المجتمعية فاف دورىا يبرز في تنمية المجتمع.

 :مفيوم اإلعالم المحمي  .1

المجتمع المحمي عمى رغـ اختالؼ  اإلعالـ المحمي لو صدى كبير في المجتمع خاصة
الحديثة كاالنترنت وشبكات  أوأشكالو مف وسائؿ إعالمية تقميدية)اإلذاعة،النيتيمديا،الصحؼ..( 

التواصؿ االجتماعية التي عف طريقيا يقدـ رسائمو اإلعالمية وبرامجيا المسطرة لتحقيؽ أىدافيا 
ـ، إلى جانب ذلؾ الكـ المعرفي،الذي ولتأثير في األفراد، وتحسيف قيميـ، وتيذيب سموكياتي

يقدمو اإلعالـ المحمي في مختمؼ القضايا، والمجاالت االجتماعية والسياسية، والثقافية 
نما لو عدة مفاىيـ بحسب تصنيؼ .واالقتصادية. فاإلعالـ المحمي ال يقتصر عمى مفيـو واحد وا 

                      مجموعة مف الباحثيف في المجاؿ وعميو:                      
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اإلعالـ المحمي ييدؼ إلى خدمة المجتمع المحمي، مف خالؿ التعبير عف حاجاتو، 
واىتماماتو، وتنويره، مع المحافظة عمى قيمو، وعاداتو وىويتو الثقافية، بخطة واضحة، واليداؼ 

 1محددة تقـو عمى حرية الرأي العاـ والتعبير، والشفافية والموضوعية.

عالـ المحمي أىمية في تزويد أفراد مجتمعو بالثقافة والتربية، والمعمومات إذ أف لإل
الحضارية التي تتعمؽ بأمور حياتيـ ومشاكميـ اليومية، وتنمية القيـ، مع مسايرة المجتمع 

 2المحمي الكمي، وتحسيف أنماط وسبؿ العيش.

لكسب المعرفة،  كما يعد اإلعالـ المحمي وسيمة تخدـ المجتمع ككؿ، لمساىمة في الدفع
حراز  والثقافة، والتحرر مف الجيؿ والتخمؼ، بجميع أشكالو، ليتمكف المجتمع مف االزدىار، وا 

 3التقدـ الشامؿ.

كما يجد اإلشارة إلى أف اإلعالـ المحمي ىو شكؿ مف أشكاؿ اإلعالـ ككؿ، فيو إعالـ 
ؿ مباشر بأفراد محدود النطاؽ يختص بمنطقة معينة تدعى المجتمع المحمي، إذ ييتـ بشك

المجتمع المحمي، بعاداتيـ وتقاليدىـ وكؿ ما يميزىـ عف باقي المناطؽ األخرى، فيو إعالـ 
لى بتخزيف تراث األجياؿ الالحقة، وقد جاءت اإلذاعات المحمية لتغطية ما و يختص بالدرجة األ

 4لـ تستطع اإلذاعة الوطنية مف تغطيتو.

                                                           
عبد المجيد شكري: االعالـ المحمي في ضوء متغيرات العصرػػ اسسو نظرياتيوسائميػػ ودوره في الدوؿ النامية والمتقدمة/ دار  1

  .32،ص2007، 1الفكر العربي، القاىرة، ط
 . 110، ص2004، 3بي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، طراسـ محمد جماؿ: االتصاؿ واالعالـ في الوطف العر  2
عبد العزيز شرؼ: مدخؿ الى وسائؿ االعالـ واالتصالػػ الصحافة، االذاعة، التمفزيوف، المسرح، االقمار الصناعيةػػ دار الكتاب 3

 .114،ص1980المصري، القاىرة، د،ط، 
، 1996، 1مية المجتمع المحمي، دار العربي لمنشر والتوزيع، القاىرة، دعبد اهلل المسممي ابراىيـ، الراديو والتمفزيوف وتن4

 . 41و39ص
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خدـ مجتمعا محددا ومتناسقا مف النواحي الجغرافية ىو اإلعالـ الذي يواإلعالـ بصفة عامة 
المتميزة عمى إف واالقتصادية واالجتماعية، مجتمع لو خصائصو البيئية واالقتصادية والثقافية 

اإلرساؿ المحمي. "وعممية تنطوي عمى مجموعة األنشطة تحده حدود جغرافية حتى تشممو رقعة 
بكافة الحقائؽ عف القضايا، والموضوعات بطريقة االتصالية، التي تيدؼ إلى تزويد الجماىير 

شفافية وموضوعية، األمر الذي يؤدي إلى خمؽ اكبر درجة مف المعرفة، والوعي واإلدراؾ، مما 
يساىـ في عممية تنوير الرأي العاـ وتكوينو تكوينا صائبا لدى الجميور، أثناء الوقائع، واألحداث 

 1المثارة".

 أىمية اإلعالم المحمي: .2

كاف تراجع أىمية اإلعالـ المحمي المسموع بعد ظيور وسائؿ إعالمية أخرى"  ميما
ؿ أو التمفزيوف" فالبد التطرؽ إلى أىـ ما يميز اإلذاعة المحمية التي تعد أفراد المجتمع بتن

مواضيعيا المختمفة المياديف، فظيور التمفزيوف يؤثر عمى متابعة برامج الراديو لكف ىذا ليس 
ى وظيفة الراديو، فمراديو مجاالت ال يستطيع أف ينافسو فييا ىذا األخير."فقد معناه القضاء عم

 2ساط وفرضت وجودىا في كؿ موضع."و أخذت اإلذاعة مكانيا في حياتنا وتغمغمت في كؿ األ
مف خالؿ التعبير المبنية عمى الكالـ الموسيقى الصوت، بتبنييا "لمياـ التسمية واألنباء 

 .                                                                       3عاـ والتربية والثقافة"والخدمات ذات النفع ال

إف اإلذاعة المحمية وسيمة إعالمية جماىيرية واسعة األفؽ واالنتشار، يمكنيا اف تصؿ 
ية إلى جميع األفراد بيسر وسيولة متخطية حاجز األمية والحدود الجغرافية..الخ كما أف عمم

                                                           
 .21،ص2،1993سميرمحمد حسيف: االعالـ واالتصاؿ بالجماىيروالراي العاـ، عالـ الكتب، القاىرة، د 1
واالشباعات عمى عينة ـ  مريـ بعموؿ، كريمة رزوؽ:دور االذاعة المحمية في ترسيخ اليوية الثقافية، دراسة في االستخدامات2

 .55،ص2015/2016طمبة عمـو االعالـ واالتصاؿ ػػ جامعة العربي بف مييدي اـ البواقي ػػ 
، 2012، دار المسيرة لمنشروالتوزيع، االردف،1مجمد صاحب السمطاف: وسائؿ االعالـ واالتصالػػ دراسة في النشاة والتطورػػ ط3

 .208ص
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استقباؿ المواد اإلعالمية مف خالليا ال يحتاج إلى أي مجيود، بؿ يمكف نقمو إلى أي مكاف، وال 
تتطمب تفرغا تاما لالستماع إلييا، مف خالؿ برامجيا وأنشطتيا الموجية لمكبار والصغار وكؿ 
 فئات المجتمع بجمب االنتباه واالىتماـ "واختيار المعمومات بشكؿ دقيؽ وجذاب واستخداـ

أساليب مشوقة مف اجؿ جذب كؿ شرائح المجتمع لمتفاعؿ مع الوسائؿ اإلعالمية".                                       
 وعميو تكمف أىمية اإلعالـ المحمي:

يعد مصدرا ميما مف مصادر التوجيو والتثقيؼ في أي مجتمع، وىذا ذات تأثير كبير في  .أ 
ف في اىتماماتيـ، وتوجياتيـ ومستوياتيـ الفكرية جماىير المتمقيف المختمفيف المتبايني

 واالكادمية واالجتماعية.
 تقـو بعممية بناء المجتمعات وفي المساىمة في تشكيؿ مالمح المجتمعات. .ب 
 تشكيؿ الرأي العاـ وخاصة عندما تكوف الصورة غير واضحة.  .ج 
ية السياسية في ىو مصدر أساسي لمقادة السياسييف والدبموماسييف وكؿ مف ليـ صمة بالعمم .د 

 المجتمع.
لية لألطراؼ المشاركة في أو ض حيث يوفر رؤية أو يمعب اإلعالـ دورا ميما في عممية التف .ه 

 ض.أو عممية التف
 ــ وظائف اإلعالم المحمي: 3

برز دور وظيفة اإلعالـ المحميبفضؿ تعرض الواقع لالزماتوحاالت طوارئ مفاجئة مف 
ب مع أو مواقع اليومي وخمؽ جو مف األلفة والتفاعؿ والتجخالؿ اعتماد اإلعالـ عمى االستقرار ل

ضحايا األزمات، كما يساىـ اإلعالـ التنموي في تمقيف الناس الميارات و األساليب الالزمة 
 التي تقتضييا عميمة التحديث والتطور السيما الجرأة وانتقاد المسئوليف وعدـ الخوؼ منيـ.    

ي تنمية المجتمع المباشر مف خالؿ شتى األنشطة إذ أف اإلعالـ التنموي يشارؾ ف   
واإلسيامات كمحو األمية اليجائية وتنظيـ الدورات التكوينية والتثقيؼ النسائي والتربية والتعميـ 
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واإلرشاد معالجة قضايا الطفؿ.. الخ.الف مف مميزات اإلعالـ واالتصاؿ التنمية بمختمؼ 
 ركائزىا مف خالؿ إبراز اإلعالـ التنموي.

ذا كاف اإلعالـ التنموي متطورا في أداء رسائمو كاف لو اثر ذلؾ عمى الواقع فالدراسات و  ا 
تجمع عمى اف ثمة ارتباطات وثيقا بيف النمو االقتصادي ونموا وسائؿ اإلعالـ، فارتباط مختمؼ 

قة وسائؿ اإلعالـ المحمية بوظيفة تنمية المحمية مف خالؿ االرتباط بالبيئة المحمية وثقافة المنط
والتنسيؽ الشمولي مع مختمؼ المؤسسات والييئات، سواء كانت رسمية ومدنية. بإشراؼ تمؾ 
الوسائؿ اإلعالمية المحمية في الغالب األعـ مف أبناء المنطقة، يستوعبوف مشاكؿ الناس 

 وحاجياتيـ. 
      وتكوف وظائؼ اإلعالـ المحمي في النقاط اآلتية:                                    

  معرفة العالقة بيف الوسائؿ اإلعالمية والجميور المستيدؼ والعمؿ عمى تغيير نمط
المعالجات اإلعالمية لكافة القضايا المحمية مع االنفجار الذي حدث في مجاؿ البث 
المباشر األمر الذي يؤدي إلى ىروب المتمقي الى الخيارات األخرى المتاحة.  ػػ فاعمية 

مستوى الداخمي ومصداقية الوسائؿ المحمية حتى ال تعطى الفرصة الدور الرقابي عمى 
لممتمقي لميرب مباشرة إلى وسائؿ خارجية لمحصوؿ عمى الحقائؽ التي قد تكوف في أحياف 

 .كثيرة ممونة وغير دقيقة
  أوعمؿ وسائؿ اإلعالمية المحمية بوضعيا الراىف عمى تشكيؿ رأي تجاه أي موضوع 

يبث الكثير مف الموضوعات األمر الذي يحوؿ دوف تركيز انتباه قضية، فالتمفزيوف مثال 
الرأي العاـ عمى زوايا بعينيا، فالحاجة الماسة إلى وجود وسائؿ متخصصة لتخاطب كؿ 

 .قطاع محدد أووسيمة فئة 
  توفر فرض التعامؿ مع األزمات عبر وسائط متعددة ومف أىميا وسائؿ اإلعالـ الدولية

ختمفة حيث انو تستطيع وسائؿ اإلعالـ الدولية مف االنحراؼ بالمشكمة بإشكاليا وأنواعيا الم
 عف مسارىا الموضوعي إلى مسارات أخرى تنسجـ مع سياسيتيا وخططيا تجاه المنطقة.



 الفصل األول:                                  اإلعالم المحمي والتنمية 
 

29 
 

  استخداـ االنترنت ألغراض نشر المعمومات والحقائؽ واف يكوف الخطاب اإلعالمي في
 يس محمي فقط اف تعدد الحدود الجغرافية.الوسائؿ المقروءة والمرئية والمسموعة دولي ول

  مف األمور المؤثرة ايجابيا في عمؿ الوسائؿ اإلعالمية المحمية توحيد الخطاب السياسي
واإلعالمي حتى يحدث التناغـ المنشود والبد مف التركيز عمى المعمومات والحقائؽ التي 

ي واإلعالمي الناضج، تكشؼ المؤامرة وتوحد الشعب أكثر وال شؾ اف ىذا الخطاب السياس
نيا، وسيخمع الجميع الرداء أو ىو الذي يفتح الطريؽ لتوحيد القوى السياسية وتضامنيا وتع

 الحزبي الضيؽ الف القضية تصبح قضية وطف بكاممو مستيدؼ.
  العمؿ عمى استعادة ثقة المتمقيف في وسائؿ اإلعالـ المحمية بحيث تصبح تمؾ الوسائؿ

د جميور المتمقيف بالمعمومات الدقيقة بالسرعة المطموبة حتى مصدرا موثوقا بو في إمدا
 .ينتقؿ اإلعالـ مف مرحمة الدفاع إلى اليجـو

    إنشاء العديد مف القنوات المتخصصة سواء في مجاؿ األخبار والسياسية والفف والرياضة
 1بحيث يتـ التنسيؽ فيما بينيا مخاطبة القطاعات المختمفة مف المتمقيف.

 ا أيضا "تحقيؽ الحؽ في اإلعالـ وحرية التعبير، تقدـ خدمة إعالمية عمومية، مف وظائفي
 2تجسيد اإلعالـ الجواري والتكفؿ باالحتياجات الترفييية."

  ترقية التراث المحمي وترقية المواطف ثقافيا، رداعتبار لمثقافة المحمية، تنشيط الحركة الثقافية
 تيا.اإلبداعية، وتطوير الثقافة المحمية وترقي

  مف مرسـو الوظائؼ التي ترتبط بتحقيؽ أىدافيا حتى يكوف عمى اإلذاعة  07تنص المادة
المركزية ومف ثـ ما يتبعيا مف إذاعات محمية كإنتاج برامج ذات طابع سياسي واقتصادي 

                                                           
 .186عمي عجوة: نفس المرجع، ص 1
مسعودة جودي تجربة االعالمالمحمي في الجزائ: االذاعات المحمية نموذجا، مذكرة تخرج ماجستير في عمـو االعالـ 2

 . 102/103، ص2002/2003واالتصاؿ، جامعة الجزائر، 
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إذاعة مركزية في  أواالشتراؾ مع اإلذاعات المحمية  أووثقافي واجتماعي وفني ورياضي 
 1ىا وبثيا.إنتاجيا واقتناء

 . دور اإلذاعة المحمية في التنمية. 4

أف اإلعالـ التنموي المحمي، ليس محفزا فحسب، بؿ ىو محفز وموجو وطرؼ أساسي 
في صناعة التنمية ونشر الوعي وتشكمو وذلؾ مف خالؿ االنتقاؿ مف مرحمة الدعاية والتبعية 

لمجتمع التنموي والمدني(، فاإلذاعة والخطابات األيديولوجية إلى مرحمة اإلنتاجية )الجمعيات، ا
المحمية ليا دور ىاـ في حياة الفرد المستمع التي" توسع مف أفاؽ الناس ويمكنيا اف تمعب دور 
الرقيب، ويمكنيا اف تشيد االنتباه الى قضايا محددة، وكذلؾ يمكف أف ترفع طموحات الناس، 

سائؿ واإلعالـ مف ميمات تعممية ودور ويمكنيا اف تصنع مناخا مالئـ لمتنمية، في النياية فالو 
صناعة القرار." حيث تتمثؿ الوظيفة التنموية في دورىا االقتصادي مف خالؿ اإلعالنات 
براز أىمية األفراد االيجابية في  التجارية والبرامج والتوعوية بالمشكالت القائمة، وتقديـ الحموؿ وا 

تنفيذ المشروعات التي تقـو بيا الدولة،  عمميات التحوؿ وتأكيد الرقابة الشعبية عمى عمميات
 2ومتابعة التنفيذ وتحريؾ األفراد وتوجيييـ نحو اليدؼ الصحيح.

أشكالو 3وتعد اإلذاعة المحمية في إطار التنمية األساس في المجتمع، إنما الوعي بكافة 
سيـ يمكنيا إف تفي المجتمع المحمي بذكر مف طرؼ مجموعة مف اإلعالمييف أف ىذه األخيرة 

في التنمية مف خالؿ برامجيا ذات الطابع االجتماعي والثقافي والسياسي.. تحت إشراؼ القيـ 
ترشيد االتجاىات وتعديميا، وحرصيا عمى التقدـ اإلرشادية والتوعوية الذي يسعى كؿ منيـ الى 

                                                           
مي"، اذاعة مف اعداد الطالبة سويعاف لبنى: االعالـ المحمي وابعاده التموية في المجتمع"دراسة وصفية تحميمية لمخطاب االعال1

، 2009/2010ورقمة الجيوية انموذجا، مذكرة تخرج لنيؿ شيادة ماجيستر في عمـو االعالـ واالتصاؿ، جامعة وىراف، 
 .124ص

 . 183ػػ181ـ(،ص2006سعيد منى، االعالـ والمجتمع )القاىرة : الدار النثرية، المبنانية ،  2
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ضاء عمى لمختمؼ القيـ االيجابية والبناء ليذاالمجتمع ومعالجة القيـ السميبة السائدة فيو، والق
المشاكؿ االجتماعية التي تعوؽ التنمية، كقضايا المرأة في المجتمع المحمي، والصحة، التسرب 
المدرسي... كما تعمؿ عمى تنمية مختمؼ شرائح المجتمع بيدؼ الترقية وتنمية ىذه الفئات مف 

            شرائح المجتمع.                                                                

اذ تسيـ اإلذاعة المحمية مف خالؿ برامجيا المستمرة بخطورة القضايا والمشاكؿ التي 
، ألنيا تحرص عمى 1تواجو المجتمع والتقديـ لمختمؼ الجيود التي تبذؿ في ىذا الصدد

لويات والرىانات التي تواجو المجتمع المحمي اذ و المعالجة الموضوعية لكافة القضايا وتحديد األ
المنطقة الدينية تتـ عف طريؽ  أوتقـو بربط اتصاؿ مف خالؿ الوسائؿ التقميدية في الناحية 

ي واألمثاؿ الشعبية والحكـ.. وال يختمؼ دور اإلذاعة المحمية عف دور أو المداح والشعر والر 
اإلذاعة بصفة عامة في معالجة المشكالت االجتماعية، ورفع مستوى الذوؽ الفني عند 

اطالع أفراد المجتمع عمى ما حققتو الحضارة اإلنسانية مف معارؼ، إيصاؿ المجتمعات، 
األخبار المحمية والعالمية ألفراد المجتمع وتنوير الرأي العاـ، تعريؼ العالـ الخارجي بالتطورات 

 2واتجاىات الفكرية السياسية، الترويح عف نفوس أفراد المجتمع وتسميتيـ.

 الت في ىذه الحياة مف بينيا: ويتجمى ىذا في العديد مف المجا

 المجال االجتماعي:  .أ 

تتعدد القضايا االجتماعية بتعدد مشاكؿ وظواىر متنوعة في الحياة اليومية في حياة 
الفرد باختالؼ شرائح المجتمع، ولإلذاعة المحمية دور في تنمية ىذه القضايا عند المرأة، 

 الصحة، التعميـ.. 

                                                           
 .105ػػ 79عبد المجيد شكري، المرجع نفسو، ص، 1
 .106، ص2008، عالـ الكتب الحديث، االردف، 1مة الطيب عيساي: مدحؿ الى االعالـ واالتصاؿ، طرحي 2
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 :تنمية المرأة وتطويرىا 

إلذاعة المحمية دور في التأثير عمى المنظومة القيمة واألخالقية لممجتمع، وكذا عرض ل      
زت بعض العادات الموروثة في الحضارة والمجتمع، وليا أو ماينمي القيـ االجتماعية التي تج

ايضا دور فعاؿ في تثقيؼ وتوعية المراة، والف االذاعة المحمية عنصر ىاـ في خمؽ راي عاـ 
ثؿ وسائؿ ضغظ عمى االجيزة وخاصة المراة واشباع حاجاتيا، كما انيا تمثؿ فيي ايضا تم

عامؿ التوجيو وتوجيو فعاؿ لدى المراة بالعادات والتقاليد السبيسة والخاطئة كتيميش المراة.                                    
تدخؿ احداث الحياة وانطالقا مما سبؽ ذكره نجد اف االذاعة المحمية تقع عمييا مسؤولية اف 

وتنتشؿ اسباب كثيرة تؤدي الى الفشؿ ومف بينيا تيميش المراة وتبني قضايا مف البداية مف 
اىمية التعميـ والصحة والحياة الكريمة والمراة نفسيا، لكف بعد اف يتـ توعيتيا توعية صحيحة 

الف، وماتريده ىي وتطويرىا واف تسعى االذاعة المحمية الى اف تفيـ المراة دورىا المطموب ا
لتكوف الرائدة في كؿ المجاالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية، فاالذاعة المحمية 
تمكف المراة مف تبني قضاياىا وتوعيتيا بحقوقيا ومسؤوليتيا المجتمعية والدفاع عنيا والماموؿ 

اذ اف توعية المراة بذاتيا مف االذاعة المحمية ىو اعطاء ىذا الجانب الحيوي اىتماما حقيقيا 
ميـ جدا، فمتى عرفت المرأة حقوقيا ومسؤوليتيا المجتمعية واألسرية تفادت الوقوع في الكثير 

 1مف المشكالت.

                                                                        :التنمية الصحية 

حيطو، وتمعب اإلذاعة المحمية دورا مما الشؾ فيو اف صحة المواطف مرتبطة بنظافة م
ىاما في ىذا المجاؿ لحفاظ عمى سالمة المواطف باتخاذ اإلرشادات والنصائح توعية وفؽ 
برنامج إعالمي مسموع ىدفو التنمية المحمية، وبرغـ مف تواجد دور حيوي ينبغي أف تؤديو 

                                                           
، مركز التدريب والدراسات السكانية، 1خالد يحي، احمد مساعد: دور وسائؿ االعالـ في تنمية المراة وتطويرىا ووعييا، ط 1

 .50، ص2007جتمعة صنعاء، 
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يرة في تشكيؿ مصالح أخرى، وخاصة مصالح الصحة إال أف وسائؿ اإلعالـ ليا أىمية كب
الوعي و نشره، وتنميتو مف خالؿ برامج حوؿ التربية والصحة، مكافحة ناقالت األمراض 
المعدية مثال، حماية األموية والطفؿ.. الحياة تتأثر بثقافة اإلنسانودرجة وعيو وكمما كاف أكثر 

وعيا ثقافة ووعيا كانت حياتو أفضؿ والعكس صحيح، فمثال في الجانب الصحي بيف مف يحمؿ 
 صحيحا بتعاممو مع اإلمراض والحوادث في أسموب الحياة.                                     

تعتبر اإلذاعة المحمية مف أىـ الوسائؿ اإلعالمية التنموية في مجاؿ الصحي والمصدر 
الرئيسي لممعمومات التي تؤدي دورا كبيرا وميما في بناء الفرد وتكوينو المعرفي والوجداني 
والسموكي مف عمميا في زيادة رصيده مف المعمومات والخبرات التي تنسج مواقفو وأرائو 

تو، واف وسائؿ اإلعالـ أصبحت أداة مؤثرة في استحداث وتغيير السموكيات والممارسات وسموكا
                                    فمضامينو أصبحت مرتبة لألفكار واصفة لممعايير ناقمة لمحياة.                                    

كما إنيا ذات قوة كبيرة مف خالؿ أحكاـ سيطرتيا عمى مصادر المعمومات التي يعتمد 
عمييا أفراد المجتمع ومنظماتو في اتخاذ اآلراء والقرارات وتحقيؽ األىداؼ ولذلؾ يسعى األفراد 

 اؼ ىي:                                                                                في إقامة عالقة اعتماد عمى وسائؿ اإلعالـ لتحقيؽ ثالث أىد

عمى خبرات الفيـ االجتماعي مف خالؿ والحصول مثؿ معرفة الذاتمف خالؿ التعمـ الفيم:  -
 .معرفة أشياء عف العالـ أو الجماعة وتفسيرىا

وكيؼ تحتفظ برشاقتؾ وتوجيو  يشمؿ توجيو العمؿ مثؿ متى تقرر أف تشتريالتوجيو:  -
 .تفاعؿ مف الحصوؿ عمى دالالت عف كيفية التعامؿ مع موقؼ جديد

تشمؿ التسمية المنعزلة مثؿ الراحة واالسترخاء والتسمية االجتماعية مثؿ مشاىدة التسمية:  -
 .1الذىاب إلى السينما

  

                                                           
 .5و 2مرجع سابؽ ، ص عبد المالؾ بف عبد العزيزالشيموب: 1
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                                     :الشغل والسكن وتييئة الطرقات                    

تعمؿ اإلذاعة المحمية عمى توطيد عالقتيا مع جميورىا المادي)افراد المجتمع المحمي( 
وكذا الييئات الرسمية كالمؤسسات وغيرىا مف خالؿ الربط بيف الثالثية السكاف المحمييف في 

مج إعالمي منطقة معينة، ومسئولييا كييئة المجمس الشعبي ومف يمثمو )البمديات..( في برنا
محمي يخدـ كال الطرفيف في معالجة قضايا السكاف مف شغؿ وسكف.. وفي نفس الوقت عرض 
ما ىو موجود والبحث عمى ما ىو أفضؿ وأجدر في إحداث التنمية االجتماعية.. فمف اىـ 
المحأور التي تساىـ بيا اإلذاعةالمحمية في إطار التضامف المحمي االجتماعي ممؼ السكف، 

.. بالحوار مع المسئوليف عمى ذلؾ باتخاذ صالحيات تنموية مف قبؿ المجمس ممؼ الشغؿ
 الشعبي في المجاالت التالية:                                                                             

 مجال التييئة العمرانية والسكانية: .ب 

عمومية الستقباؿ الجميور والمناطؽ يتـ بمقتضاه تحديد التجمعات السكانية والتجييزات ال
مف  19الالـز حمايتيا وضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغؿ األراضي، وذلؾ حسب المادة

 1المتعمؽ بالتييئة والتعمير.29/90القانوف 

مف نفس القانوف  31فيما يخص التخطيط وشغؿ األراضي حسب ما نصت عميو المادة 
يؿ في إطار توجييات المخطط التوجييي لمتييئة عمى انو"يحدد مخطط شغؿ األراضي بالتفص
 2والتعمير حقوؽ استخداـ األراضي والبناء.."

                                                           
، صادر في 52،المتعمؽ التييئة والتعمير، ج.ر، ج،ج، د، ش، عدد1990ديسمبر 1المؤرخ في 19/90راجع المادة  1
، صادر في 51، ج. ر. ج. ج .د .ش، عدد2004غشت14، مؤرخ في 04ػػ05، معدؿ ومتمـ بالقانوف رقـ 1990ديسمبر 2

 .2004غشت  15
 امتعمؽ بالتييئة والتعمير، نفس المرجع. 29/90ف رقـ مف القانو  31راجع المادة  2



 الفصل األول:                                  اإلعالم المحمي والتنمية 
 

35 
 

"تمعب البمدية دور ىاـ في مراقبة احتراـ تخصصات األراضي وقواعد استعماليا كما 
ففي مجاؿ  1تسير عمى المراقبة الدائمة المطابقة لمشروط المحددة في القوانيف المعموؿ بيا."

مف القانوف البمدية عمى انو" مف الصالحيات البمدية توفير  119فقد نصت المادة  قطاع السكف
نشاء التعأونيات  الشروط التحفيزية لمترقية العمومية وتنشيطيا وذلؾ بترقية برامج السكف وا 

 2العقارية المساعدة عمى ذلؾ."

                     مجال االجتماعي الثقافي:                                             .ج 

نشير فيو إلى المجاؿ المدرسي والرياضي والسياحي... ودور اإلذاعة المحمية في 
تنميتيا وفؽ برامج حوارية خاصة بالمجاالت، ففي الجانب المدرسي زيادة وتطوير القطاع مف 
خالؿ وظيفة المجمس الشعبي البمدي تجاه ىذا األخير محميا وفي وسط محمي تحده حدود 

رافية، عمى ضوء الخرائط المدروسة المرسومة والمبرمجة بإنشاء مؤسسات التعميـ، وضماف جغ
أضاؼ المشرع لصالحيات البمدية في القانوف الجديد انجاز المطاعـ  3توفير وسائؿ وصيانتيا

في حيف المجاؿ الرياضي  4المدرسية، وعيد الييا ىاـ توفير وسائؿ النقؿ المدرسي لمتالميذ.
يعيش مرحمة انجاز التركيبات الرياضية البسيطة وذات الجودة العالمية كأحواض والثقافي 

السباحة، مساحات األلعاب الرياضية بتنظيـ مكمؼ بو الييئة المعنية تحت إشراؼ البرنامج 
 الحواري اإلذاعي مثال:                                                                       

 ضية.جوالت ريا 
 تبادؿ الشباب بيف البمديات المنطقة الواحدة المحمية 

                                                           
االمتعمؽ  2011جواف  22المؤرخ في  11ػػ 10مف القانوف رقـ  118و 115عشي عالء الديف، شرح قانوف البمدية، )القانوف  1

 .29، ص2011بالبمدية، دا اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع، عيف مميمة ، 
 المتعمؽ بالبمدية، نفس المؤجع. 11ػػ 10مف القانوف  119راجع النادة 2
 .198، ص2009فريجة حسيف:شرح قانوف اداري) دراسة مقارنة(، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر،  3
 المرجع السابؽ. المتعمؽ بالبمدية، 11ػػ 10مف القانوف رقـ  122راجع المادة  4
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   .تنشيط الميرجاف الرياضي البمدي المحمي 
  كما تخاطب الوسائؿ اإلعالمية المحمية عف طريؽ برامجيا المخصصة لمتنمية المسئوليف

المحمييف وكذا جميورىا في مجاؿ اليياكؿ األساسية الثقافية التي بحاجة إلييا المنطقة، 
انجاز مؤسسات ثقافية بمدية العمؿ عمى صيانتيا مثاؿ عف ذلؾ قاعات السينما والنوادي ب

 :. التي تساىـ في1الثقافية، المتاحؼ المحمية، قاعات العروض، واألفراح، المكتبات.
  .تشجيع إنشاء الجمعيات الثقافية 
 الحفاظ عمى الفنوف الشعبية. 
  المعارض واألسابيع الثقافية. 
 مطالعة اليومية.                                                          الحث عمى ال 

 أماالمجال االجتماعي السياحي:                                                           .د 

في ىذه الحالة يتعمؽ األمر ب الفئات المجتمع أي "تدخؿ المسئوليف )البمدية( في 
تقديـ يد العوف لمفئات المحرومة والمعوزة )اليشة(، في إطار السياسة المجاؿ االجتماعي في 

 2العمومية الوطنية بغية حمايتيا اجتماعيا."

منو أف صالحيات البمدية في  2المادة   81ػػ 372وحسب ما نص عميو المرسـو رقـ 
غيرة، القطاع السياحي "إنشاء الفنادؽ، الفنادؽ الحضرية،الصغيرة، المحطات المناخية الص

 الشوارع المييأة كما تتولى صيانتيا وتسييرىا واستغالليا." 

                                                           
، يحدد صالحيات الوالية والبمدية واختصاصاتيا في 1981 ديسمبر 26المؤرخ في 381ػػ 81 مف المرسوف2راجع المادة  1

 . 19ديسمبر، ص 29، صادر في 52قطاع الثقافة، ج. ر .ج. ج .د . ش، عدد
، كمية الحقوؽ 12فريحات اسماعيؿ: النطاـ القانوني لمجماعات االقميمية في الجزائر، مجمة العمـو القانونية والسياسية، العدد22

،مقاؿ منشور عمى الموقع االلكتروني التالي: 216،ص2016معة الشييد حمة لخضر، الوادي، جانفي والعمـو السياسية، جا
www univeloued  dz  (.                                                                             20افري  07)تاريخ المطالعة 
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ينطوي مياـ البمدية حسب البرنامج الحواري التنموي عبر اإلذاعة ممف السكن  وفي
المحمية "في القضاء عمى األكواخ والبناءات الفوضوية وذلؾ بتقديـ المساعدة سواء في إطار 

 1ء القديمة."البناء الريفي أو إعادة ىيكمة األحيا

والتقميؿ مف نسبة البطالة كبناء فنادؽ ..ودخوؿ عالـ السياحة عمى  ممف الشغليقابمو 
مصراعيو،  تتعمؽ ىذه األخيرة" بالشباب بالتنسيؽ مع مختمؼ القطاعات كقطاع التكويف الميني 

نو مف والفالحة والطرقات وىذا لمساعدة الشباب الراغب في العمؿ بإتباع إجراءات إدارية تمك
 ورشات تعأونية أو حتى مؤسسات صغيرة."  

"ويجب السير عمى تطبيؽ القوانيف واألنظمة الرامية إلى تقدـ العمؿ خاصة في مجاؿ 
السياحة بخمؽ مناصب شغؿ، وليا في سبيؿ تحقيؽ ىذه الغاية اف تحدث كؿ ىيئة ذات منفعة 

حافظة عمى المعالـ السياحية محمية يكوف لو طابع سياحي، كما تتخذ اإلجراءات الالزمة لمم
 2والمناطؽ التاريخية واآلثار."

المرورية فاف ىناؾ قوانيف تحكـ ذلؾ تقدـ عبر اإلذاعة  الطرقات وتييئتياوفيما يخص 
المحمية مف قبؿ ىيئة رسمية تحت سمطة والئية محمية تضمنت التنمية المحمية في مجاؿ 

خمؽ وعي تاـ ومخطط لو حوؿ القضية  المدأوالت ومجاؿ إعداد وتنفيذ ميزانيتيا بيدؼ
االجتماعية عمى اختالؼ ظروؼ كؿ مجتمع محمي، وتحقيؽ أىداؼ اجتماعية مف تمبية 
زالة  الحاجات األساسية لإلفراد ىو مطالبا شعبيا والتزاما عمى الدولة لتحيؽ استقرار إفرادىا وا 

السكف، األمف، التعميـ،  الفوارؽ االجتماعية بيف المواطنيف، مف احتياجات أساسية العالج،
والعمؿ وتسعى التنمية في ىذه الحالة إلى توفيرىا أو التخفيؼ مف حدتيا كانتشار األوبئة، 

                                                           
 31صلطيفة عشاب:،  1
 .31ص  لطيفة عشاب: المرجع نفسو، 2
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األمية والبطالة والفقر، وكميا تعد شرطا أساسيا لتحسيف حاجيات الفرد المواطف األساسية 
 1والحقيقة داخؿ المجتمع مع توفر إمكانية التطمع لما ىو أفضؿ.

 م:التعمي 

يقوؿ احد العمماء في ىذا الصدد" إف التعميـ في البيت يسجؿ في المستقبؿ محؿ التعميـ 
عدادىا لمواجية الحياة ستعود مرة أخرى ولكف عمى  في المدرسة واف عممية تكويف العقوؿ وا 

 2مستوى ارفع بكثير إلى المنزؿ."

وياتيـ مثال محو األمية والمقصود ىنا البرامج اإلذاعية التعميمية التي تخدـ الناس ومست
وتعميـ المغة ..وتزويد اإلنساف بمعمومات ومعارؼ لعيش متأثرا بيا ومؤثر فييا فاإلذاعة تقوـ 

 3ببث برامج تثقيفية في مجاالت كثيرة.

والقياـ بالتعميـ عف بعد ويتعدى ذلؾ محو األمية والبرامج التعميمية باإلضافة إلى 
                                                                        4حدثة ودعـ التنمية خاصة في الدوؿ النامية والطبقات الفقيرة.الميارات والخبرات واألفكار المست

عألوتا عمى ذلؾ فاإلذاعة تقوـ ب التوعية مف خالؿ مشكمة وحث المواطنيف األمييف عمى 
البرامج التعميمية فاإلذاعة تمعب دورا كبيرا في التقدـ إلى المدارس محو األمية لمحو أميتيـ، أما 

 تقديـ الخدمات لمطمبة في المدارس والمعاىد والجامعات وغيرىا مف األنشطة التعميمية. 
  

                                                           
 .110، ص1991عمي ابراىيـ: اقتصاديات التنمية، منشاة المعارؼ، االسكندرية،  1
ـ(، 19987عبد المجيد شكري: االذاعات المحمية لغة العصر)القاىرة:دار الفكر العربي، المركزالجامعي لمطباعة االلكترونية،  2

 .15ػػ14ص
 .46و45ـ(، ص1999ات دراسات وابحاث الوطف، حسيف ابوا شنب: مدخؿ لالذاعة والتمفزيوف )غزة: منشور 3
 .26ـ(، ص2004حسف ابوا شنب، الفف االذاعي)غزة: مكتبة الجزيرة،  4
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 المجال السياسي:   ه. 

"وىو الحالةالتي يتمثؿ فييا األفراد، وأفراد ، يتعمؽ الوعي السياسي بالتنمية السياسية
سياسية بأبعادىا المختمفة ويتخذوف مف ىذه القضايا موقفا معرفيا المجتمع قضايا الحياة ال

 1ووجدانيا في أف واحد".

، وباعتبار 2والتنمية السياسية ىي قدرة النظاـ عمى التعامؿ مع بيئتو الداخمية والخارجية
اف التنمية السياسية تمثؿ استجابة لمنظاـ السياسي لمتغيرات في البيئة المجتمعية والدولية، 

السيما استجابة النظاـ لتحديات بناء الدولة واألمة والمشاركة وتوزيع األدوار، وال تكوف التنمية و 
السياسية إال مف خالؿ استقرار النظاـ السياسي، وىذا األخير ال يتـ اال اذا توافر فيو الشكؿ أو 

ر مف يمثمونيـ اخذ بأشكاؿ المشاركة الشعبية الجماىيرية والمتمثمة في حؽ المواطنيف في اختيا
لتولي السمطة كاختيار النخب الحاكمة أو اختيار أعضاء البرلماف والمجالس التشريعية أو 
المحمية ..الخ، ومف خالؿ المشاركة السياسية يمعب المواطف دورا كبيرا في دعـ مسيرة التنمية 

 . والبرامج السياسية عبر وسائؿ اإلعالـ المحمية. 3السياسية

مف بيف عوامؿ التنشئة السياسية التي تساىـ  في اكتساب الوعي  فاالذاعة المحمية
وتنشئة السموؾ السياسي لمفرد يمثؿ دورىا في صياغة األفكار واالتجاىات الموجودة في 

 المجتمع مف خالؿ وسائميا وأدواتيا وأساليبيا المعتمدة. 

                                                           
عمي اسعد وطفة، التحديات السياسية واالجتماعية في الكويت والوطف العربي، بحث في مضاميف الوعي السياسي عند  1

 .70ـ، ص2003يناير مارس 331المجمد  ،3طالب جامعة الكويت، مجمة عالـ الفكر، الكويت العدد
 .2صالح بمحاج: التنمية السياسية، نظرة في المفاىيـ والنظريات، جامعة الجزائر،)د. س. ف(،ص 2
 .21خيضر خنفري، المرجع نفسو ص3



 الفصل األول:                                  اإلعالم المحمي والتنمية 
 

40 
 

د وتثقيفو عف وىي" تعمؽ مف شعور االنتماء إلى المجتمع وتساىـ في بناء شخصية الفر 
 .1طريؽ فيـ العادات والتقاليد وتجعمو عضوا مشاركا في المجتمع"

تتمثؿ عالقةوسائؿ اإلعالـ بالوعي السياسي إحدى الطرؽ الكتساب ىذا الوعي مف بيف 
مزياه تنادي بالتغيير السياسي الجذري في حيف نجد اإلعالـ المحمي أثره ليس بالمستوى 

ة األفراد توعية سياسية يكوف مقتصرا عمى المفاىيـ التي تريد المطموب واف مساىمتو في توعي
السمطة إيصاليا إلى الشارع ولكي يمارس اإلعالـ المحمي دوره البد مف تفاعمو مع ىمـو 

 2المواطف وتعبيره عما ينتجو إليو الشارع أو الرأي العاـ الشعبي.

 :المجال الثقافيو. 

فية التي يتمقاىا الفرد والجماعة مف مصادر تعرؼ الثقافة عمى أنيا "المضاميف الثقا
إعالمية فتشكؿ معتقداتيـ وتصوراتيـ ومفاىيميـ وقيميـ التي تؤثر في تكويف سموكيـ وعاداتيـ 

 3وتقاليدىـ وأنماط حياتيـ."

اإلنساني ارتباطا مالزما مع تطور الحياة اإلنسانية مف بالوجود  وقد ارتبطت الثقافة
نتاج في مختمؼ المجاالت فالثقافة ىي أيضا المنظومة خالؿ ما يقدمو اإلنساف م ف إبداع وا 

المتعددة والمتشابية تتضمف المغات والمعتقدات والمعارؼ والفنوف والقيـ واألعراؼ والعادات 
 والتقاليد االجتماعية والميارات التي يمتمكيا أفراد مجتمع معيف.

                                                           

 
، 2دويش اية حربير، سمطة وسائط االعالـ في السياسة، ترجمة اسعد ابو ليدة)عماف: دار البشير لمنشر والتوزيع، ط 2

 ـ.(2000
فؤاد عمي العاجز، دور التربية الترويحية في نشر الوعي الثقافي بيف الطمبة المدارس الثانوييف مف وجية نظر معممي التربية  3

 .421ـ(، ص2009، 17الرياضية بمحافظة غزة وسبؿ تطزيره)غزة: الجامعة االسالمية ، مجمة الجامعة االسالمية، المجمد، 
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تأثيرات واسعةعمى الثقافة ال تقؼ  فمإلعالـ عالقة بالثقافة حيث أف وسائؿ اإلعالـ ليا 
عند حدود المحتويات التي تحمميا ىذه الوسائؿ ولكف يتعداىا إلى التأثيرات التي تحدثيا طبيعتيا 
التقنية في حد ذاتيا وقدرتيا الكبيرة عمى استحداث أنماط جديدة مرتبطة بعممية التمقي وكيفية 

اإلعالـ عمى الثقافة منطقيا مف ثنائية حدوثيا، وقد نظر بعض المفكريف إلى تأثير وسائؿ 
الموجب والسالب حيث يكوف التأثير ايجابيا إذا كانت محتويات وسائؿ اإلعالـ وثيقة الصمة 
بالقيـ التي مقررا أف مصدرىا ىو الديف والقيـ والعادات والتقاليد محميا... وبالمقابؿ يكوف التأثير 

مة وبالتالي فاف أىـ التأثيرات االيجابيةالمحتممة ليذه سمبيا إذا كانت المحتويات ال تتقيد بأية قي
الوسائؿ عمى الثقافة تتمثؿ في تعزيز القيـ والتنشئة االجتماعية وتحقيؽ االنسجاـ إضافة إلى 
ترابط االجتماعي وتوسيع دائرة االستفادة مف ثقافة الوعي بالعالـ الخارجي معايشة عوالـ متعددة 

شباع مختمؼ الحاجات المعرفية والعاطفية واالجتماعية تحمؿ اإلنساف عبر الزماف، و  المكاف وا 
والترفييية وغيرىا. اما تأثيراتيا السمبية في تحييد القيـ، جميرة الثقافة، تقميص المحمي وتوسيع 

 1العالمي،إضعاؼ نسيج االتصاؿ االجتماعي وخمؽ فجوة إعالمية.

قافة في تكويف ذلؾ الوعي عبر إف مصدر الوعي الثقافي ىو اإلعالـ نظرا ألىمية الث
وسائؿ اإلعالـ المختمفة فأساس وجودىا عبر السنيف مف خالؿ التراكـ النوعي والكمي لمفعؿ 
الثقافي واإلنساني، وقد ختمت الرساالت برسالة نبينا محمد عميو الصالة والسالـ لبعض تمؾ 

 ما لحؽ بيا مف شوائبالثقافة وبعدىا الروحي فتعيدىا إلى مكنونيا األخالقي وتنقيتيا م

واف الثقافة ليا عالقة وطيدة بالتنمية، حيث أف الجمعية العامة لألمـ المتحدة بعد 
انشاء عقد عالمي لمتنمية الثقافية، وتـ 1986ديسمبر 8االىتماـ بالتنمية الثقافية قررت في 

 ، وىي بذلؾ تيدؼ إلى تحقيؽ: 1988افتتاحو في 

                                                           
 .2014فيفيري  15فة ووسائؿ االعال، جامعة الحاج لخضر باتنة، السبت باديس لزنيس: الثقا 1
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 افي لعممية التنمية، وتشجيع اإلبداع، والتركيز عمى دور مزيد مف التأكيد عمى البعد الثق
 .الثقافة في حياة األفراد والمجتمعات

  إظيار الوعي بالحاجة إلى تجارب مع التحديات العالمية الكبرى، والتي نشكؿ أفاؽ العصر
 .الحالي، والعمؿ عمى التعايش معيا

 عطاء الحؽ في المحافظ ة عمى الخصوصية الثقافية ألي تأكيد اليوية الثقافية وغناؤىا، وا 
 .مجتمع، وتنمية ثقافية، وتطويرىا

  توسيع المشاركة في الحياة الثقافية، وتعميميا، عمى كافة أفراد المجتمع، وتشجيعيـ عمى
 .اإلقباؿ عمى االشطة الثقافية، مما يثني عمى األمية الثقافية لدييـ

 لثقافي، مما يعطي الفرصة لكؿ بمد تعويـ وتدعيـ التفأوض الثقافي الدولي إلى التبادؿ ا
 .لمتعبير عف ثقافتو

  تيدؼ التنمية الثقافية إلى التوفيؽ والتوازف لب القيـ المادية والروحية واالجتماعية والفردية
والتحرير السياسي والنفسي واستعادة الثقافة الوطنية واستعادة الذات الوطنية وتوطيد الوحدة 

ية مف خالؿ االنفتاح عمى العالـ. كما يقع عمى عاتؽ التنمية الوطنية وتنمية القدرة الثقاف
ثراء وجدانو بالقيـ الروحية، ومحو األمية  الثقافية، مياـ أخرى منيا بناء اإلنساف معويا، وا 
الثقافية، وبناء المواطف المستنير واالجتماعية، وتحقيؽ جو ديمقراطي حر تزدىر كؿ 

 1طاقات الفكر واإلبداع.

 :دينيالمجال الي. 

يقوؿ البعض باف الوعي اتجاه عقمي انعكاسي يمكف الفرد مف الوعي بذاتو والبيئة 
المحيطة بو بدرجات متفأوتة مف الوضوح والتعقيد، ويتضمف وعي الفرد بوظائفو العقمية 

 والجسمية ووعيو باألشياء وبالعالـ الخارجي.  

                                                           
 .29محمد سعد ابراىيـ: مرجع سابؽ، ص1
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بخالؼ التوعية التي قد  إذ ينقسـ الوعي إلى قسميف األوؿ ذاتي والثاني طبقي وىذا
يخمط البعض بينيما وبيف الوعي التي ىي إيجاد الوعي واكتسابو لإلفراد والجماعات لحمميـ 
عمى االقتناع بفكرة معينة أو رأي معيف، واتخاذ منيج سموكي معيف يقصد بو تحقيؽ نتائج 

 1ييدؼ إلييا القائـ بالتوعية.

سع مف الوعي، حسب" جورج ميد")*( أف أف التوعية في مجاؿ إطار التنمية اشمؿ وأو 
عمميات االتصاؿ تساعد الفرد النظر إلى نفسو لمقياـ بدور اآلخريف أو تمثيؿ الظروؼ المحيطة 

، وىي عف محأولة االقتناع والتأثير في سموؾ األفراد حوؿ 2شرطا أساسيا لظيور الوعي
 موضوع أو فكرة أو قضية..الخ 

مساني والتوضيح والتفيـ وتعزيز كؿ ذلؾ باألدلة تتضمف التوعية آليات اإلقناع ال
والبراىيف المقنعة التي تنساب إلى العقوؿ، يشترط فييا األفكار المراد إيصاليا مف البساطة وعدـ 
التناقض مما يساعد عمى وضوح الرسالة واليدؼ مف التوعية، كما يشترط الموضوعية وعدـ 

عدادير التحيز وتقديـ الفكرة بشكؿ واضح مباشر مف غ محكـ وترتيب مخطط ألىداؼ مرجوة  3وا 
بحيث ال تتسـ بالمبالغة والتباس، كالتخويؼ والتيديد الوعيد بؿ بإثارة كياف النفس السوية في 
جانب التوعية الدينية بإتباع ما جاء في كتاب اهلل وسنة رسوؿ اهلل عميو الصالة والسالـ وحفز 

تباع أوامره واجتناب نواىيو، والبعد عف المحرمات وتبصير الفرد  اليمـ عمى تقوى اهلل وخشيتو وا 
بنفسو وربو ودينو والقيـ والمبادئ اإلسالمية واألخالقية واحتراـ الذات والغير.  كما يجب أف 
تكوف ىذه التوعية طابع عاـ مما يتسـ بالبساطة حتى يدركيا العامة والخاصة واالستمرارية مع 

بمستوى الداعمة والوعاظ وغيرىـ وحيف اختيارىـ حتى  مراعاة األحواؿ.وأيضا وجب االرتفاع

                                                           
 .297ـ(،ص2003فاروؽ مداس، قاموس مصطمحات عمـ االجتماع ) الجزائر: دار مدني لمطباعة والنشر والتوزيع، 1
 .289ـ(، ص1999)لبمسكندرية: دار المعرفة الجاامعية، مجمد الجوىري واخروف، عمـ االجتماع ودراسة االعالـ واالتصاؿ 2
 .59ـ(، ص2،2006عامر مصباح، االقناع االجتماعي)الجزائر :ديواف المطبوعات الجامعية،ط 3
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يردوا واجبيـ في دور العمـ ووسائؿ اإلعالـ المقروءة والمسموعة والمرئية فتربية الشعور 
 1اإليماني لدى ألفراد يعد عنصرا ميما في تنمية الفرد وتكوينو.

بصفة خاصة ليا وبما أف اإلعالـ بصفة عامة واإلذاعة المحمية كوسيمة إعالمية محمية 
 :وظيفة إعالمية دينية فاف ىذه األخيرة في ىذا الميداف تقـو بدورىـ أبرزىا

  التربية والتوعية في اإلسالـ الذي يسيـ إسياما في التعميـ والتثقيؼ والتربية وتشكيؿ الوعي
األخالقي، وبما انو مقصد الرسالة تعميـ الناس الخير وتربيتيـ عمى مكاـر األخالؽ فاف 

عالء القيـ واج ب وسائؿ اإلعالـ أف تعمؿ بوعي مف اجؿ تربية المجتمع عمى اإليماف وا 
                الدينية وتوعية جادة وواعية لجميع فئات المجتمع بسائر النواحي التربوية واالجتماعية..                                           

 الوظيفة يستمـز القائـ باالتصاؿ أف يستمد مادتو  والتفاعؿ بيف اإلعالـ والمجتمع لتحقيؽ ىذه
اإلعالمية والدعوية مف منيج اهلل وىدى رسولو عميو الصالة والسالـ، كما يستمـز اعتماد 
الكممة الطيبة والقوؿ السديد المستقيـ وتوظيؼ البرامج المرئية والمسموعة الحية التي تالحؽ 

الـ وتوعوية الناس بيا ومحأولة تحقيؽ اكبر مستجدات الحياة، وتحتاج إلى بياف حكـ اإلس
بداء الرأي.                                                                                مشاركة جماعية في االستماع والتواصؿ وا 

 البياف وذكر ميمة وسائؿ اإلعالـ البياف يستند قولو تعالى : )وأنزلنا إليؾ الذكر لتبيف لمناس 
 . 44ما نزؿ إلييـ ولعميـ يتفكروف.( النحؿ:

  عمى اإلعالـ أف يقـو بيا في المجتمع ألجؿ الزيادة في الفيـ لإليماف ليزداد تواصميـ
وتفاعميـ مع مبادئ الديف الصحيح ويصح ووعييـ بمفاىيمو منيا مفاىيـ القراف ومصطمحا 

، 21ر إنما أنت مذكر( الغاشية: تو وأخالقو، وأما ميمة التذكير فتستميـ لقولو تعالى: )فذك
 .فيأتي تذكيرىـ حيف الغفمة والنسياف واالنحراؼ وحيف تشيع الفواحش والمنكرات

                                                           
البحوث المخدرات والعقاقير واضرارىا وسمبياتيت عمى الفرد والمجتمع وكيفية الوقاية منيا رابع عشر طؤؽ الوقاية مف  1

ؿ مكافحتيا وثانيا التوعية الدينية، مجمة البحوث االسالمية ، المممكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لمبحوث المخدرات وعوام
 .285، ص32ىػ، الجزءرقـ 1412ىػ، 1411، االصدار مف ذو القعدة الى صفر32العممية واالثتاء، رقـ المجمد العدد
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  وظيفة التبميغ والتصحيح: والتبميغ ىي رسالة اإلعالـ بمقتضى قولو تعالى: )ىذا بالغ
الالىية صافية بمعنى إيصاؿ الرسالة  52لمناس ولينذروا بو وليعمموا إنما الو واحد( إبراىيـ: 

نذارىـ مف االنحراؼ عف الحؽ.  1نقية وتعريفيـ بحقائؽ الديف وا 
 المجال االقتصادي:   . و

تعرؼ التنمية االقتصادية عمى أنيا "تمؾ العممية التي تشترؾ فييا كؿ الناس في 
المحميات والذيف يأتوف مف كؿ القطاعات ويعمموف لتحفيز النشاط االقتصادي المحمي والذي 

اقتصاد يتسـ بالمرونة واالستدامة وىي عممية تيدؼ إلى تكويف الوظائؼ الجيدة  ينتج عنو
 2وتحسيف نوعية الحياة لعمـو الناس بما فييا الفقراء والميشميف."

فغاية التنمية االقتصادية رفاىية اإلنساف ماديا عف طريؽ دخؿ الفرد وتحسيف مستواه 
تيدؼ أيضا إلى وضع مخططات إعالمية عف المعيشي، كما اف ىذا النوع مف التنمية والتي 

طريقيا تصؿ الرسالة التنموية في مجاؿ االقتصاد، واقتصادية محضى.. يكوف الغرض منيا 
تطوير الوضعية االقتصادية لممجموعة المحمية سواء كانت في الجانب الصناعي، أو الزراعي، 

ر منتجات اقتصادية تمبي وحتى المنشات القاعدية بما يسمح الحقا بتوازف يمكنيا مف توفي
حاجات أفرادىا زمف ثـ فقد جاءت التنمية االقتصادية بأطروحات مختمفة مبنية عمى األسس 
 المنيجية العممية مف اجؿ إسعاد اإلنساف وتحقيؽ رخاؤه المادي.                             

مكف أف تحدث تنمية فيناؾ عالقة بيف التنمية االقتصادية والتنمية االجتماعية حيث" ال ي
كما 3اقتصادية دوف تغيير اجتماعي، وال يمكف اف تحدث تنمية اجتماعية دوف تنمية اقتصادية."

                                                           
 .14:37ـ، الساعة2014فبراير 15يني، مقاؿ لجميمة زياف: االعالـ ودوره في التواصؿ الد 1
عمي كريـ العمار: مقدمة في مفيـو تنمية االقتصادات المحمية، المعيد العالي لمتخطيط الحضري واالقميمي، جامعة بغداد،  2

 .1)د. س . ف(، ص
 .21خيضر خنفري:ص 3
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أف اإلذاعة المحمية تساىـ في التنمية المحمية االقتصادية مف خالؿ تميز المنطقة بالقطاع 
الحرفي ليذا  االقتصادي الذي يتالءـ معيا، سواء عف طريؽ النشاط الزراعي أو الصناعي أو

نجد أف المنطقة التي تحدد ميزاتيا مسبقا تكوف قادرة عمى النيوض بالنشاط االقتصادي 
المناسب ليا عف طريؽ اإلعالف الذي يعبر عف" الجيود االتصالية واإلعالمية غير الشخصية 

أو  المدفوعة تقـو بيا المؤسسات األعماؿ المنظمات غير ىادفة إلى الربح واألفراد التي تنشر
تعرض أو تذاع باستخداـ كافة الوسائؿ اإلذاعية، وتظير مف خالؿ شخصية المعمف وذلؾ 

،                       1بيدؼ تعريؼ جميور معيف بمعمومات معينة وحثو عمى القياـ بسموؾ معيف"
مف اجؿ توفير فائض القيمة عف طريؽ المنتجات المحققة باإلضافة إلى ذلؾ يمكف أف يدمج 

المجتمع الباحثيف عف فرص العمؿ، في النشاط االقتصادي، وليذا تصبح التنمية إفراد 
االقتصادية، تحقؽ البعد االقتصادي عف طريؽ امتصاص البطالة مف جية، وتوفير المنتجات 
االقتصادية التي تتميز بيا المنطقة مف جية أخرى، سواء لالستيالؾ المحمي أو لمتوزيع لألقاليـ 

تمد التنمية المحمية عمى بناء ىياكؿ القاعدة المحمية مف الطرقات األخرى، وكذلؾ تع
والمستشفيات...الخ ىذه اليياكؿ باإلضافة إلى ذلؾ تسمح بدمج طالبي العمؿ فإنيا تميد الجو 
المناسب ألفراد المجتمع القاطنيف بذلؾ، وتستقطب أصحاب رؤوس األمواؿ المتواجديف في 

، باستخداـ أسموب" الترويج والتسويؽ الذي 2ار في ىذه المنطقةاألقاليـ األخرى مف اجؿ االستثم
 3يعد مف أىدافيا االقتصادية مادامت اإلعالنات التجارية تشكؿ الجزء األكبر مف مواردىا."

                                ماديا ومعنويا، وبياف ذلؾ في المادة اإلعالمية المقدمة مف طرؼ اإلذاعة المحمية.                                      

                                                           

لفكر العربي لمنشر والتوزيع، مصر، عاطؼ عدلي العبد، نيى عاطؼ العبد: مدخؿ الى االذاعة والتمفزيوف، د.ط، دار ا 1.
 166ػػ 165، ص2009

، 2010احمد غريبي: ابعاد التنمية المحمية وتحدياتيا في الجزائر، مجمة البحوث والدراسات العممية، عدد الرابع، اكتوبر 2
 .6ص

احظ لمنشر، وزارة الثقافة اعي الموسعة الصغيرة) بغداد: منشورات دار الج1سعد البزاز، نضرات جديد في المستقبؿ العمؿ اال3
 .12ـ(، ص1970واالعالـ العراقية، مارس 
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 المجال اإلداري:  س. 

تعرؼ التنمية اإلدارية عمى أنيا تنظيـ وتطوير الجياز اإلداري إلى األحسف مف خالؿ 
إجراءات متخذة مف طرؼ المسئوليف والعامميف والموظفيف عمى حسب نوع الجياز اإلداري في 

ارية الف ليا عناصر وأسباب وأساليب كما أف المجتمع، ولتفادي سمبيات ومعوقات التنمية اإلد
ليا أىمية بالغة في نمو وازدىار الحياة العممية مف خالؿ تصحيح االنحرافات وتوجيو المنظمة 

لتأدية مياميـ بالشكؿ المطموب لمطرؽ الصحيحة، والتخمص مف الفساد اإلداري، وجيود األفراد 
ث تعمؿ عمى توفير الحوافز المادية كؿ ىدا عف طريؽ وسائؿ إعالمية عمى اختالفيا حي

والمعنوية لمجميور المستيدؼ وتفويض الصالحيات الالزمة لمقياـ باألعماؿ "إذ أف تطويروتنمية 
ف نجاح ،ال1المديريف والموظفيف والشعب مف أىـ عناصر التطوير لمتنمية العنصر البشري"

المنظمات لتحقيؽ النمو والتنمية  التنمية يعتمد عمى ىده ااالخيرة التي تسعى مف خالليا "جميع
                                                  .                 2في مختمؼ مجاالتيا"

لموصوؿ"إلى نجاح في جميع مجاالت"  3ولتحقيؽ دلؾ"وجب االىتماـ بالجانب اإلداري"
 .  4الحياة تحت مفيـو التنمية اإلدارية"

 البيئة:. ش

وسائؿ انتشارا واستخدما لإلعالـ عف الكوارث واألزمات كونيا اقميا  اإلذاعة مف أكثر
تكمفة، حيث تعتمد عمى حاسة السمع في توصيؿ المعمومات واألخبار والبيانات الخاصة 
بالكوارث، كما ليا تأثير قوي في اإليحاء وتكويف الصورة الذىنية، وقد أظيرت التجارب أف 

                                                           
 .2016حمزة الجبالي: التنمية االدارية، 1

 .2011احمد يوسؼ دوديف، سياسات التنمية االدارية واالقتصادية في الوطف العربي نظريا وتطبيقيا، 22
 .2012باسـ الحميري: التنمية االدارية ، االدوات والمعوقات، 3
 سـ الجميري، المرجع نفسو.با4
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تقديميا بالراديو يسيؿ تذكرىا عف المواد المطبوعة، خاصة  التي يمكفالمواد السيمة والبسيطة 
اقؿ تعمما، وفي ما يمي عرض لبعض األساليب اإلذاعية التي تساىـ  أوبيف األفراد األقؿ ذكاء 

 في نشر وتنمية الوعي البيئي:

        وىناؾ مف أقرى بدور اإلذاعة المحمية في النقاط التالية:                                  

 يمكف التطرؽ إلى أخبار البيئة في أي موجز إخباري عادي. 
  يجب اف تقـو الحصص اإلذاعية أو اجتماعات الراديو التي تقدـ لممستمعيف في شكؿ حوار

ومناقشات مع المختصيف والقائميف عمى شؤوف البيئة، بمشاركة المواطنيف في كؿ جوانب 
 .الموضوع المطروح

 ص التمثيمية الراديو فونية فيي فعالة في الوعي البيئي، الف الفرد استعماؿ األغاني والحص
وبطريقة غير مباشرة يتعمـ ولعي بكؿ مرونة، فيو يتمقى الرسالة بمباقة تامة دوف اف مرغمة 

 .عمى تغيير راية
  اإلعالنات الراديو فونية المتعمقة بالبيئة، والتي يمكف عرضيا عمى أمواش اإلذاعة والغرض

 .لتأثير في سموكيات المستمعيف ايجابيا، وحثيـ عمى المشاركة في الوعي البيئيمنيا ىو ا
  يمكف نشر الوضع البيئي الفعمي عف طريؽ تكرار العممية حتى ترسخ الرسالة البيئة في

 أذىاف المستمعيف، شرط أف تكوف الرسالة بسيطة وواضحة لجميع فئات المجتمع.
 بات لإلفراد عف طريؽ المشاركة والتعبير عف أرائيـ تعمؿ اإلذاعة المحمية عمى تحقيؽ الرغ

باعتباره حؽ مف حقوقيـ وذلؾ مف خالؿ البرامج المتنوعة، حيث تقوـ بمعالجة المشكالت 
االجتماعية وتقدـ كذلؾ فرصة جيدة لممجتمع لكي يعمؿ عمى االستفادة مف وقت الفراغ 

فية والمسابقات والمقابالت لمشباب عمى نخو متميز، ويتـ ذلؾ مف خالؿ البرامج الثقا
 1الرياضية.

                                                           
 .21، ص1987عبد المجيد شكري: االذاعة المحمية لغة العصر، دار الفكر العربي، مصر، 1
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  تساىـ في محأولة إحياء التراث والحافظة عميو وذلؾ مف خالؿ اخر اده إلى دائرة الضوء
في صورة إذاعية إضافة الى ىذا تقـو بمشاركة الجميور في ممارسة االتصاؿ الذي يعتبر 

 1في الوقت الحاضر حؽ مف حقوؽ اإلنساف.
 عمى الظروؼ المحيطة لإلخبار مراقبة البيئة أي التعرؼ. 
                                                                .التعميؽ عمى األخبار والظروؼ المحيطة 
                                                      .نقؿ التراث االجتماعي والثقافي مف جيؿ إلى جيؿ 
            .الترفيو والتسمية                                                                          
                                                                                       .اإلعالـ واألخبار 
                                                  .التنشئة االجتماعية والسياسية                       
                                                                                            .الترويج االقتصادي لألنشطة المجتمع               
                                                            .اكتشاؼ المواىب، وعرس روح االنتماء     
                                                                    .العمؿ عمى الييئات والمنظمات لمعالجة مشكالت المجتمع المحمي                                      
                                                                   .تدعيـ القيـ االيجابية                  
                                                                                 .توضيح المفاىيـ الدينية 
 التوعية واإلرشاد في مختمؼ القضايا أو المشاكؿ المحمية. 

                                                           
 ،19عبد المجيد شكري: االذاعة المحمية لغة العصر، المرجع نفسو، ص  1
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 مفيوم الوعي الثقافي: .1

شكؿ بتحقؽ مستوى أف الوعي الثقافي جزء مف الوعي اإلعالمي الف ىذا األخير يت
معقوؿ مف معرفة الفرد مف خالؿ ثالث اتجاىات الجية اإلعالمية، المضموف اإلعالمي، الجية 

 المستيدفة التي تبث إلييا الرسالة. 

إذ أف الوعي الثقافي يعني المستوى المالئـ الذي يجب أف يصؿ إليو اإلنساف بتوسيع 
ية والعالمية في االقتصاد والقانوف والعمـو دائرة معارفو، حتى يقؼ عمى احدث التطورات المحم

                      المختمفة الى جانب تعمقو في نوع المعرفة التي تخصص فييا لو يعمؿ في مجاليا.                                                     
معية انو مثقؼ، وبالتأكيد ليس كؿ مثقؼ أتقف القراءة والكتابة، وحصؿ عمى أعمى درجات جا

نما المثقؼ" ىو مف  واف كاف إتقاف القراءة والكتابة يعد مطمبا ميما ووسيمة الكتساب الثقافة، وا 
امتمؾ قدرا مف الوعي االجتماعي والثقافي الذي يمكنو مف رؤية مجتمعو مف منظور شامؿ. 

                                                   ".           1وبالتالي يستطيع أف يحمؿ ىذه القضايا عمى مستوى نظري متماسؾ

ومف السمات التي يتمتع بيا اإلنساف المثقؼ الدور االجتماعي الممموس الذي ينتج 
مباشرة عف وعيو االجتماعي والثقافة االجتماعية، فضال عف القدرات والميارات الخاصة التي 

، حيث يقع العبئ األكبر عمى 2ية والفكريةكفاءاتو العمم أويكتسبيا اإلنساف مف خالؿ تخصصو 
فئة المثقفيف في المجتمع لما تتميز بو مف مكانة خاصة عف بقية أعضاء المجتمع، إضافة إلى 

                     مؤسسات أخرى كوسائالإلعالـ والمتخصصة منيا تحديدا والمؤسسات التعميمية.                                                         

الوعي الثقافي إدراؾ فردي ووعي، ليذا األخير في المحافظة عمى تراثو الثقافي ومبادئو 
األصيمة وحمايتيا مف الشوائب ومف أي تأثيرات وافدة، فالثقافة حسب مالؾ بف نبي 

                                                           
 .1982، لبناف، دار ابف خمدوف، لمنشر، 3ا.ؾ. الدوؼ، الوعي االجتماعي، ترجمة مشيؿ كيمو، ط1
 ا ؾ الدوؼ: المرجع نفسو، الوعي االجتماعي، ص2
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ىي"مجموعة مف الصفات الخمقية والقيـ االجتماعية التي تؤثر في الفرد منذ والدتو وتصبح ال 
                                                                                    1وريا، وىي العالقة التي تربط سموكو بأسموب الحياة في الوسط الذي ولد فيو."شع

وىي أيضا مشروع ثقافي نيضوي واسع إلحياء الفكر وتعميؽ الرؤية األصيمة في مختمؼ 
   مجاالت المعرفة والحياة. 

 مستويات الوعي: .2

ىناؾ مف اآلراء ما تدلي باف الوعي ىو اتجاه عقمي انعكاسي يمكف الفرد مف الوعي 
تة مف الوضوح والتعقيد، ويتضمف وعي الفرد بوظائفو أو بذاتو والبيئة المحيطة بو بدرجات متف

ذاتي  العقمية والجسمية ووعييو باألشياء وبالعالـ الخارجي. وقد قسـ الوعي إلى قسميف وعي
ووعي طبقي وىذا بخالؼ التوعية التي قد يخمط البعض بينيما وبي الوعي والتي ىي إيجاد 

رأي معيف، واتخاذ  أوالوعي واكتسابو لألفراد والجماعات لحمميـ عمى االقتناع بفكرة معينة 
 2منيج سموكي معيف يقصد بو تحقيؽ نتائج بيدؼ القائـ بالتوعية.

في حياة اإلنساف المعاصر المحددة حيث أنيا تتخذ  تتضح أىمية اإلعالـ التنموي
مالمح اإلعالـ األساسية بإجماع مف مجموعة مف االكادمييف والباحثيف، بحيث اإلعالـ التنموي 

ز األساليب التقميدية المتمثمة في نقؿ المعمومة فقط إلى المشاركة الفعالة في كافة خطط أو تج
 .     مختمؼ األنشطة واألشكاالإلعالمية التنمية وتشكيؿ الوعي وتتبعيا مف خالؿ

                                                           
مف اعالـ الفكر االسالمي العربي و احد رواد  1973بقسنطيينة، ميندس كيربائي  1905جانفي 1مالؾ بف نبيولد في 1

ناء النيضة الفكرية االمية مف اكثر مفكريف المعاصريف الذلف نبيوا الى ضرورة العناية بالمشكالت الحضارة كانت جيوده في ب
الفكر االسالمي )انظر حسف موسى محمد العقبي، مالؾ بف نبي وموقفو مف القضايا المعاصرة رسالة لميؿ درجة المجاستير 

 . 30و29و28، ص2005في العقيدة والمذاىب بالمعاصرة الجامعة لبمسالمية بغزة ، 
 .297( ص2003ر والتوزيع، )الجزائر: دار مدي لمطباعة والنض فاروؽ مداس: قاموس مصطمحات عمـ االجتماع2
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فكممة الوعي تعبر عف حالة عقمية يكوف فييا العقؿ بحالة مباشر مع محيطو الخارجي 
 .عف طريؽ منافذ الوعي التي تتمثؿ عادة بحواس اإلنساف الخمس

كما يمثؿ الوعي عند العديد مف عمماء النفس الحالة العقمية التي يتميز بيا اإلنساف 
-self)واإلدراؾ الذاتي(subjectivity) (ت المحاكمة المنطقية، الذاتية )اإلحساس بالذاتبممكا

awareness)والشعورية ، (sentience) والحكمة أو العقالنية (sentience)  والقدرة
لمعالقة بيف الكياف الشخصي والمحيط الطبيعي  (perception) اإلدراؾ الحسي عمى
(" أف لكممة الو.ْعي دالالت ومعاف واستخدامات 1998شائـ اليمزانيفي دراستو ).ويذكر د1لو.

مستواه الفردي إنما لغوية وشرعية واصطالحية متعددة؛ إال أنيا بشكؿ عاـ تفيد بأف الوعي في 
والشعور  العقؿوالكياسة، تجمع بيف وظائؼ كؿ من واليقظة الذىنية الرشد يعني: حالة نسبية مف

في عممية تنظيمية مركبة تقتضي إدراؾ المعطيات )الرموز( ، والجوارح والوجداف والقمب الظاىر
وفيـ مدلوالتيا ودالالتيا، وتجميع عناصرىا السابقة والراىنة والمستقبمية، والربط بينيا، 

استمياميا في محصمة كمية متكاممة، وتكويف آراء واتجاىات واضحة وثابتة  أوستيعابيا وا
تجاىيا واستحضارىا والتفاعؿ معيا، في إطار البيئة المادية واالجتماعية المحيطة. ويأتي وعي 
  األشخاص يعكس الوعي االجتماعي في مضامينو ومستواه كجزء مف معطيات كائف

 2. ياعالواقع االجتم الكائف،

مستوى ث مستويات ىي: فواقع مستويات الوعي في اإلذاعة المحمية يقـو عمى ثال
 معرفي، مستوى اإلدراكي، مستوى سموكي.                                         

                                                           
1https // :www.marefa.org 

)دكتوراه(غير منشورة كمية العمـو  اليمزاني: عالقةالواقع االجتماعي بالوعي الديني لدى مسممي البانيا، دراسة ميدانية، شائـ. 2
 .1998االجتماعية، جامعة االماـ مجمد بـ سعوداالسالمية، لبرياش، 

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AD
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AD
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وتقـو مستويات الوعي حسب "دافيد ىوكي نز" عمى عدة معايير تقيس اإلدراؾ البشري، 
وانيف التي تفسر سموكيات الفرد في كافة المراحؿ العمرية سمـ تترتب عمييا مجموعة مف الق

ضحت "رزأف سنكري"مدربة أو "ىوكي نز" ىو احد اىـ ابتكارات العالـ والباحث النفسي. حيث 
التطوير الشخصي السمـ يعتمد في قياسو عمى)الكينززلزجيا( عمـ حركات الجسـ، ويعرؼ بسـ 

ؿ اآلليات الفيزيزلزجية والميكانيكية أو لمحركة اإلنسانية، فيتنحركية االنسا، ويعني الدراسة العممية 
 والنفسية)مف خالؿ التجارب(.                                                                                   

            أما الوعي فتعرفو كما يمي:                                                             

  ًكؿ ما ُيحس وُيفيـ وُيشعر بو وُيعقؿعمميا :. 
 الوعي ليس العقؿ أو الشعور والمشاعر أو األفكار بؿ ىو نتيجة تفاعؿ كؿ ذلؾ فمسفيا :

 .مع المحيط الخارجي
  ًيقظة، صحوة، إدراؾ، فيـ، حذر وانتباه، قبوؿلغويا :. 
 األحاسيس أو التصرفات: كؿ ما ىو إيجابي في الفكر والمشاعر أو في عمم النفس 
 ىو اليقظة أو حالة الصحوة وعدـ الغفمة وىو نتيجة فعؿ الحواس في العموم الطبية :

 .الخمس

كؿ تمؾ التعريفات تدؿ عمى أّف الوعي ىو حالة اإلدراؾ، إما عبر الفكر أو المشاعر 
 .وربما بما ىو أرقى منيا

الفردي في الحياة، تنقسـ  وسمـ "ىوكي نز" ىو المجموع الكمي لكافة مستويات الوعي
مستويات وىي الطبقة المتدنية والسمبية، مف مستوى  8ؿ يتضمف و أقساـ، األ 4مستوياتو إلى 

، ىـ الفئة التي تستنفذ وتمتص طاقة الفرد والمجتمع، وذلؾ ألنيا مستويات 175إلى  20
عًا متوافقًا مع ىذا منخفضة جدًا مف الطاقة، والطاقة المنخفضة تجذب مثيميا لحياتو، وتخمؽ واق

الشعور، وتظير في حياة الفرد أحداث سيئة، وأشخاص يتحّدوف معو في عزؼ سيمفونية األلـ، 
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وىذه المشاعر ليا طاقات وذبذبات قوية جدًا كفيمة بأّف تصنع الجحيـ لمف يوجد في ىذه 
 :المستويات، وىي كاآلتي

 (20): انتحار عقمي وىو أدنى مستوى لموعيالعار -

 (30).: المـو ولعب دور الضحيةأنيبالت -

 .(50): العجز والفقر لكؿ شيءالالمباالة -

 .(75): الحزف والحداداألسى -

 .(100): القمؽ والكبتالخوف -

 (125): ليا مساراف خير وشر ) حدد رغباتؾ وقّومياالرغبة 

 (150: الصراع والحروب )سببو عدـ الحصوؿ عمى الرغبة والشعور بالفشؿ )الغضب -
 .: تضخـ األنا والتكبر )عائؽ لمتغيير( ُيحّمؿ الغير المسؤوليةالكبرياء (175)

 :مستويات وىي اإليجابية 6يتضمن  :القسم الثاني

 (200)يتفتح العقؿ لمتحدي والمواجية )األخذ والعطاء متبادؿ بنفس المقدار الشجاعة: -
 ((250)ة: األماف والرضا )مستعد لمحياالحياد -

صدر قوة لممحيط )القائد الفعمي والمسؤوؿ الوحيد عف حياتو وتقدير الذات لديو : ماالستعداد -
 (310)مرتفع

 .(350): تقبؿ اآلخر واالندماج والحب النابع مف الداخؿالتسميم والقبول -
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: القدرة عمى التصور والتفيـ والمعرفة والتعمـ ىي اليدؼ )يطغى عمييـ المادة لذلؾ الحكمة -
 .(400)حبىـ يحتاجوف إلى ال

 :مستويات وىي قمة اإليجابية 3تندرج تحتو  :القسم الثالث

 أسمى صورة لمحب بحيث ال يقـو عمى عوامؿ خارجية )حب غير مشروط( ألنو الحب :
 .(500)نابع مف الداخؿ ويعالج السمبية

 ((540): الشفاء الروحاني )الرغبة في نفع الحياةالفرح 

 مميوف ممف يصموف ليذا  10مف  1جدًا ) : السكينة والطمأنينة وىو نادرالسالم
 (600)المستوى

 :يندرج تحتو مستويان :القسم الرابع

 وعي خالص وىو االتصاؿ باهلل والتجمي والتأثير عمى البشرية )خاص باألنبياء التنوير :
 (1000-700)والرسؿ

 ىو مف يراقب كؿ شيء، يقبؿ كؿ شيء، ال يختمؼ مع شيء، فقط يفيـ لماذا قمة الوعي :
ظير، يرتفع إدراكو ويتعامؿ مع الكوف، ولكي يستطيع الفرد معرفة مستوى وعيو، ينبغي 

 .عميو االلتزاـ بالمراقبة والمالحظة لمذات خالؿ األحداث اليومية وتدويف ردات الفعؿ
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فعمى سبيؿ المثاؿ إذا كاف السائد الغضب فيذا ىو مستوى وعيؾ وبطبيعة الحاؿ مف ىـ 
ـّ ينبغي عميو تطوير ذاتو مف خالؿ يترددو  200 :دوف الػ ف مابيف المستويات الُدنيا، ومف ث

 .1مصادر الوعي المتعددة كي يتدرج في الوصوؿ لإليجابية ومف ثـّ قمة اإليجابية

 قضايا الثقافة في اإلذاعة المحمية:    .3

قواـ المجتمع ثقافتو حيث ال يمكف القوؿ عف قضايا الثقافة منعزلة عف بعضيا بؿ ىي 
صر مادية وغير مادية متفاعمة ومتشابكة مف خالؿ السموؾ ونتائجو، اكتساب السموؾ عنا

الرسائؿ اإلعالمية المختمفة والتي تتجمى  أو)معمومات( وتشكيمو سوءا عبر وسائؿ اإلعالمية 
 في:      

 األدب:  .أ 

، مقتصريف عمى فئة معينة مف المجتمع، بؿ تتفاعؿ في لـ يما يعد األدب وال الكتابة اليـو
كؿ الشرائح المجتمعية، بما في ذلؾ الرجؿ والمرأة عمى حد سواء. فالكتابة لـ تعد مجرد فضاء 
استيطيقي يبرز فيو المرء قدراتو البالغية والتخيمية والسردية، بؿ أصبحت أداة لرصد تحوالت 

 .المجتمع وكشؼ خباياه التي تظؿ رىينة الصمت

 أوإلى فعؿ الشيادة وااللتزاـ بقضايا تخصو  مف ثـ فإف الكاتب يتحوؿ مف فعؿ الكتابة 
تخص المجتمع الذي ينتمي إليو. فقد اعتبر رواد النقد األدبي االجتماعي أف األدب نتاج لبيئة 

مرآة عاكسة لممجتمع. وفي ىذا السياؽ، فالكتابة اليوـ ترتكز أساسا عمى الواقع  أوالكاتب، 
ة اليـو ُتمـز الكتاب بالتفاعؿ مع ما يحيط بيـ.                                                                         كمنطؽ لكؿ التساؤالت ألف التحوالت االجتماعي

ولعؿ ما يثير انتباه الباحثيف اليـو ىو بروز فئة الكتاب الشباب الذيف اختاروا الكتابة لمتعبير 

                                                           
1  .https://www.sayidaty.net/node/657221 12:02عمى الساعة  2020مارس 22، يـو. 

https://www.sayidaty.net/node/657221
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بح لمكتاب الشباب المغاربة دور ميـ عف خيبة أمميـ في مجتمع عبثي. فقد أص أوعف سخطيـ 
في كشؼ حالة االحتكار والسيطرة التي تعرفيا الساحة المغربية مف طرؼ فئة معينة بسطت 
أيدييا عمى كؿ األنشطة التي تندرج في المحيط الثقافي المغربي. وىكذا فالمغرب يعرؼ ازدىارا 

مى أف الكتاب الشباب المغاربة فيما يخص الكتابات الشبابية داخؿ وخارج الوطف، وىو مؤشر ع
  يواصموف معركتيـ ضد التيميش الذي يطاليـ

نجد اليـو أسماء فرضت نفسيا خارج وداخؿ المغرب عبر نشرىا ألعماؿ أدبية تمقت 
إقباال واسعا بالعالـ العربي، مما فرض عمى الكتاب المغاربة المحمييف التراجع عف فكرة غياب 

 :غربية. ومف أبرز الكتاب الشباب المغاربة نجدالشباب عف الساحة األدبية لم

 :مف مواليد التسعينات بمدينة مف ابرز الرأوييف الشباب بشماؿ المغرب،  عاصم ألعبوتي
ففي رواية ’’. أوراؽ في خزانة أبي’’و’’ في الطريؽ إليؾ’’الحسيمةلعبوثي عمميف روائييف: 

ر، مع طغياف النثر الشعري، إنو يمزج الكاتب بيف لغة النثر والشع’’ في الطريؽ إليؾ’’
عمؿ كتب بمغة شاعرية، فعمى طريقة ما كتب غساف كنفاني لغادة السماف، ودوستويفسكي 
لزوجتو وكفاكا أيضا لزوجتو، كتب ماسيف وىو شاب أمازيغي رسائؿ عشؽ وحب إلى 
حبيبتو التي اختار ليا أف تكوف مجيولة. فالكاتب تعمؽ باألرض ووظؼ المغة األـ 

مازيغية(. إف الكتاب بمجممو يحمؿ بيف طياتو فمسفة حب كما يراىا الكاتب عمى لساف )األ
كاتب الرسائؿ، فقد نسج ستوف رسالة مف حروؼ مكدسة بمشاعر وأحاسيس تأخذ المتمقي 

                                .                                     تميزت منطقة بسكرة بالشعر الممحوفأوراؽ ’’إلى عالـ المثؿ. أما رواية 

 التراث:  .ب 

تعريؼ التراث يدخؿ كّؿ ما خمفو األجداد ليكوف عبرة مف الماضي إلى الحاضر 
فالمستقبؿ في تعريؼ التراث. فالتراث في الحضارة بمثابة الجذور في الشجرة، فكمما غاصت 
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في تعريؼ التراث، يتنوع وتفرعت كانت الشجرة أقوى وأثبت وأقدر عمى مواجية تقمبات الزماف. و 
التراث باختالؼ ما تحممو الجذور إلى الشجرة؛ فقد تحمؿ إلييا ُقوًتيا الُمم.ثؿ في األمالح 
المعدنية وىو بمثابة ما دّوف مف التراث، فإف فقد فستصير األمة كشجرة حبست عنيا األمالح 

ناقمو مكونات الشجرة المعدنية وستذبؿ شيئا فشيئا ثـ تضمحؿ. وقد تحمؿ الجذور الماء فتت 
ليشرب منو واحًدا تمو اآلخر فيشرب كؿ سمؼ ويسمـ الماء لخمفو شأف تواترتو األجياؿ أبا عف 

 جد مف تراث شفوي كاألمثاؿ الشعبية والحكايات اليادفة وغيرىما. 

ومف رفض الماء وحبسو عف نفسو سيجؼ مف مضمونو القومي، ثـ ينقطع عف سياؽ 
لشجرة إلى سطح األرض حيث نقطة الصفر، في الوقت الذي حضارتو، ويسقط مف عمى ا

تجري فيو سموكيات خاصة في عروؽ كؿ أمة مف جانب آخر؛ فيكوف تراثًا سموكيًّا يمثؿ باليواء 
الذي يبث الحياة في الشجرة، ممتصؽ بيا التصاؽ السموؾ باإلنساف، وتتحرؾ بحركتو حينما 

د مف آثار ظمت مصانة كالحصوف والقصور يدغدغيا نسيمو العميؿ. أما ما تركو األجدا
والسيوؼ والدروع وغيرىا مّما شيد عمى أمجاد األمـ السابقة فيو بمثابة المواد العضوية التي 
تركتيا الكائنات األخرى في تربة بعد ذبوليا أو مماتيا لكي تنيؿ منيا الشجرة إلى أف تصبح 

                                                       قادرة عمى تكويف مادتيا العضوية بنفسيا.          

وفي تعريؼ التراث، تبرز عّدة أنواع لمموروثات، منيا المادية ومنيا المعنوية التي 
تختمؼ مف شعب آلخر، لكنيا تتحد في وحدة أساسية وىي االستمرارية. وتتمثؿ الموروثات 

الؽ، أما الموروثات المادية فتتمثؿ في كؿ في ما المعنوية في العادات والتقاليد واألفكار واألخ
تركو القدماء مف إرث حضاري قديـ مثؿ اآلثار القديمة ومنيا: اآلثار، والمسكوكات، والنقوش، 
وأدوات القتاؿ، والرسـو التعبيرية والفنية. مع مالحظة أف التراث يخمؼ مف قومية إلى أخرى 

العديدة، التي اتخذت أنظمة معنية وحافظت عمييا، وبناء  تبًعا لمفترات الزمنية لمقوميات وأشكاليا
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عمييا ظيرت القوميات األممية، التي حافظت واعتزت بتراثيا وعممائيا ومفكرييا واختصت كؿ 
 1منيا بمغة وأرض وشعب.ومنيا تراث إسالمي.

 نواع التراث وأشكالو:أ .ج 

    :التراث الحضاري 

اري قديـ مثؿ اآلثار بكؿ أنواعيا ويشمؿ وىو يشمؿ ما خمفو لنا األسالؼ مف تراث حض
التراث البابمي والسومري واآلشوري بكؿ عادياتيا مف مسكوكات وجرار وأواٍف ورسـو ونقوش.. 

 (.)اآلثار القديمة: وىو ما يسمى بػ

        :التراث القومي 

 وىو التراث الذي يشمؿ فترة الزمنية الذي ظير فيو القوميات أشكاليا كافة وأخذت ليا
نظامًا معينًا وحافظت عميو وظيرت عمى أثرىا األمـ والقوميات واعتزت بتراثيا وعممائيا مف 
مفكريف وشعراء ومغنيف وأطباء، حيث ظيرت في الفترة القوميات الرومانية والفارسية واالغريقية 

ديث لكؿ والعربية واتخذت ليا أشكاؿ القومية المستقمة لغة وأرضا وشعبًا وعمييا بني التاريخ الح
 .أمة

        :التراث الشعبي 

وىو مكمؿ لمنوعيف األولييف الحضاري والقومي، حيث أصبحت لكؿ مجموعة أو بيئة 
 .صفاتيا التي تتميز بيا مف عادات وتقاليد وصناعات ومالبس.. الخ

                                                           
 ، بتصرؼ.2019ػ10ػ15.اطمع عميو بتاريخ www.marefa.orgاب ت ث* التراث*1
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ولكف عمماء االجتماع )االنتربولوجيا( كانوا أكثر دقة وعممية، حيث قسموا التراث الى 
انواعًا اربعة  صنؼ ساـ لتأخذ حصتيا مف الدراسة الدقيقة جدا فحسب  العالـ اريكسوففروع وأق
 ....ىي كالتوالي: لمتراث

 وىو التراث )الحياة المباشرة( وعمى مستوى افقي ممتد مع الحياة : التراث االجتماعي
 .بأشكالو

  :)جيؿ الى آخر  ويعد مكماًل لمتراث االجتماعي ويتضمف عميو النقؿ مفالتراث )النشأوي
 .أو مف مرحمة الى أخرى وىذا النوع مف التراث في تفاعؿ مباشر مع التراث االجتماعي

 :ويتضمف جميع المنتجات الثقافية المخزونة التراث المادي 

       :التراث األدبي 

 يعتبر مف المميزات الخاصة لمتراث المادي وظير مرتبطًا بفف الكتابة
اث، منيا التراث غير المادي وتدخؿ ضمنيا الرقصات واغاني وىناؾ تشعبات كثيرة في التر 

وترقيص األطفاؿ والتراث الثقافي يدخؿ مف ضمنيا كؿ تراث الثقافات مف أغاٍف وأشعار 
وقصص أو أساطير أو مالحـ وغيرىا إال أنيا تؤكد حقيقة واحدة واضحة وضوح الشمس 

ت األجداد فقط، بؿ أف التراث يعيش في المشرقة، وىي أف التراث ليس أدبًا قديمًا وليس مؤلفا
  Folkloreثقافة الشعب ككؿ متكامؿ، وأف الجزء األكبر مف التراث يعيش في الحياة الشعبية

تمييزا ليا عف الثقافة الرسمية الموضوعة   (Culture)والتي ليا ثقافة مميزة ىي الثقافة الشعبية
 ..1يا األدباء المحدثوف)المكتوبة( مثؿ القصص القصيرة والروايات التي وضع

 تتمتع بسكرة بتراث مادي ومعنوي عريؽ عمى المدى الطويؿ منيا:                     

                                                           
1
 . https//:www.facebook.com.اطمع عمييا في فيفري 2020، عمى الساعة 11:52 صباحا  

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
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ببمدة سيدي عقبة حيث يوجد فيو ضريحو الطاىر ومقطع مف  جامع عقبة بن نافع
سارية حجرية عثر عمييا في قرية قرطبة، وتحوي ىذه السارية كتابة منقوشة بالخط الكوفي غير 

ىػ. كما يوجد في الجامع أيضا باب طبنة الخشبي  126المنقوط يعود تاريخيا إلى سنة 
المنقوش الميدى إلى جامع عقبة في القرف الخامس لميجرة وفي بمدة خنقة سيدي ناجي آثار 
                                                          .                      تعود إلى العيد العثماني مثؿ البنايات ذات الطوابؽ المسماة في الخنقة بالسرايا

زيادة عمى ذلؾ جاء العثور عمى أجزاء نقيشة قرب المعسكر السدس لتيوذة تبيف أنيا بيزنطية 
الحتوائيا عمى عبارة قنصؿ سابؽ التي شاع استخداميا خالؿ العيد البيزنطي، حيث عثر عمى 

-539ة أخرى تعود لفترة صولوف الثانية بيف سنوات مثيالىا في اثني عشر نقيشة إىدائي
 .ـ545

كما اف حرؼ ذي الشكؿ الدائري خاص بالكتابة البيزنطية وىو مشابو في نقيشة سور 
مف جيتو أشار كانيا إلى السور المحيط بمدينة بسرياني مف إنشاء بيزنطي استنادا إلى ، باغاي

تي تعد مف أىـ خصائص العمارة البيزنطية التي مواد البناء وتقنيو البناء المستخدمة فيو، وال
تميزىا األسوار الشاىقة والضخمة والسميكة، وتوظيؼ مختمؼ أنقاض المنشآت القديمة في 
ذا وضعنا في الحسباف قرب المسافة بيف بسرياني وتيوذه، فإف ذلؾ يستمـز حتما  عممية البناء. وا 

الذي يحؿ ىذا الصراع ىو وجود أساسات سور احتالليـ ليذه األخيرة كذلؾ، لكف الدليؿ القاطع 
 .1بيزنطية في الموقع

بعدما قرر االستقرار في  7218دو لونغ ديقة الندو فيؿ عاـ  أسسيا الكونت الندو  
روبا ومناطؽ أو مف  ، وقد حرص الكونت عمى جمب انواع مختمفة مف النباتات واالشجار بسكرة

تضيؼ آنذاؾ عروضا فنية لرساميف استوائية لغرسيا في الحديقة التي كانت تس

                                                           
 صباحا.12:06، عمى 2020الموقع نفسو، فيفري  1



 الفصل الثاني:                             اإلعالم المحمي وتنمية الوعي الثقافي
 

63 
 

كاسطورة حيزية كما لالساطير مكانة في تراث بسكرة "الندو"   بالتنسيؽ مع  عالمييف 
  موضح في المالحق.الشكم

حب دونيا الشعراء في الجزائر؛ توفيت حيزية عف  قصة صاحبة اجمؿ  ىنا ترقد   
اسعيد حبيب حيزية رثائيا، ورثاىا الشاعر ابف قيطوف بعدما طمب منو  سنة فقط  23عمر

واختمفت الروايات في سرد سبب وفاة حيزية لعؿ اىميا التي دونيا ابف قيطوف في رائعة عزوني 
في وقت الحؽ بأف ابف  المح   الشاعرعز الديف المناصرة الذي  يا مالح والثانية في قصيدة

   .1قيطوف قد يكوف ىو نفسو اسعيد

 مييا والزخرفة والشعر األدبي والممحوفاضافة الى ذلؾ الصخور المنقوشة ع

 العادات والتقاليد:                                                                     .د 
 ظاىرة اجتماعية تتعمؽ بافعاؿ الناس، ويشتؽ ووجودىا مف الفطرة االجتماعية، العادات :

صدر عف سمطة معينة فيي ضرورة اجتماعية تصدر عف المجتمع. وىي تمقائية ال ت
نما دعامتيا قبوؿ الناس ليا، فنخف مثال، عندما نمقي  تصنعيا وتنفذىا وتسير عمييا، وا 
السالـ والتحية أو النصائح باأليدي عند لقاءنا يبعضنا البعض، أو عندما نتبادؿ خطابات 

ىذه األفعاؿ ورقيات التياني والمواساة، وعندما نحتفؿ باألعياد والمواسـ وموالد وما إلى دلؾ 
نما تدفعنا إلى ممارستيا سمطة المجتمع  تمقائية ال توجد سمطة رسمية تفرضيا عمينا، وا 

 القائمة عمى قبوؿ الناس ليا.

مف دلؾ يتبف أف العادات ىي مظاىر سموكية تتفؽ عمييا بيف أفراد المجتمع وتنقسـ 
 إلى:   

                                                           
1
www ،radioalgerie.dz. 
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  :وىي ما يطمؽ عمييا كممةعادات فردية سموكيةcustomsأنماط سموكية متكررة  ،وىي
يتصرؼ الفرد بمعتقداتو عمى  خص،حتى تصبح ممارساتو ليا ال شعوري،وال يمثؿ الخروج 
عمييا ضررا لممجتمع،وىي في األغمب األعـ المتعمقة بإشباع حاجات الفرد البيولوجية مف 
مأكؿ ومشرب وممبس،مثؿ تنأوؿ بعض المشروبات في أوقات معينة وبطريقة 

أو القيوة مع التدخيف،أو طريقة استخداـ أدوات  ’لقيوة مع المبف  صباحاخاصة،كتنأوؿ ا
 .أو طريقة الطعاـ ’األكؿ

 :وىي القواعد السموكية المتكررة، التي ترجع إلى المجتمع الذي عادات جمعية أو جماعية
يعيش فيو الفرد. وتستند ىذه القواعد السموكية إلى فكر اجتماعي، وبكثرة تكرارىا تصبح 

طًا سموكية. وىي تنتشر أفقيًا عف طريؽ التجأور واالختالط، ورأسيًا عبر فترة تاريخية أنما
طويمة، وتصبح ممارستيا ثابتة مستقرة، ومف الصعب التخمص منيا؛ ومثاؿ ذلؾ عادات 
التحية وآداب المائدة، وآداب المجاممة المختمفة، وطرؽ تنأوؿ الطعاـ، وطرؽ الخطبة 

 سرة في المجالس والتنظيمات االجتماعية.والزواج، وطرؽ تمثيؿ األ

والفرؽ بيف العادات الجمعية والعادات الفردية، ىي أف األخيرة أسموب فردي وظاىرة 
شخصية. والدليؿ عمى ذلؾ أنو يمكف أف تتكوف العادة الفردية وُتمارس في حاالت العزلة عف 

ويكاد اإلنساف أف يكوف  آلخر، كما في حاالت األطفاؿ الذئاب وغيرىـ. أوالمجتمع لسبب 
مجموعة مف العادات تمشي عمى األرض، وأف قيمتو تعتمد كثيرًا عمى عاداتو. فطريقة الشخص 
في ممبسو ونظافتو وكالمو ومشيو وأكمو وشربو وما شابو ذلؾ، كميا عادات فردية تسيـ في 

 تقييـ الفرد وتحدد درجة نجاحو في الحياة.

ماعية تمثؿ أسموبًا اجتماعيًا، بمعنى أنيا ال يمكف أف أما العادات الجمعية فظاىرة اجت
تتكوف وُتمارس إاّل في الحياة االجتماعية في المجتمع، وأثناء التفاعؿ بيف أفراده وجماعاتو. 
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ومف أىـ الخصائص المميزة لمعادات الجمعية، ما يتصؿ بيا مف جزاء اجتماعي توقعو الجماعة 
 فال تحتاج إلى ىذا الجزاء االجتماعي. عمى مخالفييا. أما العادات الفردية

لعادات في األصؿ ىي أعراؼ يتوارثيا األجياؿ لتصبح جزءًا مف عقيدتيـ، وتستمر اأن ذإ
ما دامت تتعّمؽ بالمعتقدات عمى أّنيا موروث ثقافي، فيي تعبير عف معتقد معيف، أّما التقاليد 

مف األشخاص وتستمد قوتيا مف  فيي مجموعة مف قواعد السموؾ التي تنتج عف اتفاؽ مجموعة
المجتمع، وتدّؿ عمى األفعاؿ الماضية القديمة الممتدة عبر الزمف، والِحكـ المتراكمة التي مّر 
بيا المجتمع ويتناقميا الخمؼ عف السمؼ جياًل بعد جيؿ، وىي عادات اجتماعية استمرت فترات 

ـّ إلى المستقبؿ، فيي طويمة حتى أصبحت تقميدًا، ويتـ اقتباسيا مف الماضي إلى ال حاضر ث
 بمثابة نظاـ داخمي لمجتمع معيف.                                                                                

   :تتصؼ بخاصية التوارث مف جيؿ إلى جيؿ، والرغبة في التمسؾ بيا، بؿ وااللتزاـ التقاليد
الذيف يورثوىا إلينا بوصفيا نافعة ومفيدة وصحيحة.  بيا ألنيا تأتينا مف أسالفنا وآبائنا

والتقاليد عادات نافعة ألنيا ترشد الناس بطريقة سيمة ومريحة إلى جميع طرؽ التصرؼ 
الصائبة والمناسبة في مختمؼ أمور حياتيـ، وبذلؾ تييئ ليـ الحياة والعمؿ المشترؾ دوف 

 إعاقة أو اضطراب. ويرجع ذلؾ إلى أنيا:
  عة مف األنماط السموكية الجاىزة والُمعدة مف قبؿ لكي يتبعوىا، لتسّيؿ عمييـ تمدىـ بمجمو

تحقيؽ حاجاتيـ األساسية مف مأكؿ ومشرب ومسكف وتناسؿ، وبذلؾ يستطيعوف المحافظة 
 عمى بقائيـ واستمرارىـ.
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  تضع ليـ القوانيف والنظـ وترسـ ليـ األساليب والتصرفات، التي تتيح ليـ التعأوف والتفاعؿ
مع بعضيـ، وتعمميـ كيؼ يتكيفوف مع المواقؼ البيئية المختمفة، وكيؼ يستجيبوف ليذه 

 1المواقؼ استجابة موحدة، تجّنبيـ الصراع والُفرقة وتحافظ عمى تماسكيـ.

إف تكرار التقاليد بيف أعضاء المجتمع وتوارثيا مف جيؿ إلى جيؿ، أو مف الّسمؼ إلى 
سًا كبيريف يزيداف مف رسوخيا وقوة تأثيرىا واستقرارىا عمى الخمؼ، يضفي عمييا احترامًا وتقدي

مر الزمف مف جيؿ إلى جيؿ، ومف عصر إلى آخر. واإلنساف أماـ قوة التقاليد مغموب عمى 
أمره، ال يستطيع أف يتصرؼ بمحض إرادتو وحرية اختياره؛ فما ىو معتاد دائمًا يكوف محببًا 

 مجتمع.ومرضيًا عنو ومقبواًل مف جميع أعضاء ال

يتضح مما سبؽ أف التقاليد ىي مجموعة مف القواعد السموكية االجتماعية، التي 
ارتضاىا المجتمع، وىي تنتشر انتشارًا رأسيًا )أي مف الماضي إلى الحاضر( لتصبح تقميدًا 
يتوارثو الخمؼ عف السمؼ. وُتوصؼ التقاليد بأنيا أقوى في إلزاميا مف العادات الجمعية 

ا ذات قواعد قوية في تأثيرىا عمى اآلخريف والستحسانيـ ليا، وألنيا مريحة وتقدـ لرسوخيا؛ ألني
لمناس الشعور باألمف والطمأنينة. ويتمثؿ االختالؼ بيف العادات والتقاليد في أف العادات 
االجتماعية أنماط سموكية ألفيا الناس وارتضوىا، ويسيروف عمى ىدييا ويتصرفوف بمقتضاىا 

يا. وىي تختمؼ مف مجتمع آلخر وفقًا لظروفو وخصائصو وسماتو التي تميزه. دوف التفكير في
أما التقاليد، فيي أنماط سموكية ألفيا الناس وتوارثوىا ويشعروف نحوىا بقدر كبير مف االحتراـ، 

 تغييرىا. أووال يفكروف في العدوؿ عنيا 
  

                                                           
1file:///G:/Al%20Moqatel%20-%20.العادات%20والتقاليدhtml اطمع عميو بتاريخ 2019/4/23، عمى الساعة ،

صباحا. 9:33  

file:///G:/Al%20Moqatel%20-%20العادات%20والتقاليد.html
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 أىمية التقاليد في المجتمعات                              :                                 

 1ىنالؾ العديد مف األسباب التي تدّؿ عمى أىمية التقاليد ومنيا ما يأتي:

 :فالذكريات تدـو طواؿ العمر لتصبح موضوعًا لمحديث يتجاذبو أطراؼ  خمق الذكريات
                                                             العائمة أثناء اجتماعاتيـ.                                                      

 :وذلؾ مف خالؿ تشّوؽ أفراد العائمة إلى موعد اجتماعيـ لتطبيؽ العادات  تعزيز الرابطة
والتقاليد المتوارثة، مّما يشعرىـ بالسعادة والراحة، باإلضافة إلى تعزيز الروابط بيف األفراد 

 (    4واألسر.الشكؿ )
   مف خالؿ توارث التقاليد مف جيؿ إلى جيؿ يمكف الحصوؿ عمى  الفجوة بين األجيال: سد

 روابط مشتركة فيما بينيـ مف خالؿ الحديث عف الذكريات والقصص المختمفة.
 :عندما يتبع الشخص تقاليد عائمتو فإّنو قد يجد نفسو ويكتشفيا مف دوف  اإلحساس باليوية

 .2ألي مجموعةالشعور بالضياع أو عدـ االنتماء 
      :التظاىرات الثقافية 

ىي تجمع جماىيري ييدؼ الى تعزيز مفيوـ ثقافي معيف، وىذا التعزيز قد يكوف بابراز 
              معاه والترغيب فيو وايصالو الى االخريف ونحو ذلؾ وتمثمت في مايمي:                                                              

 سنما:                                                                                                   ال 

السينما مصطمح واسع شديد العمومية، وىو يضـ تحت عباءتو كؿ ما بو عالقة بفف 
الفيمـ مف تاريخ، واتجاىات، ونظريات، وحرفيات، ونقد، ويضـ كذلؾ أنواعيا الروائية، 

                                                           
1Ww.theoddysseyonline.com% 5 reaassons why traditions areimportant اطمع عميو بتاريخ "

صباحا. 10:15عمى الساعة  11/4/2019  
اطمع عميو  theses.univJ oran1.dzاسعد فايزة: العادات االجتماعية والتقاليد في الوسط الحضريبيف التقميد والحداثة، 2
 مساءا. بتصرؼ. 21:37عمى الساعة 30/03/2019اريخ بت
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 .وغير ذلؾ مما يتعمؽ بيذا الفف الجميؿ-تحريؾ الرسـو المتحركة -والتسجيمية، وأفالـ
والسينما تجارة مربحة، وىي زاد ثقافي، وترفييي، لجماىير عريضة عمى مستوى العالـ كمو. 
وىي بحكـ كونيا فًنا سمعًيا وبصرًيا تصؿ إلى كافة المستويات، الثقافية واالجتماعية، ولذا فيي 

ىامة مف أدوات التغيير االجتماعي، وتنمية الوعي الثقافي، أو العكس، فيمكف استخداميا أداة 
كسالح مدّمر، وأداة طيِّعة مف أدوات اإلعالـ غير الصادؽ، وتصبح قوة خطيرة ومضممة تعمؿ 
عمى غرس مشاعر ومعايير سموكية تحارب الجيود الرامية إلى التخمص مف النواقص 

رساء ا  .لخمؽ االجتماعي الصحيحاالجتماعية، وا 

والواقع أف رواد دور العرض السينمائي ال يفكروف كثيرًا في اآلالت والتجييزات 
المستخدمة، بؿ إف الكثير ممف يشاىدوف األفالـ السينمائية، ويروف األشخاص يتحركوف، 

ألشياء واألشياء تحدث كما ىي في الحياة العادية، ال يعرفوف أف ىذه الصور، وىذه األحداث، وا
 .إنما ىي صور ثابتة مصورة عمى فيمـ ممفوؼ حوؿ بكرة

الصور،   ولكي نحصؿ عمى فيمـ سينمائي ال بد مف توافر المعدات األساسية التالية:
اللتقاط وىي كاميرا التصوير، أو آلة التصوير السينمائيفيمـ دعامتو مرنة، ومحسس لمضوء 

 .ريطآلة لعرض ىذا الفيمـ، أوض الش1اللتقاط الصور

تيتـ بسكرة بصناعة السينما محميا مف خالؿ إقامة ميرجانات واتفاقيات تظاىرية ثقافية 
بقاعة  2019أفريؿ  09بكمية اآلداب والمغات األجنبية يـو  نظمت شعبة الفرنسية حيث 

 بعنواف: لفائدة طمبة ىذه الشعبة يوما دراسيا د/محمد بوراكي المناقشات

 Parenthèse Cinématographique : "Les Marques de La Littérarité 

dans Le Cinéma Mondial" 

                                                           
1https//:www.startimes.com.2020،1:54 اطمع عميو في فيفري.  

https://www.startimes.com.اطلع/
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بمشاركة أساتذة  محي الدين إسالم بمعيد" ىذا اليـو الدراسي منظـ مف قبؿ الدكتور "
وغيرىا.. الميتميف بدراسة  باحثيف مف عدة جامعات منيا جامعة باتنة، سطيؼ، خنشمة، بسكرة 

 سينمائي األدبي.أساليب التدريس الجديدة لمتقرير ال

ونخبة  الدكتور كربوع سميم حضر اليـو الدراسي رئيس قسـ اآلداب والمغات األجنبية        
مداخالت تتمحور حوؿ دراسة الدالالت والرموز  06مف أساتذة وطمبة القسـ، حيث تضمف ست 

ث يعتبر ىذا والعالمات األدبية في السينما العالمية سواء كانت فرنسية، أمريكية، يابانية، حي
فضاء لتبادؿ األفكار والخبرات بيف مختمؼ الجامعات الوطنية  النوع مف األياـ الدراسية 

فرصة لطمبة شعبة الفرنسية إلثراء رصيدىـ المعرفي نظرا ألىمية   باإلضافة إلى كونو
 1موضوعو في مسارىـ الدراسي.

                                                  :المعارض                                         

 أوىي إقامة المعارض الفنية تيدؼ إلى إظيار التجارب الفنية سواء الشخصية 
 أوالجماعية وكذلؾ إلى نشر الثقافة الفنية مف خالؿ تنمية الذوؽ الفني لدى الزوار واالرتقاء بي

 التعريؼ بثقافة مجتمع ما.  أومف خالؿ نشر 

ثية تيدؼ إلى التعريؼ بتراث امة ما والتعريؼ بعاداتيا وتقاليدىا وأساليب والمعارض الترا
معيشتيا في الماضي والحاضر. فمكؿ معرض ىدؼ يكوف سببا في إقامتو فالعرض وسيمة 

 2ىادفة في تحقيؽ األىداؼ بصورة سريعة ومؤثر. 

                          تمثمت في:                                           أنواع المعارض:  

 ػػ معرض محمية                                                                                            
                                                           

1Univػػbiskra.dz زواال.02:12، عمىالساعة 2020اطمع عمييا في فيفري    
2www.art.gov.sa/.اطمع عميو في فيفري 2020، عمى الساعة 02:25زواال  

http://www.art.gov.sa/
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 ػػ معارض دولية.                                                                                          

                                                                                        ػػ  معارض شاممة.  

 ػػ معارض متخصصة.                                                                                  

فمما عرض أىمية في الحصوؿ عمى مصادر جديدة لمشراء، الحصوؿ عمى قرض لبيع 
المخزوف، ورؤية البضائع والتحدث مع المورديف وجيا لوجو، إمكانية المقارنة األسعار بيف أكثر 

 1مف مصدرو خصوصا المعارض المتخصصة،اضافة الى تبادؿ المعمومات والكتالوجات.

                                                                                          :المسرح       

يعتبر المسرح واحد ـ أشكاؿ الفنوف المختمفة، ومكانا لألداء والتمثيؿ، كما انو المكاف 
يترجـ القصص والنصوص األدبية أماـ المشاىديف وذلؾ باستخداـ مزيج مف  أوالذي يجسد 

 الكممات، وبعض اإليماءات بالموسيقى والصوت عمى خشبتو.                                      

 مكونات المسرح:                                                                                     

يعتبر المشاىدوف مف أىـ العوامؿ الالزمة ما يسقى بالعرض المسرحي، ويطمؽ المشاىدون: -
 عمييـ الجميور. 

وؿ عف نجاح العرض أما المنتج فيو مف عناصر ىذا العمؿ المسرحي والمسئوؿ األالمنتج: -
أو فشمو، ويمكف يشترؾ أكثر مف شخص في اإلنتاج، وتكمف واجبات ومياـ المنتج 
بالحصوؿ عمى نص العرض، وتوفير الماؿ والدعـ المادي المناسب، والحصوؿ عمى 

 المسرح، وتوفير الدعـ الفني المناسب، ومراقبة الشؤوف األخرى. 

                                                           
1Qawafyl.blogspot..com زواال. 04:41، عمى الساعة 2020اطمع عمييا في فيفري    
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ض الفنية في المسرح بشكؿ عاـ، فيو الذي :يكوف المخرج مسئوال عف قوة العر خرجالم -
ينسؽ الجيود المختمفة، ولممخرج سمطة كبيرة في المسرح لدرجة انو قد قيؿ ا العرض ممؾ 
لممخرج، أما بالنسبة لصالحياتو وواجباتو فتكمف في تحميؿ النصوص، وقراءتيا،وتفسيرىا، 

 سيؽ باقي الجيود األخرى. وقيادة الممثميف، وفريؽ العمؿ، واإلشراؼ عمى التدريبات، وتن

ىـ األشخاص الذيف يقوموف بتمثيؿ وتجسيد النص، وتقديمو لمجماىير، ويتميز الممثمون:  -
الممثموف عف غيرىـ بكونيـ يمتمكوف تمؾ القدرة عمى فصؿ مشاعرىـ، وتمثيؿ أخرى ال 
تخصيـ، وال بد لمممثؿ الناجح أف يتمتع ببعض المواصفات والميزات، مثؿ الجسـ، 

صوت المناسب، والقدرة عمى التركيز، والمرونة، والخياؿ، واف يكوف لدييـ معرفة كافية وال
 1بمناىج التمثيؿ ومبادئو.

المسرح الجيوي بسكرة بالعديد مف النشاطات الفنية واألدبية، منذ اف وجد المسرح 
لجيوي الجيوي ببسكرة ورغـ تأخر انجاز مبنى المسرح الجيوي بسكرة إال أف إدارة المسرح ا

استطاعت أف تخمؽ العديد مف النوادي، منيا نادي أقالـ  2018و2017بسكرة خالؿ سنتي 
الفف الدرامي والذي يعتبر فضاء مفتوحا لكؿ الكتاب بوالية بسكرة، وىو فسحة لقراءة نصوصيـ 
المسرحية لإلبداع والمبدعيف كما انشأ المسرح الجيوي بسكرة نادي الحكواتي الخاص بتاطفؿ 

لألطفاؿ فيو قراءة قصص واالستماع لقصص مف التراث الجزائري، وذلؾ لتمكيف الطفؿ  يتسنى
مف تحسيف مستواه الفني وتيذيب لغتو، وكذا إطالؽ العناف لخيالو عمى الرغـ مف أف ىذا 
النادي لـ ينطمؽ بسبب عدـ توفر المكاف المناسب لذلؾ، إال أف إدارة المسرح تعمؿ جاىدة 

 يمكنيا مف االنطالؽ في نشاط ىذا النادي.  لتوفير المكاف الذي

                                                           
 ، المسرح.2009الموسوعة العربية العالميةػ النسخة االعالميةػ 1
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أما عمى صعيد الورشات الفنية فقد قاـ المسرح الجيوي بسكرة بفتح باب الفرثصة 
لمشباب والفنانيف والمبدعيف في الوالية لمتكويف الفني واالدبي مف خالؿ الورشات المنظمة مف 

 الد جالؿ.                                                                                         أو في مدينة طرؼ المسرح،منيا ورشة التمثيؿ والكتابة الدرامية المقامة 

كما نظـ المسرح الجيوي بسكرة العديد مف الميرجانات الخاصة بالطفؿ "ربيع مسرح 
لمضحؾ وىي  الطفؿ" وأيضا "األياـ الشتوية لمسرح الطفؿ"، وميرجانا لمفرجة والمتعة وأخرى

 ف"لياؿ الزيباف"، "لياؿ الكوميديا" "لياؿ الضحؾ". كما اف المسرح الجيوي بسكرة قاـ بالعديد م
العروض المميزة واليادفة المخصصة لمطفؿ، وأيضا عروض مسرحية لمكبار لخمؽ جميور 

رح متذوؽ لمفف ومتابع لكؿ البرنامج الفني الذي ينظمو المسرح الجيوي بسكرة، كما نظـ المس
خراج"  الجيوي بسكرة مسرحية لألطفاؿ بعنواف"القطة لؤلؤ" لمكاتب"بف زيد محمد الكامؿ"، وا 
ياسيف تونسي" حيث جالت العديد مف الواليات داخؿ وخارج الوالية، وكذلؾ مسرحية لمكبار 
بعنواف"المينة" لممخرج "شوقي بوزيد" والكاتب  "رشدي رضواف"، تحت إشراؼ اإلعالـ المحمي 

لبث ما يقدمو المسرح الجيوي بسكرة محميا مف رسائؿ إعالمية في عمؽ الثقافة المحمية  الجيوي
 عبر اإلذاعة المحمية.

 التظاىرات العممية                                                                        : 

خالؿ ممتقيات  تعد التظاىرات العممية نشاط مميز لمبحث بالنسبة لمجامعة تقـو بو مف
ورشات عمؿ، أياـ وحمقات دراسية لممساىمة في تعزيز دورىا العممي كمركز لإلشعاع المعرفي، 
عف طريؽ تمقي الكميات المراسمة لبرمجة التظاىرات العممية مف طرؼ المصمحة المعنية في 

ت العميمة ودلؾ ف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىراأو نيابة الرئاسة المكمفة بالعالقات الخارجية والتع
 مف فترة ألخرى حسب كؿ نظاـ جامعي.                                                                                           

 ويمكف إطالؽ عدة مفاىيـ ىده األخيرة كما يمي:                                                        
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 ىي لقاء عممي حو موضوع مجدد يستغرؽ في الغالب يـو واحدا : االيام الدراسية 

  :ىي عبارة عف ورشة عمؿ لتبادؿ الخبرات حوؿ موضوع يتـ اختياره سابقاالورشة 

 قد يكوف دولي وقد يكوف وطني وىو لقاء  عممي بيف عدد مف األشخاص مف كؿ لممتقىا :
 يستغرؽ اكثر مف يوـ المناحي المينية اليدؼ منو مقارنة ونشر نتائج البحث وقد

 إذ أف والية بسكرة شيدت 1: وىي ممارسة لمتعميـ العالي في جامعة أو ىيئةالحمقة الدراسية
خالؿ  العديد مف الممتقيات عمى مستوى التعميـ العالي والبحث العممي

 .2011و2010سنتي

مديرية الثقافة لوالية تشيد جامعة محمد خيضر بالتنسيق مع   باإلضافة إلى ذلك
ف والتنسيؽ مع دار الثقافة أحمد رضا حوحو الجمعيػػة الخمدونيػػة لألبحػػػاث أو سكرة وبالتعب

 تنظـ   والدراسػػات التػػاريخيػػة وتحت رعاية معػػالي وزيػػر الثقػػافػػػة والسيػػػد والػػػي واليػػة بسكػػػرة
لجيش التحرير الوطني بسكرة عبر التاريخالمعارؾ الكبرى  16فعاليػػات الممتقػػى الوطنػي 

 ببسكرة وصداىا في األدب الشعبي

بقاعة الفكر واألدب بدار الثقافة أحمد رضا حوحو 2019ديسمبر  22و 21يومي 
أحيت جامعة محمد خيضر مف خالؿ كمية الحقوؽ والعمـو السياسية قسـ الحقوؽ بسكرة. كذلؾ 

 2020جانفي  19فاؽ وذلؾ يـو وبالتنسيؽ مع والية بسكرة يوما دراسيا حوؿ البمدية واقع وأ
بقاعة المحاضرات لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية وذلؾ بحضور السيد األميف العاـ لموالية 
، مدير الجامعة األستاذ الدكتور أحمد بوطرفاية، المدراء  ممثال عف السيد الوالي المحتـر

البمديات إلى  لعاموف لبعضالتنفيذييف بالوالية ،ممثمي السمطات المحمية واألمنية، األمناء ا
 جانب األسرة الجامعية مف السادة نواب مدير الجامعة،عمداء الكميات أساتذة وطمبة.         

                                                           
1http://www.centre-univ-mila.dz/?page_id=583 
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يأتي ىذا اليوـ الدراسي في إطار انفتاح الجامعة عمى المحيط االقتصادي واالجتماعي      
تاحية عدة تدخالت بداية وباعتبار البمدية وحدة إدارية المركزية، حيث تضمنت الجمسة االفت

 بكممة عميد كمية الحقوؽ والعمـو السياسية تطرؽ فييا إلى مساعي ىذا الحدث في المساىمة في 

 

 

 

 

 

 

 

تطوير العمؿ الميداني لمبمدية مف خالؿ تشخيص واقعيا وتقديـ بعض اإلستشرافات سواء ما 
ر إلى المداخالت التي تجمع اإلصالح القانوني وغيرىما ،كما أشا أوتعمؽ باإلصالح التنظيمي 

 بيف عمـ القانوف وعمـ السياسة بيدؼ المساىمة في التطوير.

المداخمة االفتتاحية كانت بعنواف دور التدبير ألتشاركي في تفعيؿ أداء البمديات مف إلقاء طالب 
ؿ فييا مراحؿ التشخيص ألتشاركي مرورا بتشكيؿ فرؽ البحث أو الدكتوراه السيد ىشاـ دراجي تن

 .صوال إلى وضع خطة وآلية فعالة لمنيوض بدور البمدية في الوسط االجتماعي وغيرىاو 
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 10مشاركة تـ انتقاء  20ولإلشارة فإف المجنة العممية ليذا اليوـ الدراسي تمقت أزيد مف 
منيا قسمت عمى مدار جمستيف نشطيا جممة مف األساتذة مف جامعة بسكرة سمطوا فييا الضوء 

مواضيع منيا إصالح نظاـ العضوية في المجالس المحمية المنتخبة باإلضافة عمى جممة مف ال
يف التي أو إلى التطرؽ لصعوبات وتحديات السياسات العامة المحمية في الجزائر وغيرىا مف العن

 . تتماشي وأىداؼ ىذه التظاىرة

                                                           :دورات تكوينية                              

 

 

 

 

ىي... مف بيف التظاىرات العممية التي  يف التي تتماشي وأىداؼ ىذه التظاىرةأو مف العن
ف أو في إطار برنامج التعأجرتيا والية بسكرة عمى ركح مقاعد ا لقاعات العممية  الجامعية و 

رة تكوينية أقامت جامعة بسكرة دو  AFREQEN+ وضمف مشروع ERASMUSروبي و األ
مف خالؿ مركز البحث  2020جانفي  09حوؿ نظاـ الجودة والقياس بداية مف يوـ الخميس 

العممي والتقني لممناطؽ الجافة حيث استضافت ىذه الدورة األستاذ لوؾ مارتف ميندس جودة 
جامعة مونبمييو بفرنسا الذي ألقى العديد مف المحاضرات حوؿ الموضوع  CIRADوقياس في 

خصصت ىذه الدورة العممية  crstraب األستاذ الدكتور محمد بمحمرة مدير مركز إلى جان
 التكوينية لفائدة األساتذة الباحثيف وطمبة الدكتوراه في قسـ الزراعة.
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 لى ليذه الدورة في مرحمتيا الثانية بجمسات عمؿ إلعداد البرنامج وتحضير و تميزت األياـ األ
الممفات ليشرع بعدىا في المحاضرات والتي تضمنت التذكير بأبرز المفاىيـ المتعمقة بنظاـ 

إلى  2018لى في شير جواف سنة و ليا خالؿ المرحمة األأو الجودة والمقاييس التي تـ تن
  يؿ الطمبة الستيعاب مجاالت تطبيؽ ىذىالمفاىيـجانب التركيز عمى معطيات تأى

  ومف المتوقع تحقيؽ العديد مف األىداؼ المرسومة مف خالؿ ىذه الدورة التكوينية ومف بينيا
التحقؽ مف الجودة ومتطمبات المقاييس، والتدريب اليندسي إضافة إلى تطوير الموارد 

ومدى تطبيؽ أسس الجودة داخؿ  والتعميـ والتطرؽ إلى جودة الشبكات وميارات المقاييس
بيا لمواقع.                                                                                    مخابر البحث العممي وصوال إلى كيفية استغالؿ النتائج وتقري 

لسنة يـو احتفاليا با 2020جانفي  21كما شيدت جامعة بسكرة في ىذا السياؽ يـو الثالثاء
" بالمجمع الثقافي، مف خالؿ المدرية الفرعية لألنشطة العممية، 2970االمازيغية"يناير

الثقافية والرياضية وبالتنسيؽ مع نادي"تويزا"وبعض الوادي الثقافية التابعة لممدرية إلى جانب 
 مشاركة المنظمة الوطنية لترقية المجتمع المدني "مكتب تكوت".

 

 

 

 

 

 ديـ نبذة عف المناسبة مف طرؼ رئيس النادي المنظـ إلى جانب كممة استيؿ االحتفاؿ بتق
السيدة المديرة الفرعية لألنشطة التي اعتبرت مثؿ ىذه االحتفاالت تعزيزا لمموروث الثقافي 
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المتنوع الذي تزخر بو الجزائر،تالىا حسب ما ىو مسطر إلقاء قصائد شعرية بالمغة 
تقديـ مداخمتيف لطالبيف مف الطور الثالث دكتوراه األمازيغية بخصوص المناسبة إلى جانب 

تضمنتا تاريخ التقويـ األمازيغي وعالقة يناير بالفالحة،كما تخمؿ ىذا النشاط الثقافي العديد 
مف الوصالت الموسيقية والعروض المسرحية المقدمة مف طرؼ فرقة "إثراء "وسط جميور 

 الطمبة.

 ف كؿ ما تعمؽ بالتقاليد األمازيغية لتختتـ وعمى ىامش ىذا الحفؿ أقيـ معرض خاص تضم
 بعد ذلؾ المناسب.

  كؿ ىذه نماذج مف الواقع عمى المدى الطويؿ والقصير لكؿ ما تقوـ بو جامعة ػ محمد
 خيضرػ مف تظاىرات عممية وثقافية تحت عنواف عناصر الثقافة.  

  يف التراث مف الباحثيف في ىذا المجاؿ مف يرى أف عناصر الثقافة تصنؼ إلى عنصر و
 الماديوالالمادي:                                       

 :اف مستوى الثقافة في أي مجتمع متجانس يكاد ينقسـ إلى ثالثة أقساـ حسب راي لنتوف 

 :العموميات 

  وىي تمؾ العناصر التي يشترؾ فييا أفراد المجتمع وىي أساس الثقافة وتمثؿ المالمح
شخصية القومية لكؿ مجتمع مثؿ المغة والعادات والتقاليد والديف العامة التي تتميز بيا ال

والقيـ. ىي األفكار والعادات والتقاليد واالستجابات العاطفية المختمفة وأنماط السموؾ وطرؽ 
التفكير التي يشترؾ فييا جميع أفراد المجتمع الواحد وتمييزىـ كمجتمع وثقافة عف غيرىـ 

ف وطريقة الممبس وطريقة الزواج(، والعموميات ىي مركز مف المجتمعات ومثاؿ ذلؾ)السك
اىتماـ التربية والييا تتجو الجيود لنقميا وتبسيطيا وتجديدىا أف لـز األمر. وتتمثؿ فائدتيا 

 في:                                                                                       
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  جتمع.                                                                    توحد النمط الثقافي في الم 

 تقارب طرؽ تفكير أفراد المجتمع واتجاىاتيـ في الحياة 

                                                .تكسبيـ روح الجماعة فتؤدي إلى التماسؾ االجتماعي 

 الخصوصيات: 

ترؾ فييا مجموعة معينة مف أفراد المجتمع بمعنى أنيا وىي عناصر الثقافة التي يش
العناصر التي تحكـ سموؾ أفراد معينيف دوف غيرىـ في المجتمع فيي العادات والتقاليد واألدوار 
المختمفة المختصة بمناطؽ اجتماعية حددىا المجتمع في تقسيمو لمعمؿ بيف األفراد وقد تكوف 

مثاؿ الخصوصيات الثقافية الخاصة بالمعمميف أو  ىذه المجموعة مينية متخصصة أو طيبيو
الميندسيف أو األطباء أو غيرىـ وىـ يتصرفوف فيما بينيـ بأنماط سموكية معينة وقد تشمؿ ىذه 
الخصوصيات عناصر تتعمؽ بالميارات االساسة لممينة والمعرفة الالزمة التقنيا كما تشمؿ 

بناء المينة الواحدة وتميزىـ عف غيرىـ مف  أيضا طرؽ أداء المينة ونوع العالقات التي تربط
 الناس.  

وقد تكوف الخصوصيات مرتبطة بالطبقة االجتماعية، فالطبقة االجتماعية االرستقراطية 
ليا سموكيات وعاداتيا التي تميزىا عف الطبقة المتوسطة أف ىذا مف السموؾ ال ينتمي إلى 

النتفى اشتراؾ أفراد الطبقة  أو المينة عادات االرستقراطية ويجب إال ننسى أف الخصوصيات 
 عف كؿ أفراد المجتمع في العموميات التي ناقشناىا مف قبؿ.

                                                                          :البدائل والمتغيرات 

اليد تشمؿ األشياء التي ال يشارؾ فييا إال عدد محدود مف األفراد، مثؿ بعض التق
والموضات الجديدة )الدخيمة عمى المجتمع(،وأكثر جوانب الثقافة عرضة لمتغيير فقد تزوؿ إذا لـ 
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يقبميا المجتمع وقد تنتقؿ الخصوصيات إلى العموميات بحسب أىميتيا في تحقيؽ وظائؼ ىامة 
لغزو أو لممجتمع، أي أنيا ال ترتبط بثقافة معينة وتنتقؿ إلى ثقافة أخرى عف طريؽ التفاعؿ أو ا

وسائؿ اإلعالـ، زال يعني كثرة المتغيرات والبدائؿ الثقافية في المجتمع قميال عمى انفتاح ىذا 
المجتمع عمى الثقافات األخرى فقد تكوف ثقافة المجتمع ضعيفة إلى حد أنيا ال تستطيع مقأومة 

قد يكوف وأجتمع الغزو الثقافي وكذلؾ العكس، قمة البدائؿ ليست دليال عمى قوة ثقافة المجتمع ف
 مغمقا مثؿ )اسبرطة، الصيف(.                                                                                                

                                                             :)التراث الغير مادي )الالمادي 

 حماية التراث غير المادي:                                     حسب اليونيسكوا مف نص اتفاقية

"الممارسات والتصورات وأشكاؿ التعبير والمعارؼ والميارات، وما يرتبط بيا مف آالت 
وقطع ومصنوعات وأماكف ثقافية، التي تعتبرىا الجماعات والمجموعات، وأحيانا األفراد، جزءا 

يعية واثار صناعية بؿ وامتد إلى أشكاؿ أخرى مختمفة ليا مف تراثيـ الثقافي،" مف مناظر طب
وىذا التراث الثقافي غير  1صمة بمفيـو التراث العالمي أو التراث المشترؾ بيف بني اإلنساف."

المادي المتوازف جيال عف جيؿ، تبدعو الجماعات مف جديد بصورة مستمرة بما يتفؽ مع بيئتيا 
وىو ينمي لدييا اإلحساس بيويتيا والشعور باستمراريتيا، وتفاعالتيا مع الطبيعة وتاريخيا، 

ويعزز مف ثـ احتراـ التنوع الثقافي والقدرة اإلبداعية البشرية. وال يؤخذ في الحسباف ألغراض 
ىذه االتفاقية سوى التراث الثقافي غير مادي الذي يتفؽ مع الصكوؾ الدولية القائمة المتعمقة 

الحتراـ المتبادؿ بيف الجماعات والمجموعات واألفراد والتنمية بحقوؽ اإلنساف، ومع مقتضيات ا
 المستدامة. 

                                                           
 عمى موقع واي باؾ مشيف. 2017يوليوا  19اليونسكوا: التراث الثقافي غير مادي، نسخة محفوظة،  مقالة مف موقع1
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وعمى ضوء ىذا التعريؼ الوارد في الفقرة اعاله يتجمى" التراث الثقافي الغير مادي" 
 بصفة خاصة في المجاالت التالية:

لثقافي غير التقاليد وأشكاؿ التعبير الشفيي، بما في ذلؾ المغة كواسطة لمتعبير عف التراث ا  -
 المادي. 

 فنوف وتقاليد أداء العروض.                                                                   -

 الممارسات االجتماعية والطقوس واالحتفاالت.                                               -

                                     المعارؼ والممارسات المتعمقة بالطبيعة والكوف.             -

 الميارات المرتبطة بالفنوف الحرفية التقميدية.                                                    -

وقد أقرت ىذه االتفاقية بتطابؽ أحكاـ ىذه االتفاقية مع ما يمـز مف تعديؿ عمى االقاليـ 
فيا فييا، طبقا لمشروط المجددة في المادة المذكورة. والتي تصبح أطرا 33المشار اليا في المادة 

 (2)الشكؿ  1وفي ىذه الحالة، فاف عبارة "الدوؿ األطراؼ" تنطبؽ أيضا عمى ىذه األقاليـ.

 :التراث المادي 

يشمؿ اآلثار والمباني واألماكف الدينية والتاريخية والتحؼ مف منشاة دينية وجنائزية 
وامع، ومباف حرية ومديف مثؿ الحصوف والقصور، والقالع كالمعبد والمقابر المساجد والج

والحمامات، والسدود واألبراج، واألسوار، التي تعتبر جديرة بحمايتيا والحفاظ عمييا بشكؿ امثؿ 
ألجياؿ المستقبؿ.ويكوف عمـ اآلثار واليندسة المعمارية والعمـو أو التكنولوجيا ىو المعيارية 

حفاظ عمييا لدراسة تاريخ البشرية حيث تمثؿ الركيزة األساسية الواضحة ليذا التراث. ويتـ ال

                                                           
اكتوبر 29مف مص اتفاقية حماية التراث الثقثافي غير المادي، الموقع الرسني يمنظمة اليونسكوا: نسخة محفوظة،  2المادة 1

 عمى موقع واي باؾ مشيف. 2015
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                                                                                   1لألفكار التي يمكف التحقؽ مف صحتيا وصالحيتيا بدال مف استنساخيا أو استبداليا.
التراث المادي الثابت، التراث المادي المنقوؿ   وىناؾ مف يقوؿ عف عناصر الثقافة تتكوف مف

التراث الالمادي..الف ىذا األخير يشكؿ ركيزة ىامة في حياة األمـ والشعوب كما يؤدي دورا 
                                         ىاما في ربط حاضر ىذه الشعوب بماضييا، كما يعد إرثا مشتركا لألجياؿ القادمة.                                                    

 التراث المادي الثابت:                                                                            -

ويتمثؿ في المعالـ والمواقع األثرية منيا المباني ذات الطابع المدني والديني والعسكري 
والتاريخي والمعماري والديني والجمالي، وعموما فيي تشمؿ  والتي تتميز بقيمتيا وطابعيا األثري

جميع المعالـ التاريخية والمواقع األثرية والمجموعات الحضرية أو الريفية، ومنيا المعالـ 
التاريخية الظاىرة فوؽ سطح األرض والتي ارتبطت بحادثة ميمة أو شخص ميـ وىي تعتبر 

 بعا لعمر المعمـ ونوعو وحالتو.                                                                ضمف الموارد التراثية وتتفأوت أىميتيا ت

أما عف المجموعات الحضرية أو الريفية والتي يطمؽ عمييا القطاعات المحفوظة فيي عبارة عف 
ات منطقة مجمع لمجموعة مف المباني التاريخية كالقصبات والمدف والقصور والقرى والمجمع

 السكنية التقميدية والتي ليا أىمية تاريخية أو معمارية أو فنية أو تقميدية.

 التراث المادي المنقول:                                                                           -

ويتمثؿ في القطع المنقولة والتحؼ الفنية والناتجة عف االستكشافات واألبحاث األثرية في 
البر تحت الماء ومنيا القطع الخزفية والفخارية والكتابات األثرية والعمالت واألختاـ والحمي 

 واأللبسة التقميدية واألسمحة وبقايا المدافف والمخطوطات ووثائؽ األرشيؼ.   

  

                                                           
 ،عمى موقع واي باؾ مشيف.2017يونيو15ة محفوظة، التراث المادي وال مادي، نسخ1
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                                                                              :التراث الالمادي                   

ويتمثؿ في الموارد الثقافية والمعارؼ واالبتكارات وممارسات المجتمعات. ولمتراث 
الالمادي أىمية كبيرة بو في ظؿ العولمة والتحوؿ االجتماعي، فيو تعبير صادؽ عف عادات 

                                                                   وتقاليد وثقافة الشعوب وىويتيا وانتمائيا الحضاري. وىناؾ ما يسمى بػ:              

 :أو ما يعرؼ بالتراث األثري البحري والذي ىو جزء مف التراث التراث المغمور بالمياه
الثقافي لالنيانية، وىو عنصر بالغ األىمية في تاريخ الشعوب واألمـ، ولذلؾ بادرت منظمة 

ـ، والتي مف مضمونيا اف التراث الثقافي 2001ية عاـ اليونسكو لحماية تتضمف اتفاق
المغمور بالمياه ىو جميع أثار الوجود اإلنساني التي تتسـ بطابع ثقافي أو تاريخي وظمت 
مغمورة بالمياه جزئيا أو كميا، مثؿ المواقع واليياكؿ والمباني والمصنوعات والسفف والطائرات 

                    (  3ىذا التراث البحري. )الشكؿ وحمولتيا إلى غير ذلؾ، وبالتالي فاف كؿ
إف محتوى الثقافة في أي مجتمع متجانس يكاد ينقسـ الى ثالثة أقساـ حسب رأي لنتوف:         

 ــ العموميات:                                                                                    1

يشترؾ فييا أفراد المجتمع وىي أساس الثقافة وتمثؿ المالمح وىي تمؾ العناصر التي 
العامة التي تتميز بيا الشخصية القومية لكؿ مجتمع مثؿ المغة والعادات والتقاليد والديف والقيـ. 
ىي األفكار والعادات والتقاليد واالستجابات العاطفية المختمفة وأنماط السموؾ وطرؽ التفكير 

أفراد المجتمع الواحد وتمييزىـ كمجتمع وثقافة عف غيرىـ مف التي يشترؾ فييا جميع 
والعموميات ىي مركز اىتماـ  ،المجتمعات ومثقاؿ ذلؾ)السكف وطريقة الممبس وطالقة الزواج(

التربية والييا تتجو الجيود لنقميا وتبسيطيا وتجديدىا إف لـز األمر. وتتمثؿ فائدتيا في:                 
 ثقافي في المجتمع.                                                                    ػػ توحد النمط ال

 ػػ تقارب طرؽ تفكير أفراد المجتمع واتجاىاتيـ في الحياة.                                         



 الفصل الثاني:                             اإلعالم المحمي وتنمية الوعي الثقافي
 

83 
 

                       ػػ تكوف اىتمامات مشتركة وروابط بينيـ.                                     

 ػػ تكسبيـ روح الجماعة فتؤدي إلى التماسؾ االجتماعي.                                              

 ــ الخصوصيات:                                                                 2

المجتمع بمعنى أنيا عناصر الثقافة التي يشترؾ فييا مجموعة معينة مف أفراد  وىي
العناصر التي تحكـ سموؾ أفراد معينيف دوف غيرىـ في المجتمع فيي العادات والتقاليد واألدوار 
المختمفة المختصة بناشط اجتماعية حددىا المجتمع في تقسيمو لمعمؿ بيف االفراد وقد تكوف 

بالمعمميف أو ىذه المجموعة مينية متخصصة أو طيبية مثاؿ الخصوصيات الثقافية الخاصة 
الميندسيف أو األطباء أو غيرىـ وىـ يتصرفوف فيما بينيـ بأنماط سموكية معينة وقد تشمؿ ىذه 
الخصوصيات عناصر تتعمؽ بالميارات االساسة لممينة والمعرفة الالزمة التقتيا كما تشمؿ 

غيرىـ مف أيضا طرؽ أداء المينة ونوع العالقات التي تربط بناء المينة الواحدة وتميزىـ عف 
 الناس.

وقد تكوف الخصوصيات مرتبطة بالطبقة االجتماعية فالطبقة االجتماعية االرستقراطية 
ليا سموكيات وعاداتيا التي تميزىا عف الطبقة المتوسطة اف ىذا مف السموؾ ال ينتمي إلى 

نة عادات االرستقراطية ويجب اال ننسى اف الخصوصيات النتفى اشتراؾ أفراد الطبقة  أو المي
 عف كؿ أفراد المجتمع في العموميات التي ناقشناىا مف قبؿ.

 ــ البدائل والمتغيرات:                                                                          3

وىي مف العناصر الثقافية التي تنتمي إلى العموميات فال تكوف مشتركة بيـ جميع 
وصيات فال تكوف مشتركة بيف األفراد مينة واحدة أو طبقة األفراد وال تنتمي إلى الخص

اجتماعية واحدة ولكنيا عناصر تظير حديثة وتجرب ألوؿ مرة في ثقافة المجتمع وبذلؾ يمكف 
االختيار مف بينيا وتشمؿ األفكار والعادات والتقاليد وأساليب العمؿ وطرؽ التفكير وأنواع 
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قؼ متشابية مثاؿ ذلؾ ظيور موضة جديدة في الممبس االستجابات غير المألوفة بالنسبة لموا
لـ تكف معروفة مف قبؿ أو ظيور طريقة إلعداد الطعاـ ولـ يعرفو الناس مف قبؿ وىذه 
المتغيرات أنماط سموكية قمقة مضطربة إلى اف تتالشى او تصبح خصوصيات المتقدمة تتسـ 

ؿ فيو إلى الخصوصيات أو ىذه البدائؿ بالقمؽ واالضطراب إلى أف تستقر عمى وذع تتحو 
                                                                          1العموميات الثقافية فيي تمثؿ العنصر النامي مف الثقافة. 

 ويرى البعض اآلخران الثقافة تتكون من ثالثة مكونات رئيسة ىي:                              

ىي كؿ ما يستعممو اإلنساف في حياتو اليومية مف أساس ومسكف ة: المكونات المادي (1
      وممبس ومباني وغيرىا .                                                                                                        

                                              ىا.:  وىي تشتمؿ عمى المغة والفف والديف والعمـ وغير ( المكونات الفكرية2

                                                                                               2ؿ المجموعة االجتماعية مف الناس.وىي البناء االجتماعي وىو ىيك ( المكونات االجتماعية:3
                       م:تكامل العناصر الثقافية وانسجاميا معا ىو نظامن أىم العوامل الرئيسية ل ػػ
المعتقدات والقيـ التي يتبناىا الناس في الثقافة الواحدة وانو مف السيؿ توحيد معتقدات  ػػ 1

               الناس في الثقافات البدائية ألسباب:                                                      

                                                                              اػ  قدسية القيـ والعادات. 

ب ػ  مسؤولية االمتثاؿ بالقيـ والعادات حيث تقع عمى عاتؽ كؿ إنساف في الثقافة ويقوـ بإلزاـ 
                                             اآلخريف بيا أيضا.                                            

                                                           
 ،مرتمر العرب والعولمة ،تقييـ نقدي لممارسات العولمة في مجاؿ الثقافي ،محمد عبد الجباري: العولمة واليوية الثقافية 1

 . 1998 ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت
لسنة  184العدد  ،لمثقافة والقنوف واالداب ،المجمس الوطني ،الكويت ،عالـ المعرفة ،نبيؿ عمي: الثقافة وعصر المعمومات 2

1994. 
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                                              عالقة الناس ىنا عالقة التزاـ مع بعضيا البعض.  ج ػ

                                 د ػ تكوف عالقات أولية أو عالقات مواجية.                       

                                                                                    ــ األساطير: 2

وىي توحد العناصر الثقافية ألنيا عف المعتقدات والقيـ السائدة في المجتمعات حيث 
تشكؿ صورة ذىنية عند أفراد الثقافة وتوجو تصوراتيـ نحو أىداؼ معينة وترسـ ليـ طريقة 

                                                                                             واحدة يسروف عمييا..

 ــ التماثيل والطقوس واالحتفاالت:                                                           2

إنسانية وتوحد شعور األفراد ونتيجة لذلؾ نجد اف الثقافة  حيث تدمج العناصر الثقافية
عالمات فارقة تميزىا عف غيرىا وتميز اإلنساف الذي يتبناىا بشخصية تختمؼ عف األشخاص 

اآلخريف وىناؾ ثالث مراحؿ يمر بيا العنصر الثقافي كي يضمف دخوؿ الثقافة الجديدة:                  
أما مف أنصار وذلؾ باف يقحـ ىذا العنصر إلى الثقافة الجديدة فقد يحارب مباشر و ــ  العرض: 

الحقوؽ المكتسبة أو مف تشبث اإلنساف بما ألفو واستراح إليو وىذا مما يبطئ عرض العناصر 
 الثقافية الجديدة.                                                                                           

ز عممية التقدـ يجد معارضة وذلؾ عندما ينقمب العنصر الثقافي عمى حواجالقبول:  ػػ
القوؿ مف قبؿ مف عارض تقديمو سابقا فإذا ثبت صالح العنصر الجديد يصبح مقوال في 

 المجتمع.



 الفصل الثاني:                             اإلعالم المحمي وتنمية الوعي الثقافي
 

86 
 

وذلؾ باف يدخؿ العنصر النمطي الثقافي السائد والعناصر الثقافية ال تضمف التضمين:  ػػ
مادية اسرع في التضميف بمعدؿ واحد لذلؾ تشاىد ما يسمى بالتأخير الثقافي إال أف العناصر ال

                                                                            1مف العناصر غير المادية.

 ــ التراث الغير مادي )الالمادي(:                                                                 

 :                                                     لتراث غير الماديحسب اليونيسكوا مف نص اتفاقية حماية ا

وما يرتبط بيا مف آالت  ،"الممارسات والتصورات وأشكاؿ التعبير والمعارؼ والميارات
جزءا  ،وأحيانا األفراد ،التي تعتبرىا الجماعات والمجموعات ،وقطع ومصنوعات وأماكف ثقافية

مناظر طبيعية و أثار صناعية بؿ و امتدى إلى أشكاؿ أخرى مختمفة  " مف،مف تراثيـ الثقافي
وىذا التراث الثقافي  2ليا صمة بمفيـو التراث العالمي أو التراث المشترؾ بيف بني اإلنساف."

تبدعو الجماعات مف جديد بصورة مستمرة بما يتفؽ مع  ،غير المادي المتوازف جيال عف جيؿ
وىو ينمي لدييا اإلحساس بيويتيا والشعور  ،ة وتاريخيابيئتيا وتفاعالتيا مع الطبيع

ويعزز مف ثـ احتراـ التنوع الثقافي والقدرة اإلبداعية البشرية. وال يؤخذ في الحسباف  ،باستمراريتيا
ألغراض ىذه االتفاقية سوى التراث الثقافي غير مادي الذي يتفؽ مع الصكوؾ الدولية القائمة 

مع مقتضيات االحتراـ المتبادؿ بيف الجماعات والمجموعات واألفراد و  ،المتعمقة بحقوؽ اإلنساف
 والتنمية المستدامة.

وعمى ضوء ىذا التعريؼ الوارد في الفقرة أعاله يتجمى" التراث الثقافي الغير مادي"   
           بصفة خاصة في المجاالت التالية:                                                                

                                                           
 .1983مكتبة االنجمو المصرية  ،القاىرة ،االصوؿ الثقافية لمتربية ،محمد الياديعفيفي: في اصوؿ التربية 1
 اؾ مشيف.عمى موقع واي ب 2017يوليوا  19 ،نسخة محفوظة ،مقالة مف موقع اليونسكوا: التراث الثقافي غير مادي 2
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بما في ذلؾ المغة كواسطة لمتعبير عف التراث الثقافي  ،اػػ التقاليد وأشكاؿ التعبير الشفيي
 غير المادي.                                                                                                  

                                                  ب ػػ فنوف وتقاليد أداء العروض.                   

 ج ػػ الممارسات االجتماعية والطقوس واالحتفاالت.                                               

                                                المعارؼ والممارسات المتعمقة بالطبيعة والكوف. د ػػ

 المرتبطة بالفنوف الحرفية التقميدية.                                               ىػ ػػ الميارات 

وقد أقرت ىذه االتفاقية بنطاؽ أحكاـ ىذه االتفاقية مع ما يمـز مف تعديؿ عمى األقاليـ 
طبقا لمشروط المجددة في المادة المذكورة.  ،والتي تصبح أطرافيا فييا 33المشار إليا في المادة 

فاف عبارة "الدوؿ األطراؼ" تنطبؽ أيضا عمى ىذه األقاليـ.                             ،في ىذه الحالةو 
 حيث                                              ،تقـو دراستنا عمى المحور الثقافي لوالية بسكرة

                                  تمثل التراث غير المادي لبسكرة في:                               

                               لبسكرة  وتقاليد بسكرة بما فييا التراث الثقافي ىو مف بيف العادات  :المطبخ البسكري (1

كسكس  ،كسكسي عسكري ،والذي بدوره لو عدة أنواع ىي: كسكسي بالخصر الكسكسػػ 
كسكس بالحميب.     ،كسكسي مرشـو ،كسكسي ابيض ،كسكس احمر ،كسكس محور ،مسفوؼ

شخشوخة حمراء بالفوؿ  ،: شخشوخة المحـ والكابية وىي األشير واأللذــ الشخشوخة وأنواعيا
وشخشوخة البصؿ.                                           ػػ  ،شخشوخة بيضاء ،والحمص

موسمي ياكؿ في فصؿ  : وىو أكمة بالكسرة )الرقاؽ( ومرؽ الفوؿ بالطماطـ والمحـالبصار
الشتاء.                                                                                                  
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الحسوة  ،والثاني بالكسرة الحمراء ،: األوؿ بالكسرة)الرقاؽ( البضاءــ الحسوة ليا ايضا انواع
                                                           بالسميد وحسوة الفريؾ.                       

بومقور  ،بومقور شعير)مثؿ البرغؿ العراقي( ،تشيشة مرمز ،: تشيشة فريؾالتشيشة وأنواعياػػ 
 شربة جاري. ،قمح )مثؿ البرغؿ السوري(

              تصنع بالرقاؽ وبداخميا البصؿ والطماطـ والفمفؿ والثـو واليريسة.      ــ محجوبة

 : تيرس الكسرة والطماطـ والفمؼ والثـو ويخمط الكؿ ويركؿ معجونا.  ــ  بوميراس

ػػ الدوبارة األكمة المفضمة في بسكرة وخاصة في شير رمضاف المبارؾ وىي تحضر بالفوؿ  
 والحمص والطماطـ والفمفؿ وزيت الزيتوف.                                                ػػ

وتطبخ عف طريؽ الميراس  ،: زىي وجبة تعرؼ اساس في منطقة زريبة الواديالمرذوخة
 بالطماطـ والكسرة والفمفؿ والبصؿ.                                                           ،الخشبي

ؿ : وجبة حارة جدا تكوف المرخوس)كسرة خشنة أكثر مف الرقاؽ( بيا الطماطـ والفمفالبطوطػػ 
 .والثـو والقطنس

مع العمـ أف أجود أنواع المحـو ببسكرة والمعروفة بكبش اوال د جالؿ.                    :المشوي -
البركوكس او ما يسميو اىؿ المنطقة  ،وىو نوع مف العجائف خشنة وتأكؿ حارة :بومقورػػ 

                                       العيش.                                                           
                                                                                                       ..1وكثير مف األكالت بالتمر مثؿ البراج والرفيس بالكسرة وغيرىا ،الغرايف او البغريرػػ 

                                                                         ــ التراث المادي:

                                                           
1
 https://ar.wikipedia.org/wiki/ 
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يشمؿ اآلثار والمباني واألماكف الدينية والتاريخية والتحؼ مف منشاة دينية وجنائزية 
والقالع  ،ومباف حرية ومدينو مثؿ الحصوف والقصور ،كالمعبد والمقابر المساجد والجوامع

التي تعتبر جديرة بحمايتيا والحفاظ عمييا بشكؿ امثؿ  ،رواألسوا ،والسدود واالبراج ،والحمامات
ألجياؿ المستقبؿ.ويكوف عمـ اآلثار واليندسة المعمارية والعمـو أو التكنولوجيا ىو المعيارية 
الواضحة ليذا التراث . ويتـ الحفاظ عمييا لدراسة تاريخ البشرية حيث تمثؿ الركيزة األساسية 

       1صحتيا وصالحيتيا بدال مف استنساخيا او استبداليا.لألفكار التي يمكف التحقؽ مف 
التراث المادي المنقوؿ او  ،وىناؾ مف يقوؿ عف عناصر الثقافة تتكوف مف التراث المادي الثابت

التراث الالمادي..الف ىذا األخير يشكؿ ركيزة ىامة في حياة األمـ والشعوب كما يؤدي دورا 
كما يعد إرثا مشتركا لألجياؿ القادمة.أي "العالقة  ،اضيياىاما في ربط حاضر ىذه الشعوب بم

دراكيـ ليا  ، 2بيف األعماؿ الفنية والعالقات االجتماعية" حيث تعتمد عالقة البشر باألشياء وا 
 4،مف خالؿ اعتماد كياف األمة عمى ما لدييا مف ثقافة ،3عمى الجانبيف الثقافي واالجتماعي

ي يمكف أف تساعد عمى تمكيف األقميات كما يمكف أف يتسبب بالرغـ أف حماية التراث الثقاف
..                                                        6بامتداد ىذا المسار في المتاحؼ 5االىتماـ بالمعالـ األثرية في صمت مختمؼ أنواع التاريخ.

                                 أــ التراث المادي الثابت:                                   

ويتمثؿ في المعالـ والمواقع األثرية منيا الميداني ذات الطابع المدني و الديني والعسكري 
وعموما فيي تشمؿ  ،والتي تتميز بقيمتيا وطابعيا األثري والتاريخي والمعماري والديني والجمالي

                                                           
 عمى موقع واي باؾ مشيف.،2017يونيو15 ،نسخة محفوظة ،التراث المادي وال مادي 1

2
 Oxford University. ISBN978 0 19 921871 4  Beaudry eds The Oxford Handbook of Materil 

Culture Studie..Dan Hicks<2010>، The Material Turn:. Event and effect. In Dan Hicks and Mary 

C 

 
3
The Sociql LIFE of Thing . Commodities in Cultural Perspective. Cambridge University. 1988. 

  ، Appadurai. Arjun. Press. ISBN .المحور 
4
 Rudi Collorzdo. Mansfzld 2003. °Introduction. Matter Unbound°. Journal of Material Culture. 

8. 251. Doi. 10. 1177/13591835030083001 
5
 Doi. 10. 1177/13591835030083001Rudi Collorzdo. Mansfzld 2003. °Introduction. Matter 

1
Unbound°. Journal of Material Culture. 8 256. 
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ومنيا المعالـ  ،ت الحضرية أو الريفيةجميع المعالـ التاريخية والمواقع األثرية والمجموعا
التاريخية الظاىرة فوؽ الموارد الثقافية والمعارؼ واالبتكارات وممارسات المجتمعات. ولمتراث 

فيو تعبير صادؽ عف عادات  ،الالمادي أىمية كبيرة بو في ظؿ العولمة والتحوؿ االجتماعي
 ناؾ ما يسمى بػ :                    وتقاليد وثقافة الشعوب وىويتيا وانتمائيا الحضاري. وى

                                                                              :التراث المغمور بالمياه

وىو  ،أو ما يعرؼ بالتراث األثري البحري والذي ىو جزء مف التراث الثقافي لالنيانية
ولذلؾ بادرت منظمة اليونسكو لحماية تيضمف  ،ـعنصر بالغ األىمية في تاريخ الشعوب واألم

والتي مف مضمونيا أف التراث الثقافي المغمور بالمياه ىو جميع أثار  ،ـ2001اتفاقية عاـ 
مثؿ  ،الوجود اإلنساني التي تتسـ بطابع ثقافي أو تاريخي وظمت مغمورة بالمياه جزئيا أو كميا

وبالتالي فاف  ،والطائرات وحمولتيا إلى غير ذلؾ المواقع واليياكؿ والمباني والمصنوعات والسفف
كؿ ىذا التراث البحري ينطوي عمى فائدة تاريخية وأثرية وفنية وعممية تدخؿ ضمف التراث 

 1الثقافي الجزائري.

 يتمثل التراث المادي المحمي لوالية بسكرة في:                                      

                                                            المسرح:                  ػػ1

ومف اقدـ رواد الحركة المسرحية  20يرجع تاريخ المسرح في المدينة الى بداية القرف 
وىو أوؿ مكتب  ،الشاعر الكبير أبو القاسـ خمار الذي كاف يكتب الجرائد األجنبية آنذاؾ

وأسطورة الثورة  ،ميف الحمودي والشاعر العيد الخميفةمسرحية عف الكاىنة وكاف معو الشاعر األ
كاف االزدىار الفعمي لممسرح في بسكرة بشكؿ خاص مف بداية  ،الجزائري العربي بف مييدي

                                                           
 ،مدرية معيد االثار ،واستغالهلل كثروة اقتصادية(،وحمايت ،اىميتو ،انواعو،)مفيومو،دعبد الكريـ عزوؽ: التراث االثري ،ا 1

 .3و  2ص ،2جامعة الجزائر 
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بيذا التاريخ حضارة المنطقة في  ،...  1954العشرينات حتى اندالع الثورة الجزائرية سنة 
                 محمية.                                  جانب الفف والمسرح الذي ىو جزء مف ثقافتيا ال

                                                            ويمكن تعريف المسرح عمى انو: 

                                                                   ــ  الصناعة التقميدية:2

 ،اعات تقميدية أىميا صناعة الخزرؼ والفخار والحمي التقميديةتشتير والية بسكرة بصن
صناعة الجمود والحدادة..كؿ ىذه الحرؼ  ،كما تعرؼ صناعات أخرى مثؿ األلبسة الصوفية

وغيرىا تعكس تقاليد العريقة لبسكرة وأتساع الروح اإلبداعية لدى سكانيا توجد عبر الوالية أربع 
     ا:                             واة الصناعة التقميدية. أوليوحدات الصناعة التقميدية تمثؿ ن

وحدة الغزؿ  ،لزرابي والطرز)بسكرة(تتكوف مف وحدة الغزؿ والنسيج  اــ الزرابي والطرز:
 وحدة ،ػ)سيدي خالد( والنسيج ػ الفتح 

 الحرؼ )القنطرة(. تشيد ىذه وحدة الخزؼ والفخار ،)مشونش( الخزؼ والفخار التقميدي
 وحدات الصناعة ،والصناعات عدة معارض تقميدية يشارؾ فييا حرفيوف

 ويعد ىذا كنافذة مف النوافذ التي ،التقميدية والدواويف المحمية لمسياحة
 تعرض التقاليد العريقة العديدة لمنطقة الزيباف.

 ،مشتقات النخيؿ ،الجمود ،الوبر ،الشعر ،بالوالية: الصوؼ ومف أىـ المواد األولية 
رسومات  المعالـ التاريخية والسياحية، الجبس ،الطيف ،إلنتاج الزجاج التقميدي لرمؿ المخصصا

  .عمى الصخور بأوالد جالؿ. ػػ آثار جمينة تاجموت بمزيرعة

 اآلثار الرومانية:
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 ،تيودة ،مميمي ،أورالؿ ،زريبة الوادي ،متمركزة في المناطؽ التالية: باديس وأىميا
 ،لوطاية ،الفيض ،جمورة ،القنطرة ،الحوش بسكرة ،ليوة ،طولقة القديمة

 .ليشانة ،أوالد جالؿ ،لبرانيس

 :اآلثار اإلسالمية

 الفاتح أىميا: مسجد سيدي عقبة: مسجد وضريح ،تتمثؿ في المزارات والمساجد
 المعروؼ عقبة بف نافع الفيري. المركب اإلسالمي ذو الطابع العمراني

 جندي مف خيرة جيش عقبة بف نافع استشيدوا 431الواحة وىي مزارة تضـ ،المتميز
 باب المسجد الذي،أماـ حصف تيودة وتحتوي أيضا عمى تحؼ ذات قيمة تاريخية

 نقائش عربية عمى الحجر مف الحقبة األولى لمفتح،يزيد تاريخو عف ألؼ سنة
 أقدـ نقشية عربية غير منقوطة مزارة سيدي خالد: المعروؼ ،اإلسالمي لممنطقة

 المؤرخيف بخالد بف سناف العبسي تعرؼ ىذه المزارة بميرجاف سنويلدى بعض 
 ،حيث تقاـ بو احتفاالت وتجمعات مف مختمؼ مناطؽ الوطف ،رمضاف 26و 25ليمة

 أىميا: مقاـ سيدي ،باإلضافة إلى عدة زوايا ومساجد عتيقة تعتبر رموز لممنطقة
 )مخادمة(ػزرزورػ مقاـ عبد الحفيظ الخنقي مقاـ عبد الرحماف األخضري

 باب المسجد ميديػ سيدي عبد الرزاؽ ػ زاوية أوالد جالؿ ػ مسجد سيدي مبارؾ
 .ي وتضـ أغمب ىذه المساجد مخطوطات في مختمؼ مناىؿ العموـناجبخنقة سيدي 

تركت  ،المنطقة عدة ثورات شعبية تميزت بمقاومتيا لالحتالؿ شيدت  آثار الثورات الشعبية
 ،1878ثورة العامري بمنطقة لغروس ،1849 ة الزعاطشة بميشانةآثارىا إلى اليوممنيا: ثور 

 زاويتي الصادؽ بالحاج وعبد الحفيظ الخنقي ،معركة سريانة ،ببرج بف عزوز محتشد
                                  قائدي ثورة الزاب الشرقي.                                                                 
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                    لمجال الترقوي:ا

 تحي والية بسكرة تظاىرات واحتفاالت تقميدية تنطوي عمى الكثير مف المتعة والروعة 
 تاريخية ،عيد التمور )فصؿ الخريؼ( وتظاىرات فمكمورية أخرى ،عيد الربيع مثؿ:

 27) اليـو العالمي لمسياحة ،جواف( 25) كاليـو العربي لمسياحة ،وفكرية
 يناجالممتقى الجيوي لمسياحة الصحراوية وذكرى تأسيس خنقة سيدي  ،بر(سبتم

  .وتظاىرة سيدي خالد

  الموارد السياحية:

وجعؿ منيا  ،نفرد بو والية بسكرة أمدىا خصائص وثروات متعددةأف الموقع الذي 
 فيي نطاقا ،تاريخية ىامة تركتيا الحضارات المتعاقبة عمى أرضيا ألثار ،متحفا طبيعيا

سياحيا يستقطب السياح مف كؿ صوب وحدب ومف أىـ المعالـ السياحية بالوالية الفنادؽ 
                                  والمنابع الحمامية تتوفر بسكرة عمى أربع محطات حمامية:                                     

                                                                    ــ الصالحين.                                           

                             ــ الروضة.                                                                                       

                                                                 ــ البركة.                                                    

                                                                                                     ــ الشفة.                  

                                                                                        اما معالميا السياحية والتاريخية فيي:

                               .                                                                 مسجد عقبة ابن نافعػػ  

                               ــ مدينة سيدي خالد ومسجدىا العتيق.                                          
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                        ــ مركب حمام الصالحين.                                                                  

                    ــ ألوحات الجميمة.                                                                          

                         ـ مضايق مشونش.                                                                            ـ

 ــ غابات النخيل وزاويى طولقة.       

  المعالم الطبيعية:

الشيء الذي  ،جذاب ومتنوع ،أف المعمـ الطبيعية والية بسكرة ليا طابع خاص نذكر 
 20 حديقة ،بساتيف النخيؿ ،أىميا معرجات مشونش نحو بسكرة ة مميزة ومفأعطاىا صور 

 غابات وجباؿ ،منعرجات ومضيؽ القنطرة ،)بسكرة( حديقة لندو ،جويمية 05 حديقة ،تأو 
 مضيؽ ،منعرجات سياحية مشونش نحو غوفي ،طريؽ سياحي جمورة برانيس ،عيف زعطوط

 .مضايؽ سيدي مصمودي ،ي مضايؽ وقرية جمينة والكباشناجخنقة سيدي 
غابات نخيؿ لمدينة بسكرة جد شاسعة تمد كؿ الجزائر بأنقى وأجود أنواع  غابات النخيؿ

 ر" ذات الشيرة عمى المستوى الوطني والدولي ويقدر العدد اإلجمالي لمنخيؿنو التمور 
 نخمة منتجة 2.139.244قنطار منيا 1.286.835نخمة منتجة لػ  36.100.236بيا بػ

 نخمة جديدة 700يضاؼ إلييا أكثر مف ،قنطار سنويا 723.249ر بمنتج لدقمة نو 
 وىذا في إطار برنامج الدعـ ألفالحي الجاري إنجازه ومنو تقفز الوالية إلى

                     .                                                  مالييف نخمة 3الرتبة األولى بما يقارب 

           :                                                                       لثقافيةــ التظاىرات ا3

مقدمة  ،عرفت االمسية الفنية التي رافقت افتتاح األسبوع الثقافي لواليتي معسكر وبسكرة
وكاف  ،أمتع مف خالليا الشاعراف عمار بوعزيز مف بسكرة وربيع بمقدار مف معسكر ،شعرية
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وجيؿ شباب يمثمو شاعر معسكر الذي القى قصيدة  ،جيؿ الرواد يمثمو شاعر بسكرة ،جيميفبيف 
                                                                                        قاؿ فييا:  ،ارتجالية عف مدينة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية

 اعتزازا وجاد افتخارا وساؿ المداد لسيرتا   ...  ففاض

 ودانت قموب احتضانا   ...    عناؽ قسنطينة عشقيا جيازا

 جسور تمتد وصاال لقمبي   ...  فناداىا سيرتا وغار العذاري.

 وليد أنا عممني الحكايا  ...  فما شيريا يطيؽ اصطيادا

 وليد أنا بيف يوح المسايا  ...  االلؼ وألؼ لياؿ سمارا

 تداىا  ...   أبي اسـ لعو توارىسميمة بأي الحماة اف

   ثـ ألقى قصيدة عف الجزائر

 .وسائل وأساليب اإلذاعة المحمية في تنمية الوعي بقضايا الثقافة .4

 البرامج:                                                                                  .أ 

جغرافيا، يشترؾ في خصائص  اف المجتمع المحمي ىو ذلؾ المجتمع البشري المحدود
ثقافية واجتماعية، حيث أعطت اإلذاعة المحمية فرصة مشاركة وتقاسـ ىذه الخصائص، مف 
خالؿ إتاحتيا لباقة مف البرامج المتنوعة، واليادفة تمبي احتياجات األفراد وتطمعاتيـ، باإلضافة 

المذيع في طرح مواضيع تيـ إلى إمكانية الحوار والنقاش، الذي يستمد قوتو وفاعميتو مف كفاءة 
 المستمع المحمي.                                                                             

فالبرنامج اإلذاعي يقصد بو  مختمؼ الحصص اإلذاعية التي تتنأوؿ مواضيع متنوعة 
يية. سواء في شكؿ االلقاء ثقافية، سياسية، دينية، اجتماعية، اقتصادية، واجتماعية تربوية ترفي
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بيدؼ شد  1العادي لالخبار أو في اشكاؿ فنية اعالمية خاصة ومؤثرات صوتية مناسبة.
. كما اف البرامج االذاعية ىي تمؾ االشكاؿ العديدة، ذات المحتويات 2انتاىاتيـ والتاثير فييـ

ة مستقبميف باختالؼ المختمفة التي تقـو االذاعة بعرضيا، اثناء االرساؿ االذاعي، عمى مجموع
اعمارىـ، وفيميـ، ومستوياتيـ الثقافية واالجتماعية،وميوالتيـ السياسية، وانتماءاتيـ العقائدية، 

 3والدينية والعنصرية، بيدؼ شد انتباىيـ والتاثير فييـ.

بحيث يدخؿ في مسار اعداد البرامج االذاعية،"تحديد فكرة وموضوع البرنامج، والجميور 
لعممية االتصالية، أو بصفة اخرى قضايا تثير اىتماـ الراي العـ، مع خمؽ قيـ المستيدؼ مف ا

ايجابية حوؿ موضوعات، وافكار جديدة تطرح في المجتمع، تحتاج  4واتجاىات وسموكيات."
اضافة الى ذلؾ تحديد عامؿ الوقت ميـ في عممية اعداد  5تحمس الجميور المستيدؼ ليا.

رامج التي تعرض في ذروة االستماع، ليس كغيره مف البرامج التي البرانامج االذاعية، بحيث الب
                  تعرض عمى سبيؿ المثاؿ في وقت متاخر مف الميؿ.                                                                                  

ب وطبيعة المتمقي، كذلؾ دراسة الجميور المستيدؼ، العداد برنامج اذاعي يتناس
باالضافة الى اىمية تحميؿ االفكار واالتجاىات، ورغبات الجميور، حتى يمكف تنفيذ الرسائؿ 
االتصالية التي تمبي حاجاتيـ وتشبع رغباتيـ. اذ تختمؼ البرامج االذاعية حسب طبيعة 

                                                           المواضيع التي تعالجيا، وطبعا لطبيعة المستفديف منيا.                        

 ويمكننا اف نصنؼ ىذه البرامج الى مايمي:                                                          
                                                           

 .28و18نسمة احمد البطريؽ، مرجع سابؽ، ص1
 .36رفعت عارؼ الضبع: مرجع سابؽ، ص 2
 36رفعت عارؼ الضبع: ص 3
 .12،) د. ط، د. ت(، صعبد الستار ابراىيـ، واخروف: السموؾ االنساني نظرة عممية، دار الكتب الجامعية، القاىرة 4
، 2005نسمة احمد البطريؽ، عادؿ عبد الغفار: الكتابة لالذاعة والتمفزيوف، الدار العربية لممسر والتوزيع، القاىرة،) د.ط(،  5

 .17ص
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                                                                           :البرامج االخبارية 

نيرة االخبارية التحقيقات والمقاءات والبرامج الحاصة بالمناسبات الوطنية وتضـ ال
والعالمية والمقاءات مع الشخصيات البارزة في المجتمع وتقديـ المعمومات واالحداث والحقائؽ 

 عف العالـ واالحداث الرياضية. 

                                          :البرامج الثقافية واالجتماعية                    

ويندرج ضمنيا كؿ البرامج التي تبرز قيـ وعقائد الشعوب وافكار معينة لتنوير الجميور 
اما اف تكوف عمى شكؿ مجمة ذات فقرات متنوعة تشتمؿ لقاءات حية أو ندوات... أو كؿ ما 

ؿ ما يؤدي مف شانو اف ينشر الثقافة والتعميـ، والتي تزيد مف الحصيمة المعرفية لممستمع، وك
الى توسيع افاقو وافكاره، إلى جانب المعمومات المتعمقة بيويتو الثقافية المحمية، كالمغة والعادات 
والتقاليد..وغيرىا. ومعالجة قضايا األسرة في المجتمع، مف خالؿ طرح المشكالت والقضايا 

                                                    االجتماعية، والمساىمة في عممية التنشئة االجتماعية.                    

 :البرامج الدينية 

يشمؿ ىذا النوع مف البرامج تألوة القراف الكريـ واألحاديث النبوية والصموات ومحادثات 
وندوات في مجاؿ الديف والتي تتعمؽ بجوانب التوجيو والسيرة والتربية تتنأوؿ مواضيع دينية 

فة طبقات المجتمع لطرح انشغاالتيـ الدينية، مع الدعوة إلى تبني روحية تكوف موجية لكا
األخالؽ الحميدة في العالقات االجتماعية التي تحيط بالفرد...وفي ىذا الصدد يمكف استخداـ 
قنوات إعالمية إذاعية مالئمة كالحوار اإلذاعي والمنوعات الثقافية والتمثيمية اإلذاعية تسيـ في 

 1تأثير اإلعالـ اإلذاعي الديني.تنويع وتوسيع زيادة 

  
                                                           

 .118ـ(، 1984، 33حامد عبد الواحد: االعالـ في المجتمع االسالمي )مف سمسمة دعوة الحؽ، العدد 1
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                                                                             :البرامج السياسية 

ىذه البرامج تيتـ بالحياة السياسية الوطنية منيا والدولية كمناقشة القرارات الصادرة عف 
الت ولقاءات حوؿ مواضيع تيتـ بالحكومة السمطة، طرح البدائؿ، ووجيات النظر، إجراء مقاب

 والدولة.                      

                                                                       :البرامج االجتماعية واالقتصادية 

تساىـ في معالجة القضايا االجتماعية المختمفة والتعريؼ باألوضاع االقتصادية لمدولة 
جتمعات والمساىمة في معالجة المشاكؿ التي تتعرض ليا المؤسسات الصناعية والفالحية أو الم

والتجارية، باإلضافة إلى المنظمات التابعة لمقطاع العاـ والخاص، كما تساىـ في دفع العجمة 
التنمية تقدـ مف خالؿ خدمة اجتماعية لممجتمع كما تيتـ بقضايا الطفولة وحقوؽ اإلنساف 

 1اب ومعالجة.ومشاكؿ الشب

                                                              :البرامج الرياضية والترفييية 

تشتمؿ برامج متنوعة تصدر منوعات مف األغاني والوجوه الفنية، األلعاب الجماعية، 
 2األلغاز والمسابقات تيدؼ إلى التسمية والترفيو.

مفة كالحديث المباشر والحوار والمقابمة، والتعميؽ مف حيث نجد ىذه البرامج بأشكاؿ مخت
خالؿ التعقيب عمى خبر والتصريح والندوة عمى شكؿ مناقضة يشارؾ فييا الجميور مف خالؿ 
الرسائؿ المكتوبة عبر البريد أو االنترنت أو الفاكسات أو عبر الياتؼ وعمى شكؿ مجمة إذاعية 

                                                           
 .79ؽ، صعمروف مفتاح: مرجع ساب1
 .22و12شعباني مالؾ: مرجع سابؽ، ص 2
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صحفي فالتمفزيوف وبرامج خاصة ووصفية مثؿ وريبورتاج اإلذاعي منو الحي والمسجؿ وال
 1االحتفاالت والباريات والمؤتمرات وغيرىا.

                                                          :البرامج الخاصة باإلشيار والخدمات 

تطور اإلشيار اإلذاعي بتطور الوسائؿ التقنية التي تستعمؿ فيو ولعؿ السبب في انتشار 
لظاىرة في وسائؿ اإلعالـ عموما واإلذاعة خصوصا ىو رغبة اإلذاعات في جذب ىذه ا

المعمنيف مف الشخصيات االجتماعية واالقتصادية البارزة في مختمؼ المياديف وىذا يؤدي إلى 
 2زيادة عدد المستمعيف.

                  خصائص البرامج اإلذاعية:                                                           .ب 

 مف بيف خصائصيا ما يمي:                                                      مف الناحية االيجابية:ػػ 

  توحيد الرداف القومي والتأكيد عمى روابط االنتماء والتمازج القومي بيف مكونات المجتمع
 نسيج االجتماعي. حيث تعمؿ البرامج اإلذاعية عمى تالحؽ الثقافات وتقوية ال

  تعمؿ البرامج اإلذاعية عمى خدمة العممية التعميمية في بعض الدوؿ ذات المساحة الشاسعة
                      والمجموعات السكانية المتباعدة مثؿ: المناطؽ الريفية ومف أمثمة دلؾ:                                                            

 حو األمية.                                                                         بث برامج م 

                                                              .التعميـ الديني 

                                                           
اديب احمد محمد الحسف: اخراج الدراما االذاعية بيف النظرية والتطبيؽ لنيؿ درجة الماجستير في الدراما، جامعة السوداف،  1

 . 22و 20، ص2007
 .79عمروف مفتاح: مرجع سابؽ، ص2
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  التنشئة االجتماعية التي تنقؿ الثقافة إلى األجياؿ مف الخاصية نقؿ العادات والتقاليد وبياف
 والوجبات.                                            الحقوؽ 

                                       .توعية أفراد المجتمع وتقوية أواصر المحبة وحسف التعامؿ 

 مف الناحية السمبية:  تمثمت فيما يمي:                                                              

 امة تعؿ الرسالة اإلذاعية الصوتية موجية بشكؿ عاـ لمناس عمى مختمؼ فئاتيـ البرمجة الع
 1وأعمارىـ ومستوياتيـ التعميمية والثقافية.

  عدـ  قدرة الجميور عمى التحكـ في وقت التعرض لالستماع لمبرامج اإلذاعية حيث ال
 ادة البرنامج.يمكف تعديؿ أوقات البث كما يشتيي المستمعوف وال يستطيع المستمع طمب إع

   المنافسة القوية بيف البرنامج اإلذاعية مف وسائؿ اتصاؿ أخرى مثؿ التمفزيوف واالنترنت
 سحبت البساط مف اإلذاعة المسموعة. 

 المغة.                                                                                 .ج 

مية، بأنيا األداة التي تستخدميا وسائؿ اإلعالـ يمكف تحديد المغة في عالـ   المغة اإلعال
 في إيصاؿ رسائميا اإلعالمية والتي تختمؼ مف وسيمة إلى أخرى.

كما يمكف تعريؼ المغة اإلعالمية، "بأنيا األداة والوسيمة التي يقـو بواسطتيا اإلعالميوف 
ادة مقروءة، أو في مختمؼ وسائؿ االتصاؿ الجماىيرية، بتحويؿ المعمومات واألفكار إلى م

مسموعة، أو مرئية، حسب الوسيمة اإلعالمية)صحؼ، إذاعة، تمفزيوف...( مما يسيؿ مف 
باعتبار آف المغة يعبر بيا الفرد عف  2تمقييا، وفيميا، واستيعاب ما تحممو مف مضاميف."

                                                           
1
http//www.On line.com/users/scope/ posts/99261.le 11/04/26 à16:15h 

 .20و 19، ص2009، 1حميؿ محمود: انتاج المغة في النصوص االعالمية، الدار العربية لمنشر والتوزيع، ط2
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غة بالنظـ حاجاتو، متطمباتو، وأفكاره، وآراءه، والتي تختمؼ باختالؼ الزماف والمكاف، إذ تتأثر الم
االجتماعية فتحتؿ سمات المجتمع السياسية، والدينية، والثقافية، واالقتصادية، فمو عدنا لأللفاظ 
التي كانت متدأولة في عثر اإلقطاع، وعصر ما بعد الثورة في أوروبا لوجدنا أـ مدلوؿ كممة 

 1"سيد" قد تغير.

في إيصاؿ مضامينيا فاإلذاعة كجياز إعالمي، ليا خطابيا ولغتيا التي تستثمرىا 
اإلعالمية، معتمدة عمى صوت المذيع بالدرجة األولى، إلى جانب المؤثرات الصوتية، التي 
تختمؼ مف برنامج إلى أخر، فمغة البرامج الدينية تختمؼ عف لغة البرامج الغنائية، ولغة برامج 

لمكبار مختمفة عف  الطبقة المثقفة تختمؼ عف لغة برامج الطبقة األمية، ولغة البرامج المخصصة
                                                                                    2البرامج الموجية لمصغار، وبالتالي طبيعة البرامج ىي التي تحدد أسموب الكتابة اإلذاعية.

معارؼ التي ينتجيا المغة أيضا ىي"أداة الثقافة ووعاء الفنوف واآلداب والعمـو وسائر أنواع ال
الديف، ’ اإلنساف، االتجاىات، العادات، التقاليد، المعايير االجتماعية، القيـ االجتماعية

 المتقدات. 

والف المغة عموما خاصية إنسانية، وظاىرة اجتماعية يستطيع الفرد، بصفتو كائف حي، 
ة فيما بينيـ، مثؿ مف خالؿ أف يتواصؿ مع باقي أفراد جماعتو والتي تكوف ىذه المغة مشترك

الديف، والعادات، والتقاليد، التاريخ..إلى غير ذلؾ مف المقومات الوطنية واالجتماعية، فاف لغة 
الخطاب اإلعالمي في وسط محمي تكوف "القوانيف الطبيعية لمغات متى انتشرت المغة استحاؿ 

مة الف تتشعب إلى عدة عمى المتكمميف بيا االحتفاظ بوحدتيا األولى زمنا طويال، ليذا فيي مؤى

                                                           
 .100و99، ص1963، 2محمود السعراف، المغة والمجتمع:راي ومنيج، دار المعارؼ، االسكتندرية، ط1
 .29نسمة احمد البطريؽ: مرجع نفسو، ص2
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وظائؼ  3حيث  يقـو ىذا الخطاب عمى 1ليجات تتصارع بفعؿ االحتكاؾ الذي تخضع لو."
 ىي:   

ػػ وظيفة السمطة/ السمطة المضادة: تتمثؿ في السمطة الدينية التي ىي فوؽ الجميع ممف يسموف 
                                             بيا أو يعارضونيا.                                                  

                                                             ػػ وظيفة تنظيـ الحياة اليومية أي الخطاب المبرر لمعادات: ما يجب فعمو وما يجب عدـ فعمو.                                        
 االت.                                                                                             ػػ وظيفة المسرحة وعرض الح

، وغاية في  فعمماء المغة لـ يستعمموا مصطمح ليجة بالشكؿ الذي ىو معروؼ اليـو
كتبيـ ىو مات ردده معاجـ ىـ مف الميجة ىي المساف، أو طرفو، وليجة فالف لغتو التي ترعرع 

والمغة المحمية تتبع المغة اإلعالمية المحمية بمعنى أدؽ واشمؿ الميجة  2عمييا فاعتاد نطقيا.
المحمية استنادا لمفيوـ المجتمع المحمي، ىي محدودة الوجود، أو منطقة جغرافية معينة، يشترؾ 

راث فييا إفراد المجتمع المحمي فقط، وىي الميجة التي تنشا في بيئة جغرافية تعكس تاريخ وت
 المنطقة. 

 المصداقية اإلعالمية:                                                                  .د 

تؤثر وسائؿ واالتصاؿ عمى بشتى أنواعيا عمى توجيات األفراد، يتشكؿ مف خاللو رأي 
 عاـ اتجاه األحداث المختمفة، إذ لكؿ وسيمة إعالمية خط افتتاحي تنقؿ وفقا لو األخبار
والمعمومات، مف ىنا يبدأ الحديث عف عامؿ المصداقية فييا األخبار، الذي يمكنيا عمى المدى 

                      البعيد مف كسب ثقة الجماىير، أو العكس األمر الذي سيحدد مستقبميا كوسيمة إعالمية.                                               
                                                           

الحتمية االجتماعية واالقتضاء العممي، انسانيات مجمة جزائرية في االنثروبولوجيا والعمـو االجتماعية، احمد قريش: الميجة بيف 1
 .17، ص2009، 46العدد

) ايف المنظور(، لساف العرب، دار صادر، بيروت، الجزء الثالث عشر، 2 ، المادة 2003ابو الفضيؿ جماؿ الديف بف مكرـو
 "ليج".
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الستطالعية لرأي العاـ، عف دور وسائؿ اإلعالـ في تفعيؿ أجرت الكثير مف البحوث ا
االتجاىات مف خالؿ األخبار والتقارير، عبر اإلعالـ المرئي والمسموع، اتضح مف خالليا 
تسجيؿ أعراض كبيرة عف وسائؿ اإلعالـ كونيا ال تراعي عامؿ مصداقية الموضوعية في 

اإلعالمية مبرمجة مف طرؼ الحكومة، التي  تحميميا لألخبار. خاصة الدوؿ التي نجد ا سياستيا
تستعمؿ اإلعالـ كوسيمة لدفاع عف سياستيا، ومخططاتيا ودعـ برامجيا في مقابؿ مجابية أي 

 عمؿ إعالمي يحأوؿ إثبات عكس ذلؾ.                                                                         

القيود  فر مف الدوؿ العربية تحكميا سمسمة كبيرة م"فوسائؿ اإلعالـ ال تزاؿ في كثي
القانونية والتشريعات التي تحد مف حريتيا وتسمح لحكومات ىذه الدوؿ باف تقرر ما ينبغي 

وبما أف اإلذاعة المحمية، ىي جزء مف اإلعالـ الكمي الدولة، فيي أيضا تطبؽ عمييا  1شره"
 2القوانيف التي ترسميا الدولة لقطاع اإلعالـ.

 الموضوعية اإلعالمية:                                                                              ه. 

مف وسائؿ اإلعالـ واالتصاؿ اإلذاعة المحمية ميمتيا تغطية مختمؼ األخبار ذات 
مضاميف اجتماعية وثقافية وسياسية موجية إلى مختمؼ شرائح المجتمع المحمي فالخبر ليس 
نما ىو حقيقة توضع لترؾ الحكـ عمييا لمجميور، فالخبر، ىو ذلؾ النوع الصحفي  وجية نظر وا 
الرئيسي، الذي يقوـ بنقؿ المعمومات بشكؿ ممتـز حوؿ وقائع معينة، بأسموب مكثؼ وبأسرع 

 3طريقة ممكنة، وينبغي أف يكوف واقعيا وممتزما ومقنعا.

                                                           
 .132، ص2002، 2العمؿ االعالمي دراسة مقارنة، الدار المصرية المبنانية، ط حسف عماد مكاوي: اخالقيات1
بف عزة فاطمة الزىراء: االذاعة المحمية ودورىا في تحديد توجيات الراي العاـ)اذاعات الغرب الجزائري اموذجا(، اطروحة 2

 مقدمة لنيؿ شيادة الدكتوراه ؿ،ـ،دفي عمـ االجتماع االتصاؿ.
 .8، ص2007الـ التمفزيوني: نشر االخبار المحتوى والجميو، دار الكتاب الحديث، الجزائر، د،ط، محمد شطاح: االع3
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يصاؿ المعمومات بمو  ضوعية إلى الجماىير المستقبمة لمحتوى فاإلعالـ ىو التبميغ وا 
 1الرسالة اإلعالمية، بحيث يعتبر عممية عقمية واعية.

وعمى الوسيمة اإلعالمية أف تتحمى بالحياد عند طرح المواضيع والقضايا التي تشغؿ 
 الري العاـ، واحتراـ عقؿ المتمقي، واف يكوف اإلعالـ منبر لتعددية ال النحياز لجية معينة.

 الثقة بين الوسيمة وجميورىا: مستوىو. 

يقر عدد كبير مف الباحثيف أف التعرض لوسيمة إعالمية عف غيرىا، مرتبط بأطر 
مرجعية، وخبرات اجتماعية وثقافية، وحتى نفسية، ىي التي تحدد طريقة إدراكنا لألشياء 

 المعمومات.و 

تقيـ الرسالة إذ تتعامؿ وسائؿ االتصاؿ مع الجماىير مف منطمؽ أنيا ىي التي تحدد و 
 2اإلعالمية، انطالقا مف أطرىا المرجعية، وثقافتيا واعتقاداتيا.

وجود وسائؿ اإلعالـ ىي في األصؿ وجدت لمتأثير كفيؿ باف يعطي انطباعات لدى 
المتمقيف، متفأوتة النسب عمى حسب الخصوصيات الفردية، أنيـ عرضة لوسائؿ إعالمية 

يمة في حد ذاتيا والجميور يقؿ. أو ينعدـ في كثير مف مشبية، مما يجعؿ عامؿ الثقة بيف الوس
    األحياف، استنادا عمى خبرات، أو مواقؼ سابقة.                                                                                  

  

                                                           
 .29، ص2009ىالة اسماعيؿ بغدادي: تكنولوجيا االعالـ واالتصاؿ، المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية،د،ط، 1
 .93، ص2013، 1طرواء اليادي الدىاف، وسائؿ االعالـ ومستويات الثقة، دار اسامة لمنشر، 2
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كما أف ىناؾ دراسات أثبتت أف األفراد يعرضوف أنفسيـ بشكؿ عاـ لوسائؿ إعالمية 
تماشى مع قيميـ واتجاىاتيـ أو يجتنبوف بادراؾ أو بال شعور وسائؿ إعالمية ال تتماشى، تتفؽ ت

 1مع آراءىـ واتجاىاتيـ.

        وبذلؾ يكوف لألفراد ثقة في الوسيمة قبؿ مضموف الرسالة.                                                                         

 اآلنية: ز. 

مى أيضا الفورية أو الجدة والحالية أو التوقيت، وتعني انو مف الضروري أف يكوف تس
الخبر جديدا مجاريا لألحداث، فالخبر أسرع مادة معرضة لتمؼ، خاصة في عصر تكنولوجيا 
المعمومات، وتكنولوجيا اإلعالـ، وما نتج عنيا مف سرعة فائقة في عمميات النشر وتحديث 

 2األخبار.

خبر ىو معمومات عف حدث وقع، فإف الجدة أو الحالية مف بيف ما تعنيو إذا كاف ال 
فورية تقديـ المعمومات عف الحادث وفي أسرع وقت ممكف، إذ ينتظر مشاىدو التمفزيوف األخبار 
 الجديدة أو معرفة أحدث خبر، والسيما في أوقات األزمات التي يرغبوف بتتبع آخر تطوراتيا

ي أف دور الخبر حوؿ حدث راىف، وآني، وأف يقدـ وقائع ومعمومات وبذلؾ فأف ىذه القيمة تعن
 .3جديدة عنو

وىذا ال يعني أف بعض األحداث السابقة أو القديمة التي لـ تنشر ال يمكف أف تكوف 
مادة صحفية جديدة لخبر جديد، بؿ أف بعض ىذه األخبار قد تفرض نفسيا، السيما إذ كانت 

ال يعني أف بعض األحداث السابقة أو القديمة التي لـ تنشر  جديدة عنيوىذا .تتعمؽ بمعمومات
                                                           

عاطؼ عدلي عبد العبيد: مدخؿ الى االتصاؿ والراي العاـ: االسس النطريةو االسيامات العربية، دار المصرية لمطباعة 1
 .293، ص1998والنشر، القاىرة، د،ط، 

 site.iugaza.edu.ps> files>2018/02الفيـ االخبارية وعناصر الخبر الصحفي، 2
 مساءا. 20:59ـ، عمى الساعة2019مارس22يو يمو الموقع نفسو ، تـ االطالع عم
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ال يمكف أف تكوف مادة صحفية جديدة لخبر جديد، بؿ أف بعض ىذه األخبار قد تفرض نفسيا، 
 .السيما إذ كانت تتعمؽ بمعمومات ووقائع تيـ الرأي العاـ

النفراد بنشر وقد ساىمت تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة والمنافسة بيف وسائؿ األعالـ ل
األخبار فور وقوعيا في إعالء قيمة الجدة أو الحالية، مكنت مراسمي وسائؿ األعالـ في نقؿ 
األخبار أثناء وقوعيا سواء باستخداـ األقمار الصناعية في نقؿ األفالـ المصورة بالحدث، أو 

 باستخداـ الكمبيوتر وأجيزة الفاكس المتطورة.

وسائؿ األعالـ إلى تجأوز انتظار وقوع األحداث وقد دفعت الحالية أو الجدة بعض 
وتقديـ معمومات عنيا إلى المبادرة والتصرؼ عمى ما سوؼ يحدث وذلؾ عف طريؽ االستنتاج 

وبما إف قيمة الحالية أو الجدة تقتضي سرعة التقاط وبث األخبار،  واالستقراء لإلحداث الجارية
راد الخبري وبيف التثبت مف صدؽ الخبر، وتقديـ فاف ذلؾ ال يعني عدـ تحقيؽ الموازنة بيف االنف

األخير عمى السبؽ الصحفي، حتى ال تفقد الوسيمة اإلعالمية مصداقيتيا وتروج ألخبار كاذبة 
 .1أو ربما غير دقيقة

                                                           
 مساءا. 20:59ـ، عمى الساعة2019مارس22الموقع نفسو، تـ االطالع عميو يمو 1
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 :                                          FMبطاقة تقنية عن إذاعة بسكرة المحمية  .1

واليدؼ منيا في نياية الثمانينات حيث لـ تعد اإلذاعة  أتت فكرة اإلذاعة المحمية
الجزائرية بقنواتيا الثالثة قادرة عمى تمبية كؿ الحاجات اإلعالمية لممجتمع الجزائري بمختمؼ 
شرائحو وثقافاتو المحمية، وأصبحت الحاجة ممحة إلى إعالـ قادر عمى توفير الخدمات 

ت واألذواؽ المختمفة حسب خصوصية كؿ منطقة مف اإلعالمية المحمية واالستجابة إلى الرغبا
جيات الوطف ومواكبة الحركة االجتماعية والتنموية لمتجمعات السكانية البعيدة عف المركز 
والتي ال تستطيع اإلذاعة المركزية وبقية الوسائؿ اإلعالمية الوصوؿ إلييا وتغطيتيا إعالميا 

 ة..                                                                                باستمرار، وال تستجيب بذلؾ لحاجياتيا المتجدد

مف ىذا بدا مشروع اإلذاعات المحمية يأخذ طريقة إلى التجسيد بانطالؽ إذاعة السأورة 
وتواصؿ  انتشار اإلذاعات  1991ابريؿ  20في بث برامجيا كأوؿ إذاعة محمية جزائرية في 

وية عبر كؿ جيات القطر، منيا إذاعة بسكرة الجيوية التي شرعت في البث يـو المحمية والجي
 . 1999جواف  14

 االنطالقة إلذاعة بسكرة المحمية:  .أ 

كاف البث التجريبي إلذاعة بسكرة بطاقـ محدود العدد 1999جواف  14بداية مف تاريخ 
في تقديـ عدد مف البرامج لـ يجد أمامو غير تجييزات قديمة  وكاف عميو أف يرفع التحدي وشرع 

تمبية لمرغبات القائمة، عاما بعد ذلؾ تحسنت األوضاع حيث استفاد الطاقـ مف استوديو بيف 
رقمييف وغرفة تركيب كما تدعمت اإلذاعة بسيارتيف واخرى عبارة عف استديوا ثابتة ومتنقؿ 

حصمت عميو باإلذاعة الى تجييزات كانت ضرورية الستكماؿ العمؿ اإلعالمي واإلداري ت
اإلذاعة بمساىمة عماليا وبعض المؤسسات العامة والخاصة بالمنطقة أثناء ىذه المسيرة 
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الناجحة توسعت مدة اإلرساؿ اليومي مف أربع ساعات إلى ثمانية األمر الذي مكف مف 
             مضاعفة العمؿ الجواري لإلذاعة.                                                              

 وتتواصل المسيرة: .ب 

كـ، وسعت اإلذاعة 200وعمى شعاع يصؿ إلى  2004في نياية شير ماي مف سنة 
بثيا إلى مناطؽ جديدة مف شرؽ والجنوب كباتنة، سطيؼ، المغير، جامعة...لتتوسع معيا 
رغبات المستمعيف وتتعد اىتماماتيـ، ومف ثماني ساعات إلى اثنتي عشر ساعة توسعت مدة 

وىو تحدي أخر كاف عمى طاقـ اإلذاعة  2006اإلذاعة كاف ذلؾ منتصؼ جواف مف سنة  بث
رفعو في ظؿ اإلمكانيات البشرية والمادية ذاتيا، وقد تزامف ىذا مع بداية العمؿ بنظاـ شبكة 
اإلعالـ اآللي الداخمية مف اجؿ تحسيف نوعية المنتج الصوتي وصناعة المادة اإلعالمية بحرفية 

 اكبر. 

بع أشير مف الشروع في البث عمى مدار اثنتي عشر ساعة يوميا مف السابعة صباحا أر 
إلى السابعة مساء تـ رفع عدد ساعات اإلرساؿ إلى سبع عشرة ساعة أي إلى غاية منتصؼ 
الميؿ، وقد تزامف ذلؾ مع استفادة كؿ قسـ مف أقساـ اإلذاعة بموظؼ واحد ال غير وىي 

الستجابة لكؿ االحتياجات التي ظيرت وفقا لمتطورات التي عرفتيا اإلضافة التي لـ تكف كافية ل
 اإلذاعة طواؿ ىذه المسيرة.                                                                                  

رغـ قمة اإلمكانيات المادية بمختمؼ أشكاليا تتطور عدد ساعات البث اإلذاعي الذي 
بسكرة إال أف ذلؾ لـ يقابؿ إال بعزيمة اكبر مف لدف القائميف عمى القائميف عمى شيدتو إذاعة 

اإلذاعة وطاقميا الشاب في كؿ مرة والذيف كانوا عمى أتـ االستعداد لرفع كؿ التحديات المذكورة 
مف اجؿ إرضاء شبكة واسعة جدا مف المستمعيف الذيف تعددت ميوليـ واىتماماتيـ في حيف 

 د ىو حبيـ لصوت إذاعة بسكرة.جمعيـ شيء واح
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 :إذاعة بسكرة الجيوية .ج 

الجيوية اليوـ منبر متغير يؤدي خدمة إعالمية متميزة منفردة في ذلؾ بشبكة واسعة مف 
الجميور المستمع، تمتد عمى جغرافية تجمع عدة واليات مف الشرؽ والجنوب والجزائرييف، 

تطمعات كؿ تمؾ الجماىير سواء تعمؽ وزادىا في ذلؾ شبكة برامجية راقية مرنة تتجأوب مع 
األمر بالشبكة الرئيسية التي يشرع العمؿ بيا بداية مف كؿ دخوؿ اجتماعي أو بالشبكتيف 
الخاصتيف بشير رمضاف وفصؿ الصيؼ مف كؿ عاـ، وىي شبكات تراعي خصوصيات كؿ 

                                                            فئات المجتمع وانشغاالتيا ورغباتيا واحتياجاتيا وطموحاتيا.                 

شبكات البرامج أثبتت وتثبت كؿ مرة لمجميع أنيا األجدر باىتماـ ومتابعة المستمعيف لما 
تتمتع بو مف حرفية متميزة وخير دليؿ عمى ذلؾ حصد اإلذاعة لجوائز واعترافات مختمفة لعؿ 

األقؿ في طبعتي مسابقة الميكروفوف الذىبي التي تنظميا  أبرزىا تتويج اإلذاعة بجائزة عمى
اإلذاعة الجزائرية بدء ت السنة الماضية الختيار أحسف البرامج اإلذاعية وطنيا ومغربيا حيث 
حصمت إذاعة بسكرة في الطبعة األولى عمى جائزة أحسف إخراج وحصمت في الطبعة الثانية 

رتاج والثاني في التسجيؿ اإلذاعي النادر بعد أف عمى ميكروفونيف ذىبييف األوؿ ألحسف ريبو 
             ترشحت بانفراد في أربع مناسبات عمى الميكروفوف الذىبي.                                                                         

                                       األقسام والمصالح:                                                        .د 

طقـ إذاعة بسكرة الجيوية، باإلضافة إلى المدير المشرؼ عمى التخطيط والمتابعة 
طار أيف يتكفالف بتسيير األمور اإلدارية والمالية لممؤسسة وكاتبة وممحقة تجارية  والتوجيو وا 

مموف جميعا عمى تقديـ نشرة خمسة صحافييف يع فبشؤوف اإلشيار، فاف قسـ األخبار يتشكؿ م
رئيسية يوميا وعرضيف إخبارييف وخمسة مواجيز تتنأوؿ جميعيا مختمؼ األحداث واألنباء 
المحمية، باإلضافة إلى مجموعة مف البرامج اإلخبارية المنوعة ويتكوف طاقـ اإلذاعة كذلؾ مف 

ة يشكموف قسـ خمسة منشطي وخمسة مخرجيف وسادس متعأوف وحافظة مساعدة لموثائؽ السمعي
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اإلنتاج الذي يشرؼ عمى تنفيذ اإلرساؿ وكذا برمجة الحصص والفقرات اإلذاعية المختمفة أما 
الجانب التقني مف اإلذاعة فيسير عميو ستة تقنييف ميمتيـ تنفيذ اإلرساؿ اليومي وجميع 

أربعة التسجيالت الداخمية والخارجية وصيانة المعدات التقنية كما يتشكؿ طاقـ اإلذاعة مف 
 أعواف امف وثالثة سائقي.                                                                           

 اإلشيار في إذاعة بسكرة:                                                                         .ه 

الجميور عمى متابعة  عرفت إقباال كبيرا مف 1999مع انطالؽ إذاعة بسكرة في جواف 
برامجيا والمشاركة فييا مما حفز المؤسسات العمومية والخاصة عمى دعـ برامج اإلذاعة 
بتمويميا مقابؿ اإلشيار لنشاطات وأعماؿ تمؾ المؤسسات والزاؿ بعض المشيريف ممف يؤمنوف 

واالشياري بإمكانيات اإلذاعة في ايصاؿ منتجوىـ لمجميور ويعمموف عمى تطوير الفعؿ الثقافي 
ويتعامموف مع اإلذاعة بشكؿ مقبوؿ كما شيد اإلشيار قصير المدى عبر أمواج اإلذاعة تطورا 
ال باس بو ومف المتوقع أف تدعـ إقباؿ المؤسسات العمومية والخاصة عمى اإلذاعة خاصة مع 
استحداث منصب ممحقة اشيارية تجارية تتكفؿ بيذا الجانب في ظؿ التسجيالت التي تقدميا 

إلذاعة سواء تعمؽ األمر بنوعية االشيارات التي يساىـ طاقـ اإلذاعة في صناعتيا اإلذاعية أو ا
 بالتسييالت المالية المتعمقة بأسعار اإلشيار التي تنفرد بيا إذاعة بسكرة.

 األفاق والطموحات: .و 

ترضىإال بالجميؿ والمتميز وألنيا لف ترضى إال بالذىب، فاف إذاعة بسكرة  ألنيا ال
يوية مف خالؿ طاقميا الشاب وبإشراؼ مباشر مف القائـ عمى شؤونيا مدير اإلذاعة األستاذ الج

الصديؽ بوخروبة تعمؿ جاىدة عمى الحفاظ عمى مكانتيا التي صنعتيا لنفسيا بيف اإلذاعات 
الجيوية مكانة ستعززىا اإلذاعة بالعمؿ عمى تحسيف كؿ ما يقدـ لممستمع عبر الشبكات 

 دية، الصيفية، والرمضانية، وذلؾ لكسب المزيد مف المستمعيف مف جية.                                                          البرامجية: العا
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وىذا ىو األساس ومف جية أخرى البحث عف التألؽ في مختمؼ المواعيد والمسابقات 
 رفوف الذىبي.                                                                                التي تنظـ الختيار أحسف البرامج اإلذاعية وبالخصوص مسابقة الميك

وفي إطار تحسيف خدماتيا اإلذاعية دائما ستشرع في بث برامجيا عبر شبكة االنترنت 
: موقعياااللكترونيمف خالؿ موقعيا الجديد الذي سيشرع العمؿ بو... 

www.zibanfm.com. 

 مجاالت الدراسة:. 2

في بداية الدراسة لـ نتطرؽ إلى مجاالت الدراسة لكف في الجانب التطبيقي سنتحدث 
عمييا باختصار تمييدا لمدخوؿ  في الجانب التطبيقي الذي لـ يكف عمينا أف نقدمو بيذا الشكؿ، 

ؾ بسبب األزمة الصحية التي تعيشيا الجزائر ولـ يكف في الحسباف دراستو بيذا األسموب، وذل
 والعالـ ككؿ.  

وعميو ارتأينا إلى التحدث عمى المجاؿ ألزماني والمكاني والبشري قبؿ الدخوؿ في 
تفاصيؿ الجانب الميداني الذي يشمؿ كؿ أبعاد الدراسة مف العينة المقصودة وعدـ توفرىا كما 

اع الصحية التي نعيشيا اليـو ليذا اضطررنا في سابؽ األياـ، كما سبؽ الذكر بسبب األوض
إلى وضع أداة االستبياف في أيدي مدرية النقؿ بسكرة لمنقؿ المسافريف التي قامت بالواجب مف 

                                                    خالؿ توزيع االستمارة عمى أصحاب سائقي سيارات األجرة في محطة نقؿ المسافريف الوالئية.                                   
 المجال الجغرافي: أ. 

نتطرؽ في ىذا العنصر إلى المجاؿ الذي ود إجراء الدراسة الميدانية بو وىو محطة 
عمى اغمب  19بسكرة لمنقؿ المسافريف ولكف بسب الظروؼ الصحية وانتشار الوباء كوفيد

لى حد غمؽ كي شيء، وتعذر عمينا التنقؿ الجزائر ومؤسساتيا تحتـ اتخاذ إجراءات خاصة إ
ميدانيا إلى ىذه المحطة أيف تتواجد العينة المقصودة في الدراسة.   وبما اف الوضع الصحي 

http://www.zibanfm.com/
http://www.zibanfm.com/
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منعنا مف مف ذلؾ لتعمؽ في أكثر بمعمومات اكبر في دراستنا، كاف مف المفروض استعراض 
ميامو إلى والتطرؽ إلى أىـ  الدراسة ومجاليا بوقعو وحدوده ونشأت ىو كذا نشاطاتو وطبيعة

 نقاط التي تعرؼ لنا المحطة وتعطيا صورة شاممة عنيا.                                                     

 المجال الزماني:ب. 

المعروؼ عميو في الغالب عمى أف المجاؿ ألزماني لمدراسة يبدأ منذ نزوؿ الباحث إلى 
بحثو، وألنو مجاؿ شائع فاف ىناؾ فئة أخرى مف الباحثيف تشير غاية االنتياء مف الميداف إلى 

عمى أف ىذا المجاؿ يبدأ منذ اختيار الباحث لموضوعو واالنطالؽ في صياغة اشكاليتو إلى 
 غاية االنتياء مف البحث.

إلى  2020نتصور في الفترة الزمنية لمدراسة تمتد بيف شير مارس مف السنة الجارية 
مبر مف نفس السنة حيث توزعت الفترة إلى ثالث فترات زمنية تأتي كما مف شير سبت 29غاية 

ابريؿ، بعدىا جاءت فترة توزيع االستبياف عمى المبحوثيف  20مارس إلى غاية  12يمي:  مف 
 سبتمبر.23والتي امتدت مابيف 

سبتمبر فقد تـ فييا جمع االستمارات  27إلى  23أما الفترة الخيرة كانت مف       
 الؽ تبويب بياناتيا وتفسيرىا واستخالص النتائج بعدىا.                                            واالنط

 المجال البشري:ج. 

ىنا نقصد بو المجتمع الذي سنجري عميو البحث، وبما اف موضوعا موسـو باإلذاعة 
قي سيارات األجرة المحمية ودورىا في تنمية الوعي بقضايا الثقافة فاف مجالنا البشري ىو سائ

الذيف يتعرضوف بشكؿ تمقائي أثناء العمؿ بمحطة المسافريف ببسكرة، الذيف ليـ الحؽ في 
المساىمة في تعميؽ الدراسة وزيادة البحث بمعمومات حوؿ اإلذاعة ودورىا في تنمية الوعي 

 بقضايا الثقافة. 
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ومراجع االستبيانات بناءا عمى أداة االستبياف في القياس، وانطالقا مف ىدؼ الدراسة 
عطاء  مف اجؿيا عمى األستاذ المشرؼ رضالمستخدمة، تـ بناء االستمارة وع تصحيحيا وا 

، حيث النيائي مجموعة مف النصائح واإلرشادات حوؿ الموضوع لتعديؿ واخذ شكميا ومضمونيا
                                                                     (:                      01سؤال موزع عمى المحاور التالية انظر الممحؽ رقـ) 29ضمت 

 محاور تتعمؽ بتساؤالت الدراسة:                                     06يتضمف االستبياف 

 :تحت عنواف البيانات الشخصية لممبحوث.                                       المحور األول 
 :تحت عنواف عادات تعرض مستمعي إذاعة بسكرة المحمية لمبرامج الثقافية  المحور الثاني

 (.                                                                                   07وتضمف )
 :تحت عنواف دوافع االستماع لممضاميف البرامج الثقافية عبر إذاعة بسكرة  المحور الثالث

 (.                                                           02) المحمية وتضمف
 :تحت عنواف وسائؿ وأساليب اإلذاعة المحمية في تنمية الوعي الثقافي  المحور الرابع

 (.                                                                           06وتضمف )
 :انعكاسات االستماع لممضاميف البرامج الثقافية عبر اذاعة تحت عنواف  المحور الخامس

 (.                                                              07بسكرة المحمية وتضمف )

تحت عنواف تقييـ مستمعي اذاعة بسكرة المحمية لمدور الذي تقـو بو إذاعة  المحور السادس:
 (. 06ضمف)بسكرة في تنمية الوعي الثقافي وت

 عرض بيانات الدراسة وتفسير النتائج:                                                            . 3

بعد توزيع االستبياف وجمعو تأتي مرحمة التفريغ لمبيانات في جداوؿ بسيطة ومركبة 
 حسب حاجة السؤاؿ.
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تفسيرىا وتصور لتفريغ قاـ الباحث بتفريغ الجداوؿ وقراءتيا ثـ محاولة لتحميميا و 
 االستبياف. 

 وال: عرض بيانات المحور األول الخاص بالبيانات الشخصية:                                أ

 (: يوضح توزيع المبحوثين حسب الجنس:1جدول رقم )ال

 المئوية النسبة التكرار الجنس

 %100 21 ذكور

 / / اناث
 %100 21 المجموع

( نسبة 1يتضح لنا في الجدوؿ رقـ )، (1ت التي في الجدوؿ رقـ)انطالقا مف بيانا 
 % مف المجموع الكمي.10الذكور بمغت 

 .السن بحس(: يزضح توزيع المبحزثين 2ول رقم )دجال

 النسبة المئوية التكرار الفئة العمرية
 %20 04 29الى  20مف 
 %30 06 40الى  30مف 
 %55 11 50الى  41مف 
 %05 01 الى مافوؽ 51مف 

 %100 21 المجموع
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( الفئة 2الحظ في الجدوؿ رقـ )، ن(2انطالقا مف البيانات التي جاءت في الجدوؿ رقـ )
 :تقدر بػػػ40إلى  30%، في حيف نجد الفئة العمرية التي مف 20بنسبة  29-20العمرية مف 

الى ما  51مف %، والفئة العمرية 55 :تقدر بػػ 50الى 41%، والفئة العمرية األكثر مف 30
%، وعميو يتضح لنا اف نسبة الفئة العمرية التي تحتؿ اكبر نسبة ىي مف 05ػ: فوؽ تقدر ب

 بالمقارنة بجميع الفئات المذكورة.50الى 41

 (: يوضح توزيع المبحوثين حسب المستوى التعميمي3جدول رقم )ال

 النسبة المئوية التكرار المستوى التعميمي
 %20 04 ابتدائي
 %23،38 05 متوسط
 %23،38 05 ثانوي
 %14،28 03 جامعي

 %100                            21 المجموع
( الذي 3نالحظ في الجدوؿ رقـ )، (3انطالقا مف البيانات التي جاءت في الجدوؿ رقـ ) 

يوضح توزيع المبحوثيف حسب المستوى التعميمي، حيث نجد نسبة المستوى التعميمي االبتدائي 
%، ثـ نجد في كؿ مف المستوى التعميـ المتوسط والثانوي بنفس النسبة التي تقدر بػػػ 20 بنسبة

 %.                                                                             14،28%، والمستوى الجامعي بمغ حوالي 23،38

 .الخبرة((: يوضح توزيع المبحوثين حسب سنوات العمل)05جدول رقم )ال

 النسب المئوية التكرار سنوات العمل)الخبرة(
 %28،57 06 10سنوات الى  5مف 
 %23،80 05 سنة 15الى  11مف 
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 %38،09 08 الى مافوؽ.. 16مف 
 %100 21 المجموع

 

( الذي 5نالحظ في الجدوؿ رقـ )، (5انطالقا مف البيانات التي جاءت في الجدوؿ رقـ )
الى 5سب سنوات العمؿ )الخبرة( نجد أف الفئة التي تبمغ مف العمر مف يمثؿ توزيع المبحوثيف ح

 15الى  11%، في حيف نجد الفئة العمرية التي مف 28،75 :سنوات نسبة التي تقدر بػ 10
 %38،09 :سنة الى مافوؽ نسبة تقدر بػ 16% وأكبر نسبة بمغت مف 23،80 ػ:سنة تقدر ب

 معي اذاعة بسكرة المحمية لمبرامج االذاعية.(: يوضح عادات تعرض مست07جدول رقم )ال

 التكرار العادات
النسبة 
 المئوية

ىل تستمع لبرامج التنموية في 
 اذاعة بسكرة المحمية؟

 %14،28 03 دائما
 %76،16 16 احيانا
 %04،76 01 نادرا

ماطبيعة الحصص التي تستمع 
 الييا في اذاعة بسكرة المحمية؟

 %19،04 04 حصص اجتماعية
 %28،57 06 خصص ثقافية
 %14،28 03 حصص سياسية
 %19،04 04 حصص دينية
 %28،57 06 حصص رياضية

ج 
رام

 الب
رتب

ية 
لتال

ة ا
قافي

الث
ك 

قبال
ب ا

حس
ي 

ا ف
ياى

عم
رة 

سك
ة ب

ذاع
ا

ية؟
محم

ال
 

 %%1 21 ثقافة وفنوف
 %1 21 جسور اذاعة
 %1 21 االسرة والقانوف
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 %1 21 بيف الثانويات
 1% 21 ر واتصؿاسمع وفك

 %1 21 االسرة الراقية
 %1 21 االحاديث في الفكر واالدب

 %1 21 في ضيافتكـ
 %1 21 مف واقعنا

 %1 21 ثقافة تاريخ

 %1 21 البيئة والحياة

ماىي الفترة الزمنية المعتادة في 
 االستماع الى ىذه البرامج؟

 % 11 صباحا
 % 03 مساءا

 % 04 حسب الظروؼ
 % 02 االوقاتكؿ 

ايف تسيتع او تتعرض الى ىذه 
 ىذه برامج؟

 % 01 مكاف العمؿ
 % 19 السيارة

 % 01 ىاتؼ المحموؿ

مع مف تستمع او تتعرض لمثؿ 
 ىذه البرامج؟

 % 10 بمفردؾ
 % 01 االصدقاء
 % 09 الركاب

ش 
تناق

ىل 
ن 

امي
مض

ية 
قاف

 الث
مج

لبرا
ا

عة 
 اذا

في
ي 

الت
ية؟

محم
ة ال

سكر
ب

 

 نعـ
 لي وقت.ليس 

 ػبسبب الدراسة ومجرياتيا.  
 الف برامجيا مفيدة. ػ 

09 % 
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الف ليس لي وقت لممناقشة   
 وسبب مشاغؿ الحياة.  

        النني بمفردي.     
بسبب السياقة ال يمكنني  ػ  

 المناقشة اثناء السياقة.
 نعـ

 في معظـ االخساف مع الركاب.
 الركابواالصدقاء مع االسرة.      
ع االصدقاء والعائمة عند ذىاب ػػ م

 الى البيت.

11 % 
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وافع االستماع لممضامين البرامج الثقافية عبر ا<اعة بسكمرة د: يوضح 08الجدول رقم 
 :المحمية

 النسب المئوية التكرار  الدوافع

ماىيدوافع تعرضؾ لممشاميف 
البرامج الثقافية واالستماع الييا 

 عبال االداعة المحمية؟

 %9.52 02 كاىتماـ بالثقافة ومجرياتيالدي
االطالع عمى جدشد القضايا 

 الثقافة
04 19.04% 

 %9.52 02 التسمية والتارفيو
 4.76% 01 زيادة الوعي بالقضايا الثقافة
 %38.09 08 االستفادةمندوي االختصاص
زيادة الوعي بالقضايا الثقافية 
 وتعزيزىا والمحافظة عمييا

03 14،21% 

الدي يناؿ اعجابؾ في البرامج  ما
الثقافية التي تبث غبر اداعة بسكرة 

 المحمية؟

 %9،52 02 اسموب المعالجة
الفرص المتاحة لمتفاعؿ 

 والحوالر
01 4.76% 

 %52.38% 11 تنويع المواضيع
 %4.76 1 المغة

 %28.57 06 طريقة تنشيطوالتقديـ

 %100 21  المجموع
 

وافع االستماع يمثؿ دالذي ، (8في الجدوؿ رقـ تي جاءتانطالقا مف البيانات ال
االجمالية لسؤاؿ الفرعي االوؿ نسبة ت)التي تبمغلممضاميف البرامج الثقافية عبر ا<اعة بسكمرة 
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                  .% 99.98ػ:تقدر بنسبة السؤاؿ الثاني %، في حيف نجد  85.52:تقدر بػ
 اعة المحمية في تنمية الوعي الثقافي:: يوضح وسائل واساليب االذ09الجدول رقم

 النسب المئوية التكرار االقتراح الوسائل واالساليب

تعتمد اداعة بسكرة المحمية في 
 تنمية الوعي الثقافي.

 %61.90 13 البرامج
انشطة 
 %19.04 04 ثقافية

 %14.21 03 اخبار ثقافية

ىؿ المغة المستخدمة في تقديـ 
عة بسكرة البرامج الثقافية في ادا
 المحمية؟

 %9.52 02 سمسة
 00 00 معقدة

مفيومة 
 وواضحة

17 80.95% 

مالمغة المستخدمة في تقديـ البرامج 
 الثقافية في اداعة بسمرة المحمية؟

فصحة 
 %23.80 05 عربية

 %19.04 04 عامية
 %28.57 06 معا

بما تتميز مضاميف البرامج الثقافية 
 في اداعة بسكرة المحمية؟

نية اال
 %57.14 12 والفولرية

 %52.53 11 االستمرارية

ماىي اىـ القضايا التي تعالجيا 
 برامج اداعة بسكرة المحمية؟

قضايا 
العادات 
 والتقاليد

06 28.57% 

قضايا 
 التراث

00 00% 

 %04.76 01التظاىمرات 
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 العممية
القيـ 

االخالقية 
 واالجتماعية

11 52.53% 

 %00 00 المعارض
طاىرات الت

 %00 00 الثقافية

ماىي مميزات القائـ باالتصاؿ 
اثناء بث الرسالة االعالمية مف 

 خالؿ البرامج الثقافية؟

مياالات 
 التقديـ

08 38.09% 

مياالات 
 الحديث

03 14.21% 

مياالة 
 %33.33 07 الحوار

 %100 21 / المجموع
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يمثؿ وسائؿ واساليب الذي ، 09ـ  في الجدوؿ رق انطالقا مف البيانات التي جاءت
تياالجمالية لسؤاؿ الفرعي االوؿ ب : نسباالداعة المحمية في تنمية الوعي الثقافي الدي تقدر 

. بالنسبة لسؤاؿ الثالث بمغ %90.47المقدرة ب نسبة السؤاؿ الثاني %، في حيف نجد  95.12
. في حيف نجد اف %98.67%. اما السؤاؿ الرابع تقدر بنسبة 47.61نسبة باالجماؿ حوالي 

 . %98.88نسبة السؤاؿ الخامس مف المحور الرابع بمغ نسبة 

 النسب المئوية التكمرار انعكاسات       االسنماع
ىؿ ساىمت البرامج الثقافية 
المقدمة باداعة بسكرة في 
 تشكيؿ الوعي الثقافي لديؾ؟

 %57.14 12 نعـ

 %42.85 09 ال

ىؿ جعمتؾ البرامج الثقافية 
اعة بسكرة المحمية عبر اد

 مدالكا لمفيوـ الثقافة؟

 %01 20 نعـ

 %00 00 ال

مف خالؿ متابعتؾ لبرامج 
الثقافية قي اداعة بسكرة 

ما القضايا التي  ،المحمية 
 اصبحت محؿ اىتمامكـ؟

 %66.66 14  المحمية

 %28.57 06  الوطنية

 %04.76 01 العالمية
ىؿ سبؽ اف ساىمت في 
و المشمركة في حصص ا

برامج ثقافية في اداعة بسكرة 
 المحمية؟

 %47.61 10 نعـ

 %66.66 14 ال

 %38.09 08 نعـىؿ تيتـ بالطالح الدي تقدمو 
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البرامج الثقافية في اداعة 
 بسكرة المحمية؟

 %23.80 05 ال

ىؿ تقـو باتباع كؿ مايرد في 
البرامج الثقافية حوؿ 
المحافظة عمى الثقافة 
ا المحميةالتي تتميز بي

 المنطقة؟

 %33.33 07 نعـ

 %47.61 10 ال

ىؿ ترى اف مضاميف البرامج 
الثقافية في اداعة بسكرة 

المحمية تتماشى وتتجارب مع 
 عادات وثقافات المنطقة؟

 %80.95 17 نعـ

 %19.04 04 ال

 %100 20 / المجموع
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ات االستماع يمثؿ انعكاسالذي ، 10ـ  في الجدوؿ رق انطالقا مف البيانات التي جاءت
االجمالية لسؤاؿ الفرعي حيث قدرت نسبة لممضاميف البرامج الثقافية عبمر اداعة بسكرو المحمية 

. بالنسبة لسؤاؿ الثالث %01نسبة السؤاؿ الثاني المقدرة ب %، في حيف نجد  9.02االوؿ ب: 
يف نجد . في ح%98.67%. اما السؤاؿ الرابع تقدر بنسبة 86.42بمغ نسبة باالجماؿ حوالي 

. والسؤاؿ االخير %87.3. اما السؤاؿ السادس فبمغت نسبتو %61.9نسبة السؤاؿ الخامساف 
 .%99.10تقدر ب 

الجدول يوضح تقييم مستمعي اداعة بسكرة المحميةلمدور الدي تقوم بو اداعة بسكرة المحمية 
 في تنمية الوعي بقضايا القفة

تقييم مستمعي اداعة 
 بسكرة

 ئويةالنسب الم التكرار 

مارايؾ في حجـ 
المعمومات المقدمة 
في البرامج التنموية 
في اداعة بسكرة 

 المحمية؟

 .%09.52 02 مكثؼ

 .%61.91 13 متوسط

 .%23.80 05 فميؿ

ىؿ المعمومات 
المقدمة حوؿ القضايا 

الثقافة في ىده 
 البرامج؟

 .%57.14 12 واضحة

 .%04.76 01 غير واضحة

 .%38.09 08 نوعا ما

رايؾ ىؿ الفترة ب
 19.04. % 04 كافية الزمنية المخصصة

ليده البرامج في 
 .%71.42 15 غير كافي اداعةبسكرة المحمية؟
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في رايكماىو الدور 
الدي تقـو بو اداعة 
بسكرة المحمية لتنمية 

 الوعي الثقافي؟

التغدية الفكرية العممية 
في مجاؿ الثقافة 

 المحمية
03 14.28%. 

غرس سمزكيات 
ابية في مفسية ايج

 المستمع
11 52.38%. 

االستيالؾ لعاـ 
 .%47.61 01 التربية والتعميـ

التحسيس والتثقيؼ 
 .%23.80 05 والتعميـ

 .%00 00 الفضفضة والترفيو

في رايؾ ماىي 
النقائص المالحظة 
في مضاميف البرامج 
الثقافية قي اداعة 
 بسكرة المحمية؟

 .%14.28 03 ػ نقص البرامج الثقافية

ػ يجب االشتراؾ 
العنصر الشباب في 
االداعة بسبب نمط 
عيش الشباب في ىدا 
العصر فيـ مثقفوف 

 كثيرا

04 19.04%. 

حجـ المعمومات  ػ
 .%47.61 01 الغير الكافيالضئيؿ 

 .%47.61 01 نقص التحسيس
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نقص المواضيع 
الميمة واالكثر بروزا 
مف ناحية الثقافة 

 المحمية

01 47.61%. 

نقص البرامج   ػ
واالنشطة دات الصمة 

 بالثقافةالمنطقة
01 47.61%. 

ماىي اقتراحاتؾ التي 
تقدميا لمعالجة ىده 
النقائص التي تالاىا 
في مضاميف البرامج 
الثقافية في اداعة 
 بسكرة المحمية؟

 .%14.38 03 تكثيؼ البرامج
تزويد لبمستخدميف 

بمعمومات مكثفة حوؿ 
 المواضيع الثقافية

02 95.23%. 

بناء استالانيجية 
اعالمية مف خمباؿ 
تكثيؼ البرامج في 
 مجاؿ الثقافة المحمية

01 47.61%. 

اف تكوف برامج ثقافية 
واجتماعية    ػ التقميؿ 
مف استعما الميجة 

 المخا مزعجة

01 47.611%. 

 %100 21 / المجموع

 

تقييـ مستمعي اداعة ثؿ يمالذي ، 11ـ  في الجدوؿ رق انطالقا مف البيانات التي جاءت
قدرت نسبة بسكمرة المحمية لمدور الدي تقـو بو االداعة في تنمية الوعي بقضايا الثقافة 
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نسبة السؤاؿ الثاني المقدرة ب %، في حيف نجد 99.99: ػاالجمالية لسؤاؿ الفرعي االوؿ ب
الرابع تقدر %. اما السؤاؿ 8600. بالنسبة لسؤاؿ الثالث بمغ نسبة باالجماؿ حوالي 60.24%
. اما السؤاؿ السادس فبمغت %52.9. في حيف نجد اف نسبة السؤاؿ الخامس%98.67بنسبة 
 . % 70.3نسبتو
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 الخاتمة:

نستنتج في األخير أف اإلعالـ المحمي قناة الربط بيف المادة اإلعالمية والمتمقي ليا، كما 
 ايا المجتمعأف لإلعالـ المحمي دور ىاـ وكبير في تشكؿ الوعي وتنميتو في مختمؼ قض

ونخص بالذكر في دراستنا قضايا الثقافة المتنوعة خاصة واف اإلذاعة المحمية ظيرت لوجود 
تنوع ثقافي في المجتمعات، ولتمبية حاجيات ومتطمبات الجميور، ولوضع نقطة التقارب 
الجماىيري ببعضو البعض، ولرفع المستوى الثقافي ليا زيادة الوعي وترسيخ، والحفاظ عمى 

المجتمع مف خالؿ برامجيا، التي تشكؿ وتتشكؿ مف أىـ العناصر المساعدة لالستقرار  ىوية
والوجود، وزيادة في التنمية التي تضاؼ إلى رصيد الثقافة بكؿ جوانبيا وأبعادىا، بالتأثر والتأثير 
في نفسية الجميور المستيدؼ، واستخداـ أساليب كثيرة في تنمية الوعي بالثقافة، وذلؾ بتعزيز 

ساط جماىيرىا وتنمية الوعي أو العادات والتقاليد والتراث واألعراؼ االجتماعية، ونشر الوعي في 
 الثقافي في المتمقي مف خالؿ الشبكة البرامجية الثقافية المعتمدة طيمة السنة التي تعمؿ بجيد

 محميا قبؿ وطنيا وعالميا.. لتحقيؽ األىداؼ المرجوة المسطرة
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 اجع:قائمة المصادر والمر 

 أوال: المصادر

، لبناف، دار ابف خمدوف، لمنشر، 3الدوؼ، الوعي االجتماعي، ترجمة مشيؿ كيمو، ط .1
1982. 

دويش اية حربير، سمطة وسائط االعالـ في السياسة، ترجمة اسعد ابو ليدة)عماف: دار  .2
 ـ.(2000، 2البشير لمنشر والتوزيع، ط

 ثانيا: المعاجم والموسوعات والقواميس.

يؿ جماؿ الديف بف مكروـ)ايف المنظور(، لساف العرب، دار صادر، بيروت، ابو الفض .1
 ، المادة "ليج".2003الجزء الثالث عشر، 

عة الصغيرة)بغداد: و عي الموسعالسعد البزاز، نضرات جديد في المستقبؿ العمؿ اال .2
 .ـ(1970منشورات دار الجاحظ لمنشر، وزارة الثقافة واالعالـ العراقية، مارس 

 .2004ط(، . محمد: المعجـ االعالمي، القاىرة، دار الفجر لمنشر والتوزيع، )د عبيدات .3

فاروؽ مداس،قاموس مصطمحات عمـ االجتماع )الجزائر: دار مدني لمطباعة والنشر  .4
 .ـ(2003والتوزيع، 

 ، المسرح.2009موسوعة العربية العالميةػ النسخة االعالميةػ  .5
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 ثالثا: القوانين والمواد:

ص اتفاقية حماية التراث الثقثافي غير المادي، الموقع الرسني يمنظمة نمف  2المادة  .1
 عمى موقع واي باؾ مشيف. 2015اكتوبر 29اليونسكوا: نسخة محفوظة، 

، يحدد صالحيات الوالية 1981ديسمبر  26المؤرخ في 381ػػ 81 مف المرسوف2المادة  .2
 29، صادر في 52، عدد. شد.ج. جوالبمدية واختصاصاتيا في قطاع الثقافة، ج. ر.

 .ديسمبر

ش،  .د .ج. ج .،المتعمؽ التييئة والتعمير، ج.ر1990ديسمبر 1المؤرخ في 19/90المادة  .3
، مؤرخ في 04ػػ05، معدؿ ومتمـ بالقانوف رقـ 1990ديسمبر 2، صادر في 52عدد
 .2004غشت  15، صادر في 51، ج. ر. ج. ج .د .ش، عدد2004غشت14

 رابعا: المراجع بالعربية.

عزيز: رؤية لمواكبة المناىج لمتطمبات عصر المعرفة والتكنولوجي، المؤتمر ب ابراىيـ، مجد .1
 .2001العممي الثمث عشر لمجمعية المصرية لممناىج وطرؽ  التدؤيس، 

 .ـ(1988، 1احمد جماؿ ظاىر، دراسات الفمسفة السياسية)االردف: دار الكندي، ط .2

 تية واالقتصادية في الوطف العربي نظريااحمد يوسؼ دوديف، سياسات التنمية االدار  .3
 .2011، توتطبيقيا

مسعودة كنونة واخروف، اسس المنيجية في العمـو االجتماعية، منشورات جامعة قسنطينة، آ .4
 .1999الجزائر، 
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فيفيري  15، جامعة الحاج لخضر باتنة، السبت ـباديس لزنيس: الثقافة ووسائؿ االعال .5
2014 

 .2012دارية، االدوات والمعوقات، باسـ الحميري: التنمية اال .6

: دليؿ الباحث في المنيجية وكتابة الرسائؿ الجامعية، الجوائر، المؤسسة بوحوش عمار .7
 .2005ط(، .الوطنية لمكتاب،)د

جزدو محفوظ الكالئكدة: اساليب البحث العممي في ميداف العمـو االدارية، مؤسسة الوىراف،  .8
 .1997عماف،

 .1985ط، . عممية لنظرية االعالـ،دار الفكر العربي، القاىرة،دجياف امد رشتي: االسس ال .9

 .ـ(2004حسف ابوا شنب، الفف االذاعي)غزة: مكتبة الجزيرة،  .10

الحسف احساف محمد: االسس العممية لمناىج البحث االجتماعي، بيروت، دار الفكر  .11
 .1981 ،الطميعة لمطباعة والنشر

دراسة مقارنة، الدار المصرية المبنانية،  حسف عماد مكاوي: اخالقيات العمؿ االعالمي .12
 .2002، 2ط

حسيف ابوا شنب: مدخؿ لالذاعة والتمفزيوف )غزة: منشورات دراسات وابحاث الوطف،  .13
 .ـ(1999

، 1حميؿ محمود: انتاج المغة في النصوص االعالمية، الدار العربية لمنشر والتوزيع، ط .14
2009. 
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، 1مية، الدار العربية لمنشر والتوزيع، طحميؿ محمود: انتاج المغة في النصوص االعال .15
2009. 

 .2016حمزة الجبالي: التنمية االدارية،  .16

، 1خالد يحي، احمد مساعد: دور وسائؿ االعالـ في تنمية المراة وتطويرىا ووعييا، ط .17
 .2007مركز التدريب والدراسات السكانية، جتمعة صنعاء، 

لعربي، مركز دراسات الوحدة العربية، راسـ محمد جماؿ: االتصاؿ واالعالـ في الوطف ا .18
 .2004، 3بيروت، ط

، عالـ الكتب الحديث، االردف، 1رحيمة الطيب عيساي: مدحؿ الى االعالـ واالتصاؿ، ط .19
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 .2013، 1رواء اليادي الدىاف، وسائؿ االعالـ ومستويات الثقة، دار اسامة لمنشر، ط .20

 .ـ(2006النثرية، المبنانية، سعيد منى، االعالـ والمجتمع )القاىرة : الدار  .21

سميرمحمد حسيف: االعالـ واالتصاؿ بالجماىير والراي العاـ، عالـ الكتب، القاىرة،  .22
 .2،1993د

صالح بمحاج: التنمية السياسية، نظرة في المفاىيـ والنظريات، جامعة الجزائر،)د. س.  .23
 .ف(

ف، د.ط، دار الفكر عاطؼ عدلي العبد، نيى عاطؼ العبد: مدخؿ الى االذاعة والتمفزيو  .24
 .2009العربي لمنشر والتوزيع، مصر، 
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 خامسا: المراجع باألجنبية.
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 سابعا: األطروحات والرسائل الجامعية.
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 فمـو االجتماعية، جامعة االماـ مجمد بميدانية،)دكتوراه(غير منشورة كمية الع

 .1998سعوداالسالمية، لبرياش، 

مريـ بعموؿ، كريمة رزوؽ:دور االذاعة المحمية في ترسيخ اليوية الثقافية، دراسة في  .5
جامعة العربي بف  ،طمبة عمـو االعالـ واالتصاؿ فاالستخدامات واالشباعات عمى عينة م

 .2015/2016 ،مييدي اـ البواقي

: االذاعات المحمية نموذجا، مذكرة تخرج ريدة جودي تجربة االعالمالمحمي في الجزائمسعو  .6
 .2002/2003ماجستير في عمـو االعالـ واالتصاؿ، جامعة الجزائر، 

مف اعداد الطالبة سويعاف لبنى: االعالـ المحمي وابعاده التموية في المجتمع"دراسة وصفية  .7
مة الجيوية انموذجا، مذكرة تخرج لنيؿ شيادة تحميمية لمخطاب االعالمي"، اذاعة ورق

 .2009/2010ماجيستر في عمـو االعالـ واالتصاؿ، جامعة وىراف، 
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 يمثل إستمارة البحث المعتمدة. :01الممحق رقم: 

ة                    الجمهورٌة  الجزائرٌة  الدٌمقراطٌة  الشعبٌ

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً.

 جامعة محمد خٌضر ـ بسكرة ـ

 

 كلٌة العلوم االجتماعٌة واإلنسانٌة.    

 قسم اإلعالم واالتصال.                             

 استمارة استبٌان حول موضوع:

 

 

 

 

تصال تخصصاتصال مذكرة مكملة لنٌل شهادة الماستر فً علوم اإلعالم واال

 وعالقات عامة.

 :األستاذ إعداد الطالبة:                                          إشراف

 . مختار ـ هاشمً نصرٌة.                                         ـ فرزولً

ٌرجى من حضرتكم ملء هذه االستمارة بكل عناٌة وثبات وموضوعٌة للمساهمة فً مالحظة:

هذا البحث المتواضع وتأكدوا أن هذه المعلومات سوف تستخدم لغرض البحث العلمً انجاز 

 فقط.                                                                             

 .9102/9191الموسم الجامعً: 

دور اإلذاعة المحلٌة فً تنمٌة الوعً بقضاٌا 

"دراسة مسحٌة على عٌنة من مستمعً إذاعة الثقافة    

*عٌنة البحث: سائقً سٌارات األجرة بمحطة السفر بسكرة" المحلٌة."

 بسكرة*



 المالحق
 

144 
 

                        المحور األول: البٌانات الشخصٌة.                                         

 ذكر                                    أنثى              الجنس: ــ 

 (  02ـ  02من )                            ( 04ـ  02ــ السن:       من ) 

ـ إلى مافوق(                        04من ) (02ـ  04من )               

تعلٌمً ...................................                                                ــ المستوى ال

                                 سنة  40الى 44من                42سنوات إلى 0ــ سنوات العمل)الخبرة(  من 

 فما فوق..41من 

المحلٌة للبرامج الثقافٌة.                                                                                       إذاعة بسكرة : عادات تعرض مستمعًالمحور الثانً

                                                 بسكرة المحلٌة؟لبرامج تنمٌة الثقافة فً اذاعة هل تستمع ــ 4

 أحٌانا                                      نادرا       دائما                                 

                              ــ ما طبٌعة الحصص التً تستمع إلٌها فً إذاعة بسكرة المحلٌة؟                    0

                       ــ حصص اجتماعٌة                                                                      

                  ــ حصص ثقافٌة.                                                                            

                   ــ حصص سٌاسٌة.                                                                              

                                                                                                ــ حصص دٌنٌة. 

 ــ حصص رٌاضٌة.  

ــ رتب البرامج الثقافٌة التالٌة حسب إقبالك علٌها فً إذاعة بسكرة المحلٌة؟                      0

ــ األحادٌث فً الفكر واألدب                                                                                                   ــ  ثقافة وفنون.                      

                                          ــ جسور إذاعٌة.                           ــ فً ضٌافتكم.                                                                     

                    ــ األسرة والقانون.                        ــ من واقعنا.                                                                     

                                                                     ــ بٌن الثانوٌات.                           ــ  ثقافة تارٌخ.              

 ــ اسمع وفكر واتصل.                    ــ البٌئة والحٌاة.

ــ ماهً الفترة الزمنٌة المعتادة فً االستماع إلى هذه البرامج؟                                0

 وقاتحسب الظروف               كل األ            صباحا                  مساءا    

ــ أٌن تستمع أو تتعرض إلى هذه البرامج؟                                                       0

 مكان العمل                       السٌارة                            الهاتف المحمول

 ل هذه البرامج؟                                                 ــ مع من تستمع أو تتعرض لمث1
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 بمفردك                          األصدقاء                            الركاب

برامج الثقافٌة التً تقدم فً إذاعة بسكرة المحلٌة؟                           الــ هل تناقش مضامٌن 2

                          ال                                                                          نعم            

ــ إذا كانت نعم، مع من تناقشها؟                                        

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

ــ وإذا كانت إجابتك ال، لماذا؟                                          

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

 ــ4المحور الثالث: دوافع االستماع للمضامٌن البرامج الثقافٌة عبر إذاعة بسكرة المحلٌة؟ 

                        البرامج الثقافٌة واالستماع إلٌها عبر إذاعة بسكرة المحلٌة؟                                                                     ماهً دوافع تعرضك للمضامٌن

                                   لدٌك اهتمام بالثقافة ومجرٌاتها.                                                                           

ــ  االطالع على جدٌد القضاٌا الثقافٌة.                                                                 

                     ــ التسلٌة والترفٌه.                                                                        

                  ادة الوعً بالقضاٌا الثقافٌة.                                                             زٌــ 

االستفادة من ذوي االختصاص.                                                                       ــ 

ظة علٌها.                                                                          زٌادة الوعً بالقضاٌا الثقافٌة وتعزٌزها والمحاف ــ

 دوافع أخرى اذكرها..............................................................

                    ما الذي ٌنال إعجابك فً البرامج الثقافٌة التً تبث عبر اذاعة بسكرة المحلٌة؟     ــ  42

        أسلوب معالجة المواضٌع.                                                                      ــ 

                        الفرص المتاحة للتفاعل والحوار.                                                          ــ 

                                                                                           ــ تنوع المواضٌع.     

                   ــ اللغة                                                                                           

                                                      ــ طرٌقة التنشٌط والتقدٌم.                     

 اخرى اذكرها ........................................................

                             المحور الرابع: وسائل وأسالٌب اإلذاعة المحلٌة فً تنمٌة الوعً الثقافً.

                          تنمٌة الوعً الثقافً؟                             فًــ تعتمد إذاعة بسكرة المحلٌة 44

 ثقافٌة                           أخبار ثقافٌةنشطة ا                               البرامج

                     ــ هل اللغة المستخدمة فً تقدٌم البرامج الثقافٌة فً إذاعة بسكرة المحلٌة؟         40

                      سلسة                           معقدة                           مفهومة وواضحة      
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                                 ــ وما اللغة المستخدمة فً تقدٌم البرامج الثقافٌة فً إذاعة بسكرة المحلٌة؟                                                     40

 ــفصحة عربٌة                           عامٌة                                  معا

ــ بما تتمٌز مضامٌن البرامج الثقافٌة فً إذاعة بسكرة المحلٌة؟                            40

 تمرارٌة اآلنٌة والفورٌة                                     االس

ــ ماهً أهم القضاٌا الثقافٌة التً تعالجها برامج إذاعة بسكرة؟                                40

                     ــ قضاٌا العادات والتقالٌد.                     ــ التظاهرات العلمٌة .                                                       

                         ــ قضاٌا التراث.                               ــ المعارض.                                                                   

                                                             ــ التظاهرات العلمٌة .                          ــ التظاهرات الثقافٌة.                                 

ــ القٌم األخالقٌة واالجتماعٌة.                                                                              

ــ  ماهً ممٌزات القائم باالتصال أثناء بث الرسالة اإلعالمٌة من خالل البرامج التنمٌة 41

لثقافٌة؟                                                                                                       ا

ــ  مهارات التقدٌم.                                                                                                     

                                                                                              ــ مهارات الحدٌث.        

 ــ مهارة الحوار.                                                                                     

                                                                                         عبرإذاعة بسكرةالمحلٌة.المحورالخامس: انعكاسات االستماع للمضامٌن البرامج الثقافٌة 

                                            ــ هل ساهمت البرامج الثقافٌة المقدمة بإذاعة بسكرة فً تشكٌل وعً ثقافً لدٌك؟                                                   42

 نعم                                               ال

          ــ هل جعلتك البرامج الثقافٌة عبرإذاعة بسكرة المحلٌة مدركا لمفهوم الثقافة؟                                                    43

 ال            نعم                                   

ما القضاٌا التً أصبحت  ،ــ من خالل متابعتك لبرامج الثقافٌة فً إذاعة بسكرة المحلٌة44

                                     محل اهتمامكم؟                                                            

                                                     العالمٌة                                                    المحلٌة                               الوطنٌة   

إذا كانت محلٌة اذكر ابرز القضاٌا التً شدت من استماعك ورتبها حسب اهتمامك؟ 

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

هل سبق أن ساهمت فً بالمشاركة فً حصص او برامج ثقافٌة فً اذاعة بسكرة ــ 02

المحلٌة؟                                                                                               

 نعم                                           ال
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                  تقدمه البرامج الثقافٌة فً إذاعة بسكرة المحلٌة؟                                                                                ــ هل تهتم بالطرح الذي تقدمه الت04ً

 نعم                                           ال

ة على الثقافة المحلٌة التً ــ هل تقوم باتباع كل ما ٌرد فً البرامج الثقافٌة حول المحافظ00

                                      تتمٌز بها المنطقة؟                                                                   

 نعم                                          ال 

لمحلٌة تتماشى وتتجاوب مع ــ هل ترى أن مضامٌن البرامج الثقافٌة فً إذاعة بسكرة ا00

عادات وثقافات المنطقة؟                                                                                          

 نعم                                         ال

ذاعة  فً اإلإذاعة بسكرة المحلٌة للدور الذي تقوم به  المحور السادس: تقٌٌم مستمعً

.                                                                           بقضاٌا الثقافةالوعٌتنمٌة

ــ ما رأٌك فً حجم المعلومات المقدمة فً البرامج التنموٌة الثقافٌة فً إذاعة بسكرة 00

                                                  المحلٌة؟                                                        

 مكثف                              متوسط                                   قلٌل

ــ هل المعلومات المقدمة حول قضاٌا الثقافة فً هذه البرامج؟                               00

 ٌر واضحة                            نوعا ما   واضحة                            غ

                      ــ برأٌك هل الفترة الزمنٌة المخصصة لهذه البرامج فً إذاعة بسكرة المحلٌة؟ 01

 كافٌة                                غٌر كافٌة

                           نمٌة الوعً الثقافً؟ ــ فً رأٌك ماهو الدور الذي تقوم به إذاعة بسكرة المحلٌة لت02

                          ــ التغذٌة الفكرٌة العلمٌة فً مجال الثقافة المحلٌة.                                                                          

                                                      ــ غرس سلوكٌات اٌجابٌة فً نفسٌة المستمع.                  

ــاالستهالك لعالم التربٌة والتعلٌم .                                                                                  

                 ــ التحسٌس والتثقٌف والتعلٌم.                                                       

ــ الفضفضة والترفٌه.                                                                                                   

 أخرى ..................................................

إذاعة بسكرة  ــ فً رأٌك ماهً النقائص المالحظة فً مضامٌن البرامج الثقافٌة ف03ً

 المحلٌة؟   اذكرها ....................................................

ــ ماهً اقتراحاتك التً تقدمها لمعالجة هذه النقائص التً تراها فً مضامٌن البرامج 04

 ....الثقافٌة فً إذاعة بسكرة المحلٌة؟   عددها...................................................
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 : يمثل واجية إذاعة بسكرة الجيوية02الممحق رقم 
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 م.2020 -2019يمثل الشبكة البرامجية العادية إلذاعة بسكرة  :03الممحق رقم 
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التي تم تقدييميا من  : يمثل العينة التي تم دراستيا )سائقي سيارات األجرة04الممحق رقم 
 طرف مديرية النقل لواليية بسكرة(

 

  



 المالحق
 

154 
 

 يمثل بعض المأكوالت التقميدية لوالية بسكرة. :05الممحق رقم 

 

 
 
 
 
 

 

  

 
 

 

 : 04الممحق رقم 
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 : يمثل بعض المناطق األثرية لوالية بسكرة.06 الممحق رقم
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 : يمثل بعض النشاطات التقميدية لوالية بسكرة07الممحق رقم 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

 


