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سرتاتيجي ،وظاهرة اقتصادية عاملية إ العامل قطاعا ذا بعد أحناءتعترب السياحة يف خمتلف        

ا من عوامل االتصال املتاحة واملتنوعة واعتمدت  جناحاً هامة،أثبتت  منقطع النظري عند استفاد

السياحة قطبا هاما يف  أضحتجانب معطيات بيئية ،حيث  إىلعلى املوارد الطبيعية والبشرية 

ال أمثال   غراريف اجلزائر على  الوطيناالقتصاد  ا يف هذا ا  األمريكية  دة حاملت الوالياتسابقا

ا جعل يبحثون على طرق جديدة إىل تقدمي ، ممعند الغرب ام العرب فنجد مصر وتونس  وأوربا

م السياحية جبودة راقية ،وأيضا استمرارية املّد السياحي ،وبناء صورة اجيابية يف  م ومنجا خدما

م ،معتمدا على رسالة اشهارية تروجيية هاد يف وجه  فة ،صمن إسرتاجتية متطورة للوقوفأذها

  املنافسة املتزايد يف السوق العاملية السياحية

ية لرتسيخ املنتج السياحي كونه الواجهة اإلشهار   ؛يعد االتصال أداة فعالة يف جمال السياحي        

من أهم  واالتصال يف وقتنا احلاضر اإلعالمه منطقة من املناطق،فكم أصبحت وسائل ـــــا تزخر بمل

يف  ،مما ساهموالتعليم خاصة يف زمن العوملة االتصال  واإلعالميف التأثري والتوجه والتثق أدوات

مما جعلها قرية صغرية  األمموالثقافات بني  تاحلضارابني  تقريب وإزاحة البعدين الزمين واملكاين

  .حتمل زاد معريف وفكري وثقايف متزايد وسريع 

أكثرها تأثريا ،رغم التنافس الشديد   ياجلماهري  اإلعالممن بنب واحدة من ابرز وسائل  اإلذاعة 

ا كانت الواسطة ،بينها وبني التلفزيون ا تعد األكثر شعبية يف الوسط االجتماعي اجلزائر  أل إال أ

صوت  :إلمساع صوت اجلزائر من خمتلف أقطار العربية منهاستدمار الفرنسي الوحيدة أثناء اإل

صوت اجلزائر من دمشق و كان  ،بن غازي بليبيا فرع آخر يف إذاعة،طرابلس اجلزائر من إذاعة
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"" اإلذاعة اليوم" ،صوت اجلزائر من الكويت ،و أبو عبد اهللا غالم اهللا يشرف عليها حممد مهري 

إذاعة اجلزائر من ،بالقاهرة  1961و  1960ما بني عام  أتنشأإذاعة موجهة باللهجة اجلزائرية 

( إذاعة اجلزائر من اململكة السعودية ،الرمحان العقون األردن من أشهر العاملني فيها الشاعر عبد

     .)كلف عبد الرزاق بن حيىي زالقي باإلعالم

من  فلكل جمتمع لغته اخلاص به ،من وسط آلخرأما اللغة فهي ظاهر اجتماعية،متنوعة ومتغري     

تمع اجلزائر يعترب جمتمع متعدد اللغة ،فهو خليط لغوي  تتنوع لغاته بتنوع مستويات وأصوات،إال ا

حىت اللهجات فتتنوع من منطقة ألخرى ،ولكن عند ؛واجلنس والعمر  ياملناطق واملستوى التعليم

تمع اجلزائر جند انه يرتكز حول نظامني لغوين فقط العربية والفرنسية  دراسة الظاهرة اللغوية يف ا

  .داخل الوسط االجتماعي وخاصة الوسط اإلعالمي احمللي

            يرتكز على املزاوجة اللغوية يف توعية ية اللغة يف اإلعالم احمللي، جندهألمه نظراً           

الوسط  املزاوجة تكمن بني العربية والفرنسية السائدتني يف هما، وهذج ملنتج أو ترويأو التثقيف 

املواضيع اللغوية جناز هذه الدراسة اليت تعاجل أحدى إلو ، وضوعمباالهتمام  جاءلذا  ! االجتماعي

  .،داخل الوسط السياحي اإلعالمي احمللي يف منطقة بسكرة

 أما الفصل الثالث جانب تطبيقي ميداين اً املذكرة إىل ثالث فصول اثنان نظري متحورت       

فالفصل األول متّ ختصيصه حول االزدواجية ،أما  تتقدمهم مقدمة وختتم خبامتة موجزة حول الدراسة

أما الفصل الثالث  فخصص حول  "السياحي  الرتويج االشهاري " الفصل الثاين متّ عنونته بــــــ

 واملتمثل يف اإلجابة عن األسئلة املقدم لعمال اإلذاعة عن طريق استمارة االستبيان الدراسة امليدانية
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وية يف ــــــــــــــــة اللغـــــــــــــــــــر االزدواجيـــــــــــأث" فــــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــــــــإلشكالية واملتمثاإلجابة عنه حول ا ما نأمل ،

حلل  ةاملساعد لفرضيات،وقد استدنا "- إذاعة الزيبان منوذجا–زائر يف اجلــــــ ارـــــــج اإلشهـــــــــــــــــــــالرتوي

  :اإلشكالية واليت تتمثل يف 

    والرتويج له السياحي اإلشهاريف عملية  األثر البليغاللغوية هلا  االزدواجيةهل 

    إلشهاري  اعتماد اإلذاعة احمللية لغة أحادية إما العربية آو الفرنسية يف عملية الرتويج

 .السياحي يف مدينة بسكرة

  ال السياحي أم ال ؟ هل لإلعالم احمللي دور فعال يف تنمية  اللغوية يف ا

الذاتية  دوافعجند ل الدراسة  حمالعنوان و   اختياركانت سبيا يف الدوافع  اليت   لعل      

  وضوعية املوآخري 

  :الدافع الذايت 

  تهكم عليها من غري أهلها الحب اللغة العربية وغرييت من  

 امتها يعدم املباالة باللغة العربية واحلط من ق  وإعالء اللغات األجنبية على حسا

 .واستعمال اللغة الدارجة مع اللحن الفظيع

 خاصة أثناء التواصل اللغوي بني املذيع  ضعف الكفاءة اللغوية لدى اإلعالميني،

 واجلمهور 

  :الدافع املوضوعي  

   بيان أمهية اللغة يف اإلعالم احمللي وأثرها يف التواصل بصفة عامة 
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   ال السياحي يف مدينة بسكرة من خالل تقييم دور اإلذاعة يف بعث وتنشيط ا

 .اإلشهار والرتويج

من املناهج مها املنهج الوصفي من  نوعنيفقد اعتمدنا على  الدراسيةتبع يف أما املنهج امل          

 اإلحصائياملنهج  بأما الفصل الثالث وهو األهم فاملنهج املناس والثاين األولخالل الفصلني 

  .) سؤال وجواب( طبقت على العينة اليت ناالستبياالتحليل للعينة وفق 

ال اللغة والسياحة تكاد منعدمة متام ،هلذا جاءت          أما املدونات العلمية املتخصص يف ا

املذكرات معاناتنا مع املذكرة من قلة املراجع ،غري هذا بتوفيق من اهللا عز وجل استعنا مبجموعة من 

ا من بتو ، 3العلوم واالتصال جامعة قسنطينةمن كلية  االختصاص وإرشادهم يل  أهلعاون أساتذ

  :جنداليت متّ االستعانة عليها  ختدم املذكرة،ومن بني املذكرات اليتلبعض املسارات 

دراسة ميدانية لزوار احملليني - "دور االتصال السياحي يف حتسني صورة مدينة قسنطينة"   

ال اللغوي جمد  - ملؤسسات السياحية يف مدينة قسنطينة فردينارد أما املراجع املعتمد خصوصا يف ا

علم النفس :نوال عطية:،العربية وعلم اللغة احلديث:داود حممد حممد ،العام ةعلم اللغ:دوسوسري

ية يف اجلامعات ضعف اللغة العربو  املواطنة اللغوية وأشياء أخرىو  مهوم لغوية:صاحل بلعيد ،اللغوي

   اجلــــزائــــرية

فقد واجهنا صعوبة كبرية يف حبثنا املتواضعة كون التفريق بني االزدواجية والثنائية  ،مع هذا        

اللغوية مل يزل حمل نقاش مستمر بني العلماء املغاربة و املشارقة هذا من جهة ،وتطبيق املفهوم يف 

ال السياحي صعب علينا املهمة يف رصد واختيار األسئلة املناسبة ملوضع الرسالة لعلمية وجمال  ،ا
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ال التطبيق ،مع هذا وبتوفيق من املوىل عز وجل متّ البحث  يف رصد الظاهرة اللغوية داخل ا

  .السياحي 

صربها وسعيها يف  مجيلى ـــــــــــــــــــــعل ؛ة ــــــــــــــفوزية دندوق: اذةــــــــــــــــــزيل لألستــــــــــــــــــر اجلــــــــــــــــوالشك         

ا، ومــــــــــــــرصد األخطاء وتص يف .ةس حسن الظن يف اللجنة احملرتمـــــــــــــاب عنا نلمــــــــــا غــــــــــــــــــــو

وى ــــــــــــومست ــــــةق مبكانــــــــــرة تليــــــــذكـــــــــتصويبها وتقييمها على الوجه األحسن واألفضل للخروج مب

وخاصة األستاذة العابد ؛ ديبع وأمن قريب  ناشكر العميق ملن ساعدال ىادة،كما ال أنســــــــــــــــــالشه

ا فقدم 3سكينة أستاذة يف كلية العلوم واالتصال جامعة قسنطينة   ت،اليت حضينا بشرف زيار

سئلة االستيانة وإعطاء النماذج أل هاالنصح والتوجه السديدين يف جمال اإلعالم والسياحة،وتقييم

ا  ؛املناسبة   فلها كل الشكر والتقدير واالحرتام وجلميع الطلبة وأساتذة كلية اللغة العربية آدا
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 العامل السياسي_      2
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ظاهرة االزدواجية اللغوية من أهم املشكالت اللغوية االجتماعية اليت تواجه الّدراسات  تعد        

ا مل حتض بالقدر الوايف بالّدراسية وخاصة اّلدراسات العربية اليت تشكل  َد أ اللسانية احلديثة ،بيْ

  ذا النوع الفضاء األمثل لدراسة هذا النوع من املشكالت اللغوية ،وإن كان للغربيني السبق يف ه

  .من الدراسات 

اللغوية   زدواجيةاال ومع هذا فجل الدراسات مل ترس على ضبط وتقنيني حمدد ملصطلح       

كل  نظروالسبب قد يكون يف ترمجة املصطلح من اللغة األجنبية إىل اللغة العربية حبسب وجهة 

  .مصطلح الثنائية اللغوية مرتجم ،واختلف يف تطبيقه أقالم الباحثني العرب نظرا لتداخله مع 

      "BILINGUISME"ونشري أننا يف حبثنا هذا سنورد مصطلح االزدواجية اللغوية     

تارخييا ، وهذا  األسبقيةهلذا األخري فضل  أنرغم ".Diglossie"  مصطلح الثنائية اللغويةعلى 

لغويني منفصلني لكل  امنينظأكثر استعماال يف املعاجم اللغوية ، وذلك ما بني   االزدواجيةلكون 

   ». الفرنسية-العربية  «واحد منهما نظام خاص به مثل
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  :اللغوية زدواجيةاالمفهوم : أوال 

  :ةزدواجياالتعريف  - 1-

أو الفرد ،وكان احلسن :زوَج :خالف الفرد ،يقال :الزوُج « جاء يف لسان العرب  :لغة/ أ    

ً َش  لِّ ـــــكُ   ْن مِ وَ  ﴿:يف قول عز وجل  يقول السماء زوج واألرض زوج :قال ﴾ ْن ـــــــــيْ َج وْ ا َز ـــــــــنَ قْ لَ َخ  يء

.... زوج أزواجًا وأزاويْج،ــــــع الــــــــ،والشتاء زوج ،والصيف زوج ،والليل زوج،والنهار زوج،وجيم

واألصل يف الزوج الصنف والنوع من كل شيء،و كل شيئني مقرتنان ،شكلني كانا أو نقيضني 

   1>> زوجان ،وكل واحد منهما زوجفهما 

دي حني قال  رجزه قال أبو كما   :الّسعْ

ا ُكلّْ َصادَقة       ْهنً َن، وَ نُْسبْ ا زْلَن يـَ   مَ

رَ أزواْج         يـْ مًا َغ رْ اشرُ عُ َ ب   باتَْت تـُ

َ وانْـ ﴿: ه ـــــــــم تنزيلــــــــــــــــوقال تعايل يف حمك    نـــــــر ابـــــذك و 2﴾  يْج  ًج وْ َز  لّ كُ   ا مْن ا فيهَ نَ تـْ ب

  اثنــــــــان، وقال ويدل على الزوجني يف كالم :الــــــزوج الفــــــــــرد لـــــــه قـــــرين والـــــــزوج : دهْ ــــــــــــــــــــــــــــــــسي

ُ نَّ أو ﴿ :العرب اثنان ، وقـــــول اهللا عـــــــزّ وجل    . 3﴾الذَّكر واألنثىني َج وْ الزَّ  َق لَ َخ  ه

  

                                                             
ـــان ربـــاملصري، لسان الع  حممد مكرم بن منظور اإلفريقي  مجال الدينالفضل  -1 ـــ ــــ ــريوت، لبنــ ـــ ــــج  ،1992، ،، دار البصائــــر ، بـ ـــ ـــ                   2مــ

  .291/292:،ص)ز،و،ج (مادة 
.7/ ق - 2 
.45/النجم - 3 
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فإننا  -كما هو مالحظ–ح االزدواجية اللغوية يتكون من لفظتني لوألن مصط    

 سنحاول قبل التطرق إىل تعريفه من الناحية االصطالحية الوقوف عند مفهوم مصطلح اللغة

زالت موضوع الدراسات اللسانية قدميا وحديثا ،وتعددت تعريفها عند القدماء  حيث كانت وما

  .على النواحي اليت تراها مهمة يف نظرها  وكل جمموعة رّكزت   واحملدثني 

  :تعريف اللغة -ب

ا ، ْن ُس لّْ اللغة الْ « :ورد يف لسان العرب قوله ُ  اْت وَ أْص وحّدها أ ْ عَ يـ ا كل قوم عن  ِرب

ُ :وهي  ،أغراضهم َ لَ عْ فـ رَ كُ كَ  ُت وْ غَ وأصلها لَ  ُت مْ لَّ كَ أي تَ  ُت وْ غَ لَ  ه ُ  ،ةُ  َ ثْـ وَ  ةٌ لَّ وقـ ا ووات .ةٌ ب كلها الما

لغات  اجلمع:بغو واهلاء عوض ،ومجعها لغى مثل وبرى ،ويف احملكم  أولغي  أصلها:وقيل 

ا كل قوم عن أغراضهم،ج هي ألصو :ويف القاموس اللغة هي .1 » ولغون لغات ات يعرب 

  . 2 » وتكلمولغات 

ذه ال اللغةل مصطلح أنعلى  لَّْص ،بل كانوام يرد  يستحسنون  تسمية عند العرب اخلُ

                      :ولهقلداللة عليه فنجد ما سرى يف ُجمِمل القرآن الكرمي حنو "اللسان "مصطلح 

َِساُن الِذيُ يْلِحُدوَن ﴿ ََشرُ ل ُ ب ه ْلمُ عَ ُ َا يـ ُقوُلوَن إِمنَّ َ مْ يـ مُ أَنـْهُ َل َقِد نَعِ ِيبَّ  إليهوَل َِساُن َعرَ َهَذا ل َأْعَجِميُ وَ

ّني  َ ب َساِن  ﴿، وقال تعاىل أيضا )103/النحل. (﴾ مُ ِ ُسول إِالَّ بِل ْن رَ َا مَ َسْلنَ ا أَرْ مَ وَ

هِ    )04/إبراهيم(﴾قَِومِ

                                                             
  . 12،ص "لغا "مادة " الالم "باب :لسان العرب،:ابن منظور  1
278،ص 4،ج م1979-هـ 1399،"امليم"القاموس احمليط ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،فصل : الفريوز آبادي     2  
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للغة يف املتعارف عليه « :ابن خلدون قد عرف اللغة من منظور اجتماعي قائال جند و       

  هي عبارة املتكلم عن مقصوده ،وتلك العبارة فعل لساين ناشئ عن القصد بإفادة الكالم 

وهي يف كل امة حبسب   يف العضو الفاعل هلا وهو اللسان بد أن تصري ملكة متقررة فال

م  تمع وهي شكل من أشكال السلوك ؛  1 »اصطالحا  االجتماعي وهذافاللغة وليدة ا

 .ها ظاهرة اجتماعيةالعتبار 

ـ  وأهدافهغن غريه لتعبري عن غاياته  اإلنسانا  ىميزة يتحلفاللغة ظاهرة صوتية ؛         

تمع يتكلم لغة موحدة  خالل آلخر منختتلف من جمتمع  ؛فاللغة صنع إنساين الذي ينتمي 

  خارج احلقل اللغوي ،كما  إنسانفال  ميكن التعرف على « صطلحوا عليه من ملفوظاتاما 

فــــــــال  مـــــــن كيان اإلنسان-ـــــــةاللغ–يتصــــــــور وجــــــــود اللغــــــــــــة دون أنــــــــــاس يتكلمـــــــــون  ال

ا » 2 ...إنسانيـــــــــــة بدون اللغة اتصالية ليس فقط بل ربطها  أداة،وجند من عرف اللغة كو

 جمرد أداة تعبري واتصال تأن اللغة ليس« :بالفكر وهذا ما ذهب إليه زكي جنيب حممود قوله 

        3.   »ةأمنا هي مشحونات فكرية وثقافي

اللسانية احلديثة   الدارساتتلت اللغة مكانة هامة يف ح،ا ألمهيةمن هذه  انطالقا 

          واعتربت أساسا وحمورا لكثري من الدراسات ولعل ما يؤكد هذا العامل السويسري 

                                                             
. 1056،ص2،ج1981،دار الكتاب اللبناين،بريوت ،لبنان، ،تاريخ العالمة ابن خلدون عبد الرمحان بن خلدون  1     
  . 19،ص)ت.د(،الدار الكتاب ،ليبيا ، تأمالت يف اللغو واللغةحممد عزيز احلبايب ، 2
  .13ص،2006مؤسسة حورس ،القاهرة ،مصر ،وتنمية اللغة ، اكتساب:نقال هن الزاوي خالد   3
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الذي جعل من اللغة أساسا ومرتكزا يف دراسات اللغوية اللسانية "* فاردينارد دوسوسري"

عي مللكة اللغة نتاج مجا -الشك–، مع انه جوهري حمدد من اللسان جزء فاللغة      .احلديثة

 » 1 هذه امللكة    الضرورية اليت تبناها جمتمع ما ليساعد أفراده على ممارسة وجمموعة من التقاليداللسان 

من حيث كونه خالل تعريفات السابقة وخاصة تعريف ابن جين الذي كان شامال من   

مسبوقا زمنيا عن أقرأته ،حيث رسم ملفهوم اللغة من حيث طبيعتها ومن جانب ووظيفتها من 

يف التعبري عن حاجة إنسانية  األساسية تكمن صوتية، والوظيفةكون الطبيعة . جانب آخر

  :خصائصنستخلص أربع هذا  فقط، منلغاية تواصلية 

  : اللغة أصوات/1

علم اللغة احلديث فالصوت اللغوي هو  أكدها،كما  أساسيةكون الصوت حقيقة      

للغة باجلانب الصويت وسالمة الصورة احلية للغة ،واللغة ال تنطق ،وهي ميتة ،وجند العرب ربطوا ا

هنالك من  أخرىمثل ما فعل اخلليل بن امحد الفراهيدي  هذا من جهة ،ومن جهة  خمارجها

َ كرمي كون القرآن ال.2ربطها اللغة بالقرآن    .جمال تظهر فيه اللغة جلية صوتيا  خري

  :تعبيراللغة أداة / 2

تمع، ترتبطعليه املدرسة االجتماعية لكون اللغة مرآة  ركزتوهذا ما      باجلماعة يف  ا

ا وختلفهم من -من يستعملها–تتأثر بأهلها  وختلفها، فاللغةتقدمها  م من قو   .ختلفهافقو
                                                             

27،ص1985عربية ،بغداد ، آفاقدار يونيل يوسف عزيز،:العام ،تر ةعلم اللغ:فردينارد دوسوسري   1  
  50.،ص2001مصر ،،،دار غريب ،القاهرة  العربية وعلم اللغة احلديث:داود حممد حممد:ينظر2 

  مؤسسة املدرسة البنيوية) f.de Saussure )1913-1857: دوسوسريفاردينارد *         
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"                         يسربسن"مثال أمن املنتسبني للمدرسة االجتماعية لقد أقر ذلك 

 "YASPERSEN " بقدر ما تستخدم  األفكاراللغة ال تستخدم للتعبري عن  أنالذي أقر

  . 1للتواصل االجتماعي والتعاون بني أفراد اجلماعة

  :اعتباطية اللغة/ 3

ذا املصطلح ) ضرب(فمثلما جنده يف اللغة العربية  يف كلمة       فالعلة يف وضع العرب 

ودالالته هي علة منطقية لرّمبا استعملوا بدل ضرب  لفظة ربض مثال لغاية حتميل الكلمة داللة 

بعينه فاللفظ .يظهر إال بإرادة اجلماعة اللغوية توافقت عليه مجاعة لغوية معينة  فالتغري ال   معينة

ال خيضع  اعتباطيإمنا هي عمل  عني؛املخاصية الدال واملدلول  أي؛ خيتلف باختالف اللغات

لعضو يف ا مقررة،فال بّد أن تصري ملكة لتعليل املتكلم هن مقصوده وتلك العبارة فعل اللسان 

م   2الفاعل هلا وهو اللسان وهو كل امة حبسب اصطالحا

ا اخلصائص هناك من أضاف  إضافة إىل   فالتواصل "إنتاجية "ميزة أخرى للغة وهي كو

قد يتم بتأكيدات خمالفة ملا هو معتاد ).املرسل واملرسل إليه(الذي يتم بني املتكلم واملستمع 

ا ناقال ثقافيا وهناك 3.مساعه ، فاألمر الذي يولد لنا ما هو جديد ومبتكر ،لذا تتميز اللغة بكو

ا  كائن بشري حي يعيش مع اإلنسان وخيضع ملختلف مظاهر التطور "من تصور اللغة على أ

ا يف بيئته، فأي تغيري أو تطور يطرأ على حياة ذلك الكائن البشري                   اليت مير 

                                                             
51ص:المرجع السابق : داود حممد حممد:ینظر - 1   

.16،ص 1998، بريوت ،لبنان ، )ط.د(،دار النشر ،خصائص اللغة العربية : معروف نايف حممود: ينظر - 2   

.وما بعدها  28، ص 2004،دار الكتب الوطنية ، طبعة األوىل ، ليبيا ، مدخل إىل اللسانيات : حممد حممد على : ينظر  -  3  
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وهناك من محّل اللغة صبغة .1نعكس على لغته اليت ال تنفصل عنه حلضه من زمانت أنجيب 

ا  ريأخ النشاطات  أنواعكل   وأساستوليدية فائقة ، إنتاجيةقوة  -اللغة–أو مبنظور خمتلف كو

تمعات  إىلبه الباحث  حيتذيالثقافية وخري دليل  ، بل هي عامل مهم  احلديثةمعاجلة ا

  .2بني العصور عرب هذه الوسيلة العجيبة  الثقافاتانتقال  ووسيلة  للرتابط بني جيل وجيل

ا من هنا  تمع وهي أيضا أداة تواصلية حيث أ ابتكار "،ميكننا القول أن اللغة ذاكرة ا

مزدوج األثر إْذ هي أداة اتصال وأداة تسجيل ،تعمل بواسطة التعميم والتجريد على تثبيت 

  . 3"املعرفة يف اإلدراكات وتسمح هلا بالتطور ال حد له 

ا ألفاظ            لك ما يظهر من تعبريات الوجهةهي كذ -مكتوبة–ولعل اللغة خبالف أ

  4.اإلمياءات-رموز–ولغة اإلشارة 

     لغة التواصل يعدوكل ما له من سبيل يف عملية  أصوات وألفاظفاألدوات التعبري من  

  .مستواهاوإن اختلف 

واللغة من جهة ،وبني اللغة  اإلنسانما انتقلنا للحديث عن العالقة القائمة بني وإذا 

تمع من جهة ثانية،فإننا جندها  تعين اللغة (...)اإلنسان « :نقول   حنييف تعددية عالقةوا

                                                             
  .13،ص1991لبنان،الفصحى يف مواجهة التحديات ،دار البشائر اإلسالمية لطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت:نذير حممد مكتيب :ينظر  -1

.232، ص1975، الفكر، بريوت، لبنان العربية، دارفقه اللغة وخصائص :مباركحممد -   2  

  3 .12،ص1985،القاهرة، عبد احلميد الدواخلي وحممد القصاص ،مطبعة جلنة البيان العريب:اللغة،تعريب:  ج.فندرس  -

.11،ص1988،دمشق ،سوريا ،)ط.د(يف طرائف تدريس اللغة العربية ،: حممد امحد السيد : ينظر  - 4  
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تمع...وحني نقول اللغة  ا وخصائصها خارج فاللغة ال ت. 1» فإننا نقصد ا طار إظهر ميزا

تمعي والتفاعل معه سلبا أو إجيابا   .ا

اللغة والعالقة القائمة بينها وبني اجلماعة  أمهية" نوال عطية"،توضح  اإلطارويف هذا  

وأمهية  إشباعا األكثرالوسيلة االجتماعية  وإمنااخرتاع قام به الفرد ، أعظماللغوية كون اللغة 

رغبات الفرد  إشباعفوظيفة اللغة تكمن يف )...( أخرىوسيلة اجتماعية  أيله من  بالنسبة

د  واإلحساسات راألفكا نوالتعبري ع ّ اللغة تتجلى وتربز يف الفكرة الكامنة لدى الفرد   أن، بي

  .2متّظهرها لآلخرينوتنعكس 

أن اللغة من أعظم املبتكرات اليت أظهرها « ويف السياق نفسه،يؤكد فندريس على     

الذي التطور البشري ،فيجب الوقوف عندها لنرى الدور الذي تؤدبه على وجه الدقة ،والنصيب 

  .3» تقوم به يف التطور الفعلي ،مث ما هي صالت الفرد واجلماعة فيما خيتص بإنتاج هذه األداة القيمة

و مركب إىل حّد بعيد،وذلك ملا يطرأ  أن اللغة  نظام معقد ؛كما ميكننا قوله يف األخري     

ا أن ترتك  ا م- اللغة –على النسيج االجتماعي من تغريات من شا رنة أثرا عليه ،حيث أ

ا    .وسهلة تأثر مبا حييط 

 

 

                                                             
  1  . 80،ص1983:،أبريل  293: ليفي سرتاوس عميد البنائيني يف فرنسا ،جملة العريب ،وزارة اإلعالم، الكويت،،العدد : محد أبو زيد أ 
.21،ص،1975،،مصرعلم النفس اللغوي ، مكتبة ألجنلو املصرية ،القاهرة : نوال عطية :ينظر   2  
.27،ص1997علم اللغة االجتماعي ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة،:كمال بشري :ينظر   3  
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  :اللغويةتعريف االزدواجية / 3

ايعرفها املعجم املفصل يف علوم اللغة : اصطالحا حالة وجود لغتني عند شعب ما  :"  أ

  .1"كتكلم يهود أمريكا اللغتني العربية واالجنليزية 

  : أن االزدواجية اللغوية هي على Le petit robert   ورد يف قاموس 

   2"Personne qui parle deux de Longus"  
  :ةــــــــــــــرمجـــــــــــــــــــــــت

ا                      "استعمال لغتني عند الفرد "تعريف االزدواجية بأ

ا        تمع نفسه أو الرابطة االجتماعية "وهناك من عرفها بأ تعايش لغتني خمتلفتني يف 

   .3"أغلبية أفراد أو املتكلمني فعال مزدوجي اللغةن يكون أبشرط 

اجلماعة اللغوية اليت  أومتكن الفرد  اللغوي هو االزدواجالتعريف جند أن  من خالل    

 .يف االستعمال القدرة على التكلم لغتني متساويتني هلا معينةتستوطن منطقة 

اعلى   االزدواجيةالفرنسية جند تعريف املتخصص أما يف املعاجم         "أ
« D’une manière général  le bilinguisme est la situation linguistique dans 

laquelle sujets sont conduits à utiliser alternativement   ,selon les milieux ou les 

situation, deux langues différents. c’est le cas le plus courant du plurilinguisme »4 

  
                                                             

. 18،ص، 1:،مج2001،دار الكتب العلمية ،بريوت ،)األلسنيات  (املعجم املفصل يف علوم اللغة :راجي األمسر ، حممد ألتنوحيي                  -1  
  2 -POUL ROPERT ; LE PETIT ROBERT ; AVENUE  RMENTIER ; PRIS ; 1996 :P :184                    
3- GEORGES MAUNIN ; DICTIONNARE DE LA LINGUISTIQUE ; FRONCE ; JUIN ;2006 :P :52. 
4    Dubois jean et la’ dictionnaire de la linguistique,  Buf , paris, 1993  ,p :65 
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 :ةــــــــــــــــــترجم
ا الوضع اللغوي الذي يستعمل فيه املتكلمني لغتني خمتلفتني حسب  االزدواجية على     أ

ويقصد بالبيئة االجتماعية النظام اللغوي الذي يستعمله . البيئة االجتماعية والظروف اللغوية

تمع الواحد أفراد   .ا

علم االجتماع، وعلم اللغة :وختتلف االزدواجية من علم آلخر يف تعريفها مثل               

ا (bilinguisme)وهذا األخري يعرف    النفسي أن جييد املرء لغتني معا إجادة :"على أ

. 1"تامة، لغة األهل ولغة ولعة أخرى، وقد يكتسبهما معا، وقد يكتسب لغة األهل أوال 

  .كم يف لغني بنفس القدر على التواصل مع الغري هو السيطرة والتح ةواإلجياد

االلغوية  لالزدواجية األمثلالتعريف أن ويرى صاحل بلعيد      استعمال نظامني لغويني :"أ

الشرح ،وهو نوع من االنتقال ،وهذا موجود كظاهرة لغوية اتصالية يف  أويف آن واحد للتعبري 

و باقية يف التواصل اليومي والذي داآلثار العت يخرجت من االستعمار ،وبق اليتالشعوب 

   2"ممارسات الكالمية العاديةصورة عفوية لل األشكالمن  شكلب أصبح

املقصود بآثار العدو باقية يف التواصل هي اللغة الفرنسية باعتبارها اللغة الثانية املزاوجة      

 .ة هلا بقدر كبريواملنافس للغة العربية الفصحى اليت  تدرس يف النظام التعليمي

 

                                                             
علم اللغة النفسي، مناهجه نظرياته وقضاياه، املؤسسة الثقافية اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، املناهج :جالل مشس الدين - 1

  . 1،109:،ج2003والنظريات، 
306،ص2012،خمرب املمارسات اللغوية يف اجلزائر ، -تيزي وزو–معمري  مهوم لغوية ،جامعة مولود:صاحل بلعيد  2  
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أو الفرض أو التبعية ،وتكون لغة غري  كل لغة تأيت بفعل الغزو"فها صاحل بلعيد أيضا وعرَّ 

إىل االبتداع ،بقدر ما  ال يقودان رمسية وال وطنية فحدودها يف العادة معروفة ،واستعمالنا هلا

  . 1"يقودنا إىل التبعية املطلقة 

وبتايل مل تعد   -الفرنسية أو غريها –وَأَمتَّ حديثه إىل أن الشغف بتعلم اللغة الثانية  

االزدواجية اللغوية جمرد ظاهرة فردية فقط ،بل هي ظاهرة اجتماعية أيضا ،وهذا ما رمى إليه 

فردية االزدواجية ومجاعية الثنائية ،وقد طرح  ةالذي فصل يف األمر عن فكر  "أندري مارتني"

  تساؤالت إن وجدت يف بلد لغتني خمتلفني فرنسية أو اجنليزية مثال فماذا نسمى هذه الظاهرة ؟

         لقد اختلف التعريف"رجع صاحل بلعيد السبب يف هذا االختالف بقوله أوقد     

من يعتربها اإلتقان املتكافئ بني اللغة يف مفهوم االزدواجية اللغوية من باحث آلخر فمنهم 

ا إتقان جزئي للغة أجنبية ،مبعىن هيمنة للغة ألم على  القومية واللغة ألجنبية ومنهم من يرى أ

طار مدرسي ،مثال ذلك اللغة إيستعملهما اإلنسان يف  اليتهي   اللغة الثانية،واللغة الثانية

  .2يف أعلب أقطار املشرق العريب ةالفرنسية يف املغرب العريب واللغة االجنليزي

ظاهرة االزدواجية لصيقة بتيار موايل للغة القرآن من جهة  أنجند من التعريف السابق      

صعبة  حنويةدة بقواعد يبية لغة مقر اللغة الثانية متجدد ومتطور  فلغة الع آنوتيار من برى 

اْس  رَ ِ   .امل
                                                             

اللغة ) اللغة الثانية (تعليم اللغة األجنبية  : ينظر . 40،ص2008،دار هومة  للنشر ،اجلزائر ،...املواطنة اللغوية وأشياء أخرى:صاحل بلعيد  -2
اجلزء الثاين . 2012/ديسمرب/ 05-04-03 –التخطيط للغوي –قى الوطين سوهيلة  دريوش ،جامعة تيزى وزو، مال :الفرنسية يف اجلزائر 

  .104ص
ـــرية :صاحل بلعيد: ينظر .39،ص2009،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،)جامعة تيزي وزو ( ضعف اللغة العربية يف اجلامعات اجلــــزائـ 2  
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رب ع،وهذا يعود مليزة االحتكاك لغة بلغة -تلقائية-ولعل الظاهرة تنتج بصورة طبيعة    

موعة  غلى التعامل واستعمال نظامني كليهما  فرتات من الزمن ،مما ينتج  عليه قدرة الفرد أو ا

  bilinguisme –الفرنسية –أثناء التخاطب اليومي ،ويقابل االزدواجية يف اللغة األجنبية 

اللغة ،يشرتط أن يكون لديه القدرة على السيطرة وحىت نقول عن الشخص انه مزدوج    

التامة على لغتني وان يتصرف يف كليما حبرية تامة ومتساوية هذا من جهة ،ومن جهة أخرى أن 

يف حميطه االجتماعي وجعل هذا األخري اللغة واحدة من أبناءه وعري هذا يكون   حيظي بالقبول

      1ازدواج اللغة حمدودا جدا 

ذكره جند أن ظاهرة االزدواجية اللغوية حظيت باالهتمام وحماولة يف الدراسات ا سبق مم   

اللسانية عامة واالجتماعية خاصة، حيث جند انتشارها مرهون بنصوص دستورية لدولة ما عند 

واملكانة يف املؤسسات الرمسية مثل الربملان واحلومة  ،إلقرارها بوجود لغتني هلما نفس احلقوق

هما معا ـلذلك البلد للغتني واالحتكاك ب ا اإلقرار ال يكون عرب اتفاق مجيع أفرادوهذ  ،والتعليم

لعلوم اإلنسانية العل أهم طفيف بينهما يف االستعمال اليومي ،وان وجد جتاوز ،جنبا إىل جنب 

 َ بدارسة االزدواجية اللغوية وأثرها على التواصل االجتماعي أال وهو علم النفس  الذي عُِين

الذي يهدف إىل كشف اآلثار النامجة عن االحتكاكات اللغوية اليت يستعملها  ،اللغوي

  .تأو عدة لغاالناطقون اللغة معينة 

                                                             
.51،ص1990،القاهرة ،2:،ط الطبحممود عباد ،علم :علم اللغة االجتماعي ، تر: هدسون : ينظر  - 1  
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    هناك دول هإىل أن االزدواج اللغوي سببه عائد ملخلف استعماري، بيد أن أرجحنا لو   

            ولكن وجد هناك ازدواج لغوي مثل دول اخلليج  .بتاتاً  أو جمتمعات مل تستعمر

الذي جند عندهم انتشار اللغة االجنليزية  .استثناء الكويت. السعودية، أبو ظيب وغريها: أمثال

تعامل يومي  أداةهي أساس  اليتومعظم اللغات اآلسيوية مثل اللغة الفلبينية والصينية واهلندية و 

  خبالف العربية 

فهي ال ؛ إىل املقررات الرمسية والبيداغوجية للتعليم  ةفاالزدواج  اللغوي عندهم راجع    

ا ثحي،تريب حب التمسك بلغة العربية الفصحى اخلاصة قبل الطفل على تعلمها والتشبث  ُ  ي

أن املناهج تعليم :"بل تنفره منها ،وهذا عائد ملا اقر به األستاذ أمحد حممد املعتوق حني قال

تمع  ا يف ا ي ملكتهم اللغوية إالناشئة  العريب بنحو عام ،ال تشدّْ اللغة العربية ومقررا ىل ما ينمّ

االجنذاب تشّجعهم على  أو ومجاهلا الفصحىبثراء لغتهم  اإلحساسبقدر الكايف ،وال تريب فيهم 

ي سليقتهم وحّسهم اللغويالطوعي ملا ميكن  يف تنمية السليقة اللغوية     الرتبوية ال تسهم فاملناهج ؛1أن يرّق

ا مما يتنج االزدوا  األجنبيةللناشئة بل تسعى إلحباط اللغة العربية وإعالء اللغات   .ج اللغوي على حسا

يف  اللغة  والصراع القائم بني العربية والفرنسية ازدواجيةوما ميكن قوله يف ختام حديثا هذا ،أن      

ا جنده مرفوضا لدي آخرين ،وقد أصبح اليوم مفروضا عليها ننبعضهم،فإبوال لدى مقاجلزائر ،وإن كان 

ـــ بينما كنا يف ظل االحتالل الفرنسي نتكلم العربية يف بيوتنا وحياتنا اليومية ،والفرنسية يف اإلدارة واحلياة :"فـ

ريا ،ولكن بدال العامة لوجود الفرنسية كلغة احتالل الفرنسي ،حرصنا اليوم على أال تتغري هذه الوضعية كث

                                                             
178،ص  2005،دار البيضاء، املركز الثقايف العريب،1:دراسة يف قضية العربية الفصحى، ط:نظرية اللغة الثانية:أمحد حممد املعتوق  1  
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من أن يكون الفرنسيون هم الذين يفرضون علينا لغتهم ،وأصبحنا خنن الذين نفرضها على أنفسنا وعلى 

   1.أطفالنا

  وجبدر بنا ذكر األسباب املؤدية لظهور االزدواجية اللغوية  وأنواعها الىت هلا عالقة املؤسسات  

 -6التوسع واالرتقاء -5الفاعلية والنفوذ- 4الدميقرايف  التفوق  -3التجارة  -2االستعمار -1: االسباب

  .وسائل النشر واالعالم -8التأثري االقتصادي - 7الرتبية والتعليم

  :بحسب المؤسسات

 - 3العرفية  باألقلياتاالزدواجية اللغوية اخلاصة  -2 االزدواجية اللغوية الدائمة -1
- 5ة تملؤسسات املؤقاالزدواجية اللغوية  -4االقليمية  االزدواجية اللغوية

 االزدواجية اللغوية-7االزدواجية اللغوية الفئوية-6االزدواجية اللغوية اخلاصة
 املدرسية

  :أنواع االزدواجية اللغوية

 االزدواجية اللغوية املكملة -1
 االزدواجية اللغوية املنتجة -2
 االزدواجية اللغوية ذات االجتهادين -3
 االزدواجية اللغوية السلبية -4
 اللغوية االنتقاليةاالزدواجية  -5
/ املتأخر/ املؤسساتية/ األفقية/املتبادلة/ الوظيفية/ االستقبالية/االزدواجية اللغوية -6

 2....غري متبادلة / املبكرة/االضافية
  

                                                             
.12،ص1984ريب ،املؤسسة الوطنية ،والكتاب ،اجلزائر ،نظرية حول سياسة التعليم والتع:عبد اهللا شريط   1  

2F.W UC KEY ; IN CHODLI FITOURI : IDEN :P :109/113  فرحي سعید دلیلة ، االزدواجیة اللغویة في الجامعة الجزائریة، :ر ینظ
السعید ھادف  :، اشرافبحث لنیل شھادة المجستار في اللسانیات –دراسة لسانیة میدانیة ، معھد الھندسة المعماریة بجامعة بسكرة أنموذجا 

   41/46،ص.1999/2000ھــ، 1420/1421،جامعة العقید الحاج لخضر ، باتنة ،كلیة اآلداب والعلوم االنسانیة ، قسم اللغة العربیة وآلدابھا ،
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  :مفهوم الثنائية / انياث 

    :اـــــــريفهــــتع -1

                                مرة على يد الكاتب اليوناين  ألولاللغوية ظهر  يةئانالثإن مصطلح     

ألسباب متعدد كانت نامجة عن الوضعية للغوية " EMANUOIL ROIDIS""امانويل غوداي"

تمع اليوناين،وهذا بوجود مستويني لغويني                                                         املتضاربة يف ا

من  األخريةحيث أخذت هذه ، DOMITIKI/KAHARVAUSA""دموتيكي"و "ثارفوساك" :ا مه

والذي يعىن استعمال لغتني " DIJLOTTOS "اإلغريقمرادفها عند  "DOMILEKI"القدمية  اإلغريقية

  .1عموما 

إْذ دعي إىل الضرورة أن حتظي ؛"JEAN PSICHARI" "جيان سبتشاري"وهذا ما وافق تعريف           

ــــدوميت ـــكـ ــ   .2شرعية دستورية    Domitikiيـ

 "تشارلس فريغسون"ولعل القول الراجح بأن الثنائية اللغوية  ظهرت على يد العام األمريكي                

CHARLES FERGUSON ـــبعد نش ــ ــر مقــ ـــ ــ ــال بعنـ ـــ لداللة على ،19593سنة         DIGLOSSIEوان ــ

حيث فصل يف مستويني للثنائية اللغوية تعايش تنوعني لغويني يف صلب اجلماعة الواحدة :"ا الثنائية ويعىن 

ال  وضبط  ،وجند(voriètè-haute) "شكل راق"بوجود ،وهذا  حدا على تستعمل فيه كالً  اليتا

ل تواجد هذا النوع جنده يف املدارس واملعاهد واجلامعات وحم التنوع الرفيع  أخرىيف ترمجة 

                                                             
    2 H. Boyer ; sociolinguistique ; Lausanne de la chaux et niestl’s ;1996 ;p 118.                                                                                     

    لصفحة نفسهاا: نفسه املرجع 2
- 1 Harems et blanc ;bilingualité et bilinguisme ; pierre mordage éditeur ;bellgique 

 1983 ;p 238.                                                 
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-voriètè)عليه الشكل األدىن  فأطلقدرجة  األقلواملؤسسات احلكومية ،أما الشكل 

basse)  وجند يف ترمجة أخري التنوع الوضيع. 

أي وجود للغة مبستويني راق أو العايل حيث تستعمل يف اإلدارات واملؤسسات       

خمتلف مواقف التخاطب  اإلعالمية والتعليمية وأما املستوى الثاين يستعمل لدى عامة الناس يف

  .يومي يف املنزل والسوق والشارعال

 تسم بلغات ذات مستويني فصيح واآلخر عامي توعلى غرار دول العامل الذي      

فاللغة االجنليزية  الربيطانية مثال هلجات متعّددة يف ويلز واسكتلندا  ،وايرلندا وكانت وغريها "

  . 1"األقاليم الربيطانيةمن 

اع الثنائية للغوية تعريفًا آخر حول فريغسون طىكما أع      وضعية لغوية مستقرة :" لى أ

ا نوع مواز جدا راقي الرتميز    من اآلداب املكتوبة  جمموعةمل حي) تعقيد أكثر(نسبيا بوجد أ

    باإلضافةاجلماعة ،وهذا  أجزاءمن  أيالعادية ،يف  احملادثةاللغة املنطوقة ،ولكنها ال تستعمل يف أو يف 

 louis jean" "لويس كالفت"أعطى ،2يةر قد تتضمن مناذج جهو  اليتهلجية  األشكالوجود  إىل

Calvat "3 أربعة مناذج توضيحية للشكلني السابقني واليت تتمثل يف اجلدول اآليت:    

  

                                                             
لغة التخاطب بني الّقريب :الفصحى وعاميتها "،أعمال الندوة الدولية "العربية الفصحى وعاميتها يف السياسة اللغوية :"على القامسي -2

لس األعلى للغة العربية بالتع ذيب ،ا لس (،اجلزائر ، 2005يونيو  5و4اون مع وزارة الثقافة اجلزائروالتهّ ينظر  . 73: ص) 2008منشورات ا
لسانية    ة أمنوذجا،دارسة سوسيوجباي،كلية احلقوق جبامعة  واملأمولاستعمال اللغة العربية يف التدريس باجلامعة اجلزائرية لنب الواقع :كمال بن جعفر 

   .08:ص
Louis-jean Calvat ;La sociolinguistique ;presses universitaire de fronce ;fronce 1992 ;p :42  1    

  Louis-jean Calvat !  43ص:املرجع السابق 3. 
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ـــة ـــ ــ ــ ـــ ــــدول ــ ــ ـــ ــ ــة  الـ ــ ـــ ــ ــ ــــل راق  اللغــ ــ ــ ـــ ــ ـــى شكـ ــ ـــ ــل أدنـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   شكـ
  الدول العربية

  اليونان
 

 سويسرا األلمانية
  

  هايتي

  العربية
  اليونانية
  
 األلمانية

  
 اللغة الفرنسية
  

  )القرآن(لكالسيكية العربية
Kathareviusa 

األلمانية األدبية 
hochdevtch  

  

  اللغة الفرنسية

  

  العربية الدارجة
Domitiki) الشعبيةاليونانية(  

اللهجة األلمانية 
allemand  

 
 créoleكريول 

  

 نظريتهالصحيحة يف  املواضعإىل تدقيق عن  فريغسونوعمد  وق بني املستويان الراقي واألدىنجند الفر       

احول الثنائية    :وهذا ما ميثله اجلدول اآليت  -الشكل الراقي ،والشكل األدىن- ا ومستويا

  )الشكل األدنى ( اللغة األدنى   )الراقي الشكل ( اللغة الراقية 

  اآلداب–اجلامعة –الكنيسة.... 
 له مكانة عالية 
 ا  .مستحسن.إلنتاج آلداب معرتف 
  منمنج–تعليمية –اللغة األوىل يف املدرسة-

  ...)معجم .قواعد(

   اآلداب الشعبية–حماورات العائلية 
  الحتضى مبكانة إال يف حدود 
  شعيب -جماله الوسط الثقايف الضيق– 
  للمتحدثني األوىلاللغة 
  ليست هلا قواعد ثابتة مثل الشعر الشعيب  

ما يسوقان اللغة يف مستوى واحد ،وكل منهما له قاعدة  يرتبط الشكالن بصلة القرابة من حيث أ
  ومعجم خاص وإن اشرتكا يف املصطلحات وامللفوظات وإن وجد اختالف الصويت فقط

خمتصر على شكل مقال وتأكيده "  JOSHUR FISHMAN""فيشمان"جاءت أعمال 

  :فريغسون هو أول من أنتج مصطلح الثنائية اللغوية حيث قال  أنعلى صحة القول الراجع 
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"diglossie : le cours des quelques année écoulées el puis  Ferguson ;le 

premier ;employa le tem dé " diglossie1 
       :"على أن الثنائية هي" la rousse"جاء يف قاموس الروس       

« N.F. Ling coexistence, dans un même pays, soit de deux 

langues différentes soit de deux états, d’une même langue,l’un 

savant ,l’autre populaire » 2   

  :ةـــــــمــــــترج

       ن يف نفس الدولة ،أو حالتني لغة واحدة شعبية وأخرى راقيةاخمتلفت امتواجد يف دولة لغت        

ا وجود هلجتني  اعتربو                 فصيحة وأخرى عامية  إحدامهاحممد على اخلويل الثنائية كو

أما إذا كانت اللغتان :"تسمية الثنائية الرأسية فقال  نائية اللغوية وقد أعطىنوعا من الث عيف جمتم

 هلجتني للغة الواحدة كأن تكون هلجة عالية فصيحة وهلجة حملية فتدعى ثنائية لغوية رأسية

VERTIAL BILINGUALISM "3 األوىل فصيحة  ذات مستويني، أي وجود لغة واحدة،

وإن كان هناك .)املقصود به اللغة واحدة املستوى (والثانية عامية دارجة ،بشرط يف مستوى واحد

ما ينتميان للغة  اختالف بينهما ،إال أن االختالف يظهر يف التعبري الصويت والتلفظ فقط كو

  واحدة  وهذا ما نطلق عليه الثنائية اللغوية 

                                                             
1    Joshua fishman: sociolinguistique et culture ; éditions labre (Bruxelles) ; Nathan 

(paris)  1971 ;p :87. 
2  Petit Larousse en couleurs ;librairie Larousse ;edition1985 ;p :294 

  .20:،ص1988،الرياض ،السعودية ، 1:مطابع الفردوس ،ط"الثنائية اللغوية"احلياة مع لغتني ،: حممد على اخلوىل  3
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  :للثنائية فنجدهناك عدة تعريفات  أناملشارفة العرب فإننا جند  إىلذا ما انتقلنا إو      

  تكون  أناجلماعة بشرية معينة تتقن لغتني وذلك من دون  أو لشخص ما، اللغويالوضع

   . أخرىمما هي لغة  أكثرقدوة كالمية مميزة يف لغة  أفرادهالدى 

  وحسب البيئة والظروف اللغوية  املتكلمون، وبالتناوبيستخدم فيها  اليتهي احلالة اللغوية
 .1خمتلفتنيللغتني 

احلكم على الفرد الذي يستطيع التكلم بلغتني  أطلقهذا التعريف،أن قائله  منواملالحظ        

من جهة  أو ثنائية هذا التناوب اللغتني لدى الفرد الواحد ازدواجيةدون التفريق هل هذه القدرة 

ا امتالك الفرد-الثنائية–ومن جهة أخرى جندها          يف شكلهما احملكي أو اجلماعة لغتني أ

  2اوب يف استعمال لغتني أو أكثرأو بالتن

وبتني يف خضم التعريفات السابقة للثنائية اللغوية جنمل أن الثنائية تكمن بني لغتني متنا        

لعل فضاء الثنائية اللغوية ونشوئها يفرض علني تبيان أسباب ظهورها،  .فيما بينهما حلسب املقام

  ومن أهم األسباب نوجزها يف النقاط اآلتية

  :ا ـــــابهــــأسب/ 2
 :أسباب سياسية -1

يعترب العامل السياسي امهم العوامل يف ظهر الثنائية اللغوية وتفشيها كاهلجرة                

اجلماعية بسبب االضطهاد السياسي أو العرقي أو الديين أو هروبا من الفقر واألمراض،حبثا 
                                                             

35،ص1993،بريوت ،لبنان، 1:،دار العلم للماليني ،ط)تراثية مقاربةدراسات لغوية نفسية مع ( قضايا ألسنية تطبيقية : ميشال زكريا  1  
36ص: املرجع السابق        2  
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ك عامل االبلد املضيف ،وهن ومنها يستدعى املهجرون تعلم  لغة عن الّسالمة واألمن 

ة الثانية ومنفعتها وأمهية اللغالغزو العسكري الذي يفرض على الدولة احملتلة ضرورة 

ا   .وتفاعلهم 

ذا نظرنا ملفهوم الثنائية من اجلانب السياسي جند أننا ال نتحدث عن الثنائية إ: ةــــــمالحظ  
  .بل االزدواجية 

 :أسباب اقتصادية -2

وجماله املعامالت االقتصادية والصفقات التجارية اليت تسري بني خمتلف أطراف العمالء           

مشرتكة،وإن كان ال يوجد وجود لغة ب التقارب التجاري ينجم عنه تقارب لغوى  التجاريني، وهذا

تقارب صويت  للغة املشرتكة ضمن  مستوى واحد بتايل وجود لغة مشرتكة أي كال منهما ثنائي 

  1.أو نشوء ثنائيةاللغة ،

  

 

 :أسباب اجتماعية ونفسية -3

الزواج :مثل  األفرادتلك العالقات بني  إىل األسبابالنوع من  نرجع هذا  أنوميكننا          

وهذا من وجهة نظر  ) املنشأ( األماللغة  أوالدهاجلنسية ،كل منهما يسعى لتعليم  خمتفي اثننيبني 

        .2بذريعة استكمال التعليم ومن مث الزواج باألجنبياتيف اهلجرة كل منهما ،ورغبة الشباب 

                                                             
103،ص2007،عمان ،األردن ،  1:،طاللغة العربية وأسئلة العصر : برهومة عيسى  -عناين وليد   1  

  105-104:ص: السابق املرجع:برهومة عيسى  -عناين وليد    2
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م والتقليل أل باللغة واإلحاطةعدم القدرة من التمكن  إىل،يرجع العامل النفسي يف حني          

لَِّد يف نفوس أهلها الشعور باخلجل لغة ثانية  واعتبارها أمهيتهامن  ال لغة تقدم وحضارة ،حبث وُ

ا ويسعى    .كون لغتهم حية ال متوت ،تقليد الغرب ذلك التحضر والتقدم  إىل،إذا تكلم أحدا 

ا  اللغويةاولتنا  تقدمي حملة حول مصطلح الثنائية حماعتمادا على            واختالف ترمجتها كو

،فإننا جند أن ) فصحى ،عامية (  اللغويتوى له لغتان من نفس نظام سم أو" نظام لغوي"لغة 

  :دالالت  اإلشكاليةاللغة العربية وهلذه  إىلألصعوبة تكمن يف ترمجة املصطلح 

 غياب املصطلح يف اللغة الثانية  

عدم القدرة على احلصول على التعادل فيلجأ املرتجم للغة الثانية عن طريق آلية   

 .االستالف 

 .دم وجود ما يقابل املصطلح املعجمي يف اللغة الثانية ع 

تناولت  اليتمن خالل ما تقدم ،نرى أن االختالف يكون واضحًا يف الكتابات         

     واملغاربةأوىل مابني املشارقة  بدرجةهذه الظواهر اللغوية ،لعله عند العرب يظهر 

     )  (bilinguialismالثنائية ،أما(diglossia)ليدهم االزدواجية  فاملشارفة

  . العكس عند املغاربةو 

ومما ميكن مالحظته ،أن بعض املشارقة يوافقون املغاربة يف التسمية ،وهذا لكون        

الوسط أملغاريب أكثر وسط تتواجد يف هاتان الظاهرتان يف التنوع اللغات واللهجات 

ماعي وتكون باألخص االزدواجية  والدراسات تكون واضحة املعامل يف هذا الوسط االجت
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bilinguialism  ظاهرة وجلية وسهلة الدراسة بني لغتني خمتلفتني له ماله من قواعد

ا ،أي الروح والعبقرية بني العربية والفرنسية ،األملانية،والرتكية ،بني الصينية  ومعجم خاص 

 1والروسية 

  .والثنائية والتعددية اللغويةالفرق بين االزدواجية اللغوية :     ثالــــــــثا
  

     تعد كل من االزدواجية اللغوية والثنائية والتعددية اللغوية ،خصوم على الفصحى     

دمها والتخلص منها ،كما أن تأثري هذه املصطلحات يف شخصية مستعمليها       حيث تقوم 

ات الكتب  ّ قد يكون سليب أكثر مما هو إجيايب ، نود اإلشارة إىل ان اخللط بني املصطلحات يف طي

العلمية واألدبية باألخص هو خطأ وقع فيه الباحثني يف جمال النقل والرتمجة من املصطلحات 

ختتلف التعريف وضبط  الغربية إىل املصطلحات العربية واليت تؤدي إىل خلط املفاهيم وبالتايل

  –من  واىل  العربية –املفهوم 

ا  -االزدواجية والثنائية– وهذا ما أحلَّ علينا التفريق بني املصطلحني     أما التعديدية فال بأس 

تمع على السواء  ا متس األفراد وا وعند املقارنة جند االزدواج اللغوي يعرف باسم  .كو

BILINGUE  ه باسم،أما يف املعجم جندDIGLOSSIE  . رِفَْت أما الثنائية اللغوية يف املعجم جندها عُ

 .BILINGUE،أما يف القاموس جمدها  BILINUILISME:بــــــ

اتمما سبق ذكره على أن االزدواجية كما عرف         الوضع اللغوي "ها املعاجم اللغوية على أ

،كما جند تعريف 1"االجتماعية والظروف اللغويةالذي يستعمل فيه املتكلمني لغتني حسب البيئة 

                                                             
  1  ینظر :كمال یوسف: الحجاج:في فلسفة اللغة ،دار النھار للنشر،ط:2 ،بیروت ،لبنان،1978،ص:156.
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ا وافق التعريف السابق   دصاحل بالعي استعمال نظامني لغويني يف آن واحد للتعبري أو الشرح  "كو

،وهو نوع من االنتقال ،وهذا موجود كظاهرة لغوية اتصالية يف الشعوب اليت خرجت من 

اليومي ،والذي أصبح بشكل من األشكال  االستعمار ،وبقيت اآلثار العدو باقية يف التواصل

  . 2"صورة عفوية للممارسات الكالمية العادية

وقد من خالل التعريفني جند االزدواجية هي محل نظامني خمتلفني خبالف الثنائية،          

ا ظاهرة متس لغة التعريف القائل على أن االزدواجية اللغوية الدكتور صاحل بالعيد خالف  على أ

  .3فصحي مع لغة عامية 

يعترب الفرق بني االزدواجية والثنائية قدميا جدا ،كون املصطلحني أطلقا على نظامني      

السائدين عند كل اليونان واإلغريق ،كون اليونان قد أطلقوا مصطلح االزدواجية على الوضع 

         "وليم مارسيه"يق املستشرق الفرنسي اللغوي السائد آنذاك  ومت اقرتاض املصطلح عن طر 

  .،خبالف اإلغريق فاعتمدوا مصطلح الثنائية  عن طريق العامل فريغسون4 1930سنة 

بتفريق بني املصطلحني ،حيث جعل    joshua fichmanقام جوشو فيشمان       

غات ،وجعل من الثنائية تدخل يف باب اللسانيات النفسية وهي قدرة الفرد على استخدام عدة ل

االزدواجية اللغوية ضمن باب اللسانيات االجتماعية وهي استخدام عدة من اللغات يف جمتمع 

  .واحد
                                                                                                                                                                                         

1   -  Dubois jean et la’ dictionaries de la linguistique,p :64: 
 .104:مهوم لغوية،، ص:صاحل بلعيد   2
 .41صاحل بالعيد،ضعف اللغة يف اجلامعات اجلزائرية ،جامعة تيزي وزو  أمنوذجا ،ص    3
 137،ص2007،  1:اللغة العربية يف العصر احلديث ،قيم الثبوت والتحول،دار الشروق لنشر والتوزيع،ط:اد املوسى    4
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اللغوي هو الثنائية اللغوية  ججند أن الباحثني املشارقة، قد اجتهوا حنو القول أن االزدوا        

م اعتمدوا ع لى مصطلح االزدواج اللغوي حبسب رأي وليم مارسيه،أما الباحثني املغاربة ،جند أ

خبالف الثنائية اللغوية أي أن هذا األخري  تكون يف نظام لغوي واحد له مستويان راق و وضيع 

تلفني مثل اللغة العربية اللغوي يكون عرب تضارب نظامني لغويني خم األزواج أمامثل اللغة العربية 

  واللغة

  

  ةاللغة العربية الدارج                                       غة العربية الفصحىالل  

       والثنائية يف اللغة األوىل قبل الرتمجة  االزدواجيةاملصطلحني  التفريق بنيعند            

يتكون من  DIGLOSSIAفمصطلح .األوىلأي أن كال منهما  حيمل نفس الداللة يف الوهلة 

تدل على لفظ   iaتدل على اللغة  والالحقة  glossأو املضعف، و  تعىن الثنائي DIشقني 

،أما مصطلح ) ثنائية لغوية(احلالة ،وعن التجميع جند املصطلح يدل حالة املضعف او حالة ثنائية 

BINOLUGUALISM  يتكون من سابقةDI   َأي مثىن وLINGUAL   ِين وتعْ

زة أو صفة ، وعند مجع جند املصطلح يدل مدلوهلا سلوك املميز أو حالة مميISMوالحقته لغوي،

  ).الثنائية اللغوية(سلوك لغوي مثىن

ما ي        وهذا قبل الرتمجة  حنو مفهوم واحد ، اِن بَّ َص نْ عند التمعن يف ترمجة املصطلحني جند أ

ما يف لغة املنشأ عند اليونان  وأن اختلف املصطلح  فالداللة واحدة أي املقصود  اإلغريق أوكو

 اللغة العربیة 
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غري   -فصحى وعامية  -الثنائية أن كانت بني نظامني لغويني خمتلفني او يف مستوى واحد ما

ان الوضع عند دراسة املصطلحني يف الوسط العريب جند االختالف حبسب الرتمجة والثقافة يف كلتا 

الذي عرَّف "WILYAM-MARSIH"احلضارتني،وهذه الداللة جندها عند وليام مارسيه

     نصبتعريف وليام ي  1ف هو التنافس لغة أدبية مكتوبة ولغة عامية شائعة بقوله هذا االختال

  يف إطار الثنائية ال االزدواجية  كون اللغتني املكتوبة والعامية ضمن  املستوى الواحد

تمع أكثر منها       األفراد من القدم التاريخ   أما التعددية اللغوية هي ظاهرة لغوية لصيقة با

والعصور،تلتصق بعاملي التارخيي والسياسي بالدرجة األوىل ،من تداخل احلضارات واختالط 

الشعوب فيما بينهم بسبب اهلجرة  او السعي حنو حتسني املستوي املعيشي ،وهذا ما ينتج عنه 

تمع الواحد  ري بصورة عفوية دون هي ممارسة وسلوك جتيء وتس:فالتعددية.تعدد اللغات يف ا

ا لدولة دون غريها* 2عقبات   .،إذن هي ظاهرة  ال تقتصر صور

ا تلك      يف بلد واحد                         ةالوضعية املتميزة بتعايش لغات وطنية متباين"ويراها آخرون بأ

مهورية الفدرالية إما على سبيل التساوي إذا كانت عاملية كاألملانية والفرنسية وااليطالية يف اجل

                                                             
 .121:،ص1980،آب كانون األول ،)09/10(جملة جممع اللغة العربية األردين،السنة الثالثة ،العدد : حممد راجي الزغلول  1
 .79:،صيف النهوض باللغة العربية :صاحل بالعيد   2
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السويسرية،وإما على سبيل التفاضل إذا تواجدت لغات عاملة كالعربية جبانب لغات عامية مثل 

  .1"السوناري  يف مجهورية النيجر الفورماتسه و اهلوسا و

تمع، نستطي          تمع متعدد اللغة  عفالتعددية وضعية عامة لصيقة با       القول أن ا

ن كان إو   متعدد اللغة هوالفرد مزدوج اللغة و  كي نقول أنأو مزدوج اللغة والعكس غري صحيح  

  .فهو مزدوج اللغة .حيسن أكثر من لغة

إن اجلزائر كونه جمتمع متعدد الطبقات االجتماعية وبالتايل هو متعدد اللغة أو تظهر فيه      

، واللغة الفرنسية )الفصحي والدارجة(ربية ،فنجد اللغة العبشكل جلي  ظاهرة التعددية اللغوية 

 .واللغة االجنليزية واللغة االمازيغية اليت سنَّ عليها الدستور اجلزائري

تمع على حمورين   أوالتعدد اللغوي  أن إبراهيموتري خولة طالب  التنوع اللغوي حبدث يف ا

        تكون فيه العوامل التارخيية والسياسية والثقافية -افقى ورحمو وه–حمور الزمان واملكان :األول

د الذي تعرفه معظم لغات العامل مثلما  حيدث يف اللهجات  اللهجي عالتنو  و واالجتماعية هي مرّ

حمور التنوع االجتماعي؛وهو حمور عمودي؛يتعلق :احملور الثاين  أمااخلليج؛ إىلالعربية من احمليط 

تمعات معينة ،يناسب هذا التنوع االجتماعي  اجتماعيةالبشرية يف مستويات وطبقات  بانتظام ا

                                                             
التعدد اللغوي واللبس الداليل :عبد العزيز بلفقري:ينظر .11:ساته على النسيج االجتماعي،صاالتعدد اللغوي ،انعك: وراغي حممد األ 1

   WWW AL-MTHAQUAF.COMمساءا 13.50الساعة  15/12/2015وأثره على التعليم،



 الفصل األول                                                          االزدواجیة اللغویة
 

 
33 

 

االصطالح  أهلهذه الطبقات تتميز باستعماالت لغوية يطلق عليها  إنتوزيع لغوي حيث 

  1السجالت اللغوي أومصطلح املستويات 

تمع قيم جديدة ،ويعترب        أيضا أحظر مما ميكن قوله  انه التعدد اللغوي يكتب لدى ا

إْذ غالبا  ما نركب اللغة لتحقيق أغراض سياسية "الوضعيات اللسانية على اإلطالق واعقدها 

   يف اسبانيا،والكردية  2 كيةس،وتتخذ ذريعة األذكياء النزعات القبلية ،وتثبيت هويات أقلية كالبا

تمع يف يف العراق وتركيا،األ التصدع أعيد جربه بواسطة لغة مازيغية،يف اجلزائر واملغرب،حىت غدا ا

  3"السلطة اليت يكتب هلا الذيوع واالنتشار بعوامل ثقافية وسياسية ودينية واقتصادية

خالصة ملا تقدم ،نقول أن التفريق بني االزدواجية والثنائية اللغوية أمر صعب املنال        

ار الثاين ؛هو صعوبة ترمجة واالعتب.أن املصطلحني غربيان يف الدراسات : األول:وهذا العتبارين

  .لكليهما ورغم ذلك يبقى توظيف املصطلحني  خيضع للمقام الذي يشتغالن فيه

                                                             
كمال بن جعفر : ينظر. وما بعدها 173:، ص2،2006:مبادئ يف اللسانيات ،دار القصبة للنشر والتوزيع ،اجلزائر ،ط: إبراهيمخولة طالب 1

   04:دراسة سوسيولسياتية ص -أمنوذجا–احلقوق جبامعة جباية  كلية-واملأمولاستعمال اللغة العربية يف التدريس باجلامعة اجلزائرية بني الواقع 
اورة جنوب غرب إسبانيا الذين يسكنون مشال منطقة إقليم الباسك لغة هي :شيةالبشكن أو الباسكية 2 بالرغم من أن اللغة  .فرنسا واملنطقة ا

اأوروبيةاهلندو  حماطة باللغات  .عنهم لغة معزولة، إال أ
 :وينتشر استخدام اللغة الباسكية يف املناطق التالية

 ، إسبانيامنطقة إقليم الباسك 
 ، إسبانيامنطقة نابارا 

 .12:التعدد اللغوي ،انعكاساته على النسيج االجتماعي ،املرجع السابق،ص: حممد االوراغي 3
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ا مزيج من آليات منها ؛االزدواجية والثنائية ؛والتداخل     أما التعددية ؛فيمكننا القول إ

تمع على التفاعل  تاللغوي ،وكل من هذه املصطلحا معها  والتجاوبيستعمل حبسب قدرة ا

 ؛ولو بنسب متفاوة

  .عوامل ظهور الزدواجية في الجزائر:رابعا4 -

تمع ارتباطا وثيقا ،فهي املرآة اليت تعكس كل تلك املظاهر من تعابري         ترتبط اللغة با

تمع ،ألن اللغة هي الواسطة املثلى  تمع الواحد أفرادبني  لإليصالوحتوالت يف ا   .ا

 -علم اللغة االجتماعي –الدراسات اللسانية االجتماعية  إليهولعل هذا ما سعت              

تصاال  تتصل ا واالجتماعية، فاللغة اإلنسانيةفقد كانت اللغة والزالت حمط دراسة يف ُجلّْ العلوم 

برز العلوم اإلنسانية علم االجتماع الذي حياول كشف أنجد من ف.االجتماعيةكبريا بالعلوم 

  .1 االجتماعيةبني اللغة واحلياة  العالقة

تمع الواحد،فإن هناك بعض الزدواجية اللغوية تعىن تواجد نظامني داخل اإذا كانت ا         

ا أكثر من نظامني لغويني نتيجة الحتوائها ألعراق متعدد األمر الذي   البلدان يف العامل يوجد 

ينجم عنه تواجد عدة لغات فالعديد من الدول وبعد حصوهلا على االستقالل واجهتها مشكلة 

اختيار اللغة الرمسية للدولة مثل دول أسيا ودول وإفريقيا  وتصاعد الصراع مابني جعل لغة حملية 

ية لغة رمسية مثال دولة ماليزيا والفلبني أو ختتار لغة خارج الوسط االجتماعي مثلما فعلت عام

                                                             
  1 172:،ص1984اللسانيات من خالل النصوص ،النشرة  األوىل،دار التونسية للنشر ،:عبد السالم املسدي :ينظر   
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غانا وزمبيا وسرياليون حيث متّ اختيار اللغة االجنليزية لغة رمسية ،ولكن جند هناك دول تعددت 

  1.واهلند يوغسالفيااللغات الرمسية أكثر من ثالث لغات مثل 

 -االزدواجية اللغوية–هذه الظاهرة بروز انتشار  إىل أدت اليتب لدارسة األسبا             

ا  األسسيف تقدمي أهم   اعتمدنا بعني االعتبار حالة  تأخذاملناهج اللسانية االجتماعية ،كو

طى اجتماعي من حيث أصله السُّاليل عْ ومستواه املعيشي ووضعيته االجتماعية .املتكلم كمُ

اخلالة بنوع اللغة اليت يستعملها انطالقا من جمموع القواعد اليت ، وربط هذه ...والثقايف 

ْد على أساس الزمان واملكان والبيئة االجتماعية معينة ا ُحتدِّ    2تضبطها، أل

الدراسة ،تعمد على أساس الظاهر اللغوية من منظور اللسانيات العامة  أن ومبا          

ا من عوامل ،ومؤثرات خارجية املسلطة على أفراد ،فاللغة بنت بيئتها تتأثر بكل ما حييط 

تمع  تمع الواحد ،،آو عدة جمتمعات وهذا التأثري ينتج عنه تأثر اللغة ا   أيضاا

  :التاريخيالعامل / 1

             يف طمس اهلوية اللغوية العربية  رْ مِ دْ تَ ويقصد به السياسة املعتمدة من طرف املْس        

أينما كانت وحديثها وجدت وحلت ،الن ذلك الرباط القومي الذي يوحد ويفرق يف آن 

كانت هلا سياسة خاصة،حيث   اليتاملنشآت التعليمية  بإنشاء فسعى بشىت األنواع القمع .واحد

         والكتابة أن يتقن اللغة الفرنسية ،والتعامل معها يوميا القراءةتعلم  أرادتفرض على من 

                                                             
وما بعدها  50:،صالثنائية اللغوية"احلياة مع لغتني ،: حممد على اخلوىل   1  

.24:،ص1996علم اللغة التطبيقي وتعليم اللغة ،دار املعرفة اجلامعية ،:عبده الرحجي : ینظر    2  
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األمر عند هذا احلد بل تشجع بتقدمي حتفيزات كلّ من يتقن الفرنسية ويسعى لتعليمها  ومل يقف

  .لبين جلدته

وقد كان العمل االستشراف يف اجلزائر من أهم العوامل تأثريا على اللغة عن طريق    

  ة بنان وغريها من البلدان العربيالّدعوات املناهضة للغة العربية ،مثل ذلك حال مصر ،وسوريا ول

لغة شعب إال ذلّْ ،وال احنطت كان أمره ذلت  ما" يف اجلزائر حتديداً ندرك انه  أما      

أحكامًا ثالثة يف  األمة فرضا علىاملستدمر لغته، األجنيبيف ذهاب وإدبار ،ومن هذا يفرض 

فاحلكم على ماضيهم :الثاني وأمافحبس لغتهم يف لغته سجنًا مؤبداً،،:األولأما  عمل واحد 

     فتقييد مستقبلهم يف األغالل اليت يصيغها ،فأمرهم من بعدها :الثالثقتل حمواً ونسيانًا أما بال

  .1"ألمره تبٌع 

ويف املقابل جند أن اجلانب التعليمي للطفل الفرنسي ،كان حراً يف تكوينه ،واختياراته     

هذا خبالف الطفل اجلزائري فقد كان جمربا غري خمري على تعلم اللغة الفرنسية ،وتعلم مجيع 

ال التعليمي واملناهج املطب قة اللغات األخرى ما عدا اللغة العربية ، األمر الذي أثر جليا يف ا

اللغة العربية   يف اجلزائر املستقلة ،والصراع احلاصل بني التيار الفرانكفوين والتيار املوايل إلعالء

ا لغة القرآن، مر بقيت اآلثار السلبية اليت تعترب اللغة وما تدّْ نه ،يعد اندثار املّس أواملالحظ  كو

  .2زالت هدفا من أهداف سياسة االستعمار اإلدماجي 

                                                             
وما بعدها  33:،ص3:،مج)د،ت(مكتبة العصرية ،صيدا ،بريوت ،وحي القلم،:مصطفى صادق الرافعي   1  

.69:، ص1982وأحباث، تونس، مقاالت :املوىلحممود عبد    2  
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          ومن وااله من اجلزائريني الفرانكفونينيمر تدّْ املّس ومن بني الدعوات اليت سعت إليها أيادي      

على طمس العربية الفصحى باخلصوص ،واعتماد أساس عدة متنوعة ،فتصاعدت األصوات 

ا  ،اليت تنادى باهلجوم على الفصحى  والرتويج للهجات احمللية ،كون اللغة العربية الفصحى أ

م  عسرية ومعقدة ،وقواعدها وضوابطها كثرية ومتشتتة يتعذر استعماهلا واالنقياد هلا يف حيا

ً ،اللغوية  وهذا يعىن اهتماما اللغة . 1إن أرادوا اإلبداع واالنطالق يف التعبري علمًا  وأدبًا  وثقافة

ا ليست لغة حضارة   .العربية الفصيحة باجلمود والقصور كو

أصوات الداعية العتماد العامية على اللغة الفصحى، وهذا التكالب  كما جند بعض    

دعِّما  كونه من خارج بين جلدتنا فنقول هذا أمر واقع ولكن أن يكون األمر مروجا         ومُ

موها بالصعوبة والتعقيد وأخذوا ن يتكلمون العربية فهذا أمر آخر ،من داخل البلد مم فا

يف لغتهم على مسايرة التطور والتوسع العلمي فتبنوا فكرة   يشككون يف استطاعة أهل اللغة

ا صاحلة للحادثات اليومية ،وسهلة االستعمال وغري معقدة وهذا رأي   العامية بدل الفصحى أل

اللغة  أنيف كتابه اللغة العربية يف مصر   الذي رأى « Wilhelm spita »ويلهلم سبيتا 

       هي العامية لغة التعليم ،وقد انتقد والبديلومسايرته للحضارة  اللغويصعبة تبطل التطور 

ما مساه طريقة الكتابة العقيمة حبروف اهلجاء املعقدة وقد كان يتملص من املوضوع بقوله على 

  العربية هي لغة الصالة والعبادات ستظل كما هي يف كل مكان 

                                                             
   .16:،ص1،1999:املهارات اللغوية وعروبة اللسان ودراسات يف علوم اللغة واألدب ،دار الفكر ،دمشق ،سوريا،ط:فخر الدين قباوة   3
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،صاحب جملة )1927- 1852" (يعقوب صروف"ومن املوالني هلذا املوقف ،         

استبدال اللغة العامية بالفصحى يف كتابة العلوم حبجة النطق « الذي دعى إىل" املقتضب"

  .  1 » خبالف اللغة الفصحى ،وهذه األخرية هي علة تأخرنا

  :العامل السياسي/ 2

عموما واجلزائر خصوصا كانت العهد باالستقالل واستالمها مقاليد احلكم مبا أن الدول العربية            

ا مل تدم طويال فقد واجد حواجز عدة يف التعامل  ولتسيري والتخطيط بفرض السيادة الوطنية والسياسية غري أ

فاالزدواجية اللغوية حتمية ال مفر منها من خالل العقود املربمة ،اإلداري من خالل القرارات والتوصيات وغريها

  .2مثل ذلك اتفاقية ايفيان –باللغة الفرنسية –قبل االستقالل 

أصبح الفرد اجلزائر يتعامل لغويا بأحد   ، وعلى ظل استقالل اجلزائر التام ،ومتتعها بالسيادة املطلقة          

ول ااملزاوجة اللغوية بينهما ،وتراوحت بني املرونة والتصلب أحيانا وهذا بسبب تداللغتني الفرنسية أو العربية أي 

ومنح .متّجد التعريب  اليتأصحاب السلطة ،ومشاريعهم أليديولوجية ،فأنشأت القوانني والدساتري واملواثيق 

ا      – )سابقا وحديثا(كون اجلزائر جزائرية ،ولبست قطعة فرنسية كما يقال  –تستحقها  اليتاللغة العربية مكا

    نطفأتاغري املؤيدون للغة العربية سرعان ما –الفرنسية  للسياسيةاملوالني غري أن         

شعلتهم بسبب ظهور تيار موايل للفرنسية بعدد هائل ،وحىت إن وجدت النية فسرعان ما تالشت 

إن الربامج النظرية مهما  .فاملواثيق وحدها ال تكفى  قوى أحلاكمة يف البالدوهذا بسبب عامل ال
                                                             

 .وما بعدها 352،ص1981جملة مقتضب ،اللغة العربية وجناح ،القاهرة ،مصر ،تشرين الثاين ،: يعقوب صروف  1   

 .1962و 1960 بني عامي وفرنسا اجلزائر هي مفاوضات متت بني اتفاقيات إيفيان 1
 



 الفصل األول                                                          االزدواجیة اللغویة
 

 
39 

 

تُها ومهما بلغت من الكمال والشمولية ال ميكن أن تتمخض عن نتائج إجيابية  كانت سعتها  ودقـْ

 .مامل تكن هنالك الوسائل البشرية ،واملادية الضرورية الجنازها يف مجيع املراحل ،ورغم كل املعوقات والعراقيل 

فة و          رْ لني، ومن بينهم إيطاليني،يف اجلزائر  مؤمتر نه أقيمأمن ُط فتكلم أحدكم  .وحضر إليه من املتدخِّ

تكون الرتمجة  أن الفرنسية فاحتج االيطايل وتوقف عن مداخلته وفضل   اللغةب املرتجم ترّجم أنإال  .بلغة قومه

ا اللغة  إىل وهذا ما حصل للوفد ، امللتقىعلى  املشرفنيممّا أحرج ؛للدولة اجلزائرية  الرمسيةاللغة العربية كو

اللغة الفرنسية فرض صياغة االتفاقية من طرف الوفد اجلزائري ب َمتّ بني البلدين و  اتفاقيةأثناء توقيع  األملاين

واألدهى  واألمر من يطالب بضرورة  تعميم اللغة العربية وتكلما ومترسًا –العربية  باللغةالتوقيع وطلب الكتابة 

ولغاية اليوم ؛بصورة صحيحة جند أن أساتذتنا ومعلمينا يف مجيع األطوار التعليمية وصحفيون خيطأون حلد اآلن

ُطلْب من غريهم   ال جيّدون  االلتزام –واألميني  واألجانبالعوام -.يف النطق الصحيح للغة العربية فكيف ب

  .1لقواعد العربية

لمناهج الرتبية والتعليم يف األطوار األوىل من تعليم الطفل وخاصة هذا الّضعف ل             

القائمني على هذا الطور احلساس لبناء الفكر العلمي واللغوي لدى الطفل،فاملعلم الكفء هو 

 - النطق والكتابة واالستعمال–حتسني القدرات اللغوية  إىلذلك الشخص الذي يسعى بدوره 

بتعليم الطفل كان أهون أنواع التعليم مما  ه إذ أن عدم االهتمام قد الشئ ال يعطياففلدى الطفل ،

أدى إىل أن أصبحنا نقيس معيار املعلم حبجم ما يتلقاه الطفل فنحكم عليه بالنجاح أو الفشل 

ا سواه من  قل اهتماماً أهو  –اإلعدادي –فاملعلم االبتدائي، تربيًا وتعليمًا صعوداً وهبوطا ومركزا عمَّ

                                                             
.267:،ص2001العربية وعلم اللغة احلديث ،دار غريب للطابعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر ،:حممد حممد داود:ينظر   1  
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رَ لنفسية هذا املعلم الذي وضعنا بني يديه هذه العجينة األطوار األخ ْدمِ رى،وهي فكرة ساذجة مُ

،الطفل هو اللبنة ألوىل يف 1 جلعل منه مواطنًا صاحلًا أو شيطانًا مارداً –اللينة ،طفل ورجل املستقبل 

  .تثبيت  مكانة العربية أوال مث التوجه للغات األخرى

دت هلا         ّ ا لغات عاملية شي وهناك عامل تنامي اللغة مثل االسبانية وااليطالية واالجنليزية  كو

و فيها الطفل على مدارج ـــم  املراحل ،وهي اليت حيبأه قطاب ومعاهد ومراكز خاصة،ولعل هيأ

لْ ....القراءة  ْقِب ُ    2.      على اللغة أو مبُقتُهَا إىل األَبدْ  ويـ

َن لديهم ــــريــــطـــؤ فيجب علينا حنن األساتذة وامل              السليقة اللغوية  - األطفال–ن أن نكوِّ

هلا املستمر أي متكن الفصاحة وتداو ، 3مع إكمال النمو اللغوي الصحيح يف العربية الفصحى

   .من اللحن لتقومي اللسان الصحيح

  

  

  :العامل االجتماعي /  3

              تم اللسانيات االجتماعية بدارسة الظواهر داخل الوسط االجتماعي              

ومن بني هذه الظاهر جند اللغة باعتبارها مشاطا اجتماعيا حيث تعد احد وأبرز عوامل االتصال 
                                                             

وما بعدها 228،ص1994، 1:اخلاجني،القاهرة،مصر،طدراسات وتعليقات يف اللغة ،مطبعة :رمضان عبد التواب    1  
29ص:املرجع نفسه    . 2  

.231ص:املرجع نفسه   3  
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تمع ،وهذا تمع وخاصة أفراد اجلماعة اللغوية اإلنسانية فوجود اللغة مشروط بوجود ا  بني أفراد ا

تمع ،وهنا يتضح الطابع « :عندما قال "جازيح فهمي"به  أقر ما بأن وجود اللغة يشرط وجود ا

عن مجاعة إنسانية تستخدمه وتتعامل  االجتماعي يف اللغة  فليس هناك نظام لغوي ميكن منفصال

   ». 1 به ،فاللغة كسب هدفا يف ذاته ،وغنما هي وسيلة للتواصل بني أفراد اجلماعة اإلنسانية

تمع اجلزائري خليط لغوي           واللهجات احمللية أمثال الشاوية والتارقية  -عريب وفرنسي–فا

والقبائلية عرب كامل النطاق الوطين ،وهذا اخلليط جتده مصغراً ضمن اإلطار العائلي الواحد،حيث 

  .يتواجد املعرب واملتفرنس  أو كليهما يف االستعمال أو بدرجة متفاوتة 

من هنا نقول إن اجتماع العوامل الثالثة التارخيية والسياسية واالجتماعية  وألثر النفسي            

اليت ترتكها يف نفسية الفرد الناطق بلغة الضاد كون هاته اللغة تشتمل على قواعد صرفية وحنوية 

امها بالتعقيد كان-داللية–وصوتية ومعجمية  ّ من أبرز ما خلفه  له األثر الكبري ،والنفور عندها وا

أصيح االعتزاز هزيال أن مل نقل  « :الفرد اجلزائري فقد عقليةيف  رْ مِ دْ تَ وما غرسه املْس  التارخييالعامل 

ا واالقتباس منها مبا  والتأثر األوربيةباللغات  اإلعجابمن   منعدما ما يقابله مّد جازر قاهر

   ». 2غري مناسب أويناسب 

                                                             
االت واالجتاهات –مدخل إىل علم اللغة :فهمي حجازي     1 ،دار قباء احلديثة للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهر ،مصر - ا
.06:،ص4،2007:ط   
.18:املهارات اللغوية وعروبة اللسان ،ص:فخر الدين قباوة    2   
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من   فرضه تطور جمتمع املعرفة تأثره احلضاري األجنبيةالتعلق باللغات  أنمن خالل ما تقّدم جند   

ا لغة العصر  ببعضهااحتكاك الدول  البعض وتفصيل لغة على لغة أخرى واحلكم على لغة بأ

ا ،وهذا ما أثر سلبا على لغة الفرد اجلزائري ،الذي قلّ اهتمامه ز والتجاو  ميش ما دو التقدم و

ميشها   .ورمبا نقول انه مقصود فعال بالغته و

وما  ميكن قوله يف ختام حديثا ـأن االزدواجية اللغة والصراع بني العربية والفرنسية يف               

وإن كان مقبوال لدى بعضهم ،فإننا جنده مرفوضا لدى آخرين ،قد أصبح اليوم مفروضا    اجلزائر

تكلم العربية يف بيوتنا وحياتنا اليومية ،والفرنسية ن الفرنسيبينما كنا يف ظل االحتالل  « :عليها ف

رنسية كلغة احتالل الفرنسي ،حرصا اليوم على أال تتغري هذه فواحلياة العامة لوجود  اإلدارةيف 

أصبحنا حنن ذين يفرضون علينا لغتهم ،و من أن يكون الفرنسيون هم ال الوضعية كثريا ،ولكن بدال

   » 1طفالنانا وعلى أالذين نفرضها على أنفس

                                                             
.12:، ص1984نظرية حول سياسة التعليم والتعريب، املؤسسة الوطنية للكتابة، اجلزائر :عبد اهللا شريط  1  



 

  الترويج: أوال 
 تعريف الرتويج -1
 عالقة الرتويج باالتصال -2
 حيايالرتويج الس -3
 عالقة الرتويج بالسياحة -4
 الرتويج السياحي أمهية -5
 أهداف الرتويج السياحي  -6
  .ارـــــــــــــــــــــــــاإلشه: ثانيا
 لغة    اإلعالن  / اإلشهار   - أ
 اصطالحًا   اإلعالن  /اإلشهار   - ب

  اإلشهار وأشكاله أنواع  - ج  
  اإلشهار املسموع  خصائص  -د  
  
  
  



  
  السياحة:ثالثا 

 هومة السياحة لغة واصطالحًا فم -1
 مفهوم السياح  -2
 انواع السياحة  -3
 أمهية السياحة -4
 أركان ومكونات السياحية -5
 آثار السياحة -6
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  جـــــــــرويـــــــــــــــالت: أوال

  ـجـــــــرويــــــــــــــــــريـــف التــــــــــــــــتع /1
إّال أن كل  ،العلماء االقتصاديـونسب حبذلك قد راج مفهوم مصطلح الرتويج كثريا و    

  . يف مفهوم واحد، و ميكننا التطرق إىل أهم هذه التعاريـف  التعاريف تصب 

حيث يساهم يف تصريف السلع والبضائع  ،هو العنصر الرابع من عناصر التسويق:الرتويج -

 عن طريق اإلقناع والتأثري يف املستهلك 

باملنتج واخلدمة السياحية  باملستهلك، التعريف وغري مباشرة ةشر االرتويج عملية اتصال مب -

  .1من االستغالل بالشراء، ومحايته الذهنية، وإقناعهالصورة  ، ورسمولتحقيق رغبته وميوله

    هو النشاط الذي يتم ضمن إطار أي جهد تسويقيف :للرتويج ا شامالٌ هناك تعريفٌ    

  : التعاريف السابقة نستخلص نقطتني مهامن خالل مجلة .2 إقناعيوينطوي على عملية اتصال 

 الطبيعة الدينامكية للرتويج 

 3 قناعإلة يخاص 

  

                                                             
،جملة أحباث روسيكادا ،السنة الثالثة ،سكيكدة  تكنولوجيا األعمال االلكرتونية الفندقية عرب االنرتانت:فارة بود أامح يوسف :ينظر -1

.253 ،ص 3،العدد2001اجلزائر     
 -2 Kotler , Philip, marketing management, analysais implémentions and                                  

                              control,8th,england cliffes ,new jersey,1993.p  470.  
 نمدخل شامل ،دار البازوري،عما) العلمية للتسويق احلديث األسس(: إيهاب القرم.محيد الطائي ،حممود الصميدي،بشري العالق م3 

  .290 ص،2007،األردن
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و يف تسهيل بيع السلعة ،الرتويج هو التنسيق بني جهود البائع يف إقامة منافذ للمعلومات  -

          أو اخلدمة أو يف قبول فكرة معينة، و الرتويج هو أحد عناصر املزيج التسويقي

         حيث ال ميكن االستغناء عن النشاط الرتوجيي لتحقيق أهداف املشروع التسويقية

 :1و الشكل التايل يوضح ذلك

  الترويج                                          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مخطط توضيحي آلليات الترويج المنتج

  

  

  
 1996دار زهران للنشر، عمان، األردن ،)مدخل متكامل(مبادئ التسويق  :محد راشد الغديرقحطان بدر العبديل،عمر وصفي عقيلي،   1

 . 190ص

 الموارداألهداف و     

 املنتج

  

  المستهلكون

  

        

لتسويقإستراتيجية ا  

 السعر

 التوزيع

اآللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية*        

)اللغة ( اإلعالن*   إستراتيجية   الترويج 
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  تصالاإلبالترويج عالقة / 2

سري الرتويج البد أن نستعرض  يةنفهم كيف ، ولكيالرتويج هو شكل من أشكال االتصال

  :عملية االتصال اليت تتكون من العناصر اآلتية

 و هو مصدر الرسالة :لمرسلا. 

 املعلومات املرسلة و اليت سوف يستقبلها الطرف اآلخر: لرسالةا. 

 هو الطريق الذي تسلكه الرسالة حىت تصل إىل الطرف اآلخر، و مبعىن آخر : طريق االتصال

 .هو الطريق الذي يصل بني مرِسل الرسالة و مستقبلها

 و هو حمطة الوصول و هو الذي يستلم الرسالة: مستقبِلال. 

 رتدة إىل صاحب الرسالة و اليت تكشف تأثري الرسالةاملعلومات امل: النتائـج. 

  و هي عمليات تشويش أو إعاقة غري خمططة حتدث أثناء عملية  :)الضوضاء(التشويش

ل على رسالة خمتلفة عن تلك اليت أُرِسلت إليه  .االتصال تؤدي إىل حصول املستقِب

  :1عملية االتصال عناصر الشكل التايل يوضح و
    

  
  

 

  مخطط توضیحي لعملیة االتصال اللغوي - 1-                   
  .194ص،املرجع السابق: عمر وصفي عقيلي   

  المستقبْل  منافذ  الرسالة  المرِسل

  النتائـج
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الرسالة الرتوجيية جيب أن ترسل من خالل وسائل اتصال معينة، و مستقبل الرسالة ميكن      

    و يفهمها و يستجيب إليها، فقد تكون الرسالة على شكل عروض أو جهود بيعية يفسرهاأن 

أو عن طريق اإلعالنات أو الدعاية أو عن طريق مندويب البيع أو العالقات العامة، و املشكلة هنا 

أن ال حيصل ارتباك يف االتصاالت بني املنتج و املستهلك و قد يكون هذا بسبب عدم مقدرة 

 . ل الرسالة على فهم املقصود منهامستقبِ 

 سنركز على أحد أنواع الرتويح والذي يدخل ضمن دراستناا سبق من تعريفات انطالقا ممّ         
   .أال وهو الرتويج السياحي تعريفا وبيان األهداف

   tourism promotion:الترويج السياحي /3

 ومكانة قيمة حيث يعمل على رفع ،السياحةجمال  ينطوي هذا النوع من الرتويج ضمن            

ال السياحي واجهة اقتصادية يف الدخل القومي ألي دولة من الدول هذا من جهة  وهو  هكون  ،ا

 األثريةفيما بينها من خالل تبادل الزيارات وتعريف باملواقع   واصل بني ثقافات الشعوبتلاجسر 

عرب لغة  إالكل هذا التأثري ال يتمّ   ى مر العصور يف النفوس عل التأثريوالطبيعة لدولة ما بلغة 

         احلضاراتوالقصص لتلك  واألساطري،وتعد املالحم جمال السياحي  يف مرتواصلية  تستث

بني  تنسيقاً  بأنهويعد الرتويج السياحي  ر،وقتنا احلاض إىلمن مرتكزات ودعائم الرتويج السياحي 

أو هو ممارسة  منافذ للمعلومات لتسهيل بيع املنتج إىل السائحيف إقامة ،جهود البائع والسائح

  ولعل هذا النوع من الرتويج ال تكتمل صورتة اال عرب العناصر التالية.لإخبار وإقناع واتصا
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هودات : دعم الرتويج السياحي  -  أ ان هذه الوظيفة االسرتاجتية ان تسخر هلا كل ا

السياحي ،كما جيب ان تتدعم وتتواصل من املبذولة،وعلى مجيع املستويات االنتاج 

 1:خالل املبادرة باالعمال التالية

وهذا من خالل تدعيم الديوان الوطين : إعادة تنظيم وتقوية أداء الترويج السياحي -1

 .للسياحة ،مبا يسمح له القيام بصفة فعالة باملهام املوكلة له

 :إعداد مخططات متعددة السنوات للترويج واالتصال السياحي -2

ويتم ذلك عرب املخططات اليت ينبغي أن تكون يف املستقبل قوية، وإن كانت ترمي لسد      
 :2العجز يف جمال الرتويج للمنتج السياحي يف اجلزائر عن طريق

اعتماد تقنيات اإلعالم اآليل واالتصال احلديثة، وتعميمها يف خمتلف القطاعات واهلياكل  -
 السياحية 

 ومسعية وبصريةإعداد دعائم مكتوبة  -
ية لاجناز ونشر حتقيقات يف املنشورات وقنوات التلفزيونية املتخصصة ويف اإلذاعات احمل -

   عدد من املستمعني واملشاهدينربقصد الوصل ألك

  :الترويج والسياحة  نالعالقة بي
 البعد اجلغرايف بني املنتج والسائح 

 تعقد اتصاالت السوق السياحية العاملية  

 املتاحة أمام السائحتعدد البدائل  

                                                             
   .28،ص7:،العدد2009/2008من أجل تنمبة مستدامة يف اجلزائر،جملة الباحث ،جامعة ورقلة،:مبعراف إلياس،عماري عمار 1 

..28،املرجع نفسه،ص  2  
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 :أهمية الترويج السياحي  4  

  :متكن أمهية الرتويج السياحي يف العناصر اآلتية

 .التعريف باملنتج او اخلدمة السياحية مع تقدمي املعلومات الكافية  

 رسم صورة ذهنية وتذكري املستهلك باملنتج 

 - املبيعات–حتريك الطلب السياحي  

 1اللغة واإلقناع والتذكريإعالم املستهلك باملنتج عرب  

  داف الترويج السياحي أه 5
) التسويق(يلخص سويدان نظام موسى األهداف النامجة حول العالقة بني الرتويج        

  :2والسياحة وكيف يكمل كل واحد منهما األخر
  تكرار استخدام املنتج واخلدمة السياحية  

  معرفة السياح املستهدفني 

يئة التدارك    املستهل/واالنتباه لدى لسائح إعداد و

  

  

  

  

 

                                                             
   .217 ،ص2004، 1:،ط األردناسرتجتية التسويق،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،: نزار الرباواري،الرب زجني 1
واالقتصاد،اجلامعة  اإلدارة،كلية –ماجستار- اإلدارةكلية -الرتويج وأهداف إسرتاجتيةاملعارض التجارية ودورها يف  إدارة:نظام موسي سويدان  2

   .80 ،ص1998املستنصرة ،بغداد ،العراق ،
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اإلشهـــــار:    ثانيـــــــــــــــا    

ال السياحيأاإلشهار ميثل          سمعي ال من بني هته الوسائط،حد الوسائط التواصلية يف ا

يف ضبط  اً غري أن هناك اختالف،)الراديو/اإلذاعة احمللية( أو مسعي فقط) التلفزة( بصري ال

   مصطلح اإلشهار  يعتمدون على ةربااملغأما  فنجد عن املشارقة مصطلح اإلعالن،املصطلحات 

املصطلح،فمصطلح ة ترمجيف  جند تقاربالغربية  وأاملعاجم العربية  بحث يفو عند ال

(publicité) رتجم للغة العربية للفظة إعالن أو إشهار و م)(propagande ترمجت       

ها ذات ولكن،عالمي قد ختتلف يف املصطلح ومرادفاته يف الوسط اإلإن اإلشهار ،دعاية الإىل 

  :هتفصيل كل مصطلح على حد قدم فيما يليسن ، داللة واحدة

  :لغة   اإلعالن/اإلشهار  -أ 

ظهور الشيء يف شنعة حىت يشهرها :الشهرة–جاء يف لسان العرب يف مادة شهر      

والشهور العلماء والواحد شهر ويقال لفالن ،(...)األمروضوح "وعن اجلوهري الشهرة )(...الناس

  .1فضيلة اشهرها الناس

اهرة ،واإلعالن:جاء يف لسان العرب مادة علن      يف األصل  العالن واملعالنة واإلعالن ا

  2.،كما أنشد ثعلُب قائالإظهار الشئ

ا                      َك بِنَ وْ مَ شاُة قد رَ ِن *** حىتَّ يُشكَّ وُ ا َأيَّ إِْعَالِ نَ يـْ ِ نُوا بَِك ف ْأْعَل   وَ

                                                             
  . 2351،ص  4ج "شهر "مادة ،1981لسان العرب،،دار املعارف،القاهرة ،مصر ، : ابن منظور 1 
اهرة،كما يرى بطرس البستاين يف دائرة 308، ص4ج" علن"مادة :جع نفسهاملر  2 معارفه أن اإلشهار ، ويعرفه الشريازي يف قاموسه احمليط بأنه ا

  .وما بعدها  64 ،ص2004والتوزيع،القاهر ،مصر، لنشر،دار الفجر اإلعالمياملعجم :حممد منري حجاب:ظريف اللغة يعىن الظهور والنشر ،ين
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ولكن  ،إن التقارب اللغوي بني التعريفني يزيح اللبس عن املصطلحني يف اللغة العربية        

،أما اللغة «  advertisment » في اللغة االجنليزيةفاالختالف يكون يف اللغات األجنبية، 

الالتينية  publicمشق من كلمة  publicitéفاملصطلح    Publicité-rèclamالفرنسية 

"Publicus  . " 

  :اصطالحا اإلعالن/ إلشھار  -ب

نظرا الّن كثريا من الباحثني يستعمل املصطلحني استعماال واحداً، فإننا منيل إىل الرأي    

نا نفضل املصطلح األول    .إتباعا ملا يفعله املغاربة) اإلشهار(ونستعملها كذلك، إّال أّن

تمع ويتأثر به، فهو يوفر لألفراد املعلومات ح اجتماعياً  اإلشهار منتوجاً يعد     ول يؤثر يف ا

م االستهالكية واخلدمية ، وفق لغة تواصلية واضحة سهلة يف متناول مجيع الطبقات حاجا

ال هي اإلذاعة ،وعليه فإن االجتماعية  إحدى وسائل االتصال اجلماهريية املستخدمة يف هذا ا

ا        للمعلنني، ملا ختتص به  حيث أصبحت مقصداً ،بدرجة أوىل ة وخدماتيةوسيلة إشهاريكو

  .وما مييز مجهورها عن مجهور الوسائل األخرى عن الوسائل األخرى

حيث  من املكان داخل الدولةقطاعا تروجييا ضمن جمال جغرايف حمدد اإلذاعة احمللية تعترب   

ه تسليط الضوء على مكانة اإلذاعة احمللية يف مترير الرسالة اإلشهارية ارتأينا من خالل دراستنا هذ

املسموعة،ومدى فعاليتها يف إحداث التأثري يف السلوك االستهالكي جلمهورها من خالل 

ا الوسائل األخرى،  وخاصة   املسموع اإلشهارمدى قدرة  ومااخلصائص الصوتية اليت تنفرد 

 .واستمالته بلغة واضحة وبالغية هاملستمع مبوضوعيف إقناع السياحي  اإلشهار
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أن  1988عام " robert Laydic" "روبرت ليديك:"جاء يف مصنف اإلشهار لــــــ

إعالم اجلمهور وإقناعه بشراء منتوج ما،وهو كذالك مجلة الوسائل التقنية التجارية "هو  اإلشهار

واملراد من هذا .1"رب عدد ممكن من الناسوالفنية اليت توفر للمنتوج أحسن الظروف حىت يشرتيه اك

  .التشهري به بلغة سلسة وموجزة  أواملراد بيعه  املنتجبيان ميزات وخصوصيات 

جمموعة من الوسائل املستخدمة "ويف املوسوعة الفرنسية متّ تعريف اإلشهار على كونه   

ا واإلحياء له القتنائها   2للتعريف املنتوج مبنشاة جتارية أو صناعية أو إقناعه مبيزات منتجا

مباركة نشاط يهدف إىل التعريف :" اإلشهار عبارة عن"الروس"حسب املوسوعة الفرنسية     

عن خلق   واإلشهار يبحثما  خدمة استعمال اجلمهور لشراء سلعة ما،أو وحث معينة، جتارية

اإلشهار مرتبطا ارتباطا وثيقا مبا يشهر له من سلع فانعدام ،أي إجياد 3"حاجة لدى املستهلك

يف اقتناء  القصد ان املستهلك ال يكون له قابلية .الثاين ال مناص إلغاء األول أو عدم الضرورة له

املكتوبة بلغة  اإلشهارتج ما مل تكن له قناعة كافية ومعطيات ثرية حول املنتج  ويتم هذا عرب املن

مثل بسكرة عروس الزيبان  فلفظ عروس له دالالت  اإلشهارموجزة وبالغية تؤدي الغرض من 

،وكان استعماله األول يف 1694وورد يف القاموس األكادميي سنة  ه،متعدد حبسب املشهر ل

ائيا يف اللغة بني  19القانون الذي القرن   1930 -1920يف امليدان التجاري إىل أن أدمج 

                                                             
   .271 ص،2:العدد 2007،جامعة تيزى وزو،ماي ،2:دورية اخلطاب،دار األمل،العدد، هاريشإلااملفهوم من خالل امللفوظ :عز الدين الناجح1

.18 ،ص1988، 1:بني النظرية والتطبيق ،دار البازوريا العلمية،ط اإلعالن:عبد اجلبار منديل الغنيمي   2  
 3 Grand dictionnaire, encyclopédique: LA ROUSSE, Tome12, Imprimerie Jean Didier-
paris-France, 1984, P 62 
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يف اإلشهار مث توسع املفهوم وحتدد يعد أن ظهرت دراسات متخصصة يف هذا  ليمز املتخصصني

  .1امليدان

خمتلف نواحي النشاط :"يتواجد  اإلشهارأن ) جلنة التعريف( مجعية التسويق األمريكية ترى      

اليت تؤدي إىل نشر أو إذاعة الرسائل اإلعالنية املرئية أو املسموعة على اجلمهور، بغرض حثه على 

أو منشاة، معلن  أو من اجل سياقه إىل التقبل الطيب لألفكار أو أشخاصشراء سلع أو خدمات،

جمموعة من الوسائل التقنية تستعمل إلعالم ":" زهري إحدادن"ويف جمال االتصال يعرفه .2"اعنه

  3"اجلمهور و إقناعه بضرورة استعمال خدمة معينة، أو استهالك منتوج معني

ا اإلشهاريةالدعاية  أوعرف اإلشهار فقد  أما جان أيلول          جمموعة من :"على أ

الطرق ينم استخداما بواسطة جمموعة تبغي حتقق مشاركة اجيابية نشطة أو سلبية يف أعماهلا على 

ني من الناحية النفسية وذلك عن طريق مراوغات نفسية تتم يف  جمموعة كبرية من األفراد التشا

شكل من أشكال :" بأنه"عبد السالم أبو قحف" يعرفه ويف جمال التسويق 4"نطاق تنظيمي

وذلك  ،ترتبط بسلعة أو خدمة , أو معلومة إلرسال فكرة, االتصال الغري الشخصي مدفوع القيمة

  .5"بواسطة شخص حمددأو منظمة 

                                                             
 1   Hasse Claude Raymonde ; pratique de la publicité ; 2ème édition ; paris ; 1973 ;p 09. 

.35،ص 2002مصر، –اإلسكندرية  -، املكتب اجلامعي احلديث،  االتصالمدخل إىل علم : منال طلعت حممود    4  
                              1991اجلزائر،  –بن عكنون  -ية،مدخل لعلوم اإلعالم واالتصال، ديوان املطبوعات اجلامع: زهري إحدادن   3

.12ص ،1988سية،دار الفكر العريب،الدعاية واإلعالن ،واستخدام الراديو يف احلرب النف:جيهان أمحد رشىت     4  
.55 ، ص1995لبنان، -بريوت -حماضرات يف هندسة اإلعالن، ديوان املطبوعات اجلامعية: عبد السالم أبو قحف    5  
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على حد  ارتباطا وثيقا بالطباعة والصحافةعند النظر إىل اإلشهار مبنظور تداويل؛ جند يرتبط 
                            ريدةاجل يف1625أول إشهار ظهر على العلن سنة و سواء،حيث 

 « the continua of Our weekly news »  ويف سنة " نصائح"حتت مسمى،
 la" يف فرنسا متخصص بطبع يف صحيفة اجلريدة الفرنسية إشهاريةافتتحت أول مؤسسة  1630

gazette de fronce 1  
               اإلعالم  يف وسائلاالستعمال الشائع :"أن إىل" فضيل دليو"كذلك يشري         

هو  يف دول املشرق العريب... مللصقاتو خمتلف الكتابات وا...) جمالتاز،جرائد،التلف،اإلذاعة(
  2".تعبري اإلعالم بينما يستخدم تعبري اإلشهار بدال منه يف دول املغرب العريب

مما سبق نأخذ تعريفا شامال حول اإلشهار آو اإلعالن فكال منهما حيتويه مصطلح         

الدعاية ،هذه األخري من آلياته اإلشهار جبميع أنواعه ومستوياته أما الدعاية فتكون بتوفر 

  .اإلمكانيات البشرية املادية والتقنية للوصول للغاية املرجو منها من الدعاية

وجند يف التاريخ العريب مصادر تأكد أن العرب مارسوا ظاهرة اإلشهار وخاصة يف األسواق 

نة وذو احلجاز ، حيث كان الشعر واجهتهم يف بيع  أمثالاملعروفة عندهم  سوق عكاظ وسوق ا

ن ُمخُِر العراق بضاعتهم ، ُ مِ سكني شكا إىل سود، ففَباعها ُكلَّها إال األ ،قَِدمَ تاجرٌ إىل املدينة َحيِمل

ما يف املدينة نظموكان الداِرمي قَد نَسَك وتَعبََّد، فَ  ،ذلك الدرامي  ِ غَينِّ ُ ن يـ رَ مَ  بعد ساد أبيات وأُمِ

  :يقول  وهو سلعته

                                                             
.16:ص1998دار اليازوري العلمية ،عمان ،األردن ،اإلعالن بني النظرية والتطبيق ،:منديل الغتينمي   1  
.وما بعدها. 38:ص، 1998اجلزائر ،-مقدمة يف وسائل االتصال اجلماهريية،ديوان املطبوعات اجلامعية ،بن عكنون،:فضيل دليو  2  
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عبِد    ***   ُقْل للَمليَحةِ في الِخماِر األسوِد  تَ لِت بزاِهٍد مُ  ماذا فـَعَ

هُ َقد كان َشمَّ                 دِت َله ب   ***        رَ للصالةِ إزارَ  باِب الَمسجِد ــــــِ َحتى قـَعَ

ِد ***          هُ ــــــهُ وصيامَ ــــــــي َعَليهِ َصالتَ  د رُ            َحمَّ ليهِ بَِحقِّ ِديِن مُ   ال تَقتُ

بَق  الدرامييف املدينة أنَّ  قيل فشاعَ اخلرب َ رَجعَ َعن ُزهِده وتَعشََّق صاِحبةَ اخلِماِر األسود فَلم ي

ليحةً إال اشرتت هلا مخاراً أسود فلما أنفذ التاجر ما كان معه رَجعَ الدَّ  بُِّده مِ اِر يف املدينة مَ عَ ي إىل تـَ

َسها ِب َل ياِب نُسِكه فـَ ِ   .وَعمَد إىل ث

   أنواع اإلشهار و أشكاله  - ج

  :التقسيم نوع اإلشهار من خالل نوع املستهلك الذي يوجه إليهومنيز يف هذا      

حيث يغطي اإلشهار أكثر من دولة واحدة، ويعتمد هذا النوع من :دولي الشهار اإل  - 1

على العالمة التجارية اليت تتعدى مسعتها احلدود اجلغرافية للحدود اجلغرافية للدولة   اإلشهارات

ومثال , األخرية أسواقا جديدة مفتوحة أمام املنتوج املسوق إىل دول أخرى، تكون هذه املصنعة 

ذلك مشروب كوكا كوال الذي احتل الريادة يف عامل املشروبات وذلك بفضل جتديد الرسائل 

  .اإلشهارية بشكل دوري ويف كل العامل

 :اإلشهار القومي - 2

ذا النوع       منتجو السلع االستهالكية، بغرض إقناع املستهلك باملنافع اليت ترتتب عن  يقوم 

استخدام سلعهم، وميس هذا اإلشهار جل احلدود اجلغرافية لبلد معني دون استثناء منطقة 
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ويعتمد املعلنون يف جناح هذا اإلشهار على استخدام الوسائل ذات التغطية القومية، مثل اجلرائد 

      1ويتميز بارتفاع نفقاته نظرا التساع رقعته... ذاعة والتلفزيون الوطنينيالوطنية، وقنوات اإل

باإلضافة إىل عنصر " اشرتي عالمتنا"العبارة عادة ما حتمل الرسالة اإلشهارية يف هذا النوع و 

فالتكرار ميزة إشهارية وميزة  .اإلشهارالتكرار الذي يركز عليه بوجه خاص يف هذا النوع من 

  .مجيع اإلعالنات التلفزيونية أو االشهارات املسموعة يف اإلذاعةمألوفة يف 

يوجه هذا النوع من املستهلكني دون وسطاء يف عملية البيع،وحتمل :إشهار التجزئة - 3

إذن هو ذلك الذي ،، فإشهار التجزئة"من حمالتناXاشرتي العالمة" الرسالة اإلشهارية عادة 

لشراء من حمل معني بصرف الرتكيز على  يهدف إىل جذب وتوجيه األشخاص املستهلكني

العالمة التجارية اليت يقوم الفرد بشرائها، واملهم هنا هو إثارة عملية الشراء اليت عادة ما يتكفل 

  )1(.ا بائع التجزئة

مبا  جمال اإلذاعي يف الوسائل اإلعالمية ضعيف جدا مقارنة يعد :المسموع اإلشهار -4  

اهرة حتتاج على اخلطاب املسموع الذي حيمل رسالة إقناع كظ هتركيز  بسبب موجود يف التلفزة ،

  .إذ أن اإلذاعة تتمتع جبملة من اخلصائص الصوت، التحكم يف التغطية، التأثري، للدراسة

يالحظ غياب اإلملام بكل عناصر اإلشهار املسموع، كرسالة وعملية اتصال وبالتايل ميكن  

عملية اتصال غري شخصية لصاحل املعلن، الذي يستخدم اإلذاعة بأحد :"على أنهبعبارة جمملة 

                                                             
.187،ص 2001/2002اإلعالن،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية، مصر،:إمساعيل السيد  1  

. 189ص  :املرجع نفسه)1(  
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أشكاهلا مقابل قيمة معينة، يف بث رسالة صوتية تعرف مجهور اإلذاعة باملنتوج أو اخلدمة 

  "املعروضة

  :خصائص اإلشهار المسموع. 4-1

املستمع ال حيتاج  ، و التعامل معها من قبلتعترب اإلذاعة ذات طبيعة إشهارية مسموعة     

       إىل جهد أو خربات و مهارات خاصة، كما هو احلال بالنسبة للوسائل األخرى، باإلضافة

إىل تطور أساليب اإلقناع واستخدام املؤثرات، جعل الرسالة اإلشهارية املسموعة تتميز مبجموعة 

  :من اخلصائص نذكر منها

  :الخصائص االجتماعية أو الجماهيرية  4-1-1

تمع دون مراعاة شروط املستوى  اإلشهاريةوصول الرسالة  عرب اإلذاعة على كل فئات ا
املسموعة اخلاصية االجتماعية أو  اإلشهاريةأو الثقايف وال الفروق العمرية، يعطي للرسالة  التعليمي

  .الشمولية أو اجلماهريية
  :إمكانية وصولها إلى قطاع محدود من المستهلكين 4-3

نظرا لوجود عدد من احملطات اإلذاعية احمللية، وهذا ما يسهل للمعلنني إمكانية استخدام 
او اعالن عن ايام سياحية لبعض  ،)احمللية بوجه خاص(احمللية يف الرتويج للمنتجات  االشهارات

واج أو الز االحتفال بالويل الصاحل سيدي زرزور  :،من األمثلة نذكراملناطق او املناسبات احمللية 
ا ، وهذا يعطيها القدرة على اجلماعي  الذي يصادف مواسم معينة  تكون يف السياحة على أبوا

مما ،مع قطاعات أو فئات معينة من املواطنني، وهذا ما يظهر يف اإلذاعات املتخصصة  التعامل
  .يسهل على املعلن حتديد الفئة املرجوة من بث الرسالة اإلشهارية
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  : تمرير الرسالة االشهاريةالمرونة في   4-5

وذلك نسبة لسرعة ومرونة اإلذاعة، فإرسال ووصول الرسالة اإلشهارية املسموعة يتطلب أقل 

فرتة إلذاعتها مباشرة، ويؤدي ذلك إىل املرونة العالية يف إعداد الرسالة وزيادة درجة مالئمتها مع 

  .األحداث اجلارية

يف اإلذاعة تعد أقل إذا ما قورنت بتكلفة الوسائل إن تكلفة اإلشهار :انخفاض التكاليف  4-6
املخطط التايل يبني لنا العالقة بني اإلشهار أو العملية اإلشهارية واإلذاعة  .اإلشهارية األخرى

  واملوضوع املشهر له أكان موضوع سياحي أو جتاري أو اجتماعي
  

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

  االذاعة- طرق تمرير الرسالة من المعلن الى المعلن اليه عبر الوسيط 

 - مسموعة –رسالة إشهارية 

 الموضوع المشھر لھ

 -إذاعة –إشهارية  وسيلة

     
   إلیھ  معلن

- المستمع-   

وامل ع

 ةشوشر

 رد فعل

  علنم    
    اللغة اإلعالمیة   

   رنسیةلفاو العربیة



  الفصل الثاني                                             الترویج واإلشھار السیاحي
 

 
59 

 

  السياحة :ثالثا

ملحة أمام كل باحث مهتم بالقطاع السياحي، نظرا  جماال مهماً  تعترب السياحة         

لربوزها كعلم بالدرجة األوىل، وكصناعة متميزة بالدرجة الثانية عن باقي الصناعات، واليت أضحت 

  .مواليوم أحد األولويات يف برامج التنمية سواء بالنسبة للدول املتقدمة أو السائرة يف طريق الن

  مفهوم السياحة – 1

السياحة الذهاب يف األرض للعبادة والرتهيب،وساح يف األرض « :ورد يف لسان العرب: لغة 

يسيح سياحة وسيوحا وسيحانا أي ذهب،وقد ساح ومنه املسيح عيسى ابن مرمي ،فقد مسى بذلك 

  » 1بسياحة األرضألنه كان ميسح 

ُ إِنْ ﴿ :يقول عز وجل :اصطالحا بُّه اٍت  َعَسى رَ مَ ِ ْسل نُْكنَّ مُ ا مِ رً اًجا َخيـْ ُ أَْزوَ ه ِدَل بْ ُ لََّقُكنَّ َأْن يـ َط
ا َكارً ْ أَب اٍت وَ َ َِحاٍت ثـَيِّب اٍت َعابَِداٍت َسائ َ ب ِ اٍت تَائ تَ ِ اٍت قَان نَ ْؤمِ   .05التحرمي ﴾ مُ

ان السياحة يف القرآن الكرمي مرتبط ارتباطا بألفاظ معينة منها الصيام واجلهاد والسري يف      

  .2ند ابن كثري جاء لفظ سائحات أي صائماتعو ،....رض واهلجرةاأل

إن السياحة يف القرآن الكرمي مرتبطة ارتباطا بألفاظ معينة منها الصيام واجلهاد والسري يف  

ال ،توجد عدة تعريفات حول السياحة ،....األرض واهلجرة وهذا حبسب رؤى الباحثني يف هذا ا

  ثقافيةظاهرة  اعترب اجتماعية وتربها ظاهرة ع،فمنهم من ا

                                                             
 .377،ص 3:، ج)ساح(لسان العرب مادة : ابن منظور   1
أیمن نصیر،محمد على ،شریف عبد هللا،،أحمد عبد رب النبي،دار ابن :،تفسیر القرآن العظیم،نح) أبو الفداء عماد الدین إسماعیل(ابن كثیر   2  

  .2907،ص 4:،ج2005الھیثم،
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م اع" E.GUYER FREULLER" جويرفوار:"تعرف  للسياحة  بعود لـــ أولإن     

اعلى  1905 تغيري اإلقامة واىل مولد الراحة واىل ال إىلظاهرة عصرية تنبثق من احلاجة املتزايدة " أ

يف املناطق هلا  اإلقامةواىل الشعور بالبهجة واملتعة و  اإلحساسجبمال الطبيعة ومنو  اإلحساس

النمو االتصاالت بني الشعوب ،وهذه االتصاالت مثرة اتساع نطاق  إىل وأيضاطبيعتها اخلاصة 

  1"التجارة والصناعة كبرية اة متوسطة او صغرية ومثرة وسائل النقل 

من  وهناك.هو الرتفيه فقطجانب واحد فقط وحصري  متّ الرتكيز يف هذا التعريف على    

     هو مالمس للحياة اليومية مثل العمل  ونفى كل ما ،هييركز على السياحة وأعطاها البعد الرتف

يف املؤمترات وغريها ،غرضها العمل واإلقامة الدائمة وال يدخل يف السياحة اهلجرة من بلد إىل آخر 

  .2أو حىت العمل املؤقت أو أعضاء السلك الدبلوماسي

ومنهم من جيدها حركة انتقال الفرد ملدة قصرية املدى إىل املناطق السياحية بعيدا عن حمل 

 .جوال بتم اإلنفاق من الدخل اخلاصوالعمل الدائمني أي االنتقال والت  3اإلقامة

هي جمموع العالقات واخلدمات املرتبطة " :يري صالح الدين عبد الوهاب بأن السياحة هي 

ويعترب من أحدث " ان تغيريا وقتيا وتلقائيا وليس ألسباب جتارية أو حرفيةبعملية تغيري للمك

من  ن السياحة هدفها األول خلوها من غاية جتارية وغريهاإ، 2''التعاريف اليت قدمت للسياحة

                                                             
   .وما بعده 29،ص 2،2007"مبادء السياحة ،دار املسرية والتوزيع ،عمان ،األردن ،ط:اهر وسراب الياسظنعيم ال 1 
   .15،ص1991رؤية عصرية للتنمية السياحة يف الدول النامية ،اهليئة املصرية العامة للكتاب للنشر ،القاهرة ،مصر :كفايف حسني :ينظر 2  
  .1،ص1999، 2:السياحة صناعة املستقبل ،دار مكتبة االسراء للطباعة والنشر ،صنعاء ،سوريا ،ط:عبد العاطي وأشرف صيحي :ينظر  3   
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السويسري "R.Glucksman"جالكسمان " األهداف باستثناء الرتفيه والرتويح عن النفس أما

ا  1935فقد عرف السياحة عام  جمموعة من العالقات املتبادلة اليت تنشأ بني الشخص " على أ

وقد ركز " الذي يتواجد بصفة مؤقتة يف مكان ما وبني األشخاص الذين يقيمون يف هذا املكان

  1.فقط على اإلنسانية اليت تنشأ بني السائح والسكان األصليني

دْ           ّ ا األفراد "السياحة هي عبارة عن  أنمنظمة العاملية للسياحة  وتقي األنشطة اليت يقوم 

 24أثناء السفر أو احللة وذلك يف األماكن اليت تقع خارج عن مكان إقامتهم لفرتة متتالية ال تقل 

  .4"وال تتجاوز السنة للرتفيه واألغراض أخرى ليس هلا عالقة بنشاط رحبي يف منطقة الزيارة،ساعة

ا  (fardeler)جوبري فرديلر ويرى العامل االملاىن     ظاهرة عصرية انبثق من احلاجة "السياحة بأ

،واىل  اإلحساسجبمال الطبيعية ومنو هذا  اإلحساسالراحة واىل تغيري اهلواء واىل مولد  إىلاملتزايدة 

منو االتصاالت وعلى  وأيضايف املناطق هلا طبيعتها اخلاصة ، واإلقامةالشعور بالبهجة واملتعة 

  .  2" بني الشعوب األخص

وهناك من ربط السياحة باإلقامة ووجود وقت الفراغ، وهذا ما أكدته غادة صاحل  

ا"حول السياحة بقوهلا  لنشاط الذي يقوم باالشخاص الذين مييلون اىل السفر ا« السياحة بأ

دف ورمبا االقامة يف غري بيئتهم املعتادة  لفرتة قصرية أو طويلة ،دون االقامة الدائمة  

                                                             
  .22، ص ،1997صناعة السياحة، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان األردن ماھر عبد العزیز توفیق، : 1

  .الصفحة نفسھا:ص:المرجع نفسھ  -3
-4 Pierre py , « le tourisme Phénomène  économique»,,documentation française paris 

rance,2002,p :07. 
29السیاحة، ،ص  مبادئ: سراب الیاس:نعیم الظاھر    2  
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مع  أساسي وهو التميع بوقت فراغهم على وجه ال ميكن حتقيقه يف بيئتهم املعتادة

م املادية واملعنوية  1 » استعدادهم لتحمل خماطر حمدودة لنشاطهم يف إطار إمكانا

  :من خالل التعريف نستخلص مايلى

  اإلقامة  شرط أساسي 
  وقت فراغ لسياحةوجود  

جند إن التعريف السابق قد ركز على الرتفيه وغريها أمثال األنشطة االقتصادية بغرض    

  .إشباع حاجات الزبائن اليت يطلق عليهم اسم السائح

السائح هو الفرد الذي ينتقل من مكان إىل آخر ألغراض خمتلفة غري العمل أو  :السائح -2

وقد اشرتط على السائح .إقامته عن الليلة واحدة وال يزيد سنة أن ال تقل   حتقيق الربح،ويشرتط

  :2شرطان أساسيان مها

       كلم،وتزيد املسافة يف بعض الدول 30يعترب الفرد سائحا إذا قطع مسافة :شرط املسافة  

 .كلم  160إىل 

 .واحدة على األقل يف املكان املزار إليه شرط قضاء ليلة 

مع ما نص عليه مؤمتر الواليات املتحدة الذي انعقد يف روما  وجند توافق هذا التعريف     

 .لسفر الدويل واألكثر استخداما من طرف الدول واملنظمات الدوليةاحول السياحة و ، 1963

على املستوى الدويل باعتبار   املنظمة العاملية للسياحة حتدد مفهوم السائح وذلك أما

                                                             
وما بعدھا  60،ص2008، 1:اقتصادیات السیاحة ،دار الوفاء،اإلسكندریة،ط: غادة  صالح    1  

،مصر   اإلسكندريةالتطبيق،دراسات يف أنرتوبولوجيا السياحة،امللتقى املصري لإلدارة والتنمية ،و صناعة السياحة بني النظرية :دعبس يسرى -2
   .159:،ص2003،
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) املبيت( اإلقامةن اكميف  األقلاالشخاص لذين يقضون او ميكثون ليلة واحدة على "أن

اح  زار،ويعتربون سوَّ ُ   )سائحني(اجلامعية التابعة للمكان امل

  تنزهم= ساعة        24ليلة اقل من ) 0(صفر قضاء 

  )مؤقتة(قصرية إقامة=         ليايل    03إىل        01  من  قضاء

  )عطلة(طويلة  إقامة= قل من سنة       أليايل و  03من أكثر قضاء 

وقد صنفت املنظمة العاملية للسياحة أصناف السياح املسافرين وفرتات اإلقامة مع الدوافع الرامية       

  تصنيف السياح المسافرين  )1(الشكل رقم :             يلخصه املخطط اآليت من السفر  كما

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

عمال الحدود     

 الالجئین

أفراد 
9الجیش   

 7المسافرين المتنقلين

 البدو

   6مغتربين دائمين     

 6ين غتربين مقيمم 

الممثلین 

9القنصلیین  

غیر     
وارد حول 
إحصاء 
 السیاحة

       الزائرین

وارد في       
 إحصاء السياحة

المسافرین    

   
الزائر لیوم 

 واحد

الزائر 
2لیوم واحد  

 9الديبلوماسيين 

السیاح     
1 

مسافرین غیر 
 سفینة ترفیة

غیر 
-اجنبي –مقیم   

أفراد 
5الطاقم   

مواطنین 
مقیمین في 

 الخارج

فراد أ    
طاقم غبر مقیم 

4 

 أخرى

 الديانة/حجلا

   العالج  

ل أعما  

الوالدین 
اصدقاء- زیارة   

 ترفیھ
 راحة وعطلة

الغرض    
 من السفر
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  :  أنواع السياحة  -3
  :حسب الغرض/ أ   

  :سياحة المتعة والترفية -1
واحملميات ،مثل املنتزهات الطبيعة ،النوع غرضه زيارة أماكن بعينها والرتويج هلا الغرض من هذا

  .وقضاء وقت الفراغاالستجمام واهلدوء،ة وقضاء أوقات الطبيعي

  :السياحة الثقافية والتاريخية  -2

م       وتتمثل السياحة الثقافية يف السفر بغرض االطالع والتعرف على ثقافات الدول وعادا

م كما يسعى السائح من خالل السياحة الثقافية حلضور معارض الفنون الشعبية  وتقاليدهم ومميزا

فيها الدول  والتشكيلية الشرتاك يف املناسبات واملهرجانات الشعبية املختلفة اليت تعرب وسيلة تتفنن 

ا    كنوع من الدعاية وإلعالن جلذب العديد  من السائحني ملشاهد

  :السياحة االستشفائية والعالجية   - 3

وهي قضاء فرتات يف املصحات العالجية أو املنتجعات الصحية اليت تتخصص بالعناية      

ا ينابيع املياه املعدنية أو الكربيتي      ة واحلمامات بغرض العالجالصحية مثل ارتياد األماكن اليت 

  .أو إجراء عملية جراحية 

  :الدينية  السياحة  - 4
ذا النوع من السياحة االنتقال إىل األماكن الدينية واملقدسة         وهذا  ،1ويقصد 

       االنتقال يكون داخل الدولة أو خارجها مثال األضرحة  أو احلج أو ألداء واجب ديين

                                                             
  .97،ص 1،2010:منال شوقي عبد المعطي،دراسة في مدخل إلى علم السیاحة ،دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر،اإلسكندریة،ط  1
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يهدف الراحة  –األماكن الدينية –أو التعرف إىل تراث لديين لدولة ما ويقصدها  السائح 

  :1ومن امثلة املعامل الدينية جند حبسب الديانة نذكر .والرتفيه الروحي 

ة واملدينة املنورة  وزيارة بعض أضرحة مالدينية مثل مكة املكر  املشاعرزيارة  :عند العرب
  .الصحابة رضوان اهللا عليم

  جندها يف بيت املقدس يف فلسطني والفاتيكان يف ايطايل :عند الديانة املسيحية

 :سياحة المعارض - 5

وتشمل مجيع أنواع املعارض وأنشطتها املختلفة مثل املعارض الصناعية والتجارية والفنية       

والتشكيلية ومعارض الكتاب ،فمن خالهلا يستطيع الزائرون التعرف على آخر االجنازات 

التكنولوجية والعلمية للبلدان املختلفة واليت تعترب من عوامل اجلذب السياحي وتنشيطه ،وقد ارتبط 

  .ا لتنوع من السياحة بالقطاع الصناعي هذ

 :السياحة البيئية  - 6

وحركة والطيور  تعرف بالسياحة البحثية واليت تشمل دراسات البيئة النباتية واحليوانية         

ا العاملية  " هكتور سبالوس السكوزن"ح هذا النوع من السياحةوقد أول من اصطلوهجر

 ceballos  laceron " هي السياحة اليت تتجه إىل " ؛على ان السياحة البيئية  1980سنة

دف دراسة  واالستمتاع  واإلعجاباألماكن الطبيعة اليت تتعرض ألي إهدار أو مسببات تلوث 

  .2"املناطق باملناظر الطبيعية يف الرتاث الثقايف والفين هلذه 

                                                             
  .94،ص 1994نظریة السیاحة،مطبعة كلیة الیاخة والفنادق ،جامعة حلوان ،مصر،:صبري عبد السمیع    1
  .211،ص 2007إلسكندرية،السياحة البيئية،دار الفكر اجلامعي ،ا:حممد الصرييف    2
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احمليميات وغريها من املناظر  و التزهات ،الغابات:خالصة هذا التعريف السياحة البيئية  تتمثل يف 

  .الطبيعية اليت جتذب السياحة للوطن من جهة  وجلب العملة الصعبة من جهة أخرى

 :السياحة الرياضية - 7

وتتمثل يف السفر من مكان آلخر داخل الدولة أو خارجها من اجل املشاركة يف بعض        

اجل االستمتاع األنشطة الرياضية املختلفة واالستمتاع أو الدورات ،من 1الفعاليات الرياضية 

أو الثلج يف مناطق جبال األلب  الفرنسية  مبشاهدها  أمثال الغوص ،واالنزالق على املاء

   2السويسرية  أو داخل الصالت 

وتقوم على التبادل التجاري لرجال األعمال  أي ذات طابع :  السياحة التجارية - 8
  عارض واالسواق التجارية التجاري،نثال زيارة امل

فراد/ ب عدد   :حسب
  :3هناك عدة أنواع حسب هذا املعيار وهي                            

ال تعتمد على برنامج منظم أو حمدد، وهي غري منظمة ويقوم اليت هي سياحة  :ةسياحة فردي/ 1

إقامتهم حسب متتعهم باملكان أو شخص واحد لزيارة بلد أو مكان ما ،وترتاوح مدة  ا جمموعة

  .أو حسب وقت الفراغ املتوفر لديهم

  

                                                             
ا وأهدافها ،سلسلة االقتصاد السياحي ،دار جمدالوي،عمان ،األردن،:ملياء حنفي  1    .15،ص1:،ج1994السياحة مضمو

15ص :نفسهاملرجع :ملياء حنفي    3    

السياحي يف حتسني صورة لطفي على قشي،دور االتصال : ينظر .52،ص 1997صناعة السياحة،دار زهران للنشرن:ماهر عبد العزيز 4 
دراسة ميدانية لزوار احملليني للمؤسسات السياحية يف مدينة بسكرة ،مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف علوم واالتصال ختصص عالقات -مدينة قسنطينة
.71،ص3،2013/2014طاهر آجغيم،قسم العالقات العامة،كلية العلوم واالتصال والسمعي البصري،ـجامعة قسنطينة :عامة،إشراف    
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  : السياحة الجماعية / 2

وهي عكس السياحة الفردية ،حيث يتم ترتيب وتنظيم كل شيء مسبقا من طرف الشركات     

  1السياحية 

  : سب مدة اإلقامة ح/ـــــج

  :السياحة الموسمية  /1

ا من شهر إىل وهي السياحة تتعلق بقضاء         السائح لعطلته يف مكان وموسم معني ومد

  .ثالث أشهر وتتميز بالدورية والتكرار

ّ ومروره يكون ضمن حمطات مثل : سياحة عابرة/ 2 وهذا النوع يتم عرب انتقال السائح عرب الرب

  .دخول بلد للوصول لبلد آخر أو اهلبوط االضطراري يف مطار معني مثال

  :افية حسب المناطق الجغر / د

  .انتقال األفراد داخل البلد نفسهعن وهي عبارة  :السياحة الداخلية/ 1

دول على استقطاب الحيث تسعى كل  وتعتمد على السياح األجانب،  :ةالسياحة الخارجي/2

وال يتم هذا إال بتوفري قواعد .عدد كبري من األجانب للرتويج السياحي وجللب العملة الصعبة 

  واألمن  واملنتجعات مما يشجع السياحة وجذب األجانبسياحة مثل املنشآت 

  
                                                             

لطفي على قشي،دور االتصال السياحي : ينظر. 33 ،:ص،2001،مصر ، ةوالتنمية ،القاهر  لإلبداعالسياحة ،امللتقى املصري :يسرى دعبس-1 
  . 73.72.71دراسة ميدانية لزوار احملليني للمؤسسات السياحية يف مدينة بسكرة ، ص -يف حتسني صورة مدينة قسنطينة
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  :حسب الجنسية / هــ

م املختلفة   :سياحة األجانب/1   تنظم جلذب السياح األجانب ،وتلبية رغبا

  :  سياحة المقيمين خارج البلد/ 2

  ).املغرتبني(ويتمثل هذا النوع من السياحة يف تنظم رحالت سياحية لزيارة البلد                 

  :أهمية السياحة   - 4
متكن أمهيتها النفسية يف اخلروج من بؤرة الصراع االجتماعي والقتصادي    نفسية  أهمية   - 1

اليت تسعى إىل على كينونة النفس البشرية ة القلق وتصادم األفكار واملصاحل وغلب

  .1لق حالة تغيري مفاجئة للفرد يف عمله مما يدفعه للتغيريخل،التنفيّس 

ال البيئي من جانب االستغالل املوارد الطبيعية : همية البيئةأ 2 تتمثل أمهية السياحة يف ا

وال يكون ذلك إال عرب ختطيط . أحسن استغالل، واحملافظة عليها كثروة وطنية خالصة

عمراين يتماشي ومتطلبات السياحة بشرط أال يكون على حساب األراضي واحملميات 

ا وال يكون التوسع العمراين ال.الطبيعية –ذي يسبب مشاكل وآثار بيئية سلبية على حسا

  .2البيئة

هدفها إقامة املنشاة السياحية وقواعد السياسية للنهوض بالسياحة  وفق  :أهمية االقتصادية  3

دف زيادة املنتج االقتصادي للدولة  فالسياحة .التخطيط اإلداري األجنع لذلك،وهذا 

                                                             
لطفي علي قشي،دور : ينظر .40:،ص2001، 1:دراسات يف علم النفس السياحي،دار املعرفة اجلامعية ،مصر ط:الغيسويعبد الرمحان حممد  1 

.وما بعدها.71دراسة ميدانية لزوار احملليني للمؤسسات السياحية يف مدينة قسنطينة ، ،ص -االتصال السياحي يف حتسني صورة مدينة قسنطينة   
   .22:،ص2002، 1:،ط األردن،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عمان ، السياحيالتخطيط : غنيم حممد عثمان وآخرون 2
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ثالث قطاع صناعي متخصص بعد السيارات  أصبحت  أهم الصناعات يف العامل ،فهي تعترب

عامةً ،غري أن السياحة يف اجلزائر مل تعطي هلا أمهية بالغة  وااللكرتونيات والنشاط الزراعي

ال الصناعي والزراعي ،فهي مومسية يف فصل الصيف أو مناطق حمدد مثل جبال  بقدر ا

   .الشريعة أو جبال القهار يف متنراست

 :أهمية ثقافية  4

ُ .البشرية  يةتتعدد أنواع السياحة وختتلف باختالف امليول والرغبات النفس                  ويكمل

ال االقتصادي يف نقل الثقافات واحلضارات اليت سبقتنا زمنيا  –العامل العلمية وتقدمه يف ا

افة عن مع امتزاج املعتقدات الفكرية واألدبية والفنون وخمتلف ألوان الثق السبق الفين واجلمايل

  .1طريق احلركة السياحية الوافدة إلينا

  

  

  

  

  

                                                             
  .55:علم النفس يف خدمة املؤسسات السياحية والفندقية،ص:حممد عبد الرمحان العيسوي 1
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  ركان ومكونات السياحة أ 5

 أركان السياحة  5-1

  :1وتتمثل أركان السياحة بإجياز يف املخطط املتمثل أمامنا   
  أركان السياحة ): 2(الشكل رقم

 النقل  .1
 تعتمد على البنية التحتية والبنية الفوقية      اإليواء .2
 الربامج .3

  الربامج    اإليواء    النقل       
  بري -
  جوي -
  حبري -

            فنادق    
  شقق

بانسيونات .موتيالت
  أخرى –خميمات 

  وكاالت السفر -  
  الشركات السياحية -
  األماكن األثرية -
  األماكن السياحية -

  البنية التحتية   
  البنية الفوقية

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
.43صناعة السياحة، ص  :ماهر عبد العزيز توفيق 1  

 اإلقـامة وسائل النقل       حجر الربامج 

 رحالت داخلية

  أماكن الترفيه -
  خدمات سياحية -
  أماكن تاريخية -
  أماكن عالجية -
 أخرى -
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  :من خالل الشكل السابق جند أن أركان السياحة تتمثل يف

إن صناعة السياحة مرتبطة ارتباطا وثيقا بصناعة النقل إذ أنه ال ميكن أن تنشأ سياحة  :النقل .1

ا، من وسائل النقل من مطارات  وتتطور بدون وسائل النقل وتطور طرق املواصالت وخدما

 .موانئ، طرق

أول ما يبحث عنه السائح يف وقت وصوله إىل أي دولة أو مكان هو مكان اإلقامة  :اإليواء .2

، شقق سياحية 1البحث عن الطعام، الشراب والرتفيه، اإليواء ميثل الفنادق، املوتيالت قبل

 .غرف، خميمات، وميثل كذلك الطعام والشراب بصورة مباشرة

ال تنجح السياحة بدون معني يتمتع به السائح وحيجز له مكان عند وصوله البلد :البرامج .3

ألماكن األثرية والتارخيية وأماكن الرتفيه واملناطق املعين، وهذه الربامج تشمل زيارات املتاحف وا

إخل باإلضافة إىل اخلدمات السياحية األخرى ...العالجية والدينية أو الطبيعية أو الرياضية 

 .احملالت، األسواق، التقدم املدين، املنتزهات: مثل

أي مشروع  وهي مصطلح يطلق على اخلدمات األولية الواجب توفرها لقيام :البنية التحتية  .4

أو منطقة سياحية، من مياه، صرف صحي كهرباء واحلاجات األساسية للحياة املدنية من 

يف السياحة يف املنشآت ) التحتية(، وتتمثل البنية األساسية )بنوك، مدارس، مستشفيات(

                                                             
للمسافرين عن طريق السيارات اخلاصة والباصات، تقع على الطريق الربية السريعة وتكون دائما هي الفنادق املخصصة :  املوتيالت 1

ا متوسطة   أسعارها مناسبة وخدما
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الفندقية وجمال اإلقامة واملنشآت السياحية ووكاالت السياحة والسفر واملنشآت الرتفيهية 

 .زة السياحية املختلفةواألجه

                               منشآت اإلقامة مثل الفنادق صطلح يطلق على: ةالبنية الفوقي .5

 وكذلك مشاريع االستقبال السياحي ومكاتب املعلومات السياحية)..املخيمات،املوتيالت

السياحية، مالعب وكالء السفر، الشركات السياحية، مكاتب إجيار السيارات، املنظمات 

، وهذه اخلدمات ضرورية ال غىن للسائح عنها وختتلف من ...مقاهي، مطاعم، سينما، مسارح

  .بلد آلخر وحسب مستوى تقدم البلد

 مكونات السياحة  5-2
السياحة يف أي بلد ما جيب توفري بنية حتتية وبشرية وغريها  مما يساعد على حتسني  زدهارا    

  الصورة اجليد لبلد ،وعليه خنتصر أما مكونات السياحة وفق املخطط اآليت

  1مكونات النشاط السياحي): 03(الشكل رقم 
  

  
  
  
  
  
  

  
  

                                                             

185، ص2002ماهر عبد اخلالق السيسي، مبادئ السياحة، مطابع الوالء احلديثة، القاهرة،  :املصدر    1  

 اإلقامة 

 اإلطعام

 النقل السياحي

 املشرتيات

 اإلرشاد

  األمن واالستعالم
 السياحي

  شركات وكاالت
 السياحة

 لرتفيها   
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  :انطالقا من املخطط السابق تتحدد مكونات النشاط السياحي كالتايل   

واليت تشمل الفنادق والشقق الفندقية، املخيمات، واملنتجات السياحية : وسائل اإلقامة  

 :1هذه األخرية إىل شروط عدة نذكر منهاوالقرى،وختضع 

يلعب املوقع دور هام يف تصنيف الفنادق وحتديد درجتها ونوع زائريها، وحسب  :معيار الموقع  

 :هذا املعيار ميكن أن جند التصفيات التالية

 فنادق وسط املدينة اليت تستقبل رجال األعمال وسائحي اإلجازات. 

 حي العبور ومالحي الطائرات ويف بعض األحيان رجال فنادق املطارات واليت تستقبل سائ
 .األعمال

  فنادق املنتجعات واليت تتضمن كافة اخلدمات والتسهيالت اليت تسري فنادق املنتجعات

 .واليت تتضمن    كافة اخلدمات و التسهيالت اليت تسري إقامة سائحي اإلجازات

  : أثار السياحة  6

تلعب السياحة دورا هامة يف تنشيط االقتصاد الوطين ،وأصبح أمرا ضروريا ال مناص منه          

  :حيث أقر به اجلميع ،وعليه كغريها من األنشطة هلا آثار اجيابية  وأخري سلبية منها

  

  

                                                             

.24، ص ،1997والتوزيع، عمان األردن  صناعة السياحة، دار زهران للنشر: سمیة یحیاوي   1  
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  :اآلثار االيجابية 7-1

 حتقيق التطور والرفاهية وزيادة الدخل الوطين   

 توفري مناصب الشعل 

 االتصال احلضاري واملزج الثقايف مع الشعوب  

 ترقية الصناعات التقليدية وإثراء الرتاث الثقايف 

ا عامليا     .احلفاظ على اآلثار التارخيية والعادات والتقاليد الوطنية واالرتقاء 

  : اآلثار السلبية 7-2

 االحنالل اخللقي نتيجة تصادم األفكار والطبائع  

تمع     نتيجة التقليد ظهور آفات يف ا

 البناءات الفوضوية اليت تقام على حسبا األراضي الزراعية  

 االنقسام الطبقي الذي يطهر لنا السياحة رفيعة وأخرى رديئة 

 فقدان اهلوية والذوبان يف اآلخر 

  .ظهور عادات استهالكية خمالفة ملا آلفه البلد السياحي بسبب ميول السائح 

كما ال خيفى تأثري السياحة على القطاعات االقتصادية املتعدد واملتنوعة أمثال النقل           

.والصحة والثقافة وغريها من القطاعات احليوية  



 الفصل الثالث
 اإلذاعةمفهوم :  أوال
  خصائص اإلذاعة: ثانيا

 خصائص ومزايا االذاعة املرتبطة بعملية االتصال - 1
 مزايا وخصائص اإلذاعة كوسيلة تعليمية - 2
 اإلذاعة وسيلة إعالنية هامة - 3

  مرونة اللغة عرب وسائل االتصال: ثالثا
  جمتمع البحث واختيار العينة: رابعا

 جمتمع العينة - 1
 اختيار العينة - 2

  أدوات مجع البيانات وحتليل:خامسا
  

ال اجلعرايف والزمين للدراسة   :ا

 ال اجلغرايف  ا

 ال الزمن  ا

  :صعوبات الدراسة: سادسا

  االستيانة او االستمارة:  سابعا

 احلليل واملناقسة والتفسري للعينة انمثا
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  اإلذاعةمفھوم  أوال

  

 عبارة عن تنظيم مهيكل يف شكل وظائف و أدوار": " عبد العزيز شرف " يعرفها 

و اإلعالمي، وذلك الستقباهلا تقوم على بث جمموعة من الربامج ذات الطابع الرتفيهي والتثقيفي 

، وهذا يعين أن 1"يف آن واحد من طرف مجهور متناثر يتكون من أفراد ومجاعات بأجهزة مناسبة 

اإلذاعة عبارة عن مؤسسة تبث جمموعة من الربامج اإلعالمية، والتعليمية، والرتفيهية، عن طريق 

  .جهاز يسمح بإرساهلا يف آن واحد

ا" فضيل دليو" كما يعرفها  ما يبث عن طريق األثري باستخدام موجات  : " على أ

اكهرومغناطيسية  اجتياز احلواجز اجلغرافية والسياسية وربط مستمعيها برباط مباشر وسريع  بإمكا

األخرى يف تقريب الثقافات وتكوين  االتصالومن مثة فقد شاركت مع التلفزيون خاصة وسائل 

 .2"ي حتاول دول الشمال السيطرة عليهرأي عام عامل

 هذا التعريف يركز على اخلدمة أو الوظيفة السياسية اليت متارسها اإلذاعة.  

 من التعاريف السابقة جند أن اإلذاعة كجهاز إعالمي تشتمل على: 

                                                             
، 2،1989:املدخل اىل وسائل االعالم،دار الكتاب املصري ،القاهرة ،مصر،طعبد العزیز شرف   1  
  .175، ص.1998اجلزائر،  -بن عكنون -ديوان املطبوعات اجلامعية ،مقدمة يف وسائل االتصال اجلماهريية فضیل دلیو،  2
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 اإلذاعة تنظيم مهيكل يف شكل وظائف وادوار.  

  هورها عامانتشارا وأكثر شعبية ومج االتصالاإلذاعة أوسع وسائل. 

  اإلذاعات احمللية، اإلذاعة اجلهوية، اإلذاعة الوطنية، ( تغطي اإلذاعة جماال جغرافيا حمدودا

 ).اإلذاعات الدولية( كما ميكن هلا أن خترج من نطاق الدولة يف بث براجمها ) اإلذاعة اإلقليمية

  اجتماعية، إخبارية، ترفيهية، تثقيفية ( تقدم اإلذاعة خدمات يف طبوع متنوعة

 ...).سياسية

 :خصائص اإلذاعة -ثانيا

تعد اإلذاعة الوسيلة األكثر انتشارا واألكثر شعبية، وتنفرد بعدد من املزايا واخلصائص 

  :املختلفة، وميكن تقسيم هذه اخلصائص إىل االتصالاليت حتملها مكان الصدارة بني وسائل 

  :االتصالومزايا اإلذاعة المرتبطة بعملية  خصائص - 1

  للوسائل ألن العناصر اإلعالمية " ماكلوهان" احلارة، وفقا لتقسيم االتصالتعترب من وسائل

يكال يف بثها من العناصر اإلعالمية التلفزيونية مما يعطي جماال للتخيل والتصور  اإلذاعية أقل 

والتفكري، أكثر من الصورة التلفزيونية املكتملة، فالوسيلة احلارة اليت متد حاسة واحدة وتعطيها 
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أقل من الوسيلة الباردة، اليت تتطلب من املتلقي قدرا عاليا من املشاركة درجة وضوحية 

  .)1(واإلكمال

  ال يشرتط اإلملام بالقراءة والكتابة إلرسال واستقبال الرسالة، بينما تتطلب املواد املطبوعة

 . توافر ذلك

  اإلذاعات الدولية ( حتقق اتصاال آنيا وفوريا حول الكرة األرضية.( 

 ا  ،...)موسيقى, مؤثرات, حمادثات( ملواد السمعية تبث كافة ا ومن خالل قدر

 .ويف الدعوة واإلرشاد ،أمكن استخدامها يف الربامج التعليمية والثقافية والرتفيهية،هذه

 م العلمية ،تصل إىل ماليني املستمعني مهما كانت مواقعهم اجلغرافية           أو مستويا

وهذا ما حطم تسلط املعوقات الطبوغرافية أو السياسية يف تالحم الشعوب و تبادل  ،الثقافية أو

 .كما ميكن أن تبث برامج يف جمال حملي, املعرفة

 حيث جيري إنتاج براجمها واالستماع إليها على  ،تعمل على إقامة قاعدة اتصال فعالة

 .أساس املخاطبة املباشرة 

  اجلماهريي، اإلقليمي و الطبقي يف آن واحد االتصالجتمع اإلذاعة بني ثالثة أنواع من 

                                                             
مدى :بركات حممود وآخرون: ينظر.173، ص1993مصر -القاهرة -االتصال والرأي العام، دار الفكر العريب: عاطف عديل العبد 1

،قسم شريفة ماشطي،:فاعلية اإلشهار املسموع وتأثريه على املستهلك،دراسة ميدانية على عينة من مجهور إذاعة سريتا احمللية بقسنطينة،إشراف
 وما بعدها 20،ص  2004/2005العالقات العامة،كلية العلوم واالتصال والسمعي البصري،ـجامعة قسنطينة،
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إذ يرسل براجمه إىل املاليني بصفة عامة، ويتضمنها حمطات إقليمية وأخرى حملية وأركان لفئات  

اخل من معظم اخلدمات ...كإذاعة الشباب وبرامج للمثقفني، كذلك برامج للمرأة واألطفال معينة

 .)1(اإلذاعية

  .ويعترب اخلرب هو العنصر األساسي يف العمل اإلذاعي 

  

  :مزايا وخصائص اإلذاعة كوسيلة تعليمية  -2

  : أما فيما خيص مزايا وخصائص اإلذاعة كوسيلة تعليمية ميكن أن جنملها يف

 تتطلب عددا أقل من املعلمني واملدربني إلنتاج وتقدمي الربامج.  

  يف مناطق خمتلفةميكن بث برامج آنية ملستمعني يوجدون. 

 ميكن إعادة بث براجمها مرات متكررة. 

         ال تتطلب معرفة مسبقة بقواعد القراءة و الكتابة، ملتابعة اإلستماع    لرباجمها 

           تقود إىل توفري يف اإلنفاق على التعليم يف زمن تبدو فيه احلاجة أكثر  إحلاحا

 .لتوفري املال وخفض النفقات

  مدرسة متكاملة جلميع املراحل الدراسية وجلميع الطلبة واملستمعني وكذا كل املواد تعترب

 .الدراسية

                                                             
.173المرجع سابق، ص: عاطف عدلي العبد  )1(  
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  تتمتع اإلذاعة السمعية خباصية مهمة يف جمال التعليم والتعلم، ذلك انه باإلمكان إقامة

عالقة ثنائية بني املعلم واملتعلم و تتحقق مثل هذه العالقة من خالل تصميم و إنتاج و تقدمي 

  .خماطبة املستمع الفرد االعتبارالربامج مع األخذ بعني 

 

  :اإلذاعة وسيلة إعالنية هامة -امساخ

    نميكن إضافة إمكانيات أخرى لإلذاعة، متمثلة يف جعلها وسيلة إعالنية مقبولة أل

يهم املعلن هو وصول اإلعالن إىل قطاعات عريضة من اجلماهري ووجود اإلعالن يف حد ذاته  ما

اقتصاديات اإلذاعة خاصة وأنه تقوم به إذاعة عديدة ضمن براجمها، مثل إذاعة الشرق يدعم 

   اللتان تعدان من أوائل اإلذاعات  "لو"و  "كار  "األوسط، وإذاعات أخرى موجهة، كإذاعة منيت

 .يف العامل تبث ومضات إشهارية ضمن براجمها

  مرونة اللغة عبر وسائل االتصال : سادسا

ا من فكر وحضارة أقوامها ،ولكل لغة سياقها التارخيي منابعها  تستمد اللغة مقوما

ا وقواعدها النحوية والصرفية والضابطة هلا ،وميثل اللسان يف األمة القاسم  الفكرية اخلاصة 

ا ،واملعرب األمني عن حقيقتها الدينية واحلضارية اإلبداعية ،ويف السياق تعترب  اللغة املشرتك يف كيا
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وحقولنا كما تعترب اقوي أداة عن  اوعاء وحمصن ضمريها ،وتعكس منحنيات تفكرينا واجتهاداتن

  1.وهويتنا اديننا وعبقريتن

ا تتسم مبزايا مجالية وبالغية   وتتيح لغة لإلعالم املكتوب او مسموع استقامة أسلوبه أ

ا توافق مقتضى احلال  از وخاصة اللغة العربية لغة القرآن ،كو ،وتناسب املقام، واعتمادها على ا

واإلجياز البالغ بدون أن خيل باملقصود ،ويستخدم اإلطناب غري امللل ،ال يصقل أسلوبه فحسب 

  .بل سكيه األدوات التفسريية املالئمة لكل حال ولكل حدث

يرتبط األسلوب الصحفي باملعلومة أشد ارتباط وبالواقع احلي امللموس ،وجنرد اللحظة 

حيث جند أن لغة النص الصحفي مل تظهر بني عشية وضحاها ،بل تطورت وفق . تشكلها عند

املمارسات اليت صقلها الواقع االجتماعي والسياسي والفكري بدرجة اكرب  ،وميكن إجيازه         

يف  ارتقاء املستوى الثقايف للجمهور واحتكاكه مبواضيع اليت تناولتها الصحافة،والوجود العقلي 

  .2قيقي للواقع واألماكن واألشخاص وكذلك املردود اآلين الذي ينتظر أن حتققه الصحافةواحل

منطوقة   اإلشاراتيف  أساساتتمثل  اإلعالملغة  أنعلى  اإلعالميونوجيمع الباحثون 

،حيث ال يتم إعالم الكالم 3املصورة نقر من خالهلا الرسالة اإلعالمية إىل اجلمهور  أواملكتوبة  أو

                                                             
اللهجة العامية،دراسة ميدانية على القائم باالتصال بإذاعة قسنطينة اجلهوية ،مذكرة  إىل اللجوء إشكاليةاحمللية يف اجلزائر و  اإلذاعة:محزة مليلي 1  

نسانية علم االجتماع والدميوغرافيا،كلية العلوم اإلسكينة العابد،قسم :شرافإمكملة لنيل شهادة الليسانس يف علم االجتماع االتصال،
  .132،ص  2007/2008قسنطينة، متنوريواالجتماعية، جامعة 

مدى فاعلية اإلشهار املسموع وتأثريه على :بركات حممود وآخرون: ينظر .239:املدخل إىل وسائل اإلعالم، ص:عبد العزيز شرف 2
 .49إذاعة سريتا احمللية بقسنطينة،ص املستهلك،دراسة ميدانية على عينة من مجهور 

 .املرجع السابق،الصفحة نفسها:بركات حممود وآخرون: ينظر .239:املرجع نفسه،ص:عبد العزيز شرف 3
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إذا وجد رجل اإلعالم اللغة اليت يقتضيها احلال للتعبري عن طبيعة املعلومات واألفكار واملشاهد إال 

  .واإلحداث

ا تتجاوز خماطبة       اللغة اإلعالمية تتميز بسمات ختتلف عن اللغة العلمية املقننة أل

ال اإلعالمي        ص اقد حرِ . املستويات املتفرقة ذو الفئات املختصة إىل اجلمهور الواسع الذي

ا حتاول كذلك ان حترص على خصائص أخرى  1على مراعاة قواعد اللغوية املصطلح عليها ،فإ

  .يف األسلوب وهي البساطة واإلجياز والوضوح والنقد املباشر ، واألصالة واجلالء واالختصار

يارات العربي          ة الفصحى بني لعل اإلذاعة هي الوسيلة األفصح اليت تربز فيها ا

  والتوجهات املتباعدة املتنافرة  بية أمثال الفرنسية من جهة أخرى،من جهة واللغات األجن  الدارجة

جيمدها سوى الشكل الدارج الذي كان أقصر الطرق إىل جنب اجلمهور يف اإلفهام  واملتصارعة ال

اثريوالتأ   . والتجبري يف مواقع الصراعات وآليا

ا باختصار ميكن       ا بنفسها ،وتكريس أفكارها وسلطا القول أن  اللغة  تفرض لسلطا

م يف سلك يعتمد احلجة ويرتقى حنو سحر الذي ينتابه  وتبقى تسد حاجيات املواطنني وعفويا

  2التمثيل املدروس أو هو كذلك باملفهوم املعاصر

  

                                                             
 .املرجع السابق،الصفحة نفسها:بركات حممود وآخرون: ينظر .240:ص:املرجع نفسه 1
يار السلطات اللغوية،مركز:نسيم اخلوري  2  .147،ص 1:، مج2005، 1:دراسات الوحدة العربية ،ط االعالم العريب وا
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  :  مجتمع البحث و اختیار العینة  :سابعا
 : مجتمع البحث -1

           
                   جمموع حمدود أو غري حمدود من املفردات" ميكن تعريف جمتمع البحث على أنه     

مجيع مفردات الظاهرة " أو هي " حمددة مسبقا حيث تنصب املالحظات) العناصر و الوحدات ( 

 1"اليت يدرسها الباحث

      :العينةاختيار  -2

اتعرّف العينة      ّ جمموعة من وحدات املعاينة ختضع لدراسة حتليلية أو ميدانية وجيب "  :بأ

تمع األصلي و ميكن تعميم نتائجها عليه           .2"أن تكون ممثلة متثيال صادقا متكافئا مع ا

موعة اجلزئية " أو هي  يقوم الباحث بتطبيق دراسته عليها،وهي تكون ممثلة خلصائص  اليتا

تمع الدراسي ا   3"لكليا

األسئلة املتعلقة ، لذا ارتأينا اختيار  2014/2015حبثنا لسنة جمال  عة بسكرةإذا مبا أنّ و   

بإحكام تدخل يف صميم هلذا السبب كانت العينة املختارة  .اجلانب السياحي إطاريف –ببحثنا 

فراد طاقم اإلذاعة بدون بنسبة مقبولة ألقدر اإلمكان أن تكون العينة ممثلة  منا وسعينا ،املوضوع

                                                             
  . 166ص   2005، ديوان املطبوعات اجلزائرية  اجلزائر، 2أمحد بن مرسلي ، منهج البحث العلمي يف علوم اإلعالم و االتصال ، ط    1
، 1990مسري حممد حسن ، دراسات مناهج البحث العلمي و حبوث اإلعالم ، عامل الكتاب ، الدار اللبنانية املصرية للنشر والتوزيع القاهرة ،   2

  . 293ص 
.282:،ص2004دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع،اجلزائر،) ط.د(منهجية العلوم االجتماعية،:سالطنية ،حسني اجليالين بلقاسم    3  
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،حيث يكون توزيع يف اجلانب التطبيقي من الدراسة  واليت حّددناها بشكل واضح استثناء

  .االستمارة عشوائيا 

  :          وتحليلها دوات جمع البياناتأ -3

ا مجيع األدوات و الوسائل املستخدمة من طرف الباحث يف مجعه للمعلومات            نقصد 

    1. و البيانات املستهدفة للبحث من خالل استخدامه ملنهج أو أكثر

  :أساليب  تحليل العينة  -4

  :2إن حتليل العينة اخلاضع لإلستبانة يقوم على مستويني 

  وهذا النوع من التحليل يعطيها املعلومات من اجلانب الكمي: التحليل الكمي         

 حتليلها يف اجلداول البسيطة واملركبةوهذا لوضع البيانات يف اجلدول قصد 

 يأيت هذا النوع من التخليل بعد التحليل الكمي ،ومن مثة يأيت التحليل : التحليل الكيفي

 .الكيفي الذي ستند على النسب املئوية

  

  

 

                                                             
  . 214بق، ص اسال المرجع ،منهج البحث العلمي في علوم اإلعالم و االتصال :أمحد بن مرسلي - 1
،دار حامد للنشر والتوزيع )س.س.ب.س(منهجية وأساليب البحث العلمي وحتليل البيانات باستخدام الربنامج : داليل القاضي،حممود ألبيايت 2 

  80:،ص1،2008:األردن،ط
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 :المجال الجغرافي و الزمني للدراسة 

 :    المجال الجغرافي للدراسة  -

، لذلك يتمثل اإلطار بسكرةهي اجلهة املعنية بالدراسة و قد وقع اختيارنا على إذاعة     

       .اليت متثل لنا جمتمع البحث بسكرةاجلغرايف لدراستنا يف والية 

  :       المجال الزمني للدراسة  -

تقدمي األسئلة : ــــيتمثل يف الفرتة اليت مت فيها مجع املعلومات و البيانات امليدانية املتعلقة بـ   

افريل  27إىل  15لجهات املعنية يف مقر اإلذاعة خالل املدة املمتدة ما بني ل عرب االستبانة 

        بسكرةة من خالهلا احلصول على خمتلف الوثائق و البيانات اخلاصة بإذاع تاليت متّ ،2015

  .و املتعلقة باجلانب التطبيقي 

 : صعوبات الدراسة  

إن أي حبث علمي قد تواجهه صعوبات و عراقيل و قد واجهنا يف حبثنا هذا بعض             

  :        الصعوبات املتمثلة فيما يلي

  .    قلة املراجع حول موضوع الدراسة  -

فاجلانب اللغوي غياب تام  وان وجدت  هذا املوضوع قلة الدراسات و البحوث اجلامعية حول -

  .     ومل حيظى الكايف من االهتمام 

 . السياحيمن اجلانب  نقص اخلربة و املعرفة حول الدراسة امليدانية -
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 اعة نفسها لعدم التوثيق و التدوين يف مثل هذه املواضيع عدم وجود معلومات كافية يف اإلذ -

  يف جمال السياحةوخاصة إذا متثل املوضوع 

  :انةـــــــــــــــاالستب 

هي األداة الرئيسة اليت متّ االعتماد عليها يف مجع البيانات املراد دراستها أو اليت سنجري          

 طرف مسئويل إدارة إذاعة الزيبان على أثرها حتليل الظاهرة اللغوية وفق اإلجابة املقدمة من

ا  ،يتم وضعها يف استمارة  معنية حول املوضوع باملرت األسئلةجمموعة من :" تعرف االستبانة بأ

 األسئلة األجوبةتسليمها باليد ،متهيدا للحصول على  جيرىترسل لألشخاص املعينني،بالربيد أو 

  .1الواردة فيها

ا أو اعلى :" أ أيعاد موضوع الدارسة ميكن عن طريقها اكتشاف  اليتحقائق من املؤشرات ، أ

، وهناك من 2،عن طريق االستقصاء التجرييب أي إجراء حبث ميداين على جمموعة من الناس

ا جمموعة من  فها على أ آراء  أوتعد بقصد احلصول على املعلومات ، واليتاملكتوبة ، األسئلةعرّ

  3حول موقف أو ظاهرة معينة

 

 

  

                                                             
  .66،ص 1999، 2:مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر،ط:حممود الذنبياتعمار بوحوش ،حممد   1

   282ص  2004بال،:منهجية العلوم االجتماعية دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع ،اجلزائر ط:بلقاسم سالطنية ،حسني اجليالين  2 
،ص 1999بال،قسنطينة ،منشورات جامعة منتوري قسنطينة،:أسس املنهجية يف العلوم االجتماعية ،ط:وآخرونفضيل دليو،على غريب : ينظر  3

192  
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 متغیرات البحث یانات الدراسة حسبتحلیل ب -: األوللمحور ا

  :الجداول البسیطة
 :البیانات الشخصیة -1

   یبین توزیع أفراد العینة حسب الجنس: 01الجدول رقم  

 %النسبة  تكرار  الفئات

  %50  08  ذكور

 50%  08  إناث

        100%  16  المجموع

    ن اإلناثفراد العينة مأل مساويةيتبني من هذا اجلدول أن نسبة أفراد العينة من الذكور 
  .إمجال أفراد العينة من %50نسبةالثانية  ومتثل %50بنسبةحيث تقدر األوىل 

  :تفسير
متّ توزيع  ، حيثكما ذكرانا سالفا  كان عشوائيا واإلناثالتقارب بن نسبة عدد الذكور  إن 

احمللية حال  اإلذاعةعدم تقبل الدراسة من بعض املوظفني يف  ، ولكنموظف 25ينة على عدد عال
  .القبول لدى بعضهم نسبة وتقييم ة امليدانيةسدائرة الدار  سيعدون تو 

  :یبن توزیع أفراد العینة حسب السن :02الجدول رقم 

  %نسبة  تكرار  الفئات

 6.25%  01  ]20أقل من [

 31.25%  05  ]30-20من [

  62.50%  10  30أكثر من 

  100%  16  المجموع
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    نالحظ بوضوح  أن الفئة  العمرية، و بسكرة  إذاعةيبني لنا اجلدول التايل الفئة العمرية لعمال 

ر يتقدبمن أفراد العينة  بــ 01متثل واليتفراد العينة األقل أل نسبةالسنة متثل )  سنة 20أقل من (

) فأكثر -30(ومتثل الفئة  العمرية  % 31.25سنة بنسبة)  20،30(،مث تليها الفئة 6.25%

امن أفراد العينة وتعترب   %62.50، نسبة    .األعلى مقارنة بسابقا

  :تفسیر

حتتل املرتبة الثانية من فئة  اليتمن خالل العينة جند أن التوظيف نسبة الشباب هي نسبة 

ب طابع امليداين لإلذاعة هذا من جهة ،أما من جهة أخرى الفئة اليت بسنة، بس)20،30(

تسمى نسبة اخلربة املهينة بدليل املسار العملي  )سنة 30أكثر من (حصدت أعلى نسبة هي فئة 

م أكثر من  سنوات يف العمل امليداين مثّ إىل ترقيات  10يف اإلذاعة لبعض العمال اليت تزيد خرب

ال إىل الفئة الشبابية لتستلم مهام العمل امليداين ذكروا أو إناث   .إدارية ليفسح ا

  .التخصص ينة حسبالعيبين توزيع أفراد      :03لجدول رقم ا

ــالف   %النسبة  التكرار  ئاتـــــ

  %50  08  علوم واتصال

  %50  08  تخصص آخر

 100%  16  المجموع



  الثالث                                                 الجانب التطبیقي المیدانيالفصل 
 

 
90 
 

التخصصات املطلوبة يف إذاعة الزيبان متساوية  نالحظ من اجلدول أعاله انه يشمل على 

أما جمال التخصصات األخرى كذلك  %50النسب ؛حيث ترتاوح نسبة ختصص علوم واتصال

  . %50بنفس النسبة 

  :رـــــــــتفسی

على العينة كانت عشوائية ومل حنصد على العدد الكبري من جمال الدارسة  ولكن جنزم  نؤكد       

 إليههو علوم واتصال لتناسب التخصص مع املهام املوكل  اإلذاعةاملطلوب يف  ألولالتخصص  أن

،باستثناء وحىت اجتماعية نفسية  وقانونية وإداريةتراوحت مابني تقنية  األخرىالتخصصات  أما

اوي اللغة العربية بني ألسينِّ املقدمني واحملررين ليس إمجاال  اآلداب وهذا ما نستشفه من الفتور و

ولكن بنسب متفاوتة،واجلدول ميثل املنحين لنسبة التقارب الكلي بني توظيف عرب الشهادة       

  .و مسابقة ذكور وإناثأ
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  یبین توزیع أفراد العینة على أّي أساس تّم توظیفھ :04لجدول رقم ا

  المتغیر    

    السؤال

  أنثى  ذكر

  النسبة    تكرار  النسبة  تكرار

  %18.75  03 %31.25  05  مسابقة

  %31.25  05  %18.75  03  شھادة

  %00  00  %00  0  ترقیة

  50%  08  50%  08  المجموع

  100%  

  

وإناث متّ توظيفهم على رجال  لإلذاعة من عمالأفراد العينة  يةأغلب جند من خالل اجلدول     

 مئتالأساس الشهادة  يعود ذلك إىل طبيعة التخصص الذي يفرض نوع من الشهادة اليت 

  :مها املسابقة للذكور راجع لسببني أساسنسبة توظيف على  إن،واملنصب الذي سيشغله املتسابق

 ا وظيفة شاقة ومتعبة بدليل أن نسبة  إقبال وجود الذكور يف وظيفة اإلعالم كو

خارج ) صب األخرىمنا(الشهادة وكذلك خارج جمال اإلداري أعلى نسبة خارج جمال 31.25%

صات املتنوعة ختصهندسة كهربائية وغريها من ،قانون أعمال رياضيات:جمال التخصص مثال

 منحصر يف اإلدارة فقط لطبيعة املنطقة احملافظة والصعبة أما اإلناث جندهم جماهلم 

  صعوبة انتقال إىل املناطق البعيد واالختالط بني الرجال وإن وجد فنادرا. 
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1 : )مسابقة(نسبة الذكور    
2 : )شهادة(نسبة الذكور    
3 : )مسابقة(نسبة اإلناث    
4: )شهادة(نسبة اإلناث    

       
  ما المنصب الذي شغلھ حالیا؟:05لجدول ا

 

  متغیر

  سؤال

  إناث  ذكور

  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار

  %18.75  03 12.50%  02  مذیع

  00%  00  18.75%  03  رئیس مصلحة

  00%  00  12.50%  02  محرر برامج

  18.75%  03  25%  04  منصب آخر

  31.25  06  68.75%  11  المجموع

 %100 

  

من املالحظة من خالل مالحظات  املبينة صمن اجلدول الرتكييب ان نسبة  مناصب آخر    

املتنوعة من خمتلف التخصصات خبالف علوم االتصال قد حازت النسبة من نسبة التصويت 

1er trim.

2e trim.

3e trim.

4e trim.
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من نسبة اإلناث،أما نسبة رئيس مصلحة بلغت  18.75%من الذكور    أما نسبة 25%لتصل 

،أما ملذيعي الربامج اإلخبارية والثقافية واحلصص املتنوعة   25%هامن كال اجلنسني وصلت نسب

  .نسبة فارق لصاحل  فئة اإلناث ) 01(أي واحدة 6.25%جند تقارب كبري وبفارق 

  ھل تستمع إلذاعة الزیبان؟:06لجدول رقم ا

  متغیر

  السؤال  

  إناث  ذكور

  نسبة  رارــــتك  نسبة  رارــــتك

  %50  08 %50  08  نعم

 %00  00  % 00  00  ال

  %50  08 %50  08  المجموع

  

 وختص املوظفنينسبة  متثل اكرب املستمعني الدائمنييتضح من خالل اجلدول أن نسبة        

   ـ%0املستمعني بــــاملستمعني غري  تليها نسبةمث  %50بنسبة 

  :رــــــــتفسي

راجع كون العمال اإلذاعة ينشطون  داخل إطار عملهم  "  نعم"ارتفاع نسبة   

 .عامة لدي الرأي احمللي خاصة واجلهوى  ونفي االستماع يقلل من مصداقية اإلذاعة وشعبيتها

االستماع من عدمه ليس معيار للمصداقية أساسا ،الن عدم اإلحاطة جبميع   

 رة اجنازها مستقبال من جهة أخرى فضاءات  اإلذاعة من تغطيات من جهة، وبرامج املوجود وملسط

  100%النسبة  بالضرورة للوصولال يفي  عنصراالرتكيز على االستماع فقط  
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Série 1 : ورــذك  

Série  2 : اثـإن   

  
  ما ھي البرامج المفضلة لدیك؟" نعم"إذا كانت اإلجالة ب     :07جدول رقم لا

  متغیر

  سؤال

  إناث  ذكور

  النسبة  التكرار  النسبة  تكرار 

  %00  00 %18.75  03  السیاسیة

 %12.50  02  %25  04  االقتصادیة

  %43.75  07 %56.25  09  الثقافیة

 %25 04  %37.50  06  السیاحیة

  %81.25  13  %137.50  22  المجموع

 

  وهذا راجع إىل االحتيار املزدوج للعينة100%من خالل اجلدول جند النسبة املئوية فاقت               

جند أن نسبة للربامج الثقافية قد حازت النصيب األكرب من اهتمام عمال  املبني من خالل اجلدول 

 بالنسبة 43.75%بالنسبة للذكور أما نسبة  %ـ56.25إذاعة بسكرة من كال اجلنسني تقديرا بــ

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ذكور إناث

تمثیل بیاني للنسبة االستماع إلذاعة بسكرة من طرف عمال 
االذاعة
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ــــبــ  لكن نسبة التقارب بني ذكور واإلناث يف درجة االهتمام مبجال الثقافة تقدر.إلناثل     %100 :ــــ

ال السياحي    37.50 % 25 %)(أما التقارب املعترب يف ا

  تفسیر

 ومن بينها.االجتماعية والرتفيهية وغريهاتنوع املواضيع لافية نتيجة قارتفاع نسبة الربامج الث   

 .ليلي ولو بشكل قحاملواضيع السيا

من احلصص املخصصة واملربجمة يف اإلذاعة احمللية يف  مل ختض بالقدر كايفالسياحية  واضيعامل 

مدينة بسكرة، وهذا عائد كون السياحية املومسية فقط وليس خمطط هلا ضمن اإلبعاد املستقبلية 

ذا ارتئ ائم للمنطقة ،وارتفاع النسبة لكون السياحية باب من أبواب الثقافية ،لوجعلها مزار د

ا مالزمني لبعضهما البعض . عمال اإلذاعة التصويت على النموذجني الثقافية والسياحية كو

  :ولتمثيل البياين يوضح  ذلك

 
 ذكور              

  إناث      
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في  اإلعالميأي لغة تفضلھا في الترویج  اإلذاعةأنت كموظف في  :08لجدول رقم ا

  السیاحة  مجال

  المتغیر

  السؤال 

  أنثى  ذكر

  النسبة  تكرار  النسبة  تكرار

  %25  04  %31.25  05  العربیة

  %00  00  %00  00  الفرنسیة 

  %25  04  %18.75  03  مزج بینھما

  %50  08  %50  08  المجموع

 

تكافئ نسبة أفراد  العينة من اجلدول أن نسبة أفراد العينة من الذكور لنا من خالل يتنب 

ني العربية والفرنسية يف اإلعالم بني اللغت جللمز  املؤيدةحيث جند  نسبة الذكور ؛50% اإلناث

    %25 واليت تقدر بـــأما بالنسبة لإلناث  جند اكرب نسبة  ، %18.75 احمللي تقدر بـ

  :رـــــــتفسي

حنو اللغة  ميوال تهراجع لنوع التخصص  الذي متّ به توظيف املوظف وهذا ينعكس على  

واالتصال يستعملون اللغتني بشكل قد نقول عنه متقارب بنسبة كبري  إعالماملضلة لديه فمثال 

     الذكور أنوهذا ليس حجة   اإلناثجدا  وهذا ما نلمسه عند نسبة املزاوجة بني اللغتني عند 

 .املزاوجة لكن فرضية التخصص تعكس ذلك  حييدونال 



  الثالث                                                 الجانب التطبیقي المیدانيالفصل 
 

 
97 
 

 اإلناث،وزيادة نسبة  أما عن طريق الوظيفة فاإلدارة تستعمل اللغتني بشكل ملحوظ 

 وتقليل من نسبة الذكور راجع لطبيعة العمل امليداين كما ذكرانا سالفا 

FMمخطط یوضح توزیع اللغة المفضلة لدي عمل اإلذاعة المحلیة بسكرة       
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–

  ما تقییمك للواقع السیاحي في بسكرة :01الجدول رقم 

متغیر         

  السؤال
  اثـــــــإن                      ذكور      

  نسبة      تكرار          ةــــنسب     رارــتك

  00%  00 00%  00  جيد

 18.75%  03  25%  04  متوسط

  31.25%  05 25%  04  ضعيف

  50%  08 50%  08  المجموع

 %100 

املستوى السياحي تراوح  أنعلى  يؤكدونأغلب  املوظفني  أنيتنب من خالل  اجلدول      

أما الضعيف   18.75%أما اإلناث يف املتوسط   %25والضعيف ذكور  %25بني املتوسط

  لكل من املتوسط والضعيف % 00؛أما التقييم اجليد منعدما متاما  %31.25

  :رــــــــتفسي

  السياحة يف بسكرة ليست هلا األمهية البالغة

  تدهور املعيشة واهتمام عامة الناس بتوفري لقمة العيش صعب من التوجه حنو السياحة 

  عدم وجود التخطيط املنهجي لالستثمارات السياحية 
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  غياب التضافر الثنائي بني القوى اإلعالمية والبشرية يف جمال السياحة  

         

  
  

  بحسب اإلجابة إلى ما یعود ذلك؟: 02الجدول رقم  

  رـــــــمتغیال
  ؤالـــــالس 

  اثـــــــإن  ورــــــــذك

  ةـــــنسب  رارــــتك  ةــــنسب  رارــــتك
ضعف الكفاءة 

  لدى اإلعالم المحلي
03  18.75% 00  00%  

غیاب التنسیق بین 

المؤسسات السیاحیة 

  واإلعالم المحلي

02  12.50%  06  37.50% 

غیاب الطابع 

االشھاري للترویج 

  السیاحي

04  25% 05  31.25%  

عدم وجود اللغة 

المناسبة لإلشھار 

  السیاحي

03  18.75%  10  62.50%  

  %131.50  21  %75  12  المجموع
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كون التصويت لعمل إذاعة    % 100 املوضح أعاله يتبني أن النسبة فاقتمن خالل اجلدول      

إىل أكثر  20وقد جتاوزت نسبة اإلناث الفئة العمرية مابني  ،كان مزدوج االختيار FMالزيبــــان 

         أما نسبة الذكور تراوحت نسبتها ما بني. % 131.50سنة نسبة ما يقارب 30من 

أما الرابع    25%الثالث لدى الذكور نسبة ختياراالغلب و ، 75 %مبجموع    100%- 50

وتفوقها على 00% وانعدم النسبة يف االختيار األول  62.50%فتفوق تصويت اإلناث بنسبة 

  .بالنسبة للذكور  12.50%لإلناث على نسبة   37.50%نسبة الذكور يف االختيار الثاين 

على  ، دليلFMبسكرة اإلذاعة احملليةتفوق االقرتاح الرابع يف التصويت لدى عمال  :ــــــــرتفسي

وبغياب اللغة يغيب الطابع االشهاري السياحي  الذي له دور   .مقرتح عدم وجود اللغة املناسبة أن

كما ألنسى أن التنسيق بني املؤسسان    ،كبري يف حتسني صورة السياحة احمللية يف مدينة بسكرة

 .السياحية له دور ال يقل أمهية عن اللغة بوجوده أومن عدمها

 مدينة بسكرة في  منحني يمثل بيان أسباب تردي مستوى السياحي  
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  ذكـــــور                                            إنـــــاث         

  المؤسسات المتخصصة بالسیاحة في اإلعالم المحلي؟ھل یعد ربط : 03رقم  لجدولا

  رــــالمتغی
  ؤالـــالس

  أنثى  ذكر

  النسبة  تكرار  النسبة  تكرار
في  كافٍ 

توفیر المعلومات 

حول السیاحة في 

  مدینة بسكرة

03  18.75%  04  25%  

  %25  04  %31.25  05  غیر كافٍ 

  %50  08  %50  08  المجموع

  100%  

  

نسبة ذكور اليت تعتقد عدم كفاية ربط  متقاربة، فنجدتكاد  واإلناثإن نسب بني الذكور 

خالفا لنسبة %56.25 إىلاملؤسسات السياحة باإلعالم احمللي من خالل مجع بني اجلنسني تصل 
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واليت متثل عند بني املؤسسات السياحية واإلعالم احمللي   اليت تأيد فكرة الكفاية يف حالة الربط

ا  وتقييمها %43.75اجلنسناجلمع بني  ، إن اآلراء اليت تقضي بعدم الكفاية مت حتصيل اقرتاحا

  التمثيل البياني لسؤال الثالث                  . من خالل السؤال الرابع

  
  :الجواب الرابع 

املؤسسات السياحية  يف ريطالكفاية  مبعد املقرتحة من طرف عمال اإلذاعة اإلجاباتتقييم       

  :جاءت اقرتاحات كما يلي احمللي؛ لذاواإلعالم 

  :اتــــــــراحـــاالقت

 عرب طرق خمتلفة نظريا وتطبيقيا املعلومة للمواطن إيصاالالرتويج لسياحة احمللية يتطلب  

والرتويج للسياحة يف بسكرة يتطلب  ،اإلذاعة تبقى حملية بالدرجة األوىل نكاف ألغري   

             منهمالسائحني الداخليني صل إىل يل وتوسعاً  تكزن أكثر انتشاراً .وسائل أخرى أيضا

 .األجانب آو

 بالسياحة للنهوضواملؤسسات السياحية  اإلعالميةللتنسيق بني املؤسسات  إسرتاجتيةوضع  

 .يف بسكرة
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وحتسني  .ون على الورق فقطاالكتفاء على ما يدّ  وعدم اجلدي والفعلي،التخطيط املشرتك  

ها واالستعانة مللمكنوزات وتعلي واحأرشاد الّس من خالل  ،صورة املدينة خارج اإلطار اإلداري

 .ذاعياإل يدانية الكبرية،مث يأيت اإلشهاراملربة خذو  السياحيني باملرشدين

اعتماد اللغة السليمة املوحية واملوجزة  وإتقان اللغتني العربية والفرنسية وملا ال االجنليزية  

 للرتويج ،عكس ما نسمعه حاليا كالم جاف 

 .التواصل أكثر بني املؤسسات اإلعالمية  واجلهات املهنية بالقطاع  

 .التنسيق بني املؤسستني وتطوير اإلشهار السياحي 

 املناسبواللغة  من خالل الطابع أإلشهاري ى ميول املستمع وكيفية جذبهــــــركيز علــــــــالت 

ــالت وعدم وجعل التصور املستقبلي من خالل توفري اإلمكانيات السياحية ى املناسبات ـــــــــركيز علـــــ

 .يف والية بسكرة

  :مـــــییــــــتق

جانبني مهمني  إن جل االقرتاحات اليت متّ تقدميا حول سؤال عدم الكفاية حتمل يف ثناياها     

  : مها

الفعلي  اإلذاعة غري كافية لوحدها يف إعطاء الصورة األمثل للسياحة ،وال يتم إال بالتواصل  

إما العربية اللغة  جلانب اللغوي أحادياى فرتات متقاربة مع حتسني درجة التعامل مع املستمر وعل

 أو الفرنسية أو املزاوجة بينهما وهذا أفضل
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واإلعالم عندها يتمثل يف إرادات  ،املؤسسات السياحية حتتكر اجلانب السياحي لديها 

 وبوجودحتسني الصورة الكلية لسياحة يف بسكرة  إىلاملال فقط دون النظر  جيناإلعالم يف 

 واإلعالماجلهود بني املؤسسات السياحية  افرتتضإذا  إال يؤخر؛التنسيق من عدمه ال يقدم وال 

 موقع للمن جهة ، االعتماد على اللغة املوهية واملومهة  FMيف إذاعة الزيبان  املمتثللي احمل

املواطن االجيابية للمواقع السياحية بلغة تستدرج السائج  إبرازمن خالل ؛يف املنطقة ما السياحي

 .الداخلي واخلارجي على حد السواء

  ما الحجم الساعى حول الترویج للسیاحة في مدینة بسكرة؟ :05الجدول رقم 

  رـــــــــــــــــمتغي           

  ؤالـــــــــــــــالس   

ــم       ـــطلب         وظفونــ   ةــــ

ــــتك ـــنسب  رارـــتك  نسبة  رارــ   ةـ

  %00  00 %12.50  02  ومــــــــــــعة يف الياـــــــس

  اعةـــــــــــــــس
  وعـــــــــاألسبيف 

03  18.75%  02  12.50% 

  اءـــــــــــــــــــأثن
  فقطربامج الثقافية ــــــال

02  12.50%  06  37.50%  

  
  %00  00  %6.25  01  وجدــــــــــــــــــــال ي

م         %50  08 %50  08  وعـــــــــــــــــــــــا

  100%  
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       "ال يوجد"متحصل عليها هو اقرتاح جند أقل نسبة  ،تحصل عليهااملمن خالل النتائج  

لإلناث مقارنة  00%احمللية بسكرة النشاط اإلعالمي السياحي ومتثل النسبة بـــ  اإلذاعةيف  

 إناث، أما 00%ذكور وَ  % 12.50م بنسبةليها مقرتح ساعة يف اليو تذكور ،  % 6.25بــ

غري أن اكرب نسبة  إناث، 12.50%ذكور وَ  18.75%الثاين بنسبةاملقرتح التايل جند املقرتح 

  .إناث 37.50%وَ  ذكور  12.50%مشلها التصويت جند املقرتح الثالث بنسبة

  :رـــــــتفسي

الربامج  لحو  األولللمحور  07للمحور الثاين باجلدول رقم  05اجلدول رقم  ربطنا إذا         

والتصويت  05ا بني التصويتالكبري  هجند التشاب FM احمللية بسكرة اإلذاعةاملفضلة لدي عمال 

07.  

 37.50%والسياحية56.25%حول امليول الثقافية بلغت نسيتها  األولفالتصويت       

   25%والسياحي 43.75%للجنس ألذكوري أما اجلنس األنثوي فاجلانب الثقايف بلغ نسيته 

اجلدول  حالل من استخلصالنتائج وما  إسقاطوعند  الختياراتسبق ما  من خالل      

  :يلي فإننا نستنتج ماالثاين  حملور 05رقم

وهذا عائد رمبا جلاين عدم توظيف  ،إمهال التام لإلذاعة احمللية للربامج السياحية املتخصصة 

 .سياحةشهادات ختصص  يحامل
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 من جوانب واعتباره جانب ؛ضمنه يف ومزج اجلانب السياحياقالسيطرة الكلية للجانب الث 

 إليهوهذا ما ترمي  ،سياسي اقتصادي اجتماعي نفسي إيديولوجيعتربه جانب نبل  ،فقط ةثقافيال

   .السياحة

  
  ان بالمواضیع السیاحیة؟ــــــمدى اھتمام إذاعة الزیب ما :06الجدول رقم 

  رــــالمتغی
  ؤالـــالس

  ىـــــــأنث  رـــــــــــــذك

  النسبة  رارــــكت  ةـــــالنسب  رارــــتك

  00%  00 00%  00  دـــــجی

  %25  04  %25  04  وسطـــمت

  %25  04  %25  04  فـــضعی

  %50  08  %50  08  وعــالمجم

  100%  

  :قـــــــــلیــــــتع

معدوم متاما وهذا شيء واضح وجلي " جيد"ى ما ورد من مالحظات، جند أن تقييم بناءا عل      

للواقع  اإلذاعةواملتمثل يف تقييم موظف ؛للمحور الثاين  األولسؤال تائج لنق من تقييم بمما س
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 ييمذا ما نعكس على تقهملتوسط، و اما بني الضعيف و  اإلجابة فرتاوحتالسياحي يف بسكرة ، 

  .إليه اإلشارةهذا السؤال فهو مرتبط ارتباطا مبا سبق 

ا        للعودة لنتائج احلالية ،جند حالة تقييم عمال للواقع السياحة حول إدارة اإلذاعة واهتماما

تساوي النسب   25%وضعيف  25%مبجال السياحي سليب متاما، فالتصويت متوسط بلغ نسبة

  . وكذلك التصويت الضعيف بنفس النسب املئوية 

 07لسؤال ا على نوجزها يف اإلجابة 06السؤال  لبيان األسباب النتائج املتحصل عليها  يف    
  للمحور الثاين

   
                    ذكــــــور               

   إنـــــاث        
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              بحسب اإلجابة إلى ما يعود ذلك؟ : 07الجدول رقم   

  المتغيــــر

  الســـؤال

  أنثـــــــى  ذكـــــــــــــر

  النسبة  تكــرار  النسبـــــة  تكــــرار

عدم اشرتاط 
   اإلذاعة لنوع من هذا 

  التخصص
07  %43.75 05  %31.25  

  18.75%  03 6.25%  01  عدم االهتمام

موع   50%  08  50%  08  ا

  100%  

ان ـــــتصويت عمال إذاعة الزيبال نأجند  ؛من خالل النتائج املتحصل عليها ضمن اجلدول       

) إناث.ذكور(من خالل اجلمع بني اجلنسني  هذا التخصص عدم اشرتاط لنوع منب FMبسكرة

   يدية قلالغرفة الت أو فقط ختصص منحصر يف املؤسسات السياحيةه كون   74.00%وصل إىل 

  .التقليدية اتمديرية السياحة والصناع أو

      :يرــــــــتفس

ال  FM دليل على عدم تغطية إذاعة الزيبان FMالتخصص يف إذاعة الزيبان انعدام      

  .السياحي بشكل فعال ،احلكم ليس جزافا بل متّ حكم عليه من عمال اإلذاعة

ال  التغطية الأثناء  متاما؛ أيباملطلوب  تِف  التغطية، جندها ملتوجهنا حنو جمال لو       حيظى ا

ال السياح السياحي بقدر الكايف من تغطية بدليل    فقطي فرع من فروع الثقافة ضم ا
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  07منحني بياني يمثل تصويت رقم
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FM -  
حمور الدارسة  ميثلكونه يعد األهم   ولكن السابقني،للمحورين  يعترب احملور الثالث تكمل          

ال السياحي كآلية تواصل مهمة يف  اهَ لَ ثـُ احملاور اليت سيتم التطرق هلا اللغة وما متََ .األساسي يف ا

ما حلقة .أو األجانب) احملليني(جذب السياح الداخليني  ولكن ال نفصل احملورين السابقني كو

  ذاعة  وتركيزهم يف اإلجابة عن األسئلة املوكلة إليهموصل فعالة لصدف أو من عدمه لعمال اإل

  في رأيك ما هي اللغة المناسبة لعملية الترويج السياحي في إذاعة الزيبان؟:01الجدول رقم 

ــــمالح ــــظــ   :ةــ

من طرف عمال إذاعة  ثنائي اإلجابةراجع إىل احتيار  100%عدم وجود النسبة املئوية   

 . FMبسكرة

  المتغير    

  السؤال  

  أنثى  ذكر

  النسبة    تكرار  النسبة  تكرار

  العربیة
    

07  
%43.75 04  %25  

  00%  00  00%  00  الفرنسیة

  37.50%  06  25%  04  اللغتین معا

  62.70%  10  68.75%  11  المجموع
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 43.75%ـ من خالل نتائج اجلدول نالحظ أن نسبة اعتماد فئة الذكور للغة العربية يقدر بــــ

  أما الفئة اليت تليها جند فئة املزاوجة بني اللغتني ، 25%تقدر  اليتخالفا عند الفئة العمرية إلناث 

ليس بالقدر الذي ، ومع هذا   37.50%أما اإلناث فبلغت  25%عن الذكور بلغت نسبتها 

ل من خالل الدراسة ،تأملنا القليل من اإلجابات املتحصل عليها من خال نأمل الوصول إليه 

  .االستالنة يف الوصل إىل املبتغى من الدراسة

        مزاوجة اللغوية ـــع الــــــــربية مــــــــة العـــــــــن اللغــــــــوية بيــــــــــــــب املئــــــــــاوي النســــــتس: رـــــتفسي   

  :إىلراجع ) عربية–فرنسية (

 FMختصص اجلامعي لرجل إلعالمي يف إلذاعة الوطنية احمللية بسكرة  -

 الفرنسية وهذا ما فرض عليه مليل للصنفني األول والثالث و إتقان اإلعالمي للغتني العربية  -

 دها أو من حيبذ تزاوج بني اللغتنيفإن تساوي اآلراء بني من حيبذ اللغة العربية لوح وعليه     

أو كثرية نقول أن هناك التعامل مزدوج بني للغتني العربية والفرنسية إن كان  فقليلوالفرنسية، العربية 

  .قليلةبنسب 
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رسم البياني يمثل نسب درجة أهمية اللغة في الترويج إلشهاري السياحي

  
  فيما يتمثل األثر؟: التقييم :الجواب الثاني

  :مالحظة

راجع لعزوف لبعض عن اإلجابة من جهة تقييمي القلة االقرتاحات حول السؤال الثاين      

  .ليات اليت جتهل منه قطاعا مهمة آوغياب الوازع املعريف مبجال السياحي و 

  :االقتراحات

رْ  الشعب - بـَ على استعمال اللغتني ،ومدينة بسكرة ال   اإلذاعةاجلزائر مزدوج اللغة وعليه ُجتْ

ال  ار وخاصةستدمإل،فقد عانت من اضطهاد ا اجلزائر تجزأ من لوطن األمت يف ا

وهذا ما نعكس على .التعليمي منه،ونتاج ذلك ظهر التزاوج اللغوي يف احلياة اليومية 

 الوظيفة اإلعالمية

 .وحتصيل أكرب فئة،وتوجيهها عري املزاوجة اللغوية يف جمال السياحي  توسيع جمال االستماع -
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اللغة الفرنسية مهمة ولكن اللغة العربية وخاصة العربية الدارجة حتتل األولوية لدي   -

وإن متّ لتواصل بلغة الفرنسية بني املذيع واملستمع يكون الرد باللغة العربية أكرب املستمع،

 .من ذلك

للمتكلمني باللغتني وخاصة لألجانب لغري  اإلذاعيالثر يتمثل يف توسيع جمال االستماع  -

اا  لناطقني اللغة العربية أو ال حيسنون التواصل اجليد 

ل لعدد كبري من الطبقات االجتماعية وملختلف املستويات الثقافية وهذا ما ينعكس و الوص -

ال السي  .احي وتوسيع دائرة التواصل اللغويعلى ا

ال السياحي يسهل جذب السياح  اتعدد منط و صحيحة والسليمة لغويا ،التوعية  - لغة يف ا

 . كثريا

  :رـــــتفسي

جل القرتاحات بنت تفسريها حلو العالقة القائمة بني اإلذاعة واملستمع  أنمن املالحظ  

  .....فقط،وكيفية التوصل اللغوي بني الطرفني وكيف  يتم هذا التواصل 

إن جل االقرتاحات مل تف باملطلوب من السؤال السابق فغايتنا هي بني األثر للغوي بني   

وهذا ما سنستشفه يف . FMالعربية والفرنسية للرتويج لسياحي عن طريق اإلذاعة احمللية بسكرة 

  .اإلجابة للسؤال التايل
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ذا النوع من الربامج ع: 03الجدول رقم    :ائد إىلهل درجة اهتمام املستمعني 

  المتغير    

  السؤال  

  ىـــــــــأنث  رــــــــذك

  النسبة    رارــــــتك  النسبة  رارـــــــتك

سهول التواصل 
ـــعربي    عربية   ةــــ

05  %31.25 05  %31.25  

التواصل   سهول

ــفرنسي   فرنسية   ةـ
03  %18.75  03 %18.75  

م   50%  08  50%  08  وعـــــــــــــا

 %100 

 

أخذ ) عربية عربية(نالحظ من خالل جلدول التايل أن نسبة التواص اللغوي  الثنائي بني      

أما االختيار الثاين  FMاالختيار لدى عمال إذاعة الزيبان  أومن التصويت  األوفرالنصيب 

  التصويت ولنسب املئوية   متساوي اإلناثجند فئة الذكور وفئة ) .عربية،فرنسية(

  :رــــــــتفسي

تمعي مابني إىل  األمريرجع                    اجلامعي واألمي  ثقف واملالطبقة الغالبة يف ترتيب ا

بل استعمال العامية مع ) الفصحى(ولعل األمر يعود لسهول التواصل ليس باللغة العربية البسيطة 

  .األجنبيةدخول بعض من املصطلحات باللغة 
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استعمال اللغة الفرنسية على حساب اللغة العربية يف اإلعالنات ترى أن  :04لجدول الرابعا     

  اإلشهارية السياحية يساهم مبقدار فضل يف جذب السياح؟

  المتغير     

  السؤال  

  ىـــــــــأنث  رــــــــذك

  النسبة    رارــــــتك  النسبة  رارـــــــتك

  6.25%  01  18.75%  03  نعم

 43.75% 07  31.25%  05  ال

م   50%  08  50%  08  وعـــــــــــــا

 %100 

        

نالحظ أن لنتائج متيل بدرجة كبرية لالختيار الثاين والذي وصلت النسبة املئوية لكال اجلنسني     

 24.95%ما االختيار األول وصلت لنسبة ملئوية إىل  %75

  :يرــــــــتفس 

الفرنسية على حساب العربية يف إلعالنات استعمال للغة   أنملؤيدين على اة سبتفوق ن     

اإلشهارية سياحية دليل على أن جل غالبية املوظفني يف اإلذاعة يتقنون اللغتني معا  وهذا ما 

ا  فللغة لعربية له جملها ألتأثريي يف  نعكس على االختيار الثاين الرافض للغة العربية ومقللة من شأ

  ب السياحجذب السياح والفرنسية هلا أثره يف جذ
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  كيف تفسر ظاهرة تردي اللغة العربية في إلعالنات اإلشهارية سياحية؟: 05لجدول ا

من أوراق  70%نوع من األسئلة كان صعب املنال يف اإلجابة عنه ،بدليل أن الهذا        

اللغة العربية السليمة ،أو أن البعض مل يفهم  مبوضوعجع لعد االهتمام ار  هذا االستبانة فارغة ،رمبا

مع هذا وجدنا إجابات قد  ؟ أو انعكاس التخصص اجلامعي  على مهنة موظف اإلذاعةاملقصود 

  .تفي مبا نصبوا إليه

  :سياحية جند ها يف اإلعالناتيحول والظاهرة وترد إلجاباتمن مجلة 

 البديل يف اللغة العربيةبية وغياب نجملصطلحات باللغة األ اعوملة وفرضهلا  -

عدم توظيف أهل االختصاص يف اإلذاعة احمللية مثال املدقق اللغوي ـوإن وجد  -

 فلمستمع يستمع اللغة وال يراها وزالت اللسان دليل ذلك

 نات اإلشهارية يف اإلذاعةالإلعاال أرى أن اللغة لعربية رديئة يف  -

العربية باتت ال ترقى للغة اإلشهار السياحي  من خالل اإلجابات السابقة نستنتج أن اللغة       

  وأن اللغة األجنبية حظيت بالنصيب األكرب
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 اإلذاعييف احلكي  األجنبيةوظات فملاذا حظيت اللغة العربية العامية وبعض املل: 06السؤال رقم 

  على حساب اللغة العربية البسيطة؟

  :االقتراحات

 للوصول لعدد اكرب من ملستمعني  -

 لغة شعبية -

 األلفاظ األجنبية متداولة يومية  وعلى مستوى مجيع الطبقات العمرية -

تمع البسكري -  لغة مفهومة لدي ا

اللغة العامية تستخدم يف بعض الربامج اليت تستهدف شرحية واسعة من املستمعني على  -

م م وثقافا  اختالف مستويا

 سهولة توصيل املعلومة -

 عي ينعكس على أداء اإلذاعي التواصل باللغة الفرنسية يف وسط اجتما -

اللغة العامية سهلة الوصول إىل املستمع البسيط ،وغياب الرتادف اللغوي يلجا املذيع إىل   -

 استعمال اللغة الفرنسية لشرع والتفسري أو تقريب املعىن

ا صعب -  .ومعقد العامية لغة شعبية،الفرنسية لغة حمتكرة،الفصحى لغة متخصص وتواصل 

 .أقرب وقعا يف ذهن املستمع ) املهذبة(دارجة لالعامية ان اللغة أل -
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  :رـــــــــفسيت

   :المقترحات أهم 

تواصل في الدارجةحىت من شقيقتها  ة الفصحى صعبة فهي ال يضاهيها بديلمهما كانت اللغ  

االجتماعي من جهة ،ومن  جذب السياح عرب اإلعالنات اليت تكون أبلغ من الكالم املسمع 

ا معاين متجدد ومتفتحة،فالكلمة   .املوجز يتحمل يف طيا

شعبية اللغة الدارجة او العامية وتوسعها هو تكسري الفرد العريب للغته أصال،واستعمال   

 املصطلحات األجنبية دليل بقاء األثر اإليديولوجي للثقافة الفرنسية وجتذرها

ال السياحي    ا  يف ا    قليل ووصفوها بلغة رجعية  حىت من يتقن اللغة الفصحى فالتعامل 

   ال تفي بالغرض ،والعامية بديل هلا ،قد يكون الفاعل هو نفسه من أراد جعل الفصحى تندثر 

االت ليس السياحية فقط وهذ  يرجع لعامل السياسي واالقتصادي ايف مجيع ا

واضحة املعامل من طرف الدولة، يف جمال اإلعالم السمعي   إسرتاجتيةهل هناك :07السؤال السابع

  للنهوض باللغة العربية السليمة؟ وإعالئها على حساب اللغة الفرنسية يف اإلعالنات اإلشهارية؟

لذا جاءت .من عدمها إسرتاجتيةحول السؤال مابني وجود  اتاإلجابقد تراوحت         

  :املقرتحات التالية

خدمة السياحة بالدرجة  منها طبعا وجود، واهلدفمهي  وأكيد اتيجيةإسرت إذا كانت هناك  -
 .األوىل والرتويج هلا
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السياحية  للوكاالت اإلشهارية اإلعالناتمتاما ،بدليل  إسرتاجتية التوجد -
 ).جنمة.جيزى.موبليس(االتصاالتو 

 ال أظن -
 ال توجد أن مل نقل منعدمة إال بوجود املناسبات اليت حتي تلك اللغة -
 نعم -
ظرا للصراع القائم بني الفرانكفونيني واملعربني يف اجلهاز السياسي منذ ن ! أكيد ال -

ال اإلعالمي  الستقالل،وهذا ما االت ومنها ا جنر عنه انعكاس الصراع يف شىت ا
 السمعي أو املكتوب

  ! التنسيق منعدم -
  :تفسير

اجيابية ،فانعدام التنسيق بني  01%و 99%قرتاحات جند أن جلها سلبية اال تأملناإذا  

يف جمال اإلعالمي السمعي البصري ، يف دراستنا ) مؤسسات حكومية - إدارة( مؤسسات الدولة 

 السياسينيغريبة يف وطن عريب  حيث أن جل  أصبحتان اللغة العربية .  وجمال الدارسة

   ندى لك اجلبني يغة العربية أما إذا تكلموا اللواملتعاملني االقتصاديني يتحدثون الفرنسية بطالقة 

ال السياحي، ال ينفلت أن يشوبه التشويه. يف مجيع مستويات اللغة من تكسري وحتريف     أما ا

اللغة العربية يوىل هلا االهتمام فعند جماورة  أنيف لغة الرتويج ،وخاصة اللغة العربية  ولو فرضنا 

اح  ّ   .اللغتني معا جند لغة اإلقناع لسي
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يف ختام دراستنا أن الوسائل اإلعالمية بشىت أنواعها واإلذاعة احمللية  ،كل ما ميكن قوله         

       بصفة خاصة ، تلعب دور الوسيط الفعال يف عملية التواصل بني املشهر واملشهر إليه وإن كان هذا

االت االقتصادية والثقافية واالجتماعية والسياحية    .يف مجيع ا

اجلهوية   FMمن خالل دراستنا امليدانية إلذاعة الزيبان ؛ اإلذاعة احمللية إن واقع اللغة يف     

              اك عدة نقائص ومعوقات تواجه اللغة باختالف النظامكنموذج يوضع لنا أن هن

جع حسب اعتقادي الستحالة تدخل األفراد يف ظاهرة را،وهذا )اللغة العربية،اللغة الفرنسية(

ا ظاهرة اجتم اعية ،وال قدرت للفرد على تغيريها مبحض إرادته ،ألن اللغة االزدواج اللغوي كو

  .شيء متواضع عليه داخل النظام االجتماعي وتواصل بيه بني الناس دون الشعور منهم يف الغالب

تمع كمجموعة ال أفراد،        ألسبابوهذا عائد  كون اللغة جوهرها اجتماعي بل يرتضيها ا

  سالف ذكرها منها 

واملعربني وهذا ما ينعكس عل داء اللغة يف  الفرانكفونينيوالصراح بني ،عامل السياسي     -

ا جزء ال يتجزأ اإلذاعة تمع احمللية كو  .من ا

وهذا ما  عامل النفسي ، وهذا راجع إىل املقبولية الفردية وامليل ألحد النظامني اللغويني    -

والرتويج للمنتوج أو اخلدمة  ينعكس على األداء االذاعى وينعكس هذا عملية اإلشهار 

 .ما
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مع سعي اإلذاعة يف التحكم بني النظامني اللغويني واستعماهلما معا ،وجدنا صعوبة      

  :مجة أمهها

ا -  أكانت عربية أو فرنسية عدم التحكم يف اللغة يف حد ذا

فردي لدي عمال اإلذاعة ،بسبب التخصص اجتهاد يبقى وجود االستعمال املزدوج  -

 اإلذاعينعكس على األداء  وهذا ما،اللغة اليت مت تداوهلا يف الوسط اجلامعيعي ونوع مااجل

 .وتوظيفه يف عملية الرتويج االشهاري السياحي

ني داخل مدينة بسكرة وليس مدينة يصعوبة التواصل املتساوي الدرجة بني النظامني اللغو   -

تمع اجلزائري بصفة عامبسك فة ونسبة لطبقية أنه جمتمع طبقي حمدود الثقا ،ةرة بل ا

 .%70 األميةاالجتماعية وخاصة 

ا الرفع من مستوى اللغة  اإلذاعةومن خالل الدارسة التطبيقي يبني لنا أن        بإمكا

ِ ها إذا كُ ــاملستعملة واالرتقاء ب ار الدارسة مفتوح ،باعتبرك لذوي االختصاصاجلهود وت ْت فَ ث

 هلذا التطور ضرورة اإلذاعةللواقع املتغري دوما يف ظل تطور تكنولوجي سريع ،ومواكب 

  .لرتقى مستوى مستمعهاوى موظفيها تجيربها أالرتقاء مبس

ولكن  اإلذاعةلدى عمال  باالستجابةالدارسة امليدانية مل حتظي  أننقول  يف أخر املطاف

ا إدارة مهمة يف عملية التواصل للجمهور عامة ،اهذا ال ينقص من قيمته   كو
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 برواية حفص:القرآن الكرمي  

  الكتب العربية 

، ديوان املطبوعات اجلزائرية   2االتصال ، ط أمحد بن مرسلي ، منهج البحث العلمي يف علوم اإلعالم و  - 1

 .2005اجلزائر،

،دار البيضاء، املركز الثقايف 1:دراسة يف قضية العربية الفصحى، ط:نظرية اللغة الثانية:أمحد حممد املعتوق - 2

 .2005العريب،

 .2001/2002اإلعالن،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية، مصر،:إمساعيل السيد  - 3

مدى فاعلية اإلشهار املسموع وتأثريه على املستهلك،دراسة ميدانية على عينة من مجهور إذاعة :بركات حممود وآخرون - 4

ية العلوم واالتصال والسمعي البصري،ـجامعة ،قسم العالقات العامة،كلشريفة ماشطي،:سريتا احمللية بقسنطينة،إشراف

 .2004/2005قسنطينة،

دار اهلدى للطباعة والنشر ) ط.د(االجتماعية،منهجية العلوم :سالطنية ،حسني اجليالين بلقاسم    - 5

 .2004والتوزيع،اجلزائر،

 .2009/2008من أجل تنمبة مستدامة يف اجلزائر،جملة الباحث ،جامعة ورقلة،:مبعراف إلياس،عماري عمار  - 6

بع والنشر والتوزيع، علم اللغة النفسي، مناهجه نظرياته وقضاياه، املؤسسة الثقافية اجلامعية للط:جالل مشس الدين  - 7

 .2003اإلسكندرية، املناهج والنظريات، 

 نمدخل شامل ،دار البازوري،عما) العلمية للتسويق احلديث األسس(:محيد لطائي ،حممود الصميدي - 8

 2007،األردن

 . 2،2006:لنشر والتوزيع ،اجلزائر ،طمبادئ يف اللسانيات ،دار القصبة ل:خوله طالب إبراهيم  - 9

 2001مصر ،،،دار غريب ،القاهرة  العربية وعلم اللغة احلديث :داود حممد حممد  -10
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منهجية وأساليب البحث العلمي وحتليل البيانات باستخدام الربنامج : داليل القاضي،حممود ألبيايت -11

 .2008 .1:،دار حامد للنشر والتوزيع األردن،ط)س.س.ب.س(

 1994، 1:دراسات وتعليقات يف اللغة ،مطبعة اخلاجني،القاهرة،مصر،ط:رمضان عبد التواب -12

 2006مؤسسة حورس ،القاهرة ،مصر ،وتنمية اللغة ، اكتساب:الزاوي خالد -13
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  :  FMةبإذاعة بسكر  تعريف

  14، بدأت بث براجمها يفلإلذاعة اجلزائرية هي إحدى اإلذاعات اجلهوية التابعة          
  م 1999 يوليو  30ودشنت رمسيا يف 1999 يوليو

  :البث

  25ابتداء من  FM 91.2أصبحت إذاعة بسكرة تبث براجمها على موجة
خارطة ثقافية واجتماعية مهمة متتد عرب كل منطقة الزيبان وسهل احلضنة يزيد  2003 مايو
  1كلم مث عدل هذا التوقيت وأصبحت تبث براجمها على نفس املوجة ابتداء من  150عن 
أما اليوم فهي تبث براجمها . من الساعة الثامنة صباحا إىل غاية الرابعة مساء 2005 يناير

ا يف بسكرة من الساعة السابعة صباحا إىل غاية منتصف ال ليل، يبلغ عدد من استديوها
   إعالميا بني  موظفا 40 2013اىل أن وصل يف عام  .مذيعا 25حمرري وحمررات اإلذاعة 

  :االذاعةأقسام      مذيع ورئيس حترير وصحفى وإداري و

 ويضم مذيعني وخمرجني يعكفون على تنفيذ اإلرسال اليومي تنشيطا  قسم اإلنتاج
 .وإخراجا بإعداد شبكات الربامج املختلفة

 ويضم مذيعني أيضا يعملون على تقدمي مخسة مواجيز إخبارية يومية  قسم األخبار
ونشرة أخبار مفصلة عند منتصف النهار وعرض إخباري يف السادسة مساء، إضافة 

 .إىل برامج أسبوعية
 ويضم مخسة تقنيني مهمتهم بث اإلرسال اليومي وتسيري األجهزة  القسم التقني

 .داخلية واخلارجية وصيانة املعدات التقنيةومجيع التسجيالت املباشرة، املسجلة، ال
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 إذاعة بسكرة

الریاضیة 
والترفیھیة 
والثقافیة 
 والسیاحیة

 اإلدارة والمالیة اإلنتاج

 FM  ھیاكل إذاعة الزیبان             

 تسییر االداري

الحصص 
 الخاصة

المصلحة 
 التقنیة

 األخبار

 إشھار

 االحداث

 الثقافةوالترفیھ

 التربیة

 التاریخ

الوسائل 
 المتنقبة

 الوسائل الثابتة

 الصیانة
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ث العلميحوزارة التعليم العايل والب  
-سكرةب–ر ــــــضد خيـــــــجامعة حمم  

اتـــــــــة اآلداب واللغــــــــــكلي  
واللغة العربية بم اآلداــــــــــــــقس  

 استمارة استبیان





 إعدادتدخل ضمن  اليتعن أسئلة االستمارة  اإلجابةأرجو من سيادتكم احملرتمة 

 السياحي يار ـــــــاإلشهرويج ـــــــي التـــــــــوية فـــــــــة اللغــــــــاالزدواجير ـــــــأث'':واملعنونةبــــ ،مذكرة خترج
  ''وذجاـــــــــــــــــــمنأان ــــــــــزيبــــــــال ةـــــــــــــإذاع -ي اجلزائر ــــــــف

يف اخلانة املناسبة مع الدقة والرتكيز، أحيطكم علما أن ) ݔ( ةذلك بوضع العالم        
  .إال ألغراض علمية فقط  ولن تستغل ،معلومات تبقى يف كنف السريةما تدلون به من 

  
  إشراف الدكتورة :                                                 إعداد الطالب

 فوزية دندوقة   مصطفى مراوي                                                 
                                 

 يرفي الترویج اإلشھا اللغویةأثر االزدواجیة    
في الجزائر السیاحي  

 إذاعة الزیبان نموذجا
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 موظف يف اإلذاعة ،أي لغة تفضلها يف الرتويج اإلعالمي يف جمال السياحةأنت  ك - 8

  مزج بينها                 العربية                      الفرنسية     

   –  

 ما تقييمك للواقع السياحي يف بسكره؟ - 1

               ضعيف                متوسط                     جيد   

 ما يعود ذلك؟ إىل حبسب اإلجابة  - 2

اإلعالم احمللي                                                            ىضعف الكفاءة لد  -  أ

  التنسيق بني املؤسسات السياحية واإلعالم احمللي غياب -ب

  للرتويج السياحي اإلشهاريالطابع  غياب -ج

  عدم وجود اللغة املناسبة لإلشهار السياحي - د

 :اإلعالم احمللييف بالسياحة  ةربط املؤسسات املتخصص يعد هل - 3

                يف توفري املعلومات حول السياحة يف مدينة بسكرة  كافًا 

      غري كاٍف   

 .........................................ما اقرتاحك؟ف" غري كاٍف " كان جوابك   إن - 4
................................................................................

................................................................................  
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 حول الرتويج للسياحة يف مدينة بسكرة ؟ يما احلجم الساع - 5

ساعة يف األسبوع                                                                                                ساعة يف اليوم    

  أثناء الربامج الثقافية فقط                ال يوجد

 ما مدى اهتمام إذاعة الزيبان باملواضيع السياحية؟ - 6

  ضعيفجيد                           متوسط                              

 يعود ذلك ؟ فإىل ما حبسب اإلجابة - 7

  عدم اشرتاط اإلذاعة لنوع من هذا التخصص                    عدم االهتمام
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  انـــــــــــــيف رأيك ما هي اللغة املناسبة لعملية الرتويج السياحي يف إذاعة الزيب - 1

  العربية                    الفرنسية                   اللغتني معاً 

  فيما يتمثل أثر ذلك؟! االجابة حبسب - 2

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

.......................................................................................  
ذا النوع من الربامج عائد اهتمامهل درجة  - 3  :؟ إىل ةاملستمعني 

  )عربية-عربية (اللغوي بني املذيع واملستمع  سهولة التواصل 

  )فرنسية–عربية (سهولة التواصل اللغوي بني املذيع واملستمع 

  

الرتوجيية  اإلشهاريةأال ترى أن استعمال اللغة الفرنسية على حساب العربية يف اإلعالنات  - 4

 السياحية يساهم مبقدار أفضل يف جذب السياح؟

  ال                 نعم                        

دي اللغة العربية يف اإلعالنات اإلشهارية السياحية يف اإلذاعة؟ - 5  كيف تفسري ظاهرة ترّ

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

......................................................................................  
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على  باالهتمامحلكي إلذاعي االلغة العامية وبعض امللفوظات األجنبية يف حظيت ملاذا   - 6

 حساب اللغة العربية البسيطة؟

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

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

واضحة املعامل من طرف الدولة  يف جمال اإلعالم السمعي  إسرتاجتيةهل هناك : برأيك  - 7

وإعالئها على حساب اللغة الفرنسية يف اإلعالنات  ؛للنهوض باللغة العربية السليمة

 اإلشهارية؟

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

............................................................................... 
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  الكالم  فيواالبتعاد عن اللحن  اإلذاعةالتحسین من األداء اللغوي لدي عمال

  الذي یشوه اللغة العربیة
  قین لغویین لتحسن الكفاءات اللغویة لدى العمال توظیف مدق  
   والداخلیین  األجانبلجذب السیاح  السلیم اوبلأس مع شاملةتغطیة البحث عن

  على حد السواء
  لمدینة   أمل،وجعل بصیص   واألخرىق السیاحیة بین الفینة التعریف بمناط

 .دها عهبسكرة للعود إلى سابق 
   المخلي وعد تهمیشهم ولو یشكل  اإلعالمل سائفي و  األدبتوظیف تخصص

  عشوائي

 



      

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

تعد للغة السياحة ناقال للهوية الوطنية وفق 
أبعاد خمتلفة ومتعدد منها الثقافية 
واالجتماعية والدينية ـويف مجيع القطاعات 
االقتصادية لعل مشروع تفعيل اللغة 
واستثمارها يكون ملموس وجلي يف قطاع 

  ....السياحي

ومبا أن اإلذاعة أداة فعالة للتواصل       
السياحي، فهي تفتح أفاق جديدة للبحث 

العربية  –العلمي من خالل تفعيل اللغة 
تنشيط اال السياحي  إن    -والفرنسية

باعتبارها رأس مال فعال وقوي؛جلعل 
السياحة مسامهة يف تعزيز اهلوية الوطنية  

يف استعمال      وبيان األثر االجيابي أو السليب
االزدواجية اللغوية يف إطار اإلعالمي داخل 

 جمال السياحي

Le tourisme est le support de la 

langue de l'identité nationale en 
fonction de différentes 
dimensions. Et y compris multi-
culturelle, sociale, religieuse et 
dans tous les secteurs 
économiques Peut-être le projet 
pour activer la langue et ont 
investi important et évident dans 
le secteur du tourisme. 

Comme la radio un outil efficace 
pour communiquer le tourisme, 
ils ouvrent de nouveaux 
horizons pour la recherche 
scientifique à travers 
l'activation de la langue 
Arabe et en français dans la 
revitalisation du secteur du 
tourisme à la tête d'une 
capitale forte et efficace; de 
faire la contribution du 
tourisme à la promotion de 
l'identité nationale et la 
déclaration de l'impact positif 
ou négatif sur l'utilisation du 
bilinguisme dans médias dans 
le cadre de la zone touristique 

 


