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 دور اإلذاعة المحمية في إدارة االزمات 
 -فيضانات قسنطينة نموذجا دراسة ميدانية -
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 الممخص

دور اإلذاعة المحمية في إدارة االزمات الطبيعة  التعرض إلى إشكاليةجاءت ىذه الدراسة بيدؼ      
عبر النغطية الميدانية و البث المباشر لساعات إضافية و ىدا نظرا االف االعالـ وكيفية التعاطى معيا و 

الجوارى يعمؿ عمى التقرب مف المواطف مف اجؿ مشاكمو اليومية و التقبيؿ مف حداتيا في مختمؼ 
. لييؾ أنو يسعى االقتراح ليا حموال أنية و مستقبمية ، أمنيةسواء كانت طبعيو، اجتماعيولالمجاالت 

والية  راسة عينة مف الصحافييف بعينة مف اإلذاعة المحمية، وذلؾ بدباعتباره جزء مف التنمية المحمية
 .قسنطينة

كأداة لجمع  المقابمة غير منتظمة عمىو  دراسة التي اعتمدت عمى منيج الوصفيوقد خمصت ال     
ـ المعمومات مف خالؿ البحث عف الدور الكبير الدى يمعبو اإلعالـ الجوارى في تقدب إلى كشؼالبيانات 

عف مصادرىا الحقيقية وتجنب التيوبؿ و تغميط المواطف يواسطة االحترافية و المينية، كما سمطت الضوء 
 .السمعية عمى كيفية التعاطى و التحكـ مع إدارة االزمات الطبيعية مف خالؿ المادة اإلخبارية
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 إشكالية الدراسة/ تحديد 0

بواسطة التغطية  باألزماتأو ما يقصد  الطوارئ،لحالة  وكيفية إدارتياالمحمية  اإلذاعة موضوعيعد      
را لمتقمبات الجوية التي اإلخبارية مف بيف الموضوعات التي أحضيت بحصة األسد في اآلونة األخيرة نظ

 عرفتيا مدينة قسنطينة مف جية، وتوفر المادة اإلعالمية مف جية أخرى.

 ؿدور االتصافإف ىده الدراسة تحاوؿ أف تطرح بعض األسئمة التي أثرت خالؿ الفترة األخيرة بشأف      
مدى قدراتيا عمى التحكـ فييا و  الفجائيةالمحمية مف خالؿ إدارة االزمات  اإلذاعةالراىف بواسطة  العمومي

تغميط المواطف، التحيز و  يدؼ التحقؽ مف مصادر المعمومات وتجنبالمستمرة بعبر التغطية المباشرة و 
 بصفتو شريؾ أساسي في العممية االتصالية.

 / أهمية الدراسة2

المحمية أو  اإلذاعةتستمد الدراسة أىميتيا مف كونيا تسمط الضوء عمى دور الفعاؿ الدى تمعبو      
في كيفية تعامؿ مع الحاالت الطارئة مثؿ االزمات الطبيعية مف خالؿ التغطية اإلخبارية  الجوارياالعالـ 

 جية.مف  والميدانية ىدا
 منافسة شديد  التقميديةتعرؼ وسائؿ االعالـ  اإلخباريالمستوى  وخصوصا عمىجية أخرى مف      

والفورية  باألنيةي تتصؼ الوسائط الت متعددةوسائؿ االعالـ  ىما يسممف طرؼ االعالـ الجديد او 
 والخارجية الداخمية  مستوياتياعمى جميع  حساباتياالحركة وىدا يجعموىا تعيد  والصورة،الصوت  بواسطة

الساحة اإلعالمية  واالستمرارية فيىدفيا الحفاظ عمى البقاء  تفاعمية فعالة،مف اجؿ تقديـ خدمة عمومية 
  ثقيمة.كوسيمة إتصالية 

 / اهداف الدراسة 0

 تسعى ىده الدراسة لتحقيؽ األىداؼ التالية:
التعرؼ عمى مدى أىمية التكويف في مجاؿ إدارة االزمات مف خالؿ المجاؿ  -

  اإلعالمي.

مف طرؼ اإلذاعة المحمية في التحكـ في  ةالتعرؼ عمى مدى وضع خطط استراتيجي -
 االزمات.
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 الطبيعية.مع حجـ االزمات وخاصة  التعاطيالقدرة عمى  -

 والتواصؿ معيـ المواطنيفمع االزمات مف خالؿ التقرب مف  التعاطيالقدرة عمى  -
 االجتماعي. ومواقع التواصؿبواسطة اليواتؼ النقالة 

والتحسيس التوعية  ومستمرة عمىمؿ بصفة دائمة اإلذاعة المحمية كانت تعىؿ  -
 التقمبات الجوية أـ ال. بمخاطر

ليا تأثير مباشر عمى مصدر المعمومة  بتيو ىؿ االعالـ الجديد مثؿ الفايس بوؾ، يو  -
 المحمية. لإلذاعةبالنسبة 

ىؿ االعالـ الجديد يعتبر شريؾ مدعـ مف حيث المادة اإلخبارية ويعتمد عميو مف  -
 حيث المصداقية والموثوقية إـ العكس.

وتأثيراتيا عمى التغطية  يةالتعرؼ عمى مدى أىمية اإلمكانيات المادية أي الميكانيك -
 رية.اإلخبا

 / تحديد مفاهيم الدراسة 4

 اإلذاعة اصطالحا 

وثقافية وتعميمية وتجارية مواد إخبارية  والمقصود بواسطةبأنيا االنتشار المنظـ  اإلذاعةتعرؼ 
يمتقطيا في وقت واحد المستمعوف المنتشروف في شيء انحاء العالـ البرامج لمف  وطنية وغيرىا

 (1) المناسبة.ستخداـ أجيزة االستقباؿ فرادى أو جماعات با

  اإلذاعة لمغة 

لمغة ىو الرجؿ أو الشخص الدى ال  المذياع"  المذياعىو "  لمراديواالسـ الدى أختاره المغويوف 
ذاعتو.نشره  ويعمؿ عمىيستطيع أف يكتـ السر   وا 

ما يقاؿ و العرب يصفوف  ذيوع العاـ،بمعنى النشر  إشاعة،وىى  إذاعةلكممة  المغويو األصؿ 
 (2) المذياعبالرجؿ  لإلسرارالرجؿ المفشى 
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 اإلذاعة المحمية 

 ويمثؿ إنعكاساىو نوع مف االعالـ محدد النطاؽ يختص بإىتماـ منطقة معينة تمثؿ مجتمعا محميا       
 (.3)يـ ومحققا لتفاعميـ ومشاركاتواقعيا لثقافة المجتمع المحمى مستيدفا خدمة إحتياجات سكانو 

 االدارة   

غيرىا مف النتائج ، والتنبؤات االقتصادية و البيانات األصؿ استخراجىو ىي الطريقة التي يتـ بيا 
ت : اإلحصاءات، البيانامثؿبعض األدوات  استخداـاألخرى التي يتـ الوصوؿ إلييا عف طريؽ 

 (4)التحميمية. 
 مفهوم االزمة 

الممتمكات، أو يؤدى إلى تعطيؿ أو  بأشخاص األذىتعرؼ االزمة عمى أنيا أي تيديد قد يمحؽ 
ؤدى إلى االضرار عرضة االزمات التي قد ت، حيث إف كؿ مؤسسة أو شركة ىي سير العمؿ

 (5. )باسميا وسمعتيا
   مفهوم إدارة االزمات 

المحتمؿ حدوثيا في الحاضر أو  األخطارظير مصطمح إدارة االزمات الدى ييتـ بدراسة 
 (6. )ووضع خطة ليا لمعالجتيا بشكؿ إجابي، عمى العمؿتؤثر المستقبؿ و 

 

 / مجتمع البحث وعينة الدراسة 5

  مجتمع البحث 

، قد يكوف معرفة حقائؽ معينة عنياالتي  األشياءأو  المفرداتيعرؼ مجتمع البحث بأنو جميع 
 ، كما قد يكوف أشخاصتقديـ مضموف وسائؿ االعالـمجتمع البحث أعداد كما ىو الحاؿ في 

 (7. )ة كمما ساعد دلؾ عمى دقة النتائجوكمما كاف أكثر دق
دراسة  نموذجاموضوع دراستنا اإلذاعة المحمية في إدارة االزمات فيضانات قسنطينة وبحكـ  

 .اإلذاعةعمى مستوى  الموجوديفالدراسة حوؿ مجموعة مف الصحافييف  مجتمع فنحصرميدانية 
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  عينة الدراسة 

مف  عمدي اختياريكوف فييا  احتماليةفي دراستنا عمى العينة القصدية وىي عينة غير  اعتمدنا
بشكؿ مقصود مف  مفرداتيايتـ إنتقاء  ، وكدلؾعمى أىدافو البحثية إسناداقبؿ الباحث لممبحوثييف 

 (8. )أولئؾ االفراد دوف غيرييـصائص في الباحث نظرا لتوفير بعض الخقبؿ 
مف الصحافييف الديف قموا بتغطية داخمية  مفردات 6بإختيار عينة قمنا  عمى ىدا االساسو 

 .والمباشرة

 أدواتها نهج الدراسة و / م7

 باعتبار يو وطبيعة الدراسة، والموضوع ف البحوث العممية يإختالؼالمناىج المعتمدة في  وتتعدد     
 ( 9 )بالظاىرة. الدى يعمؿ عمى الوصؼ و االلماـ  الوصفيدراستنا تنتمى الى المنيج 

      المقابمة الغير منتظمة أي تكوف أسئمتيا غير  وىيعمى أداة المقابمة في ىده الدراسة  وقد اعتمدنا      
 حتى تكوف مممةفييا قدر اإلمكاف  اجتيدنا التيلكف مرتبة حسب أىداؼ الدراسة  مقننة و

 

 المطروحة:إجابة عن األسئمة  / تعميق و8

التعرؼ عمى مدى أىمية التكويف لدى الصحافييف المتواجديف عمى مستوى السؤال األول:  -
 ? في مجاؿ إدارة االزمات وكيفية تسيرىا اإلذاعة

في لمصحافيف  بقسنطينة عمى ضرورة تكويف الممحالمحمية  اإلذاعةمديرة  تبانيتؤكد السيدة أمينة 
أصبح مجاؿ قائـ ، االنو ئياو أثنا، أفييا سواء كانت قبميةمجاؿ إدارة االزمات و كيفية التحكـ 

ومناىجو و تدعـ دلؾ عمى وجود بعض المراكز عمى مستوى  نظرياتو، و بداتو لو مفاىيمو
و االحترافية  األقدمية، لكف تبقى الخبرة و  ةتيباز ، البواقيالجزائر المختصة في دلؾ مثؿ أـ 

كيفية التعامؿ مع ىاتو في  مستوى الميداف كمحور أساسيىي الفعالة عمى  الصحفيلمطاقـ 
 الطوارئ وفؽ برنامج مسطر مف قبؿ أو أثناء االزمة .

مف جية أخرى و في نفس السياؽ داتو تؤكد الصحفية إزدىار فصيح إف أىمية تكويف الصحفييف 
 اإلعالـالحاصؿ في وسائؿ  التكنولوجينظرا لمتطور  إجباريفي مجاؿ إدارة االزمات أصبح أمر 

 اإلذاعة، وليدا فإف اختالؼ أنواعيا مف جية أخرىمف جية و تفاقـ االزمات عمى و االتصاؿ 
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مف فترة الى أخرى تقترح عمينا بعض الممتقيات عبر واليات الوطف مف أجؿ المشاركة فييا في 
 .فاءات المتواجدة عمى مستوى الوطفتبادؿ المعمومات مع الك ألجؿمجاؿ الصحافة 

االجؿ التحكـ في المحمية  اإلذاعةمف طرؼ  ةمدى وضع خطط استراتيجيالتعرؼ عمى  الثاني:السؤال 
 ?االزمات 

تؤكد الصحفية إزدىار فصيح حوؿ موضوع وضع خطط مسبقة لالزمات الفجائية مف طرؼ         
المركزية مثؿ الجزائر  السمطاتالفوقية التي تأتى مف  راألوامالمحمية أمر مفروغ منو نظرا  اإلذاعة

ليتحكـ في الحاالت الطارئة مثؿ أزمة  الصحفي بكؿ جيدالوطنية حتى يعمؿ الفريؽ  اإلذاعةالعاصمة أي 
 قسنطينة األخيرة . فيضانات

وضع  خالؿانى عمى التخطيط المسبؽ االزمات الفجائية مف كداؾ مف جية أخرى السيدة أمينة تبتؤكد 
و تشكيؿ  الصحفيتقسيـ المياـ عمى الطاقـ  خالؿحاالت ودلؾ مف  ذاىكعمى طوؿ السنة لمثؿ مخطط 

عمى مستوى االمف الميدانية عمى الصحفييف في كؿ الجيات سواء  التغطيةخمية أزمة ، و تقسيـ أماكف 
 . الواليةأو المستشفى ػ، مديرية االشغاؿ العمومية كداؾ  أو الدرؾ الوطني

المينة مف  واالحترافية وحب إف عنصر الخبرة واألقدميةسنطينة ق بإذاعةلكف ترى السيدة وساـ منشطة 
 المسبقة.العناصر األساسية لتحكـ في االزمة وليس الخطط 

 ? الطبيعةمع حجـ االزمات وخاصة  التعاطيالقدرة عمى  الثالث:السؤال 

  الطبيعةمع حجـ االزمات وخاصة  التعاطيشطة وصحفية يإداعة قسنطينة إف وساـ منتؤكد السيدة       

 .أصحاب صناع القراريتطمب إمكانيات مادية وبشرية عمى جميع األصعدة وخاصة عمى مستوى 

  ? المواطنيفمع االزمة مف خالؿ التقرب مف  التعاطيكيفية السؤال الرابع : 

 توجييـفي البداية كاف مف خالؿ كاف التقرب يقستطينة  محميةال اإلذاعةجديد سيدة مديرة تؤكد مف         
وىدا ويشير إلى أمر ميـ ىو  كبيرة،بكميات كانت سريعة وبالتي  الفيضاناتفي كيفية تفادى  ومساعدتيـ

، فيما بعد معرفة أشكاؿ االزمة مف حيث مادا و أخير تحسيسي توعويثـ  خدماتيالدور األوؿ كاف 
 .يتياتى نياالبحث عف الحموؿ نييؾ دوف نسياف متابعة االزمة ح
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حسيس بمخاطر التو عمى توعية ومستمرة قسنطينة كانت تعمؿ بصفة دائمة  إذاعةىؿ  الخامس:السؤال 
 ? التقمبات الجوية

أي  لممتمقيفي العممية التنموية  أساسيعنصر  الجواري اإلعالـتؤكد السيدة الصحفية حياة بوزيدى إف  
المسموع ىو  اإلعالـاالف  مستمرة،المواطف و دلؾ بتزويده بكؿ المعمومات و االخبار بصفة دائمة و 

حمقة وصؿ بيف المواطف و السمطة مف التغير و تحسيف ظروؼ االفراد الديف يعيشوف في تمؾ المنطقة ، 
 و ليدا وجوب تحسيس و التوعية لتجنب االخطار و ضحايا أي الموتى .

ىؿ وسائؿ االعالـ الجديدة مثؿ الشبكات التواصؿ االجتماعي ليا تأثير مباشر عمى  لسادس:االسؤال 
 ? مصدر المعمومة بالنسبة اإلذاعة المحمية

تأثير االعالـ الجديد عمى المعمومة مف حيث السبؽ الصحفي نعـ تؤكد الصحيفة حياة بوزيدى عمى 
ما يجعمنا في تنافس شديد لكف غياب االحترافية و  وكدلؾ التغطية الميدانية بواسطة الفايس بوؾ و ىدا

و الموثوقية و ليدا نتعامؿ معيا مف خالؿ تعدد  المصداقيةالمينية مف طرؼ الصحافة المواطف تفقدىا 
 المصادر .
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 العامة / نتائج الدراسة6

 تـ التوصؿ في نياية ىذه الدراسة إلى مجموعة مف النتائج لعّؿ مف أىميا:    

  والموضوعيةالمرتكزة عمى المصداقية تجسيد الخدمة العمومية   .0

 ما.نوعا  التغطيةتجسيد الخدمة العمومية لكف ىنالؾ نقائص مادية التي عرقمت  .2

 .وبعد انتيائيا، أثناء االزمة بطريقة قبميةبتحكـ في اإلدارة  اإلذاعةقامت  .0

 .اإلذاعة بتغطية الميدانية و المباشرةقامت  .4

 .متأخرةالبث المباشر مع تمديد التغطية الى ساعات  .5

 في عيف المكمف. الصحفيلمطاقـ  والمستمر ـالدائالحضور  .6

في إعطاء االحصائيات إال مف طرؼ الجية الرسمية أو  االبتعاد عف التيويؿ والتغميطمحاولة  .7
 .عيف المكاففي  مواطنتيف

 .إلى المصداقيةمحاولة إعطاء المعمومات مف خالؿ تعدد المصادر مف أجؿ الوصوؿ  .8

 عف التحيز. ابتعادمحاولة إعطاء المعمومات مف خالؿ  .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 واقع وتحديات   –ندوة عممية: االتصاؿ العمومي عبر اإلذاعة الجزائرية 

10 
 

 قائمة المراجع

، عمى الساعة  20/10/2018يوـ  ،www.kakar.comعمى: ؿمصطفى أحمد كنانر متاح   .1
8:00 . 

، 1ط ،بية بدار النهضة العر  ،االعالم المحمى في عصر المعمومات ، طارؽ سيد أحمد الخميفى .2
 .3ص، ـ2010، بيروت

الجزائر  ، 1ط، ديوان المطبوعات الجامعية –  الجماهيريمقدمة في وسائل االتصال ، فضيؿ دلبو  .3
 40، ص  2008، 

 2002، الطبعة األولى، دار الفكر لمطباعة والنشر، عماف، األردف، فن اإلدارة ، عقونى محمد .4
 20، ص 2015، الجزائر، 3دار الفكر ،01الطبعة  ،الطبيعةإدارة االزمات ، عبادة محمد ثامر  .5

6. www.moi.gov.kw ، 08:00عمى الساعة ، 20/10/2018يـو . 
، عموم االعالم و االتصالمنهجية كتابة المدكرات و أطروحات الدكتوراه في  ،أحمد عظيمى  .7

 .11.12الجزائر. ص ، المطبوعات الجامعية 
  ، جامعة الجزائر2003األولى،  بعة، الطأسس العممية لبحوث االعاالم و االتصال: أحمد مرسمى  .8

 . 21الجزائر ، ص  دليل الباحث في المنهجية و كتابة الرسائل الجامعبة ،  ،عمار بحوش .9

 


